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L E c T o R IE. CT Ꭱ I .

S. D.

S T V RZ I V S.

Quod Etymologici Magni edicio Sylburgiana , quae ex Oficina Commelini anno 1594.prodierat,
ante biennium Lipfiae repetita eſt, haud dubie inter utiliſlima recentioris aetatis inſtituta recte .

refertur. Tanta enim erat exemplorum illius editionis raritas , tantus autem emiturientium nu

merus , ut , unde exempla colligi et coemi poſlent, vix intelligeres. Ita hinc exemplorum pau

citas , illinc emendi discendique cupidorum multitudo , facile quemque docent , quomodo fieri

potuerit , ut libro molis non admodum magnae maximum ſtatueretur et interdum immane

pretium. Nam licet nemo neſciat, multa et inſignia efle in Etymologico illo vitia , quae ne

SYLBURGII quidem diligentia et ad inveſtigandum fagacitas * ), merilo illa ab omnibus cele

brata , aut corrigere omnia , aut vel detegere potuerit: non minus tamen certum habetur , vemi

nem facile et aequo animo ferre inopiam , praeſertim fi fpecimina doctricae, quae quis ab aliis

paſfim in libros ſuos ex Etymologico tanquam e limpido vel certe non nimis turbido fonte de

ducta repererit , fint eiusmodi , ut vere ex iis diſci et magno incremento ſcientiam augeri poſle

appareat , quo fit ut ſuam quisque fitim ex eodem fonte reftinguere cupiat ac ſedare. Praeterea

tanta eſt annotationum SYLBURGII praeſtantia et utilitas , ut vel harum cauſa aegre quis carere
libro voluerit. Nemivi igitur mira , quanquam omnibus laudanda videbuntur , quae Liplienſem

Etymologici Magni repetitioạem ſecuta funt, vel etiam praeceſſere. Partim enim quum
id

age

retur , ut typis repeteretur liber , partim fimulac fama increbuerat , fore ut SCHAEFERUS,

Profeſſor Lipſienſis, cuius in literas Graecas merita denuo celebrare velle ſuperfluum elle arbi

tror, annotationes ad Etymologicon Magnum colligeret collectasque adiiceret, tum vero videres

egregiam Philologorum per Europae terras voluntatem , humanitatemque prorſus eximiam , et vix
credibile iuvandi literas Graecas ſtudium . Primum enim Vir Illuſtris, IEREMIAS DAVIDES

REUSSIUS , Auguſtiſlimo Magnae Britanniae Regi a Confiliis aulicis, in Univerſitate literarum

Goettingenfi Profeſor publicus, et Bibliothecae academicae curator primarius, e Bibliotheca modo

dicta , cui ſumma cum laude praeeſt , miſit Apographum Etymologici olim Gudiani, nunc Guel

pherbytani, cum notulis LUEDERI KULENKAMPII , Profefforis olim Goettingenfis , qui die

XXI. Auguſti A. 1794. e vita excellit. Hic Apographo fuo hanc Codicis iplius deſcriptionem

praemiſerat: „ Tomus primus Codicis Gudiano -Guelpherbylani, forma quadripartita ſcripti, cou .
tinet folia 162 . Ultima verba funt : Κίβδηλον - χίβδηλον και κίβδηλον.: . Alter incipit:

Kifonios ó gunapós etc. continetque fol. 1441, quibus foliis 6, adiecta eſt ſyntaxis quaedanı

fecundum ordinem alphabeticum conſcripta. Singulae Etymologici paginae duabus, ut vocant,

e

plan

*) De Friderici Sylburgii vita et ſcriptis utiliter ſerta extat Volumini I. Novorum Actorum Societatis

legi poteſt Georgii Friderici Creuzeri oratio, quae ill- Lat. Jenenfis , ab Eichſtadio curato , p. 79–96.
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columnis conſtant. Charta eſt bombycina admodum craſſa : ex tenuioribus enim foliis duobus vel

etiam tribus coacervatis, ad inftar chartarum luſoriarum , conglutinata eſt.“ Sed Apographo

hunc praefixerat titulum :

και Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ν

CODICIS GUDIA N I :

QUI CUM Μ Α Χ Ι Μ Ε

IN

BIBLIOTHECA GUEL PHERBYTANA

ASSERVATUR.

Defcribi
€coeptum die 19 Februarii: finitum die 20 Julii ,

anni

1 7 6 4. «

Et in averſa eius 'parte hunc Indicem ſcriptorum in Codice Gudiano laudatorum poſuerat,

adiectis paginarum Apographi ſui numeris :

5, Epaphroditi Comment . in Ηefiodi Scut. Herc. alleg. ν. 24πότροπος οίνος . p . 91 .

Herodotus Grammaticus cit. v. 'Ασκληπιός. p. 108.

Heraclidis Ponticus εν τω περί Ετυμολογιών , alleg. v. 'Αχλύς. p. 127.

Herodianus εν τη 'Ορθογραφία. alleg. v. "Αχρι. p. 128. ν. Γρίπος. p. 162. init.

Herodianus (non Herodes ) εν τω περί γάμου και συμβιώσεως. ν. "Αρσην. p. 105,

Herodianus in Sympofio. V. Βολμός. p. 141 .

Πρχοcdianus in Epimerismis. V. Γυνή. p. 165. ν. Έδειξεν. p. 195. ν. Θαύμα. p. 296.

Philoxenus εν δευτέρα των περί μονοσυλλάβων ρημάτων. V. Δραπέτης. p. 186.

Eulegius. V. Είκτην. p. 200.

Demoleon περί μέτρων. γ. Ελεγεία. p. 217.

Eubulus Comicus . V. Ένδον . p. 224. ν. Θηρίκλειoν. p. 302." 5o2

Δροίίonius περί προθέσεων. ν. Επικουρείν. p. 259.

Chry /ippus . v. Επισκυνείν. p. 240. v. Ηπαρ. p. 285. ν . Κορυθάλη. p. 584.

“ Ο την Αλκμαιωνίδα γράψας. V. Ζαγρεύς. p. 267.

Heroclitus (fort. Herodianus). ν . Ζυγομαχεϊν. p. 271. ν. " Ηκιστα . p. 277. bis..

Menander εν 'Αρηφόρω. ν. Ζωπυρείν. p. 272. ν. Αιτω. p. 5ο. ν. Κιγκλίς. p. 366.

Antimachus. v . 'Hitrios. p. 277.

Empedocles. v. 'Hoa. p. 286.

Aftyages Grammaticus. V. Ηρακλείδης. p. 287.

Philoxenius εν τη περί της Ιάδος διαλέξει. ν . ' Ητορ. p. 289. v. Κορυφή. p. 385.
.

Alexion. v . Θειλόπεδον. p. 296.

Eudaemon εν τη Ορθογραφία. γ . Θείον . p. 296.

Ειpolis. V. Kάλλη. p. 337 .

Ηefiodus. V. Ιλεύς. p. 3ι7. ν. Κατακρήθεν. p. 348.

?

.
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P:

Theodoriti Epigrammata. v. Kvoßaoic. p. 402.

Morfilus ( pro quo Etymol. M. p . 577, 16. Múolußhos.) v . Mélos. p. 436.

Sophocles in Troilo. v. NYOAVTES. P. 461.“

Hic quidem Codex Etymologici Gudianus quam praeſtans fit, ipfius KULENKAMPIT Spe

cimen emendationum et obſervationum in Etymologicum Magnum , Goutingae A. 1765. quaternis

editum , ac deinde in Bibliothecae Bremenfis Novae Clal . VI. Fascic. 1. p . 133 fqq . repetitum,

quod et ipſum repeti librarius iuſſit , fatis docere quemlibet poteft. Caeterum diligentiſſime ita,

ut Kulenkampius deſcripſerat, Etymologicum Gudianum exprefl'um eſt, neque ullae , nil Kulen .

kampii, notae ſubiectae. Complet autem hoc Etymologicon Gudianum in noſtra editione pri

mus 584 paginas. ( Ei fubiunxit Kulenkampius alia, quae librarius omiſerat , et quae ſuis locis

inſerenda funt, in noftra editione 585-588. Cur ea non ipſe ſuo quodque loco inſeruerit,

haec ei verilimiliter cauſa fuit, quod lectores de Codicis MS. facie et conditione certiores facien

dos putaret. | Deinde usque
ad p. 592. ſequitur , quam Kulenkampius ex eodem Codice de

fcripfit, Syntaxis ad ordinem literarum compofita, et fic inſcripta : Aorn tñs xurd oroixeior

( legendum eſt xarà otoczęžov) OUVtáčews. | Tum p. 593— 596. Specimen Lexici a Photio con

ſcripti, quod cum eo Photii Lexico , quod Excell . Hermannus edidit , nonnullis in locis diſſen

tit * ). Poſtea usque ad
p. 6oo. 'Ervjuołogia toù 'Ahqaßntov , quod opuſculum Georgius Fri

dericus Thryllitius e Codice Bibliothecae Paulinae Liplienfis deſcriptum ſcholiis illuſtravit et

emendavit. | Atque haec quoqne ſcholia fine ulla immutatione aut accellione edidimus.

Eadem ratione verſati ſumus in deſcribendis iis , quae poft Etymologicum Gudianum inde a

pagina 601. typis expreſa ſunt. Nimirum Fridericus Jacobus Bafiius Codicem , quo multa ad

rem grammaticam ſpectantia continentur, emerat reponendum in Muſeo Sereniſlimi Magni Ducis

Hallorum , quod eſt Darmſtadii, qua de cauſa ipſe eum appellare folebat Darmſtadinum , ut ad

Gregorii de Dialectis libellum p. 892. et 894. edit. Schäfer. Hunc codicem liberaliſime cum

Creuzero communicaverat Andreas Schleiermacherus , Bibliothecarius Darmſtadienſis. Atque hic

FRIDERICUS CREUZERUS, Sereniſlimo Magno Duci Badenli a Conſiliis aulicis , Theologiae ac

Philoſophiae Doctor , Eloquentiae, Literarum Graecarum et Latinarum in Academia Heidelber

genli Profeſſor , cuius eximiam liberalitatem , quum inter omnes de ca conſtet, multis verbis lau

dare vix opus eſt, ex illo Codice in uſum noſtrum ea omnia , quae p . 601 - 668. edita ſunt,

deſcribi iullit per l'ranciscum Xaverium Werferum , Monachienſem , amicum Creuzeri, et , dum

Alumnus eſſet Seminarii Philologici Heidelbergenſis, diſcipulum . Werferi igitur induftriae ac

diligentiae debentur

1 ) Απίωνος Γλώσσα Ομηρικά , p. 6οι -βιο. pro quo tamen fcribendum erat Γλώσσαι Ομη1) ' . -610.

pixał , ut recte vocantur a Baſtio l. I.

2) Rpiovos toù Or Baiov , p. 611-617. quae Excerpta utiliter conferri poterunt cum ipſo

Orionis Etymologico, quod deinceps edere conſtituimus. Pálfim enim ca pleniora ſunt., eg

3) Alius Lexici partes, p. 617 — 631 .

2

*) "Photiani enim Lexici Codices non omnes inter Bibliotheca Havnienſi adfervatur, quod cum Laurentii

ſe conſentire , ſcimus etiam e Specimine novae editio- Ancheri ſuisque adnotationibus edidit Nicolaus Schow ,

nis Lexici Photii ex apographo Reiziano quod in Regia Hayn. 1817. 8.

a 2
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4 ) Alia quaedam , manu elegantiori ſcripta , p . 631 — 642.*

5) Alia nonnulla , manu non ineleganti ſcripta, p. 642 – 648 .

6) Ex Maximi Planudis Grammatica inedita , margini Pindaricorum carminum adſeripla, pag.
648—660.

7) Alia Excerpta , ad Etymologiam omninoque ad Grammaticam pertinentia , p. 660-662.

8) Excerpta ex grammaticis disputationibus , p. 662—668..

9) Εκ των Αιλίου Ηρωδιανού σχηματισμών Ομηρικών κατά στοιχείον , de quibus podca
dicendi locus erit.

E Werferi Apographo Codicum Heidelbergenfium Kappius, Francus , deſcripſit etiam , fed

minus diligenter , quae modo ad nr. 2. et 3. et 4. enumeravi. Haec autem omnia ſuppeditavit

fupra laudatus Creuzerus, qui pallim notulas quasdam margini adſcripſerat , quas et ipſas dili

gentiſlime deſcriptas exhibuimus. Denique idem Creuzerus benevole mifit Grammaticam , opera

Birnbaumii, Bambergenlis (Bavari) , ex Codice Liberi Baronis Schellersheimnii deſcriptam , nolu

lisque nonnullis ornatam , quae p. 669-682 . legitur. Eidem Creuzero debemus hanc brevem
.

Codicis Schellersheimiani notitiam : Eft Florentinus , faeculi xiv. , bombycinus, et fic fatis in

teger , hinc inde tamen madore corruptus , literisque evanidis impeditior. Habet 1 ) Hefiodum ,)

cum Scholiis ei interlinearibus et aliis , maximam partem editis , rubro ut plurimum colore

fcriptis. 2) Theocriti quaedam . Scholia maximam partem edita , hinc inde lectu difficiliora,

praecipue quae inter lineas ſunt ſeripta. 5) Dionyfii Periegelin (de litu orbis), cum Scholiis.

4) Fragmenta LXX Interpretum . 5) Grammaticas Diatribas , quae folio 137. recto incipiunt,

in his Quaefiiones ('Epatyuara ) grammatici argumenti, quales Maximi Planudae feruntur per

Codices manu ſcriptos. Codex explicit folio 161. verſo .“

Iam haec omnia e quibus fontibus hauſa fint , aut quo loco et numero habenda , late

dillerere noluimus. Partim enim modeftiae eſt , lectori erudito , qui id facile ipſe perfpiciet,

iudicium permittere, partim non is fum , qui unice probem et amem quae a me profecta aut

curata ſunt." Nam etfi manifeſtum eft , multa eorum , quae in libellis modo enumeratis leguntur,

iam aliunde fuiſſe cognita , quippe quae in aliorum Grammaticorum libris vel dudum vel nuper

editis , ut in iis , quae Bekkerus e Codicibus 'MSS . primus publicavit , ineſſe reperiantur: tamen

hoc certe quilibet mihi fponte dabit ſua ex iis quae nos primum edidimus opusculis non pauca

peti et coguoſci nova poſle. Edidimus autem omnia ita , ut e Codicibus MSS. nobis deſcripta

funt, fine omni correctione et interpretatione , neque, dubito fore , ut hoc noſtrum confilium viris

eruditis probetur. Unum addo , quod et ipſum a nemine negatum iri putabam , delii Herodiani

libellum , id quod ipſa eius inſcriptio docet , videri non integrum ad nos perveniſſe, ſed muti

lum , et librariorum in deſcribendis his quos modo enumeravi libellis negligentiam fatis repre,

hendi vix poffe.

Ilaec de priore huius voluminis parte , quae .Anecdota Graeca complectitur, praefanda pu

layimus, partim , ut , unde quidque ductum lit , innoteſcat, partim , et praecipue , ut merita vi

roruin doctorum , quibus Anecdota illa debentur, iuſte aeſtimari laudibusque extolli poſſent.

Sequitur ut de Annotationibus ad Etymologicon Magnum exponamus, quae alteram volu

minis partem complent, et p . 685 — 1130. reperiuntur. Nam nec hae fine multorum aliorum

ope conſcriptae ſunt. Et primo quidem loco inter hos, qui operam noſtram adiuverunt, rurſus

a
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ponendus eft idem ille , quem ſupra laudavimus , REUSSIUS , quippe qui non modo miſit

KULENKAMPII Notas MSS. in Etymologicon Magnum , quibus etiam paucae. VITI PERGERI "

inſunt , quarum illis ſemper adiecimus literas KUL. , his nomen PERGER ., verum etiam exem

plum Etymologici M. Sylburgiani , brevioribus, fed multo pluribus, annotationibus per omnes

paginas plenum , quarum annotationum maxima certe pars eidem Kulenkampio deberi videtur,

ſed
quas literis ANON. (Anonymus) additis fignificavimus.

Reuſſium ſecutus IMMANUEL BEKKERUS milit exemplum Etymologici Magui Sylbur

giani , in cuius merginibus non folum multa adſcripſerat e Codicibus Parifienfibus excerpta , ſed,

ctiam , quae alii viri docti ad emendandum illuſtrandumve Etymologicon Magnum in libris ſuis

paſlim contuliſſent, breviter ſed diligenter indicaverat. Quae igitur Bekkero debentur , iis addi

dimus literas BE.

Quemadmodum autem ex Parifinis Codicibus Bekkerus, ita ex Taurinenſibus multa contulit

AMEDEUS PEYRONUS , in Taurinenli Academia Linguarum Orientalium Profeſſor, qui non

minus quam Bekkerus interſperſit etiam , quae aliis modis ad interpretandum corrigendumve

Etymologicon Magnum pertineant. Ipfos Codices, quibus ufus eſt, deſcripſit hoc modo :

„ I. Codex Taurinenlis 139. deſcriptus in Catalogo impreſlo Tom. I. pag. 255. continet Scho.

liafiam in librum primum Halieuticorunı Oppiani , longe uberiorem omnibus, quos five in Bi

bliothecis Taurinenſi et Ambroliana conſului, live Bibliothecarum Catalogi recenſent. II . Codex

Boſianus, ſeu bibliothecae Aloyſii Boſi , Mediolanenſis , definente faeculo xvi. exaratus, quin

que libros Flaliçuticorum Oppiani continet uberibus Scholiis Glollisque interlinearibus illuſtratos,

libro quinto excepto , nec non fine libri quarti. Solum enim poema ibi exhibetur. In fine de

ſcriptor fuum prodidit nomen hoc diſticho :

Χαίροις, Οππιανε , Φραγκίσκω το Βυραναίω

τήνδε χάριτας έχων γραψαμένω σελίδα.

III. Codex Taurinenſis 179. in Catalogo Tom . I. pag. 266 ſq. inter excerpta e profanis ſcripto

ribus nonnulla exhibet Scholia in Platonem de legibus. IV. Codex Taurinenſis 165. in Cala

logo Tom . I. pag. 252. potiflimum exhibet 1 ) Lexicon Graecum , ab anonymo philologo col

lectum ex Suida , Heſychio , Photio , Etymologico Magno, Scholiafta Ariſtophanis, aliisque.

Horum ipfa verba faepe exfcribit, faepius contrahit, nuspiam eorum nomina citat. 2) Selecta)

Scholia in Ariſtophanem . Multa , quae antiquum Scholiaftam redolent , inedita funt. V. Codex

Taurinenſis 261. in Catalogo Tom . I. p . 574. Plures continet tractatus philologicos variorum . “

Egregie item laudanda eft magna. 0. D. BLOCHII liberalitas. Hic enim , vir eruditiſi

mus , Doctor Philoſophiae, et Bibliothecarius tertius Bibliothecae Univerſitatis Havnienſis,

quum incidiſſet in maguum fragmentum Lexici Graeci inediti , quod eſt in Bibliotheca Regia

Havvienli , idque cum Etymologico Magno Sylburgii, quod inde in multis corrigi poſle in ſche

dula Anglice feripta et initio Codicis adglutinata *) monitum eſt, comparare coepiffet,
et An.

glum illum anonymum non male iudicaſſe intellexiſſet, ac praeterea laudatis a Kulenkampio

զ

*) In Schedula , quam initio Codicis Ilavnienſis af- Magnum , may be emendated by the means of this

fixam efle fupra dixi , haec verba leguntur: „ Many Lexicon . “

paſſages of Claſic Writers and of the Etyinologicon

BLOCII .
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Sed operae

F Α Τ Ι ο.

duobus Codicibus, Gudiano et Ultraiectino , maxime tamen huic , Havnienſem iſtum fimilem elle

vidiffet, continere ſe non potuit, quin excerpta quaedam inde ducta Schaefero mitteret , omnia

quidem ex litera K. Deinde etiam reliqua , a litera 1 usque ad Π, milhi mifit .a , .

pretium videtur , huius quoque Codicis deſcriptionem dare ipfiùs Blochii verbis : „Codex Bi,

bliothecae Regiae Haynienſis No. 1971. in 4to , Lexicon Graecum ineditum continet initio et

fine mutilum . Incipit enim ab explicatione vocis κεκορυθμένος , ct in vocem πλήρης definit,.

103 folia complectens. Lectu facilis eſt ſcriptura, nec fere nifi in verborum temporibus et

modis ſeribendi compendiis uſus eſt librarius , homo imperitus. Saepiſlime Codex eadem habet,

quae Etymologicon Magnum , interdum paulo plura, interdum mullo pauciora ; ordinem vero

eius raro fervat. Lacunam Etymologici Magui, a Maxpóvo usque ad Méya , quatuor foliis ex

plet.“ Ego vero , in colligendis Notis ordinem Etymologici M. ſequi coactus , fingulis huius«

locis addidi , fi qua e Codice Haynienſi Blochius attuliffet, adiecto ſemper nomine BLOCH.

Ita etiam , quae a Werfero ex Codice Darmſtadino defcripta fuiſſe ſupra narravi, ' Ex Tâv Ai

λίου Ηρωδιανού σχηματισμών Ομηρικών κατά στοιχείον , locis Ειymologici Magni , ad quos

pertinere viderentur , appoſui, addita litera W. Ne qua tamen nefcires , Lector , fubieci ordi

nem , quo glollae in hoc Herodiani opuſculo collocatae reperiuntur:

'Αβάκησαν. 'Aγήοχα
Έσσο Μολοβρός

Αγοστός Βλεμμεαίνει Επώρουσα Μέμηλες

' Αδινόν Βιώτω Έκπεσσον Μέμασαν

'Αδευκές
Νέαται

Βεβολήατο Ελλήλουθας

"Αητον Bñ Ζωρότερον
Όρσεο

Αίσθων Γλώνεα Ηκέστας 'Ορωρέχατο

Aiσυητήρ Γέντο Ηνιν Όρώρει

' Απινύσσειν Δενδίλλων Ηγερθεν "Όγκιον

'Αλοσύδνης Δέροτρον Ηράριστο
Πηγός

Ανέεργε " Έδδεισα Ηνίπαπεν Πεπίθοιμεν

Αμολγώ Δειδέχαται Ηλήλουθμεν Πεπτηυΐα

"Αμνιον Εδδοκα "Ηκαχεν
Πέπτωκα

Ανόπεα Εξέσσυτο. Ηστο Πέφαται

Ανέρυσαν (fic) Έρυτο Θέμωσε Πέπoνθα

Αφήτωρ Επενήνοθε Iξαλον (ic ) Πεφυζότες

Απεσκοράκιζεν Ερηρέδαται Ιόεντα σίδηρον Παρμέμβλωκα

Αμωςγέπως 'Εοράδαται Ίδμεν Πόρκις

Αμόθεν Ειδώς "Iψαο Στίβη

Aπούρας 'Εωνοχόες Κεκαφηότα
Στευται

'Αρσαντες Έσσατο Κέλεαι Σώκος

Αγηγέραται Έμμορα Κεκάδοντος Τήθεα

" Λωρτο "Έρρεχα Κέξανδα Τεύχ (fic )

Αλτο 'Εγρήγορθα Λαισήμα Ταφών

Αμπεπαλών "Έπλευ Λέλoγχα Τετύκοντο

Αφίκηαι " Ελπεαι Μάσταξ Τεθναίη

C

Ε

Ε
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Υπεμνήμυκα

Χώσεται

Ώρεσι

Ωλέναι

Τετρήχει

Τέτληκα

Τιταγών,

Εαδότα

Καραδοκεϊν

Κομιδή

Κωμάσθαι

Καρυκεύουσα

Κατεκήλησε et

Κηληθμός

Κιγκλίδες

Καταπροέσθαι

“Καρδαμύττειν (ic)

Όνώ.

Sed in Codice Haynienfi ordo verborum a litera K incipientium hic eft :

Κεκορυθμένος Κέρκουρος Κοκύας

Κεκορυθμένα Κέρκυρ Κόκυξ

Κέκλω Κέρκωπες Κόλαξ

Κέκμηκα Κερώ Κολαφίζω

Κέκονα
Κερύεις Κολεός

Κέκρικα Κέρσαι Κολοίφρυξ

Κέκτημαι Κέρτομος Κόλον

Κελαδεινός Κερτομέων Κύλος

Κέλεαι Κεστός Κολοσσός

Κέλεος Kευθμός Κολοσυρτός

Κέλευθος Κεφαλή Κονιορτός

Κέλευθα Κναφεύς Κόνις

Κεμάς Κνάψω Κονίζω

Κέλωρ Κνέφας Κονίσαλος

Κένται Κνήμη Κονίσουσι

Κένταυρος Κνήτυρον Κονίω

Κεντριηνεκέας Κνίδα Κόνδυλος

Κέπφος Κνυζώσω Κοντός

Κεντρότυπτον Κνώδαλα Κοπίς

Κεραβάτης Κνωσσειν Κύπρος

Κέραμος Κόβαλος Κόρη

Κεραΐζειν Κοδρίτης Κορήσατε

Κεραϊστής Κόθορνος Κορθύεται

Κεραμεικός Κόβουρος Κοροιθάλη

Κέραιρε Κοιλία
Κόρδιον

Κεραννάς Κοιμάμαι Κορύβαντες

Κέρας Κοινός Κόρση

Κεραυνός Κοίος Κορεσθήναι

Κερδαλεόφρων Κοίρανος Κόρταφος

Κερδαίνειν Κουρανέων Κορυθάϊξ

Κέρδιον Κοίτη Κορυδαίολος

Κέρδος Κοίτης Κόρυβος

Κερδώ Κοκκοτί Κορύνη

Κερκίς Κοκρύδες Κόρυς

Κορυφή

Κορώνη

Κόρωνος

Κόσμος

Κοταβίζω

Κότος

Κοτύλη

Κότινος

Κουρά

Κοχλίδιον

Κόχλος

Κραδάων

Κράδη

Κράμβη

Κραίνω

Κραναής

Κρέπαθος

Κράτεια

Κρατευτέων

Κράτα

Κρανίον

Κρανέεσθαι

Κραυγα

Κραιπνός

Κράσπεδον

Κρατερός

Κρατήρες

Κρατύς

Κραυνον

Κρατώ

Κρέας

Κρείον

Κρέουσα

Κρείσσον
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Kρειών Κρομμυον Κυβιστάν Κύπρος

Κρεκύδειλος Κρόκη Κυδαίνω Κυρπόν

Κρεμείω Κρόνιος Κυδιάνειραν Κύστις

Κρήγυον Κρονίδης Κυδιόων Κυψέλη

Κρήδεμνον Κρόσσας Κυδοιμός Κύων

Κρήμνη Κρόταφοι Κυδρός Κώας

Κρημνός Κρότων Κυθέρεια Κώδιον

Κρητέρα Κρούζω Κύθρα Κώληψ

Κρησφύγετα Κρουνόν Κυθρίσαι Kώθωνες

Κρήτες Κρυερού
Κυκεώ Κωκύματα

Κρηπίς
Κρυόεσσα

Κυκεών Κωκυτός

Κρί Κρυμός Κύκλω Kώμα

Κρίβανος Κρωσσός Κυκλοτερές Κωμάζειν

Κριθή Κτεάτισσα Κύκλωπες Κώμη

Κρίκε Κτάμεν Κυκνίτης Κώμος

Κρίκος Κτείς Κύλιξ Κώος

Κριος Κτήνη Κυλίω Kώπη

Κριός Κτησιν Κυλινδόμενος Κωπήεντα

Κριτής Κτίλος Κύμβαλα Κώς

Κροαίνειν
Κτύπος Κύμινδις Κωτίλλος

Κροκόδειλος Κυβέρνήτης Κύνεος Κωτίλλων

Κρόκος Κύβελιν Κύντερον Κωφός

Κροκύφαντος Κυβιστητήρ Κύπελον Κραιπάλη

Κρόκαλα Κύμβητος Κύπρις Καταργώ.

Ex his iam fatis patet , Lexicon Haynienſe neque cum Etymologico Magno , neque cum

Gudiano omnino conſentire, ita ut pluribus fpeciminibus non videatur opus eſſe. Videant alii,elle ,

quibus Codices Mstos conſulendi facultas eſt, cum quonam alio Havnienſis ille conſentiat.

Eandem ob cauſam , ut libera cuique eſſet iudicandi poteftas, ſubieci

1

SPECIMEN LECTIONUM ETYMOLOGICI MAGNI

E CODICE MS. DORVILLIANO , NUNC OXONIENSI.

p. 1. lin . 18. και βλαβερός

19. ούτως (et Fc ubique , etiam fequente con

fonante)

20. από του άτω

21. αατον. Sequens ή deeft

25. από deeft

26. και et αντί του έβλαψα defunt

28. μέλλων αόριστος pro μέσος

31. αντί του defunt

58. πείκεσε

p. 1. lin. 4ο. ούτως Φίλων και ξσ

41. λέγων. σημαίνει

45. ουν deeft. Scriptum enim eft οι μεν Α "

46. αποδιδόντες ά προς πες

ή

47. και χαλ.

18. συγκεκαμμένον

52. ή usque ad πολύθραυστον hoc loco de

funt , fed leguntur p. 8, 11. poft Μεθόδιος

55. ως το ειδωλολατρήσας defunt
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p.2. lin. 11. οιουδήποτε

16. έμόνη

25. αυτην deeft

δι

26. αβαρνί
28. και το θηλυκόν 'Αβαρναίη defiant

3ο. αβάκησαν olov defunt. Sed lin. 32.

pro σημαίνει ησύχασαν Codex habet

ήγνόησαν και ήσυνέτησα
ν εστίν δε ρητία η

λέξις . οι δε το ησύχασαν.

33. όπερ usque ad γίνεται defunt

35. οίον
βέβακται defunt

38. εξ ού το άτακτος , ούτως και βέβ . Et oύ

τως quidem perpetuo fcribitur.

40. ύφαιρέσει

41. όθεν το άβακήσαι άγνοήσαι

42. και pro λέγειν

43. εγένοντο. δύναται και άλλως γενέσθαι.

44. 'Αβακής από του et οίτ defunt

45. όπισθεν φρονέoυσιν. εξ αυτού γίνεται άβα

κής .

46. έμμιν πολυγκότων

47. αμ αμακ πάμφρενα

49. ώσπερ ευσεβής, γίνεται δε και άβακίζω

p. 3. lin . 51. μεμάθη
53. θορυβάδων. και από το άβακής επίρρημα

αβακέως το ησύχως , ώσπερ ευσεβέως.

10. Αβδηρα δε
12- τ8. ανόητος και το βέλτιον μη γινώσκων.

αβελτηρία , ανοησία , μωρία ή το βέλτιον μη

γινώσκουσα. αβελτηρία από του αβέλτερος :

του παρά το βέλτερος μετά του στερητικού α .

το θηλυκόν αβελτηρία και τροπή του και εις ή.

21. μή deeft.

και μετά του επιτατικού

22. έστιν εις γαλακτοφα

32. ρητή η λέξις

35. τον ante καινόν deeft

56. τον μήπω

ακαίρεον των ιών

38. έχοντα deeft

39. οίον deeft

41. και διακά τος κλίνεται

44. κεκεραμεν
οςαμενος
άτρωτος defunt

46. πέπτωτ
αι ημιθανής default

53. ίππος ήγουν defunt

p. 4. 1in . 3. ημίσους

6. 7. ο μη παρακαλών - defunt
.

8. αντι του συντυχόντες defunt

ETYMOLOG . T. II.

p. 4. lin . 10. αυτού και αντί του μάρτυρες συνηλλαχότες

και εις διογενία :

12. τη στερή,

14. αίρεσθαι

η σύντροφος

23. και παραχειρα θεράπανα

26. κόχλίου
31. Αβρότη- αθανάτη defunt. Sed

34. φαίνεται και η κατά παράλειψιν του μ αμ

βρότη ήγουν αθανάτη

37. του βροτού

38. διαμφοδήσαι

39. "Ήμβρoτες ουδ ' έτυχες defunt

43. τούτο παρά το βρέμω defunt

44. xui deelt

46. εν ώ ουδείς

εις το defant

48 – 57. "Αβρικτον άκαρπον h. I. defunt,

ſed leguntur poft "Aya ( p. 5, 28.)

7. άγημι Λ και "Αγαμαι και

p . 5. lin. 8. άγαμαι αυτού usque ad ποθεϊν lin. 12.

defunt

13. μοι deeft .
deeft. Pro öyaotɛ ſcriptum eft ayats!

Verba ούτως ' Ωρίων defunt

17. το φθονείν et το θαυμάζει»

21. αγαστός deeft

24. μωρίου

μάλλον

25. αλλά και μάλιστα

3ο. σέβεται

33. είδη et τήμονος

35. παν deeft

εφ' ώ τις αγάλλεται

38. το δε άγαλμα παρά το αγάλλω defunt

40, το δε ο defunt

43. σπίσαντες

44. Αγαμέμνων
μένω defunt

6. δε deeft

τιθέμενον καθόλου pro συντιθέμε
νον μετά

άλλου

51. και το καταρχαι pro κατά τους ποιητές και

το κατ αρχήν

55. και deeft

57. αιρείσθαι pro υπερ από το άγαν γίνεται

και του αινείσθαι

1. η αγαθή defunt

αγανήσι

4. πιότητα

-

ε άι

45. και μη
-

1. ευτικό
ν

9. ταϊς τρισί

b

*
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p. 7. lin . 6. γεγέραμα

8. αγόρμόν

10. κυβηλός et μαντικός

12. παρά την defunt

άγερσιν γάρ αγερμόν άθροισμών κρά εν

δρα"..

14. Aiohoi Deinde yog'ppro γίνεται ex emen

datione

17. βαρύνονται

μακρά

20. που

.

p. 5. lin , 10. ευτικών

15. Αγήνωρ pro 'Αγαπήνωρ

p . 6. lin . 16. άνδρείαν

18. Αγάστoνος πολύστoνος defunt

21. σημαίνει δε defunt

22. το ευτραφές. Caelera quae ſequuntur in

libris editis , defunt.

25. άγαται deeft

26. Αιολικόν αγαυος

3ο. κομψός , ο ένδοξος et της defunt

αίρεσθαι

31. γίνεται γαϊος defunt

32. γίνεται άγηρος

33. και deet

υπό δέ Ιώνων τον κούφον defunt

35. γίνεται γαύρος

36. γαύρος deeft

καίω καύσω defunt

37. έν deeft

41. ante Ayavótatov haec inſerta ſunt: 'Ayav

ροί , κομψοί. υπό δέ Ιώνων άπορος υπό δέ

' Αττικών κούφος .

45. το pro και

46. ούτως ' Ωρίων defunt

49. ερεθισμούς

5ι. ούτως 'Ωρίων defunt

54. αγγέλω pro άνλέγω

4. κλητικόν

13. ίφω

15. αγείρω

18. Αισχύλος γούν

19. απαγγάρου

p : 7. lin . 23. ñ deeft

24. δενδρα'

27. και deeft poft αθάνατον

31. παρά τα

33. οίον et reliqua defunt

34. ελθόντα αντί του άγγελον. defunt

39. Αθηνά

40. λαφυραγωγίαν " ήτοι et 'Αθηνά defant

43. από του εις α και η θηλυκά γίνονται προ

περισπώμενα

47. ρητέα η λέξις

49. ' Ωρίων α εισ άλλο. ούτως ή μεν συνήθεια

5ο. επί ψόγου

51. λέγει

53. δε deeft

Ρωδίων

4. οι μεν από του γέρας defunt

5. τιμήλ γαρ

22. και deeft

23. γενόμενον

Αττικήν deeft

αγειρείθω

και άγερέθω defunt

24. απέβαλεν

26. αγέρατον deeft

28. το deeft

p . 8. lin . 3ο. Αγήραον

ugúratoy deeft

γηράσκων

32. Αγησίλαος

φοιτάσι

35. σημαίνει την

36. γέγονε παρά

43. άγη εις ση έστιν

45. μιμί.

άκτον (ic) pro άκλιτον

47 . ή pro συμβαίνει

54. μεγαλόψοφον

55. 24γεισώτου άθριγκότου

1. “Ηρώ ( i . e. “ Ηροδότω. Vide Valckenaer, de

Schol. Homer, inedit. p. 120.)

3. κλάσις απώλεια

6. επί pro από το άγω

e

8. άγην
A

-

11. ούτως μέ. και άαγές: το άθραυστον από: : .

του άγω το κ' αγής , και μετά του

επιτατικού α ααγής και το ουδέτε:

ρον ααγές καρτερήσιν ενεσκλήκει παλά

μησιν :

13. και αγερώ

14. αττικώς άγήγερται defant

15. Ιακώς pro και ιωνική

αγηγέραται προσόδων του α

ως εσπάραται defunt



P R A E F Α . ΤΙ Ο.. κι

1

Ε

-

p. 8. lin , 16. σ ού pro και υπερσυντέλικος
και αττικώς αγήγερσο defunt

17. Ιακώς

18. ' lotéoy et quae ad finem huius lectionis

fequuntur , defunt

29. συν pro συλλαβή

3ι . μ παρακείμενα pro το έσθίω παρακεί

μενος

32. έδηδα , και εδήδοκα πλεονασμό

της δο συλλαβής defunt

33. και deeft

αγήοχα η μετοχή άγηοχώς

34. thy deeft

P. 9. lin . 37. ως άπορούσι τινές λέγουσιν.

43. ετυμολόγος

δε από του defint

64. άνδρεία

45. ένθαδέ

46. τον αυθάδη defiant

48. υβριστικός

ανδρείας

5ο . 'Aγηνορίαις , υπερηφανίαις. Reliqua defunt.

52. 'Aγήλαι - χαράν defiunt

53. προσαγήλοί επελθόντες

54. νεφέλαις deeft

55. μεγάλους

56. οι δε κοσμήσω defunt

12. φυ) pro φυλάττεται

14. σύμφωνα τρο και

18. 8 deeft

23. εξέχω και defant

24. δε deeft

άγγιών αγκώνη και αγκoίνη

25. Αγκόνιδαις

υπερετιδαις

είρηται δε defunt

32. ante 'Aγηλομένη inferilur 'Aγήλαι κοσμή

σαι εις άγασιν αγαγείν και χαράν: οι δε

προσειπείν ότε δε διώξαι" και άγηλώ κο

σμήσω.

38. άγιστία και

43. Αγκας προς τα

p . 10. lin . 45. xui deeft

51. άγιστρον

56. ως ενταύθα pro και πανούργον , ως το

3. αγκύλον άρμα pro αγκύλα δ ' άρματ' έδυνες

4. ούτως είρον εν ή ελιά τα δε διά του,ό .

omillis intermediis

7. πλην τόπος defunt

p. 10. lin . 10. κλίνεται δε ούτως defint

αγκυλομή και

13. κακοήθης κακότεχνος σκολιόβουλος

19. επικοκομμένους

20. αιγυπτιοι

23. αγκυλόχειον

27. εφ' οίς

29. άγλαει καλά

32. 'Ayhaice

παρά το αγλαός defiant

παρά το αίγλην

33. το deeft

A

34. άγλαϊδεισ

39. άγλευκές αηδ. άναλον αχάριστον ακαλές

40. άγλίθες

42. πλοι"

13. δε pro μεν

45. άγλίτις

49. σέβω άζος αγνός

5ο. και ήγουν pofita funt poft σεβόμεθα,

verbis και σεβάσμιος fupra fcriptis

52. γδόω

53. και ante κλίνεται deet

p. 11.lin. 56. ή παρά – καλούσι ponuntur poft περι

κλώμενος lin , 12. in ν. "Αγνυμι

9. συντριβομένων Γupra fcriptum eft

10. κλώναι pro κλώ και

13. Αγκαλιδας

'Αγκάλου

16. θηρεύει και αγκύλον σκολιών

34. μέν deeft

39. γάμου

40. αντί του ηγον defunt

χρόνου deeft

41. παρατατιζ

και έστιν μακρόν defant

44. Αγορά

άρθρον pro άθροισμα

45. συναθροίζω

48. παρά το αγορά : τούτο δε defunt

49. 8 pro εν ή

5ο . συναθροιζόμενον ή παρά το αγορά τούτο

παρά το αγείρω

52. το ο

54. έστιν β '

55. δημηγορώ λέγων

56. και αγοράζω πολύ μεν παρ' αυτών επί εν

αγορά

και 2

d
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20. ποι

p. 5. lin , 10. ευτικών

15. Αγήνωρ pro 'Αγαπήνωρ

p. 6. lin . 16. άνδρείαν

18. Αγάστoιος πολύστoνος defunt

21. σημαίνει δε defunt

22. το ευτραφές. Caelera quae fequuntur in

libris editis, defunt.

25. άγαται deeft

26. Αιολικόν αγαυος

3ο. κομψός, ο ένδοξος et της defunt

αίρεσθαι

31. γίνεται γαϊος defunt

32. γίνεται άγηρος

33. και deek

υπό δέ Ιώνων - τον κούφον defunt

35. γίνεται γαύρος

36. γαύρος deeft

καίω καύσω defunt

37. έν deeft

41. ante ?Ayavótatov haec inſerta ſunt: 'Ayov

ροί , κομψοί. υπό δέ Ιώνων άπορος " υπό δέ

Αττικών κούφος.

45. το pro και

46. ούτως 'Ωρίων defunt

49. ερεθισμούς

5ι. ούτως 'Ωρίων defunt

54. αγγέλω pro άνλέγω

4. κλητικόν

13. νίφω

15. αγείρω

18. Αισχύλος γούν

19. απαγγάρου

p. 7. lin . 23. ή deeft

24. δενδρά

27. και deeft poft αθάνατον

31. παρά τα

33. οίον et reliqua defunt

34. ελθόντα αντί του άγγελον. defunt

39. Αθηνά

40. λαφυραγωγίαν· ήτοι et ' Αθηνά defant

43. από του εις α και η θηλυκά γίνονται προ

περισπώμενα

47. ρητέα η λέξις

49. 'Ωρίων α εισ άλλο. ούτως ή μεν συνήθεια

5ο. επί ψόγου

51. λέγει

53. δε deeft

Ρωδίων

4. οι μεν από του γέρας defunt

5. τιμήλ γαρ

p. 7. lin . 6.-γεγέρομαι

8. αγερμός

10. κυβηλός et μαντικός

12. παρά την defunt

άγερσιν γαρ αγερμόν άθροισμών κρά εν

δρα"..

14. dioảoi Deinde ysý pro zivetoi ex emenγίνεται

datione

17. βαρύνονται

μακρά

πού

22. και deeft

23. γενόμενον

Attixiv deeft

αγειρείθω

και άγερέθω defunt

24. απέβαλεν

26. αγέρατον deeft

28. το deeft

p . 8. lin . 3ο. Αγήραον

αθάνατον deeft

γηράσκων

32. Αγησίλαος

φοιτάσι

35. σημαίνει την

36. γέγονε παρά

43. άγη εις ση έστιν

45. μιμή

άκτον (ic) pro άκλιτον

47 . ή pro συμβαίνει

54. μεγαλόψοφον

55. 24γεισώτου άθριγκότου

“Ηρώ ( i . e.“ Ηροδότω. Vide Valckenaer , de

Schol. Homer, inedit. p. 120.)

3. κλάσις απώλεια

6. επί pro από το άγω

&

YA

8. άγην
A

X

11. ούτως μέ. και άαγές : το άθραυστον από

του άγω το κ' αγής , και μετά του

επιτατικού α ααγής και το ουδέτε

ρον ααγές καρτερήσιν ενεσκλήκει , παλά

μησιν :

13. και άγερν

14. αττικώς άγήγερται defunt

15. Ιακώς pro και ιωνική

αγηγέραται προσόδων του και

ως έσπάραται defunt
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.

p. 17. lin . 38. Aðgan's p . 18. lin. 40. Tupu otot .
ó deeft 44. από το αειν και είλεϊw defunt

42. roi deeft
47. άελα και πλεονασμών

1. ένα pro εν τη θ'
48. λ , άελλα

2. φησίν deeft

3. τού παύσωνος . Φλέγων έν Όλυμπιάς ούτως
52. Πρίσκιλλα , Φαλκώνιλλα. Reliqua defunt .

Ωρίων: -
58. útgenńs. Poft hoc vocabulum fequitur :

7. και άδυτον το ουδέτερον
Αελλα από του αειν και είλεϊν : άελλαι

11. ενεστώτος ή μέλλοντος φωναι παρά Σοφοκλεϊ έν Φαίδρα.

14. xai deeft 9. εορτάζειν

16. 6 άδωνις 14. συντεθέντα

αρέσκον 26. oidinous on

17. AwNNE'S 3ο. διασκι

18. επί τη
32. νάω το δέω

19. 'Αδωνιεία

34. κεκμηότι
24. και ante το αρσενικόν deek

29. ουδέτερον
p. 19. in . 43. ίπποι αερσίποδες αίροντες

εκφέρετ’ άεθλα
48. άερσίφρων

32. άβουλία

49. άεσιφροσυνασμένως
34. αναβάσει

52. άέσεται

p. 18. lin . 39. cúin 55. ó ante datos deeft.

35. ήρετο

His Codicis Oxonienſis variantibus lectionibus , quas Barkero debeo , in ipfis annotationibus

non uſus ſum , quia ſpecimen lectionum eius 'uno tenore exhibere conſtitueram .,
Ita enim de

Codicis pretio iudicari optime poſle exiftimabam . Quare nec Codicis Auguſtani copiis adhibitis

molem annotationum augere volui, cuius Codicis Specimina dedit S. V. Titlmannus in Prolego
menis ad Iohannis Zonarae Lexicon

pag. CXXII-CXXVI.

Verum fatis de his.
Reſtat enim ut etiam alia , quae videntur annotationibus meis orna

menta non exigua addidiſe, breviter commemorem . Et primo quidem ſummis laudibus extol

lendus eſt EDMUNDUS HENRICUS BARKERUS , Anglus eruditiflimus, qui ſubinde, partim

Schaefero, partim nuihi, fua fponte et ſolo bonas literas iuvandi Nudio ductus , milit Notas ad

Etymologicon Magnum , vel breviores , vel longiores , omnes autem utiliſlimas, et eximiam

doctrinam , qua earum auctorem excellere nemo nefcit, denuo ac certiſſime demonſtrantes.
Ex

his longiores illas , non tanien omnes , poft annotationes a me collectas ſeparatim et uno tenore
exhibui a pagina 1077, ad 1130. Eft haec praeclara huius viri dos , ut , fi quid illuſtrandum

ſuſcepit, id non leviter tangat , ſed tamdiu ab omnibus partibus verſet, donec nihil obſcuritatis

remaneat : id quod ille iam Notis ad novam Theſauri Graecae Linguae Stephaniani editionem,

quam Diſſertatione de voce úvdpsixčkov, quae Ill. Friderici Auguſti Wolfii Analectis literariis

(Vol. I. p . 388 — 395. ) inſerta eſt, aliisque idoneis eruditionis fpeciminibus fatis fuperque oſten

dit. Quare non dubito, omnibus, qui de his rebus iudicare didicerunt , operam viri doctillimi

egregiè probatum iri. Deinde laudanda etiam eft s . V. IOHANNIS FRIDERICI SCHLEUS

NERI liberalitas, qui et ipſe ſua fponte mecum communicavit, quae ad Etymologicon Magnum

vel emendandum vel explicandum pertinentia collegillet.. Quum vero ille , quippe in fuum uſum

ea colligens , raro addidiflet, unde quaelibet annotatio petita eſſet, mibi fic verfandum putavi,

ut , niſi fontem et auctorem annotationis detexillem , ei adderem nomen SCHLEUSNER. Deni
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p. 12, lin . 2. τ ' ι (ic) pro τον

nai deeft

3. τουτέστιν εις

6. Αγορήθεν deeft

10. έργοις pro όροις

13. δε deeft

16. επιγεγραμμένων

απαλειφθέντων

24. ο εν αγρώ διαιτώμενος Γupra fcripta funt,

γράφεται και προπερισπάται

36. πολύχρωον

37. λακύριζα

43, υποχή αμη

5ο . Αγρείου

5ι . και deeft

52 , τη deek

nui deeft

54, oi deeft

αυλιζόμενον ύπαιθρον έρημον άξεστε

2. ηγριάνθης

4. Ο έξω πόλεως

8. πυρσός γ pro πύρ πυρός

9. ι pro τοι

έκτα

το υ' καταρασσω όνειρώσσω

p . 13. lin. 10 , άγρώσσω

11. δε . το δε ουκε το

έστιν pro γέγονε

13. είδος βοτάνης defunt

N

16. παρακείμενα γι

19. 10 pro & και ο

22. υπό β' συλλαβών προπαρος

25, και οργυιά , και αγυιά η οδός defant

τοι

26. και αναλογώτερόν έστι

28. και poft γίνεται deeft

40. αλεύμενοι

Αλ . λυκοφος την ορθρινήν την πλησίον

42, αύρα

45. άγχηστίνου – άγχηστίναι

δο, παρά του

52. γράφονται

αντίθετος

56. άλλως τε τα

57. γράφονται

2. ην η αχλύς

3. Αγχηστής αι

7. πλησίον παρά του άγχο και του μολώ το πα

ραγίνομαι

12. άγχω αγχίμολον: τα με το τον φ.

p. 13. lin. 13. πόλις κεστος

14. ίσα

p. 14. lin . 15. το ομαλόν

16. τα ομαλως συντεθέμενοι

21. ωστε Λ .

31. και deeft

34. άγχήρης

36. βυτόν

37. αγχίβοιον

48. χώρ )

5. o deeft

6. άφοβε

7. και το θηλυκών

16. και deeft

18. η ευθεία

19. πλεονασμόν

p. 15. lin , 32. οΐόμενόν περ

35. ναυτικούς

39. μύθος απ.. (i. e , απήμων)

46. το pro τού

47. σιτίοιο τάρωθεν

48. άσω Γupra fcriptum eft

at deelt

53 , υιοσκύαμος

6. άγνωμων

10. poft βουλής leguntur haec : Pς κόρον έκα

νως και αδισκορ . υπερκορείς

11. Αδηγή

16, αιδης

ΕΙ

x

19. σκοτεινή

και poft άλφα deeft

24. δ deeft

Ρ. 16. lin. 3ο . επίόδημα deeft

31 , το deeft

35. το deeft

37. πεταμένων

42. δηριτοι

5ι . άδμονία

55. αζυγα

2. ου της

9. λέγω δ ' ωρον pro λέγει δ ' 'Ωρίων

15. και τι λέσχη

16. λέχος

20. από του

21. θηλυκά

γίνονται

22. το δε άδολεσχώ defunt

27. κόρος ή κόπος

p. 17. lin . 37. αδρυήσεως
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ó deelt

35. ηρετο

p. 17. lin . 38. Adpaxus p . 18. lin. 40. Tupu otot .

44. άπό τού άειν και ειλείν defunt

42. xai deeft

47. άελα και πλεονασμών

1. ένα pro εν τη θ '
48. ā , ütala

2. φησίν deeft

3. τού παύσωνος. Φλέγων έν Όλυμπιάς ούτως 52. Πρίσκιλλα , Φαλκώτιλλα. Reliqua defunt ., .

' Ωρίων: 58. útoenńs. Poft hoc vocabulum ſequitur :

7. και άδυτον το ουδέτερον
Αελλα : από τον αειν και ειλείν : άελλας

11. ενεστώτος ή μέλλοντος φωναι παρά Σοφοκλεϊ έν Φαίδρα.

14. xui deeft 9. εορτάζειν

16. ó üdaris 14. συντεθέντα

αρέσκον 16. oidinous 0

17. A8wNNC's
3ο. διασκι

18. επί τη
32. νάω το λέω

19. Adoria

34. κεκμηότι
24. και ante το αρσενικόν deeft

29. ουδέτερον
. .p . 19. lin. 43. ίπποι αερσίποδες αίροντες

εκφέρετ’ άεθλα
48. άερσίφρων

32. άβουλία
49. άεσιφροσυνασμένως

34. αναβάσει
52. άέσεται

p. 18. lin .39. rúsing 55. ó ante datos deeft.

His Codicis Oxonienſis variantibus lectionibus, quas Barkero debeo , in ipfis annotationibus

non uſus ſum , quia fpecimen lectionum eius 'uno tenore exhibere conſtitueram . Ita enim de

Codicis pretio iudicari optime poſle exiſtimabam . Quare nec Codicis Auguſtani copiis adhibitis

molem annotationum augere volui , cuius Codicis Specimina dedit S. V. Tittmannus in Prolego

menis ad Iohannis Zonarae Lexicon pay . CXXII—CXXVI.
.

Verum fatis de his. Reſtat enim ut etiam alia , quae videntur annotationibus meis orna

menta non exigua addidiſe, breviter commemorem. Et primo quidem ſummis laudibus extol

lendus eſt EDMUNDUS HENRICUS BARKERUS , Anglus eruditillimus , qui ſubinde , partim

Schaefero, partim nihi , fua fponte et ſolo bonas literas iuvandi ſudio ductus , mifit Notas ad

Etymologicon Magnum , vel breviores, vel longiores , omnes autem utiliſimas, et eximiam
doctrinam , qua earum auctorem excellere nemo veſcit, denuo ac certiſſime demonſtrantes. Ex

his longiores illas , non tamen omnes, poft annotationes a me collectas ſeparatim et uno tenore

exhibui a pagina 1077, ad 1130. Eft haec praeclara huius viri dos , ut , fi quid illuſtrandum

ſuſcepit, id non leviter tangat , ſed tamdiu ab omnibus partibus verſet , donec nihil obſcuritatis

remaneat: id quod ille tam Notis ad novam Theſauri Graecae Linguae Stephaniani editionem,

quam Diſſertatione de voce dvdpɛíxelov, quae Ill . Friderici Auguſti Wolfii Analectis literariis
(Vol. I. p .

388
— 395.) inſerta eſt, aliisque idoneis eruditionis fpeciminibus fatis fuperque oſten

dit.
Quare non dubito , omnibus , qui de his rebus iudicare didicerunt , operam viri doctiſlimi

egregiè probatum iri. Deinde laudanda etiam eft S. V. IOHANNIS FRIDERICI SCHLEUS.

NERI liberalitas , qui et ipſe ſua fponte mecum communicavit, quae ad Etymologicon Magnum

vel emendandum vel explicandum pertinentia collegiffet . Quum vero ille , quippe in ſuum uſum

ea colligens , raro addidiffet, unde quaelibet anbotatio petita eſſet, mihi fic verfandum putavi,

ut, nili fontem et auctorem annotatiouis detexillem , ei adderem uomen SCHLEUSNER. Deni

>

>
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que inferui Notis meis nonnullas THEODORI IANSONI ALMELOVEENII , quas in aliquo

editionis Sylburgianae exemplo margini adfcriptas inveneram .

In his omnibus et colligendis et digerendis me quanta potuit induſtria diligentiaque uſum

elle , ipſe facile , ut fpero, libenterque fateberis . Quodfi ea quoque , quae de meo admiſcui , et

quae ita , ut vel nullum omnino , vel meum nomen , aut primas ſaltem eius literas adderem , a

reliquis diftinxi, non prorſus improbaveris, tum vero labori meo , difficili ſave ac moleſo, ſatis

magnum praemium tribulum exiftimabo . Illam autem laboris moleſtiam ac difficultatem non

minus quam temporis dispendium valde mihi auxit etiam hoc , quod Etymologici Magni paginae,

quas viri docti , a quibus annotationes accepimus, ex editione Commeliniana indicaverant , indi

candae mihi fuerunt ex nupera Liplienſi.

Praefationi ſubiunximus Kulenkampii Specimen emendationum , iam ſupra laudatum . Sed

Petri Henrici Larcheri Remarques critiques ſur l' Etymologicon Magnum , quas Obſervationes e

Commentariorum Academiae Inſcriptionum et literarum elegantiorum Pariſienſis Tomo XLVII.

deſcriptas ad calcem Annotationum addere conſtitueramus, quia hos Commentarios non magis

quam illud Specimen in multorum manibus eſſe perſuaſum habebam , poſtea librario , ne volu

minis moles vimis excreſceret, una cum Orionis Etymologico repetere placuit. Neque habui

quod huic conſilio opponerem . Nam non tantum in Obſervationibus modo laudatis , ſed etiam

in Notis ad Orionem , permultos Etymologici Magni ' locos Larcherus tam explicavit, quam

emendavit , ita ut utraeque uno volumine comprehendi recie videantur pofle. Nimirum fuit

quidem Larcherus hiſtoriae quam criticae peritior. Sed
quam ille in emendandis veterum

Grammaticorum libris operam poſuit , haudquaquam contemnendam eſſe , facile quisquis ea uſus

fuerit largietur.

Caeterum quamvis magnam et induſtriam et diligentiam me in condendo hoc opere adhi

- buiſſe mihi conſeius ſum , tantum tamen abeſt ut omnes, qui depravati recte iudicari poſſent;,

Etymologici Magni locos a me correctos eſſe mihi perſuadeam , ut etiam multos emendandos

ſupereſſe certiſlime credam . Et poteram , fi ad perquirendos plurium Criticorum libros fatis otii

fuillet , immenſam annotationum copiam congerere. Multa adhuc latent , ſcio , in doctiſlimorum

Heſychii interpretum nouis , in Schweighiuſeri ad Athenaeum animadverſionibus, in commentariis

eruditorum virorum ad Ariſtophanem aliosque poetas , in Nunneſii ad Phrynichi Eclogas et ad

Procli Chreſtomathiam notis , ut permultos taceam , quibus Criticam facere propofitum eft.

Verum his omnibus propter anguſtias temporis vel omnino non potui , vel iuſto rarius uti.

Quare fi quis annotationum mearum ſupplementa peculiari libro comprehenfa in publicum edere

voluerit, certe magnopere laetabor. Interim nonvulla faltem , quanquam ad illuſtrandum magis

quam ad emendandum pertinentia, ſpicilegii loco hic addenda putavi, inprimis quia deſumta

pleraque funt c Muſeo Critico , or , Cambridge Claſſical Reſearches , qui liber in popularium

nieorum bibliothecis parum frequens eft.

P. 21. v . 29. ándov videtur interdum ſignificaſſe modum muſicum , vel inftrumentum muficum . Certe yłno

ois, quo nomine Etymologici M. auctor illud interpretatur , eſt lingula tibiae , the reed or mouth -piece of a
pipe. Vid . Muſeum Crit. Vol. I. p . 270.

Ρ . 28. V. 40. το αιδώ , ότε μέν έστιν ευθεία , οξύνεται: ότε δε αιτιατική , περισπάται] Discimus ex Schol.

Venet. ad Diad. B. 262. Ariſtarchum cido, hôm circumflexe ſcripline, Dionyfium vero Sidonium oxytone. Pamphi

lus omnes id genus accuſativos circumflectebat. Dionyſius Thrax Ariſtarchum culpat, qui aido et nū circumflexe

ſcripſerit, alia vero oxytone, ut Ilv9o , Anru. Vide etiam ad Riad. I. 240. Hacc ex Muf. Crit. Vol . I. p . 126 .

3
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p. 28, 33 .

Ρ. 5ο. V. 19. ούτω Μεθόδιος] Zonaras in Lexico Τ . Ι. p . 108. eandem glofam ex Theognofto vel potius

Theognuto profert. Nempe Theognotus Methodium , Theognotun Philemon p . 7. nr . 19. compilavit. Voce pa

μάκυθος , feu potius μαμμάκυθος , (verf. 22.) cui fynonyma fuere μαμμόθρεπτος et τηθαλλαδούς, quod a nobis

Anglis elegantiore dialecto diceretur a moll- coddle , utitur Ariftophanes Rann . 1015. ubi vid . Schol. et interpp.

ad Heſych. in voce T. II. p. 535. Hemſterhuſ. ad Polluc. II . 20. Pierfon. ad Moerin Ρ. 258. Haec ex Muf.

Crit . Vol . Ι. p. 127

Ρ. 54. ν . 24. ' Aλεκτoρίς και τον λόφον της περικεφαλαίας] Ηinc αλέκτοριν , galeae criftam, in loco Alcaei

apud Strabonem XIII. p . 600. A. recte reponi iuflit Caſaubonus pro úhńktoov, quam coniecturam vilipendit
ivelſelingius ad Herodot. V. 95. úlxerſoa refcribendum putans. Vid . Mul: Crit. Vol. I. p . 438 .

P.55. v. 50. 51. 8. ühetoa] Haec forma occurrit in Aeſchyli Again. 323. Callimachi Fragm . XII. (Vid.

Rulinken. Epift. Crit. ΙΙ . p . 178.) Hipponas apud Ρolluc . Χ. 87. Κάλειφα ρόδινον ηδυ , και λέκος πυρού. Μox (p. 56 .

v. 13. ) recte αλείπτης , φιλαλειπτω pro φιλαλείπτης, nifi forte in proverbio legendum it Ουκ έστι πίστις ανδρι

φιλαλείπτη τινί . Ceterum memorata dignum eft quod in hoc capite tradit Etymologus: δεί γινώσκειν , ότι γέ

γραπται λιφίλω το κωμικό δράμα , (δ) επιγέγραπται Αλείπτρια. Vide am non legendum fit Αντιφάνει. Alienaeus ΙΙ.

p. 123. Β . Αντιφάνης εν Αλειπτρία (φέρεται και το δράμα ως 'Aλέξιδος). Quin Pollux X. 17. ait : 'Αμφιδος δε και

δράμα εστιν Αλείπτρια. Εφudent Antiphanis hanc fabulam fuiffe opinor , cuius etiam Ακέστρια citatur.
Ex

Muſ. Crit. Vol. I. p . 127 .

Ρ . 6ο . ν. 27. οι Αιολείς Θηβαίος Θηβάος , αρχαίος αρχάος, Αλκαίος 'Αλκάος] Εadem fere Eu/tath. ad 11. Α .

Viderint doctiores , utrum yegaùs apud" ſcenicos ſcribendum fit, ubi penultima corripi debet , an

potins ypaios ? Ex Muſ. Crit. Vol. I. p . 38..

Ρ. 77. v. 40. "Αμνιον παρά το αίμα αίμνιον κ. τ . λ .] Scholiafta ad Ody. Γ . 444. ex αμένιον ducit , 6

εστι στερητικών του μένους , τουτέστι ψυχής. Nefcias alra it harum etymologiarum elegantior . Ηoc exeniplum

non profert Gregorius p . 215. ( p. 456 fq. edit. Schäfer.) nec Lascaris . Ex Mu/. Crit. 1. 1 .

P. 131. ν. 54. επέτρεχε λεπτός λουλος ] Verbi επιτρέχειν in talibus ufum idoneis exemplis illuftratum habes

in Muf. Crit. Vol. I. p. 9.

Ρ. 158. ν. 47. “ Εσπερε - αύως ] Eundem verfum Etymologus laudat p . 347 , 3. item Schol. Eurip. Oreft. 126ο.

Verfus fiunt. Afyuarteti. De voce φαινόλις confillendi Toupius in Schol . Theocrit. p. 213. Ruhnken. ad Ηomer . Η.

in Cer. 51. Hoc fragmentum ex Epithalamiis defumtum fuiſſe certum eſt ex Catulli Carm. Nupt. 26. Hespere,

qui coelo lucet iucundior ignis etc. Ex Muſ. Crit. Vol . I. p . 22 .

Ρ. 159. ν. 39. διαφάρους] Piavorinus liabet διαφάρσους. Sed vera lectio et διφάρσους , quod et fimilitereſt ,

compolitum ut dixooooor. Vid. Muſ. Crit. Vol. II. p. 125 .

Ρ . 182 , V. 12. κατά συγκοπήν] Ita etiam p. 181, 5. εβεβλητο και κατά συγκοπήν , έβλητο . Sed fatim

aldil : είτα αφαιρέσει , βλήτο. Sic p . 182, 8. βεβλήσθαι " και κατά αφαίρεσιν της βε συλλαβής , βλήσθαι.

Ρανorinus vero βλημένος ex βεβλημένος fieri ait κατά άρσιν, ήτις εστί των Ιώνων. Εodem modo Tryphon::

'Αρσις δέ έστιν αποβολή κατ' αρχήν της αναδιπλουμένης συλλαβής : οίον, βεβλήσθαι βλήσθαι , βεβλημένος βλη
μένος. το δε πάθος εστίν Αιολικόν. Vid. eius Πάθη λέξεων in Muf: Crit. Vol. Ι. p. 37. Adeo diverfe fentiunt. . . . I.p . ' '
Grammatici.

Ρ. 186. ν. 53. τα δε εις τον επιρρήματα οξύνονται ] Ηuc pertinet etiam κυνηδόν, de quo Larcherus ad Ηerodot.

Τom. ΙΙΙ. p. 442. ex Etymologico MS. haec excerpfit: και πάλιν Σοφοκλής Φρίξω· Κυνηδόν εξέπραξαν κνυζούμενον.

Conf. quae e Codice Havnienſi 1971. ad p. 474. v. 50 , allata ſunt. Vir doctus in Muſ. Crit. Vol. I. p . 149. emen

dat Κυνηδόν εξέκραξαν , ως κνυζώμενοι.

P. 231. ν. 4. Ελευσινίοις] Ελευσίνοις legendum effe pluribus exemplis oftendit Auctor Diatribes de Antimaclio

etiam in Muf. Crit. Vol . I. p . 181 .Ρ.

P. 239. V. 17. δέω , το σημαίνον το ευρίσκω, ου μέμνηται 'Αλκαίος κ. τ . λ.] Grammaticus pravo exemplari de

ceptus fuerat. Nec Alcaeum nec quenquam alium déw prozvpioro) uſurpaſte facile crediderim. Quare Alcaei

fragmentum probabiliter , ut opinor, emendavi 'Εγώ μεν ου Fιδέω ταύτα μαρτυρεύντας. Ρotuitautem fcribere Εγώ

μεν ου δήω, non inveniam. Paulo ante Etymologis p. 239 , 44. Δήετε , ευρίσκετε - γίνεται δε παρά το δέον το ση
μαϊνον το ευρίσκω. quae voces ipfius Ειymologi additamentum funt , nec in Scholiata Homeri ad Iliad. 1. 418. unde

baec glofla excepta eft, comparent. Ex Muf. Crit. Vol. I. p . 435..

Ρ. 3ο4. ν. 38. το γαρ επιπλήσσω, έπιπλάζω (λέγουσι) ] Conf. Εuftath. in liad . Κ . p. 824 , 27. Forfan tamen in
Sapphonis loco &nitthácoli pofitum fuit pro ÉTUTORcort'. Ex Muſ. Crit. Vol. I. p . 12.

P. 31ο. ν. 22, το δε λέγειν και φέρειν , οι Αιολείς λέγην και φέρην λέγουσι] Vid. Sapphica fragm. ΙΙ. ν. 15, foen.
ad Gregor, de dial . Aeol . g. X. Unde in verſu Alcaei apud Athenae. X. p. 430. C. pro mettonew legenduin eſt. . $. μεθύσκειν

μεθύσκην. Vid . Ma/. Crit. Vol. Ι . p. 425.

Ρ. 373. ν . 42. εύρηται δε και διά του ι - χορίαμβον το μέτρον ] Legendum eft : εύρηται δε και διά τού ι

συνεσταλμένον , και [διά της ει διφθόγγου] παρά Ηρώδη , "Αν αυτόν εις το ζήτρειον . έστι δε χωλιαμβικόν το μέτρον.“
Vid . Muſ. Crit . Vol. II.. : . p. 311 .

P. 4'10. v. 42. Slyd i údixón] Codex Dorvill. owon' ådixón. Proxime ad MS. Dorvill. lectionem accedit

Aldus Rhetor. p. 537. tis ow yapadixn. Durillima fane eſt diphthongi ū elilo : legendum tamen videtur tis

σ', ώ Σάπφ, αδικήη ; Potes quidem, levi transpofitione facta, fic digerere: Σαπφού, Τίς σ' αδικήη ; Sed lios
alteri non temere praetulerim . GAISFORD , ad Hephaeft. p . 65, Vid . Muf. Crit. Vol. I. p . 6 ſq ., , . p. , . . . Ι p. .

.

.
.



XIV PRAEFATI O.

a>

que inferui Notis meis nonnullas TEIEODORI IANSONI ALMELOVEENII , quas in aliquo

editionis Sylburgianae exemplo margini adfcriptas inveneram .

In his omnibus et colligendis et digerendis me quanta potuit induſtria diligentiaque uſum

eſc, ipfe facile , ut fpero, libenterque fateberis. Quodfi ea quoque , quae de meo admiſcui , et

quae ita , ut vel nullum omnino , vel meum nomen , aut primas ſaltem eius literas adderem , a

reliquis dilinxi , non prorſus improbaveris, tum vero labori meo , difficili fave ac moleſto , ſatis,

magnum praemium tribulum exiſtimabo. Illam autem laboris moleſtiam ac difficultatem non

minus quam temporis dispendium valde mihi auxit etiam hoc , quod Etymologici Magni paginae,

quas viri docti , a quibus annotationes accepimus, ex editione Commeliniana indicaverant , indi

candae mihi fuerunt ex nupera Liplienſi
.

Praefationi ſubiunximus Kulenkampii Specimen emendationum , iam ſupra laudatum . Sed

Petri Henrici Larcheri Remarques critiques ſur l' Et: mologicon Magnum , quas Obſervationes e

Commentariorum Academiae Inſcriptionum et literarum elegantiorum Pariſienſis Tomo XLVII.

deſcriptas ad calcem Annotationum addere conſtitueramus , quia hos Commentarios non magis

quam illud Specimen in multorum manibus eſſe perſuaſum habebam , poftea librario , ne volu

minis moles pimis excreſceret, una cum Orionis Etymologico repetere placuit. Neque habui

quod huic confilio apponerem . Nam non tantum in Obfervationibus modo laudatis , ſed etiam

in Notis ad Orionum , permultos Etymologici Magni ' locos Larcherus tam explicavit, quam

emendavit , ita ut utraeque uno volumine comprehendi recte videantur poſſe. "Nimirum fuit

quidem Larcherus hiftoriae quam criticae peritior. Sed quam ille in emendandis veterum

Grammaticorum libris operam poſuit, haudquaquam contemnendam efle , facile quisquis ea uſus

fuerit largietur.

Caeterum quamvis magnam et induſtriam et diligentiam me in condendo hoc opere adhi

huiſſe mihi conſcius ſum , tantum tamen abeſt ut omnes, qui depravati recte iudicari poffent;

Etymologici Magni locos a me correctos elle mihi perfuadeam , ut etiam multos emendandos

ſuperelle certiſlime credam. Et poteram , fi ad perquirendos plurium Criticorum libros fatis otii

fuillet, immenſam annotationum copiam congerere. Multa adhuc latent, ſcio , in doctillimorum

Helychii interpretum notis , in Schweighäuſeri ad Athenaeum animadverſionibus, in commentariis

eruditorum virorum ad Ariſtophanem aliosque poetas , in Nunnefii ad Phrynichi Eclogas et ad

Procli Chreſtomathiam notis , ut permultos taceam , quibus Criticam facere propofitum eft.

Verum his omnibus propter anguſtias temporis vel omnino non potui , vel iuſto rarius uti.

Quare fi quis annotationum mearum ſupplementa peculiari libro comprehenſa in publicum edere

voluerit, certe magnopere laetabor. Interim nonuulla faltem , quanquam ad illuſtrandum magis

quam ad emendandum pertinentia, ſpicilegii loco hic addenda putavi , inprimis quia deſumta

pleraque funt c Muſeo Critico, or , Cambridge Claſſical Reſearches , qui liber in popularium

meorum bibliothecis parum frequens eft.

P. 21. v. 29. dndov videtur interdum fignificaſe modum muficum , vel inſtrumentum muſicum . Certe ylwo

ois, quo nomine Etymologici M. auctor illud interpretatur , eſt lingula tibiae , the reed or mouth -piece of a

pipe. Vid . Muſeum Crit. Vol. I. p . 270.

Ρ. 28. ν. 40. το αιδώ , ότε μέν έστιν ευθεία , οξύνεται" - ότε δε αιτιατική , περισπάται ] Discimus ex Schol.v . , ; * , ] .

Venet. ad Niad. B. 262. Ariſtarchum aido, ijā circumflexe feripfifle, Dionyſium vero Sidonium oxytone. Pamphi

lus omnes id genus accuſativos circumflectebat. Dionyſius Thrax Ariftarchum culpat , qui aido et nū circumilexe

ſcripſerit , alia vero oxytone , ut lufó , Antus. Vide etiam ad Iliad. I. 240. Haec ex Muf. Crit. Vol. I. p. 126 .

>
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Ρ. 50. V. 19. ούτω Μεθόδιος ] Zonaras in Lexico Τ. Ι . p. 108. eandem glofam ex Theogno/to vel potius

Theognoto profert. Nempe Theognotus Methodium , Theognotiun Philemon p . 7. nr . 19. compilavit. Voce paμα

μάκυθος , Γeu potius μαμμάκυθος , (verf. 22.) cui fynonyma fuere μαμμόθρεπτος et τηθαλλαδούς , quod a nobis

Anglis elegantiore dialecto diceretur a moll - coddle', utitur Ariſtophanes Rann. 1015. 'ubi vid . Schol. et interpp.

ad Heſych. in voce T. II . p . 535. Hemſierhuſ. ad Polluc. III . 20. Pierfon , ad Moerin p . 258. Haec ex Muf.. .

Crit . Vol. I, p. 127 .

Ρ. 54. ν. 24. 'Aλεκτoρίς και τον λόγον της περικεφαλαίας ] Ηinc αλέκτοριν , galeae cri/tam, in loco Alcaei

apud Strabonem XIII . p. 600. A. recte reponi iußit Caſaubonus pro úhnatooiv , quam coniecturam vilipendit

Feelingitus ad Ηerodot. V. 95. αλκετήρα referibendum putans. Vid . Mur: Crit . Vol . Ι . p. 438.. . p

P. 55. v. 50. 51. 8. üheqa] Haec forma occurrit in Aeſchyli Agam . 323. Callimachi Fragm . XII. (Vid.

Ruhnken. Epift. Crit. ΙΙ . p . 178.) Hipponas apud Ρolluc . Χ. 87. Κάλειφα ρόδινον ηδυ , και λέκος πυρού. Μox (p. 56.

ν. 13.) recte αλείπτης , φιλαλειπτώ pro φιλαλείπτης , nifi forte in proverbio legendum it Ουκ έστι πίστις ανδρι

φιλαλείπτη τινί. Ceterum memorata dignum eft quod in hoc capite tradit Etymologus: δεί γινώσκειν, ότι γέ

γραπται Διφίλω το κωμικό δράμα , (δ) επιγέγραπται Αλείπτρια. Vide an non legendum it'Aντιφάσει. Αthenaeus II.

p. 123. Β . ' Aντιφάνης εν Αλειπτρία ( φέρεται και το δράμα ως ' Aλέξιδος). Quin Pollux X. 17. ait : "Αμφιδος δε και
dpñuré touw Ahsintoia . Equidem Antiphanis hanc fabulam fuille opinor , cuius etiam ' AXÉOTOLU. citatur. Ex

Mu/. Crit . Vol. Ι . p . 127 .

Ρ. 6ο. ν. 27. οι Αιολείς Θηβαίος Θηβάος, αρχαίος άρχάος, ' Αλκαίος 'Αλκάος ] Εadem fere Eu/tath. ad Ι. Α .

p. 28 , 33 . Viderint doctiores, utrum yegaus apud " ſcenicos ſcribendum fit, ubi penultima corripi debet , an
potins γραίος ? Ex Muf: Crit. Vol . Ι. p. 38..

Ρ. 77. v. 4ο. Αμνιον – παρά το αίμα αίμνιον κ. τ . λ. ] Scholiafta ad Odyf. Γ . 444. ex αμένιον ducit, καιV. ' 8

έστι στερητικόν του μένους , τουτέστι ψυχής. Nefcias ultra it harum etymologiarun elegantior. Ηoc exeniplum

non profert Gregorius p . 215. (p. 456 fq. edit . Schäfer.) nec Lascaris. Ex Muf. Crit . 1. 1 .

P. 131. V. 54. επέτρεχε λεπτός ίουλος ] Verbi επιτρέχειν in talibus ufum idoneis exemplis illuftratum habes
in Mul. Crit. Vol. I. p . 9.

Ρ. 158. ν. 47. “ Εσπερε - αύως ] Eundem verfum Etymologus laudat p . 317, 3. item Schol. Eurip. Oreit . 126ο.] p. , . . . .

Verſus funt Alynarleti. De voce quivóhes conſulendi Toupius in Schol. Theocrit. p. 213. Ruhnken. ad Homer. H.

in Cer . 51. Hoc fragmentum ex Epithalamiis defumtum fuiffe certum eſt ex Catulli Carm. Nupt. 26. Hespere,

qui coelo lucet iucundior ignis etc. Ex Muſ. Crit. Vol . I. p . 22 .

Ρ. 159. ν. 39. διαφόρους] Phavorinus habet διαφάρσους. Sed vera lectio eft διφάρσους, quod et fimiliter,

compoſitum ut dixooooov. Vid. Muſ. Crit. Vol. II . p . 125 .

Ρ . 182 , ν. 12. κατά συγκοπήν ] Ita etiam p. 181, 5. εβεβλητο και κατά συγκοπήν , έβλητο. Sed fatim

aldit : είτα αφαιρέσει, βλήτο . Sic p . 182 , 8. βεβλήσθαι " και κατά αφαίρεσιν της βε συλλαβής , βλήσθαι.

Ρανorinus vero βλημένος ex βεβλημένος fieri ait κατά άρσιν, ήτις εστί των Ιώνων. Eodem inodo Tryphon :

'Αρσις δε έστιν αποβολή κατ' αρχήν της αναδιπλουμένης συλλαβής : οίον , βεβλήσθαι βλήσθαι, βεβλημένος βλη

μένος. το δε πάθος εστίν Αιολικόν. Vid. eius Πάθη Λέξεων in Muf. Crit. Vol. Ι . p. 37. Adeo diverle fentiunt. . . . I.p. '
Cramnatici.

Ρ. 186. ν. 53. τα δε εις τον επιρρήματα οξύνονται] Ηuc pertinet etiam κυνηδόν , de quo Larcherus ad Ηerodot.

Τom. ΙΙ. p. 442. ex Etymologico MS. haec excerpfit : και πάλιν Σοφοκλής Φρίξω· Κυνηδόν εξέπραξαν κνυζούμενον.

Conf. quae e Codice Havnienfi 1972. ad p . 474. v. 50, allata funt .. ν. , Vir doctus iu Muf. Crit. Vol. I. p . 149. emen

dat Κυνηδόν εξέκραξαν , ως κνυζώμενοι.

P. 231. v.4. Enevoiviois ] Eisvoivois legendum efle pluribus exemplis oſtendit Auctor Diatribes de Antimacho

etiam in Muſ. Crit. Vol. I. p . 181 .

P. 239. V. 17. δέω , το σημαϊνον το ευρίσκω, ου μέμνηται 'Αλκαίος κ. τ . λ.] Grammaticus pravo exemplari de
ceptus fuerat. Nec Alcaeum nec quenquam alium déw pro kupigru uſurpaſte facile crediderim . Quare Alcaei

fragmentum probabiliter , ut opinor , einenclavi 'Εγώ μεν ου Fιδέω ταύτα μαρτυρεϋντας. Ρotuit autem fcribere Εγώ

μεν ου δήω, non inveniam. Paulo ante Etymologus p. 239 , 44. Δήετε , ευρίσκετε – γίνεται δε παρά το δέω το, ση

uairov rò &voíoxo). quae voces ipfius Etymologi additamentum funt, nec in Scholiafia Homeri ad Iliad . 1. 418. unde

haec gloffa excepta eft, comparent. Ex Muſ. Crit. Vol . I. 435.

Ρ. 3ο. ν. 38. το γαρ επιπλήσσω, έπιπλάζω (λέγουσι) ] Conf. Eu/tath. in liad. Κ . p. 824, 27. Forfun tamen in
Sapphonis Ioco έπιπλάζοντ pofitum fuit pro έπιπoλάζοντ'. Ex Muji: Crit. Vol. Ι . p . 12.

P. 31ο. ν. 22, το δε λέγειν και φέρειν, οι Αιολείς λέγην και φέρην λέγουσι] Vid. Sapphica fragm. ΙΙ. ν. 15. Koen.
ad Gregor. de dial. Aeol . 5. X. Unde in verſu Alcaei apud Athenae. X. p . 430. C. pro pettoxew legendum eſt. . p. μεθύσκειν

μεθύσκην. Vid . Muf Crit . Vol. Ι . p. 425..

Ρ. 373. ν. 42. εύρηται δε και διά του και χορίαμβον το μέτρον] Legendum eft : εύρηται δε και διά του και

συνεσταλμένον , και [διά της ει διφθόγγου] παρά Ηρώδη, "Αν αυτόν εις το ζήτριον. έστι δε χωλιαμβικόν το μέτρον.
Vid. Mur. Crit . Vol. II . p . 311 ..

P. 440. v. 42. "Syú udixhin] Codex Dorvill. owon' adıxón. Proxime ad MS. Dorvill. lectionem accedit

Aldus Rhetor . p. 537. tis ow Wattpadixn . Durillima lane eſt diphthongi ai elifio : legendum tamen videtur ris

σ' , ώ Σάπφ , αδικήη ; Potes quidem, levi transpofitione facta , fic digerere : Σαπφού, Τίς σ ' αδικήη; Sed lioc

alteri non temere praetulerim . GAISFORD. ad Hephaeſt. p. 65. Vid. Muf: Crit. Vol. I. p . 6 ſq .

>

.

>

Ρ .

p



XVI P R A E F A TI 0.

7

7

P.448.v. 24. dior] Nomen Dionis, ſive Calii live Chryſoſtomi , alienilimum efle ab hoc loco , ubi origo no

minis Latini Kuwa explicatur , mirum eſt neque Sylburgium ad h . I. neque Keimarum ad Dionem Caffium Vol. II.

p . 1519. animadvertiſle. Veram lectionem fuppeditat Etymologicon Guidianum p . 308, 53 Dilow . Neque enim

ibi diov pro diw reponendum efle , docet adiecta libri mentio, in quo Philo nominis Capfa nolationem expo

fuerit : εν τω περί Ρωμαίων διαλέκτου.

P. 465. v. 51. 2005] Fulvius quoque Urfinus ad Feftum in voc . Cibus ex Oro Milefio in MS. Etymologico eas

dem vocabuli κιβωτός originationes refert, addito , και κίβησις [κίβισις] ή πήρα , ή η κιβωτός , παρά το κείσθαι εκείๆ

Inu Bóour. Satis fuperque patet , Graecnlorum unum alterum exfcripiire, vel omnes indidem profecille. Malit

autem quis edito Etymologo adſentiri , quod unicam illam etymologiam Oro, alter utrainque videatur tribuere :

illud nempe veteri Grammatico dignius elle. Haec et plura legere licet in Gerardi Tac , vun Swinden fpeci

mine nouae editionis Apollodori, inſerto Misceil. Obr. crit. nov . T. III. p . 8
4.

Ρ. 473. ν. 38. Μη μέγαν περί κνάφoν περιστοίχει ένα κύκλον ] Legendum puto , Μη μέγαν περί κνάφoν περιστρέ

DELV úvà xúxhov. Vid . Heſych. in Kvúpou dixnv , et Pollux X. 135. Ex Muſ. Crit. Vol. I. p. 435.

P. 475. v . 15. Koitis] Melius xoitis ſcribitur. Poſt fequens déyovou intelligi debent oi’óttixoi. Ultima verba,

έστι δε εν αίς κοιταζόμεναι αι γυναίκες αποτίθενται τα χρήματα , etymologiam redolent. At cuius vocabuli ? Num

TOÙ xortis ? At illud non obſcure antea a roírn derivat, et merito . An toữ xoiro ? Sic igitur ab hac fignifica

tione ad alias translata vox fuerit. Nugae. 'Dialecto tantum riotn et xoitn differunt, ut recte ipſe Gramma
ticus. Haec van Swinden loco laudato p . 87 .

P.493 . v . 55. Etnoizopos %. T. 2.] Vir docius in Mul. Crit. Vol.II . p . 270. verſus Stefichori ex coniectura fic reftituit:

.Ερμείας Φλόγεον μεν έδωκε και "Αρπαγον,

ωκία τέκνα Ποδάργας :

" Ηρα δ ', 'Εξάλιθον και Κιλλαρον.

P. 579. v . 33. Koudèv ťx dɛvos] MS. Dorvill. Kai x oùdiv {a devós habere dicitur apud Gaisford. ad Hephaeſt.

p. 337. Non credo. Alcaeus forfan ſcripſerit Kuix oud v ouderós. Ex Mul Crit. Vol. I. p . 427 ſq.

P. 626. v . 34. diù dè tor juron] Pelrus loh . Vunneſius ad Procli Chreſtomathiam p . 66. legendum putat idię

dè tõv üurov, quod Proclus planius dicat xvoiws. Sed vir doctus haud dubie pro idią feribere voluit idiws.

De noodios conf, quae Andr. Schottus ad eandem Chreſtomathiam annotavit p . 33 .

P. 616. v. 14. ITEQElouÉvos] hoc eft, parce. Ita etiam Philemo p.67 et Phavorinus in voc. Xilor. Sed Proclus

in Chreſtomathia p . 10. Trepaquéros, pro quo Schottus in Notis p . 50. extr. ſcribit nequoméros, quali aperle dicas.

quod etiam Nunnelio in Notis p . 72. arridet.

P. 733. v. 39. Mì xírez yepudas] Recte Etymol. M. Sed Schol. Apollon. Rhod. I. 1123. male dat Mì néin

zepádos. Omnino vid. Blomfield. Gloflar. ad Aeſchyl. Sept. c. Theb. 287.

P. 746. v. 41. suosiv wiov] Lege WPLov evoqv. Athenaeus II . p . 57. D. habet wiov súgưiv. Vid . ibi Schweig

häufer. et Muſ. Crit. Vol . I. p . 25.

Conſtitueram etiam varios typothetarum errores indicare. Sed quanquam illi operam ſuam non omninomihi

probarunt, ut quum male diviſerunt vocabula, cuius generis exemplum eft p .789 ad p. 182. v. 10. „ Dialec - tis“ pro

,, Diale- ctis, “ et fimilia : pleraque tamen vitia ſunt eiusmodi, ut viri eruditi vix verendum fit ne magnopere iis

offendantur. Talia ſunt p . 694. ad p . 7. v . 17. NANO . pro Anon . p . 766. ad p . 139. v. 19. cio tò ’ Aoi pro eis tò Ariw.

p. 798. ad p. 200. v . 6. ,, Scribi pro ,, Scribe“. p . 843 , ad p . 303. v. 6. tullutéois pro županéWS. p. 910. ad p. 446.. . ν . εμματέως . Ρ.
,

v. 46. OUVÉotnxòs pro aureotyzós. Quapropter ſatis habui pauca e potioribus notare, ut

p. 693. ad p. 5. v. 18. poft verba „ probandum puto " ſequi debebant, quae eadem pagina 693. extrema
loco alieno pofita funt , Vid. Schäfer. habet επ' αυτό. "

p.766. ad p . 139. v . 16. ſcribendum eſt vel „ In quibus — legendum putes," vel „ In quibus quis legen

dum

p. 780. ad p. 165. v. 55. pro „ Vidi igitur“ ſcribe „ Vide igitur. “

Ibid. pro άχνη ύπνσυ Γcribeάχνη ύπνου .

p. 781. ad “p: 167. v. 50. delenda funt verba , apud Porſon. ad Eurip. Med . 664. Conf. “

p. 865. ad p . 347. v. 3. deeft praepofitio , ad “ vel ,,in “ ante „ Scholia Theocritea. “„ “

p. 923. ad p . 474. v. 47. deeſt gloffa Kwentuós.

p. 1003. ad p. 600. v. 38. poltverba' Howdiavos įv tots ztepi ráfovs deeſt bz. Sed pro iſto tátous
mallem παθών.

p. 1004. ad p. 604. v. 11. lege xofextixñs pro xoTextitis.

Ibid . ad p . 60'h. v. 17. lege nécra opowúuos.

p . 1017. ad p . 625. v. 11. lege tous Aoxudus.

p. 1035, ad p. 657. v. 32. ſcribe „ Diſertat.“ pro , Differtatt. “

p. 1059. ad p. 714. v. 30. lege „Conf. Ruhnken. Epiſt. Crit.“
p. 1084. fere extr. lege „ uti conſtat “ ubi conſtat. “

p . 1092. fere med. ſcribe Auguſtinus pro Auguftius.

p . 1096. in verbis Weiskii lege ,, Eo magis “ pro „ Ea magis.“

p . 1098. in nota * lege „,inſerta “ pro „, inſerto .“

Vale. Scr. Grinae, menſe Novembri A. C. circCCXVIII.
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Etymologicum , quod vocant, magnum , maximi ſemper, neque immerito, fecille viros in

republica literaria principes, eorum ullum , qui primoribus ſaliem labris graecarum literarum

attigerunt delicias, latere nequit. Licet enim , quod negari miuime poteſt, a vero ſaepiuscule

aberraverit operis huius auctor, quin et ineptiores, quam fas eft , faepe dederit vocum origines,

ſua tamen laude haudquaquam privandus erit; neque omnis errorum culpa in ipfum folum deri

vanda , verum in eos potillimum , quorum obſervationes exſcribebat tantum , ftudioque, quod

inepriis frangi non poterat, in opus Tuum transferebat. Quos interim vel ipfe commilit, vel er

aliis har:fit errores etymologicos , a quibus ne praeſtantiſlimi quidem Graecorum , Socrates v. c.

et Plato , in indagandis vernaculae originibus, fuernot liberi ') , abunde compenſare videtur

auctor eruditione utique haud vulgari, quam ubivis oſtendit: doctis praeterea plurimarum vo

cum , exemplis veterum munitis , illuſtrationibus: praeceptis denique grammaticis, interiorem
linguae faciem demonſtrantibus, fuavillimaque hinc inde antiquitatum et rerum mythologicarum

explicatione, ad pleniorem veteris aevi monumentorum intellectum cognitu quam maxime ne
cellariarum . Praeclaram enim , ſunt verba J. A. Fabricii ?) , exhibet Gyliogen obſervationum

omnis generis, grammaticarum , etymologicarum , mythologicarum et lexicarum , ex variis

grammaticis , etymologicis et lericis congefiarum ; diverfus praeterea viginti quinque vel tri

ginta circiter populorum voces , Aeolum ſcilicet, Alexandrinorum , Arabum , Perfarum elc.

manifeſto indicio, auctorem , quisquis tandem is fuerit , verilline de ſe affirmare potuiſſe, nihil

ſe ſudii et laboris intermiſille, quo minus , prejus licet egeftate , variisque fidemque fere

omnem fuperantibus, iactatus moleftiis et calamitatibus, opus praeclarum atque utile elucubraret,

fuoque dignum ingenio monumentum poft fe relinqueret ?) . Haec itaque cum ita ſe habeant,

mirum nemini videri debet, eruditos egregium hoc opus , magno cum labore multaque induſtria

concinnatum , maximi ſemper aeſtimaſſe, et , cum propter exemplorum penuriam in pauciſlimo

rum nianibus hodie verſetur, digniſlimun , li quod aliud , repntafle , ut iypis denuo repetatur ^).

Dictis modo primo quidem intuitu obſtare videntur repetitae Elymologici editiones, quarta

iam vice lucem dudum cum viderit. Prodiit enim primo Venetiis 1499. forma praecellenti,

opera Zachariae Calliergi, Nicolao Blaſto ſumtus miniſtrante. Hanc editionem excepit altera a

Frid. Turriſano curata, qui eam additamentis quibusdam haud magni momenti auxit, itidem

Venetiis 1549. Sequebatur Sylburgiana exdoois, ex Typographeo Hieronymi Commelini, Heidelb.

1594. et tandem noviſlima, curante Panagiota Sinopenfi, iterum Venetiis, 1710 . Verum

diſtractis penitus omnibus omnium editionum exemplis, toties iterata Exdoois novae curandae

copatum ac ſtudium minime prohibere valet, adeo rara cum fint priorum exempla, ut non nifi

bibliothecas intrent exquifitiores, pretioque ſatis caro coënienda fint '). Hinc vel is fibi fummo

pere devinciret eruditos, qui , absque ullo alio labore in utiliſimum boc opus impenſo , illud in ,

graecae linguae ftudioſorum uſus , ne fructibus exinde hauriendis amplius careant, denuo re

cudi curaret: licet hac ratione parum commodiin ipſum Etymologicum redundaret, digniflimum

ſave, ut , cunctis, quae reperiri poſſunt, adminiculis adhibitis, iu priftinum iplique debitum

fplendorem reſtituatur.
1

1 ) Vide lis modo Platonem in Cratylo , Op. T. I. edit. rentia , nimirum cotaov Óri to vixe etc. , ab antecedentibus

Serr. p. 402. ſeq. origines nominum Diis impofitorum ſecernenda elle. Peculiarem enim titulum conftituunt.

ex mente Socratis recenſentem , et invenies, lagacilli- 4) Vid . Lamb. Bos in Dill.de Etymologia Graeca, Exer

mum caeteroquin virum revera nugas agere, deriva- citationibus Philol. in N. 7.adiecta, p 3. Franeq. 1713. 8.

tionesque proferre iis , quas Etymologus exhibet , ne 5) De raritate omnium , quae prodierunt, editionum

bilo meliores, Etymologici M. et praefertim Venelue anni 1499 et Syl

2) Biblioth. Gr. L. V. c. 40. § . 5. five T. X. p. 20. burgianae 1594 , pluribus agant Dav. Clement, et aucto

3) Verba auctoris habes p. 417. 10. ſeq. edit. Sylb . res ab ipſo laudati, in Biblioth, Cur. Hiftor. et Criti

Obſervandum in transitu , verba in initio paginae occur- que , T. VIII. p. 128 - 131 .

C2
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Inter omnes nimirunı veri nominis eruditos conſtat, Etymologicum , fi quod aliud opus ,
ab

exſcriptoribus pellime habitum , et plurimis tandem titulis depravatum ele. Teftantur hoc tot viro

runı doctrina praeſtantinm , Hemſterhuſii, Alberti, Valckenderii, Abre chii, Pierſoni, Ruhnkenii,

Ernefiii et aliorum ), emendationes, quas feriptis ſuis inſeruerunt , et quibus id demonſtratumı

iverunt, ſe auctorem huius operis Tua, id eſt lumma, animi attentione haud effe dedignatos.

Nullum praeterea eft dubium , quin mutilatum fit Ely mologicum , atque integris hinc inde titulis
orbatum , quod vel ex illo apparet hiatu , qui initio literae M in impreſlis exftat, omnibus a

vei bo inde uaxpuvo ad vocabulum usque usya ( l'urriſani enim additamenta non moror,) vo

cibus onnino exulantibus, quod quidem a nemine, quod fcio , hactenus obfervatum eft . Medi.

cinam igitur operi parare tot niendis oblito ; titulos deperditos poftliminio reſtituere ;

loca auctorum , quae vel explicat Etymologus, vel quibus tanquam exemplis utitur, quibus (en
tentiam ſuam munire folet, inveſtigare; Veterum denique Grammaticorum et Scholiaſtarum

fcripta , ex quibus fua ple umque haulit auctor , fcrutari et evolvere; nimirum hoc nihil fere

aliud eſt, quam novum plane condere Etymologicum , atque adeo opus arduum , cuius moleſtiae

haud nili ſummo cum labore maximaque diligentia ſuperandae ſunt. * Atque conclamatum certe

ellet in re adeo deſperata, nili vel adellent , vel fperanda ellent adninicula , tanto labori tánto

que oneri ferendo ſufficientia. --- Haec ne . vane dicta eſſe aliquis iudicet, ſtrictim quaedam de

codicibus tradam , ex quibus Etymologicum eniendari pollet et reſtitui, fi viris eruditis , quibus

occafio Bibliothecas huius generis xelunhoig repletas perferutandi haud denegata eſt , place

rel, aliquam in hoc opus operam impendere: dein adminicula referam , quibus hacterius uti mihi

licuit; cum in finem , ut , licubi doctrina eminentibus viris, qui iſtiusmodi incepta promovere

valent, copatus mei innotefcant, conlilia illi fuit , imo auxilia , quod maximopere rogo, benivole

fuppeditare non dediguentur.

Latent ſcilicet in Bibliothecis quamplurimi iique praeſtantiſlimi codices Etymologici, quos

pili omnes , eorum faltem aliquos conferre, operae pretium elle , quemvis huius rei aequum ,
aeftimatorem iudicaturum fore cenfeo . Praeter eos enim quos Fabricius profert codices :') ;

alii Florentiae exſtant in incluta Mediceo - Laurentiana , alii Patavii in S. Johannis in

Viridario , alii Venetiis et ·Mediolani , diverfis in Bibliothecis , " alii devique in Vati

cana , Regia Parifienfi, Crefureu Vindobonenfi, et Anglicanis, quos fingulos recenfet Bernh.
Muntfinucon locis in fine paginae notatis 8 ). Ut iam eos taceam , qui tum Leidue, cuius

tamen uberiorem noiitiam nondum habeo , tum Traiecti ad Rhenum et Guelpherbyti ad

ſervantur, de his enim amplius agendi occalio mox dabitur. Verum mirabile dictu ! ex tot

codicibus ne uvicus quidem adhuc adhibitus eſt , quo Etymologicum impreſſum aliquid lucis.

inde acciperet: nequidem a poftreno huius operis editore Panagiota Sinopenfi, qui faltem iis,

qui in promtu erant, Venetis nimirum uti debuiflet, fi opera fua, iam fere inutili, eruditos de

niereri , ipli animus fuiſfet ). His codicibus iungenda merito funt Gloffaria et Lexica Graeca? ſuot .

inedita, quorum tanta eſt copia, ut eorum numerum inire difficile fit, docentibus viris praeſtan

tiflimis Montfauconio et Fabricio libris infra laudandis ' ° ) . Si quis ergo et haec diligeoter exa

minaret, debitaque perſcrutaretur induſtria , plurimum utique commodi inde in Etymologicum ,

.

6) Referendae huc funt Olſirraliones in Elymol. M. rasque Sylburgii caſtigationes in textum recepit, ſae

inſertae Miſcell. Obſerv. in Auctores vet. ei recent. pius licel vulgari lectione deteriores. Secundo aſteriſcos

T. I. ad IV . Amſt 1732. ſeq. 8vo. illos , qui in Sylburgiano pallim confpiciuntur, et addi

7 ) Bibl. Gr. T. X. P. 22. 23. tionum Turriſuni figna funt, praetermifit; licet non

8) Vid. eius Biblioth . Bibliothecarum Manuſcriptorum levi de cauſa fuerint additi. Videntur enim pleraeque

nora, duobus Voluminibus in Folio Pariſiis 1739. edita : illae additiones indignae Etymologo noftro , ut e re fit,

et quidem p 348 a , E. et b , D. 477. a , D. 480. b , admoneri de iis lectores. Tertio Indices etiam Sylbur,

A. 485. b , D. 676. a , D. et alibi. giani omilli funt, qui tamen in evolvendo hoc libro

9) Recenſetur Panagiotue x006ış in Act. Er. Lipf. admodum utiles ſunt. Conf. Fabric. B. Gr. T. X.

ami 1713. p . 184, ſeq. eum quidem in modum , ut pa- p . 22 .

teat, illam band adeo magui acftimandamn elle . Primo 10 Alter in Biblioth . Coisliniana p. 231. feq 457. ſeq.

enim editor absque ullo indicio bac de re facio ple- et alibi: alter libri faepius iam laudati T. X. p . 51. feq.

?
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tum .

utpote in opus cognatum , redundaret: atque fic tandem , ab innumeris , quibus contaminatur,

meudis purgatum , ſereniori, quam hactenus fieri potuit, vultu publicam in lucem prodiret.
Haec mecum reputans, inveſtigare, quae ad novam Etymologici M. editionem adornandam

eflent apta , ac , quantum fieri potuit , comparare coepi. Felicem quoque ſatis hactenus elle

mihi licuit. Elenim

1. Sereniſſimi et Clementiſſimi Brunsvicenfium Ducis favore, ante ſesquiennium circiter , ex

Bibliotheca Guelpherbytana commodatum accepi celebre illud Elymologicum Manuſcriptum , cuius

Marquardus olim Gudius pofleflor fuit, quo vita functo , pretiofiſlimum opus Bibliothecam Guel

pherbyłanam intravit . Pluribus ſtatim de hoc codice agetur. Heic ſaltem monendum , eum , ulut

vitiis ſcateat a ſeriba commillis , ob inſignem tamen , quem in emendando et ſuppleodo Elymo

logico M. praeftat uſum , maximi aeſtimandum elle. Atque hanc ob rationen Sereniſſimi Princi

pis , qui , eximii codicis uſum mihi concedendum elle , clementillime decrevit , gratiam et in

literas amorem ſumma cum gratiarum actione publice veneror.

.II. Communicatum mecum eſt Lexicon Manuſcriptum , fub nomine Cyrilli eruditis cogni- cooli91
Adſe. vatur iſtud inter Guldaſtiana in Bibliotheca ampliffimi Senatus Brem nfis , cuius

conſul ſenior Volchardus Mindeman, literarum egregius fautor, id mihi utendum concellit, qua

de re viro illuſtriſſimo debitas itidem gratias, ea qua par eft obſervantia , rependo. Notitiam

huius codicis aliqualem , ( eſt autem membranaceus in forma octopartita ſcriptus, Saeculi vel XIII

vel XIV, ) ante hos viginti quinque annos dedit Joh. Chriſtianus Biel, Brunsvicenſium Theolo

gus, in praefatione exercitationi de lignis ex Libano praemiſſa " ). Magis autem innotuit ex

eiusdem viri doctillimi notis ſelectioribus in Helychium , plurimam partem ex Cirillo Bremenfi
delumtis, editionique, quam Joh .Aiberti curavit, inſertis. Ut tamen quod res eſt fatear, aucto

rem buius Lexici elle ( yrillum , minine videtur probabile. Titulus enim , Κυριλλου εις τας

anoqovuevas de forç tils Frias ypapis , non folum ab altera , et longe recentiori, manu eft ad

ditus : verum , quod gravius elt, minine huic gloſario convenit. Ipfo enim Bielio fatente , praeter

puces ſcripturae, nuultae , (dicere debuillet Vir doctiflimus, plurimae ,) etiam ex profunis icripto

ribus graecis in illo explicantur, quod primo ftatim oculi conicctu cuivis inſpicienti patebit.

Ill. A pographum celebratilini illius Lexici, qnod Photium auctorem agnofcit , quodque confio

olim Thomae Galei erat, iam vero in Bibliotheca Bodleiana, quae Oxonii eft, conſervatur,

ſponte fua mihi ex parte iam conceflit, reliqna in poſterum conceflurus, Vir praenobilillimus et

eruditiſſimus Simon de Vries Daventrienſis. Familiaritatem Viri doctiſlimi, qui, nullo diſtrictus

publicae dignitatis negotio , fibi foli, Mujisque et Apollini litat, nihi, ante quatuor et quod

excurrit aunos, Daventriae per aliquot dies commorauli, paravit Vir M. Rev. Abrah. Rickers

felder , Theol. D. eiusdemque in Lyceo Daventrienfi Profeſor celeberrimus, cuius quoque ftudio

Apographum Photianum obtinui. Lexici huins notitiam atque excerpta quaedam ipfe Thomas

Galeus dedit Marquardo Gudio , in epiftola ad Virum doctiflimum ſcripta , ex qua laudatus modo
J. C. Bielius ea haufit , quae in Actis Erud. Lipf. 2) cum erudito orbe communicavit. Plura

nuperrime dedit celeberrimus apud Brunsvicenſes Theologus J. C. Harenbergius in Diatribe

epiſtolica de Photii Etymologico Magno " ), inter alia referens: transmiſille viros quosdam3

graece doctiſſimos ex Academia Oxonienfi exemplar fideliſſime ex codice Galei defcriptum ad

vịros graece eruditos Brunsvicum , opusque, Etymologicorum aliorum et MS. codicis Bodleiani

ope, ita emendaffe, ut prelo tandem poffit fubmitti, et gloriofe in lucem exire publicam. Nul

lus dnbito , quin eruditus orbis gråtillimum fibi munus ingenti cum voluptate fufcepturus fit :

atque adeo optandum eſlet, ut partes editoris ipfe S. Ven. Harenbergius recipere operique
indicem anctorum in Photii lexico laudatorum addere velit. Confecit eum J. Alberti V. Cl. et

cum Glollario Graeco in Sacros N. Foed. libros edidit "4).

11 ) Prodiit iſta Exercitatio Brunsvici , 1940. in 410. optimum ac deſideratilimum , qui eam Biblioth. Brem .

12) Supplement. T. VI . p . 253. ſeq .. Novae , cuius ipſe curaın gerit , inferuit : Claflis V.

13) Scripta eft Diatribe haec epiftolica ad M. Rev. Faſciculo II. p . 280. ſeq.

Nic . Barkey Theologum Bremenfem ,' amicum meum 14) Lugd. Bat. 1735. 8vo .
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IV . Denique aliud adhuc gloſſarium ineditum uſurpandum mihi conceſit excellentioris in

genii iuvevis Abrah. Kall, Joh. Chriſtophori, Hebr. Ling. apud Hafnienſes profefloris celeber
rimi , filius , ſtudiis in hac noſtra academia ſumma cum laude incumbens. Fuit quondam codex

hic Thomae Bartholini. Bombycinus eſt , ſcriptusqne fornia quam vocant octava , a Nicodemo

Monacho, anno 6804 , five Chriſti 1296 , adeoque tribus tantum anuis Gudiano inférior. Titulus

quem gerit, Epavos nešewv, ab altera manu adſcriptus, inde mihi ortum traxiſſe videtur, quod

in Biblioth . Regia Pariſienſi Gloſſarium fub boc titulo exflat"). Hunc igitur et ſuo adfcripfits

vel Bartholinus vel priorum poffefforum aliquis, utpote libro convenientiſlinum . Recenſentur

in eo voces ordine quidem alphabetico , ita tamen , ut primo apoevixa , dein Inauza , taudem

ουδετερα referantur , quibus demum ρηματα iunguntur , et poftremo επιρρηματα: illa nimirum

ratione, ut duae priores vocum literae , v. C. Aß, quinquies de novo repetantur , priusquam ad

ſequentem rov Ay ordinem recenſendum progredi fuerit licitum . Eundem ordinem ſervare

videntur Gloſaria quaedam Biblioth . Coislinianae , quorum fpecimina exhibet Montfaucon 16 ) .

Servat eum certiſlime, quod Johanni Damaſceno tribuitur Lexicon MS. cum Bongarſianis codi

cibus in Bibliothecam Bernenfem translatum , cuius cognitionem Joh. Rod. Sinner in Catalogo

Codicum MSS. Biblioth . Bernenfis nuperrime primus fuppeditavit " ). Quumprimum ſpecimina

a V. Cl . exhibita cum Bartholiniano conferre mihi datum erat, ſtatim perſpexi , utrumque co

dicem per omnia fere conyenire. Literis ergo ad Virum eruditillimum datis humaniffime inon

ſolum , quod gratus profiteor, reſpondit, verum et loca , quae ex Bartholiniano excerpta miſe

ram , cum Bernenfi conferri curavit, benivole promittens, ſe lubentem , quae inceptum meum

promovere valent , elle ſuppeditaturum . Suidam autem atque Etymologum ut plurimum ſequi

iar tun Bartholinianum tum Bernenfe Lexicon ; digna idcirco, diligenter cum utroque ut con

ferantur.

Ex indicatis libris MSS. quos mihi praeſto eſe commemoravi, uti mole reliquos ſuperat,

ila plurimum quoque ad emendandum et reftitnendum Etymologicum impreſſum conducit codex
Gudianus, dignus adeoque, ut uberius defcribatur. Ex profeſſo iam de eo egerunt duumviri

Brunsvicenfium fuperiuslaudati, J. C. Biel et J. C. Harenberg, ad quorum igitur fcripta lecto

rem remittere liceat 18). Addam tantum , quae ulteriori illuſtrationi inſervire pollunt , maculam,

que Etymologico Gudiano ab llarenbergio V. Cl. adfperfam conabor abſtergere.

Conſtat codex Gudianus duobus Voluminibus forma quadripartita ſcriptis, quorum prius 162,

alterum 145 folia , duabus ut vocant columnis diſtincta , continet , quibus ſex alia adiecta ſunt,

ſyntaxin quandam , ſecundum ordinem alphabeticum conſcriptam , exhibentia.
Simile huic opu

fculum in Biblioth. Mediceo - Laurentiana exſtare videtur , cuius titulus eſt , Conſtructiones , ſive

Lexicon verborum iuxta Alphabelum , indicans cafus , quibus verba iunguntur , et brevia exem

pla conſiructionum apponens; docente Montfauconio 19): imo et aliud eiusdem fere inſtituti,

diverſum tamed a poſtro , obſervare licet in Biblioth . Coisliniana , cuius excerpta ab eodem viro

praeſtantiſlimo exhibentur 29). Scriptus eſt codex Gudianus charta bombycina admodum craſſa,

ex tenuioribus foliis duobus vel tribus coacervatis ad inftar chartarum luforiarum conglutinata.

Anuus, quo exſcriptus eſt, in fine Etymologici indicatur , en , ut N. IV. Tab. aeneae videre eft,

modo : fcil . τελος πεφυκεναι αληθως δηματων, μηνος φευρουαριου ιη , ημερα δ , της ινδικτια

vos 5 , ETOUS ,swa. Sive : abſolutus eſt menfis Februarii 18 , feria 4 , indictionis 6 , anni 6801 :

id elt ſalvatoris noſtri 1293. Quid fibi velint verba ai five vai aansos énuatav , augu

Id faltem addere liceat, Gudianum hunc codicem optime conſervatum , et ob .

hanc quoque rationem in pretio habendum elle..

Difputatum eft de auctore huius Etymologici, fitne nimirum Photius Conſtantinopoleos Pa

triarcha , nec ne ? Inter omnes conſtat, Gudium auctorem operis Photium venditalle, libique

20

>

rari nequeo.

15 ) Teſte Fabricio , T. X. p. 51 .

16) Bibl. Coisl. p . 238. et p. 499. ſeq.

17 ) Pag. 50't, ad 507. Prodiit Catalogus hic Bernae,

760. 8vo.

18) V. Act. Erud. Lipf. Suppl. T. VI . p . 253. et Bi.

blioth . Brem. Nov. Clal. V. Faſc. II. p . 280. conf.

Fabric. Bibl. Gr. T. IX . p. 566. ſeq.

19) in Biblioth . Bibliothecarum MSS. Nova . p . 307 .

b, A. T. I.

20) Biblioth , Coislin . p. 496. ſeq.
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perſuafiſe, quem poßidebat codicem , Galeano , qui certiflime Lexicon exhibet Photium aucto

rem agnoſcens, elle fimillimum . , Refutaverunt quidem hanc alleverationem viri docti Bielins et
Harenbergius, recte ftatuentes, cam ne minimo quidem argumento confirmari poſſe. Ad id au

tem adduci ſe paſſus eſt Vir doctiſfimus ab 'Heuſingero, ut cun eo adfirmet, codicem nomen

Photii nusquam praeferre, nifi quod Bibliopegus, fortaſſe Gudii iuſſu , literis auratis illud liga

turae imprefferit, et ſchedulae frontibus voluminum adglutinatae, Gudii eiusdem fine dubio
manu ſcriptae, Photio iſtud opus tribuant 21). In hoc, inquam, erraverunt {viri doctiſſimi. Diſerte

enim in addendis , literae 12 adiectis , in fine vocis Koovos, verba, óvtos yo 0.2TIOS Ó

natpiaexns , reperiuntur: quae Gudio obſervata ipli fortaſlis anſam praebuerunt, Photio integrum
opus ut adfcriberet. Licet autem verba haec illic reperiantur, non tamen inde conſequitur,

Photium univerſi operis auctorem efle. Obſervavi enim , compilatores five Etymologicorum live

Lexicorum aliquando auctorum , ex quibus obſervationes ſuas hauriebant, nomina adiecille,

qando auctores de fe loquentes pronomen primae perfonae demonſtrativum uſurpaverant. Ad

huius'aſſerti probationem commode ſe offert Lexicon Bibliothecae Bernenfis , ubi voce rupa

δεισος Γequentia verba inveniuntur : Tινες μεν ουν τον παραδεισον αισθητoν εφαντασθησαν,

ετεροι δε νοητον· πλην εμοιγε Ιωαννη τω Δαμασκηνω δοκει: Νonnulli quidem Paradifium /en

fibilem effe putaverunt, alii intelligibilem . Mihi autem Johanni Damaſceno viiletur etc. 22)

Habent eadem haec verba, omiſſo tamen nomine Johannis Damaſceni , et codex Bartholinianus,

et Suidas, v. napadeloos , ad quem .Kuſterus ait : Totus hic articulus excerptus efi ex fcriptore
aliquo , qui nunc non amplius exfiat. Fallitur Vir doctiflimus. Totus euim articulus ille ex

cerptus eft ex Johannis Damaſceni de Fide Orthodoxa L. II. c. XI. ubi de Paradiſo abunde

diſleritur. Damafcenus igitur, aliorum de Paradiſo ſententiam recenſens, ait , nononllos eum

ſtatuille ſenſibilem , alios intelligibilem ; addens aanv emotye doxal, verum ex mea quidem fen

tentia , et fic porro. Compilator ergo codicis Bernenfis cum haud ignoraret, haec verba Damaſce

num auctorem agnoſcere, demouſtrativo euocye ipſum nomen , parentheli quali includendum , ad

didit , quo fignificaret, excerptum hoc ex Damaſceni feriptis petitum elle . Similiter cum verbis

comparatum eſt ex Etymologico Gudiano productis. · Habet certe articulus Keovos Photium

auctorem, atque ex eius ſcriptis in Etymologica translatus eſt. Poſtquam igitur aliorum de hoc

vomine fententias recenfuerat, ſuamque epicriſin adiecerat Photius , addidit óvtos Ey6 ; (uti v. c .

Etym . M. 454. 28. óvros évpov xyo) quibus verbis Gudiani codicis compilator, quisquis tan

dem is fuerit , illa Dwtios o ratouaernsfuperaddidit, liguificans, illud sya Photium Patriarcham

indicare , articulunique iftum ex illius ſcriptis elle deſumtum : quod neque auctori Etymologici

impreſli ignotum fuit, apud quem articulus Kpovos, omillis verbis prioribus, folis bwrios xa

τριαρχης .Tpiaexs explicit. Meridiana hinc luce clarius eft, eiusmodi allegationes nihil facere ad verum

Etymologici vel Lexici alicuius auctorem detegendum , aliis argumentis, maiore virtute praeditis,

fi deftituamur.

Ex quo vero tempore obſervationes, quas Viri eruditiſlimi Relan : lus, Abreſchius, Ruhnkenius,

alii , ex Etymologico Ultraiectino, (quod, di fallor, Antverpienfis apographum eft ,) et Regio Pari

fienfi, in ſcriptis ſuis paſlim exhibent, cum Gudiano codice conferremihi licuit, ftatinı Tufpicatus
Tum , omnes hos libros parum nihilve a ſe differre. De priori faltem nullum amplius mihi dubium

ſupereſt, pofteaquam S. Ven . Ravius , Theologiae apud Ultraiectinos Profeſſor celeberrimus , pro

humanitate ſua tres quatuorve ex eo plagulas deſcribi , et ad me deferri curavit , ex quibus perfpesi ,
utrumque codicem fatis accurate convenire, alterumque ex altero illuſtrari et emendari poire , dili

gens eorum collatio fi inftitueretur. De Pariſino idem teftatur Ruhnkenius, leque illum diligenter

exchlliſe perhibet ? ). Eruditum fibi orbem maxime fane devinciret vir doctillimus,??
obſervationes

ſuas prelo fi vellet committere.

Atque hac quidem ratione tres ad minimum babemus codices in plurimis fibi fimiles, quorum

ope Etymologicum M. egregie emendari , augeri , reſtitui poſſet, viris eruditis fi placeret ſymbolas

P.

21 ) Biblioth. Brem . l. l. p. 286.

22) V. Sinneri Catal, p . 506..

23) in Epift. ad Henfingerum V. C. data anno 1763 .

V. Harenb. Diatr, in Bibl. Brem . Nov. p. 287 .
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Luas in hoc opus conferre. Quod enim Harenbergius V. Cl. pretium Gudiani, et conſequenter re.

liquorum etiam ipfi fimilium , nimis deprimit, in eo iniquior, quam fas eſt, elle mihi videtur.

Primo enim , meo quidem iudicio, ftatui nequit fimpliciter, quod tamen V. D. contendit, codicem

Thomae Gale Gudiano praeferendum elle 2* ) . Nam cum , quod ipſe agnoſcit 25) , diverfiffimi

fint, minime in eiusmodi venire debuiffent comparationem , qua pretium unins alterius laude de

printitur. Maximi habeo Lexicon Photii, ſed'in fe fpectatum , non relative ad Etymologicum.

Huic enim illuſtrando Gulianus codex magis confert, quam plura Lexica Photiano fimilia.

Secundo , quae doctillimus Harenbergius propinat, ut demonſtret, Gudianuin codicem magui pretii

hand elle , ita comparata ſunt , ut in Etymologicum quoque impreſſum cadant, adeoque et huius

exiſtimationem deprimant, quod tamen alibi 26 ) debitis laudibus evehit. Attendat modo lector

ad ea , quae vir docius de voce Behovn (acum denotante , non Deam Bellonam , et hinc recte a

verbo Baldev derivata ,) item de nominibus Byzantium , Brundufium , et de verbo padhav incu

landi ſignificatum habente, 27) profert, et perſpiciet, fimilia plane, imo eadem , in Etymologico M.

inveniri, quae Gudiano ut propria et priva obiiciuntur. Maneat igitur huic codici fuus,honos

ſuumque pretium , utut mendis, quod nullo modo pegaverim , oblito, ulut erroribus , tum ety

mologicis , tum geographicis repleto. Maneat et Gudio ſua integritas, cuius maues falli poſtulare,

quin tanti flagitii infimulare volim , ut eum , nulla licet preſlum rei domeſticae anguſtia, quaeſtui

inhiallo prorſus illiberali dicam 28).

Quo vero lector cognofcat, qua ratione cum codice Gudiano comparatum fit , ex eo argumenta

quaedam in aes incidi curavi. Selegi eius generis fpecimina, ex quibus cum characterum figurae

diverfae et feripturae compendia, lecta fatis difficilia, poflunt cognoſci , tum , quae properantiam

exſcriptoris, vel eius oſcilantiam oftendunt, mendoruni omnium , quae operi inlideni, ſcaturigines.

Primum exemplum initium totius operis exhibet , et cum Ultraiectino fere convenit. Tilulus,

Συν θεω αρχη της κατα στοιχειον ετυμολογιας , in Utraiect. deeft. Αρχη του Α στοιχειου.

dahe, ( Ultrai. ſen per apuhal , et fic quoque Turriſanus p. 2. 54. edit. Sylb.) oqetha

στικον επιρρημα , παρα το βαλλω , και μετα του επιτατικου α, επιρρημα αβαλε.

A , ( Ultrai. habet Bad , omiflo initiali A. Saepillime evenit, ut literae initiales, quae ples

rumque colore rubro pingebantur , omillae fint. Vid. Exempl. III. lin . 7. init. ubi qavındav

pro Egavı,bav, et l . 11. init. Tatuevov pro Epetyevov. Leg. igitur cum impreſſo p . 1. 54.

έβαλ.) επιρρημα , παρα το αβαλε.

1 , σχετλιαστικoν αναφωνημα , και συστημα υδατων. (Confentit Ultrai. Deeft in imprello .

Heſychius habet Aa, et vùatos. Auctoribus, a J. Alberti excitatis , adde Ion . Ramum de Ulyle

et Outino , p . 151. 29) )

Ααδειν, οχλειν ( Ultrai. male οχλαν ) , απορειν.

dedege , Últia opypos (Male. Ultrai . vadev úctu xongos, quod propius ad Heſychium ac
cedit . Ηabet is ααδενη , υεια κυπρος).

Ααθην, υπατηθην. ( Ultrai. recte ηπατηθην. του centies cum τω η permutatur.)

Αακατος, τριακας κυπριος. Αακραγες , συος κοπρoς.

daxtov , atpavotov. Auhtov, anhnxtov. ( Deficiunt in Ultrai. et impreſſo .),

Speciminis ſecundi initium ad vocem alveois referendum eft, cuius explicatio iisdem ,ver

bis , led turbato ordine , in Etymol. impreſſo occurrit. Ita enim habet p. 36. 14. ALVEOLS,

παρα το αινω , OLVE60 , τουτο παρα το αινος, τουτο παρα το καινω. ( Omnia haec verba

ex Gudiuno exulant. Sequitur) • usahow icvw , και εξ αυτου ιανος , και εν υπερβι

Baouq xal xqabet aivos. (Hactenus congruunt. Vereor autem , ne , quae in impreſſo ſequun

tur , leparate ſcribenda fint, ita fcil. ut vox aivos repetatur , et cum addita interpretatione

γνωμη ad Yugioua , novum articulum conſtituat. Hoc ut credam , Gudiani auctoritas

1

24) Ibid . p. 293.

25) Ibid . p . 285.

26 ) Ibid . p . 281 .

27) Ibid. p . 292. 293.

28) Abid . p . 285. ubi diſerte dicitur , Gudium eo,

quod Pholium codicis ſui venditaverit auctorem , vel

inhialle quaeftui, vel ab alio ad hanc afleverationem

fuiſe imperite inductum .

29) Prodiit Rami tractatus Hafniae, 1716. 8vo. -
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Sed cum

mihi perſuadet. Addit enim) onuaire de dvo. ( Et haec cum ſequentibus iu impreſo exſtant..

Verum tubato , ut dixi , ordine , explicationi verbi αινειν inferta funt, p. 56. 24.

loca , ex Homero producta, aperte ad vocem aivos pertineant, lectionem Gudiani praeferendam ,

et verba , σημαινει δε δυο , cum reliquis , ab articulo αινειν fecernenda , et lin . 16. poft αινος, , .

inſerendá elle , exiſtimo. Vides, Lector ! vel hoc ſolo exemplo , Etymologicum impreſum ex, . , ! ,

codice Gudiano optime refingi, adeoque hunc relative Galeano elle praeferendum . Pergit Gum,,

diauις ) οποτε μεν τον επαινον , ως το Αντιλοχου μεντοι αινος μελεος ειρησεται αινος.

( Εtym. Μ . αντιλοχου μεν τοι μελος ειρησεται αινος. Uterque male. Sylburgius ad haec.

verba , pro μελος ειρησεται, inquit , et metrum et fententia poftulant, vel μεγαλος ειρησεται , vel
μεγας ειρηθησεται. Pellime. Locus ex Iliad . XXIII. 795. reſtituendus eſt. Lege igitur :

Αντιλοα , ου μεν τοι μελεος και ειρησεται αινος. Sequitur :)Sequitur:) ποτε δε γνωμη, ( L. γνωμην).

παραμυθιας και παραβεβλημενην προς υπερκειμενον. αινος μεν των ( L. τοι) αμυμων, ον

κατελεξας. ( Differunt ab edito , ubi pro υπερκειμενον melius cft υποκειμενον . De reliquis

videat Lector , num MS. lectio praeferenda fit . Locus allegatus exftat Od. XIV.. 5ο8. Kατα

λεξειςimprelli in κατελεξας , φuod recte habet Gudiantus , mutandum eft ).

Αινεσις και αινετος απο του αινω αινεσις τουτο παρα το αινος , τουτο παρά το

ίαινω το ευφραινομαι . ( Dele alterum illud αινεσις , verbo αινω additum , et Omnia plana in

venies.)

Αινος παροιμιας διαφερει ο μεν γαρ αινος εστι λογος μυθικος , εκφερομενος υπο

αλογων ζωων η φυτων, προς ανθρωπων παραινεσιν· παροιμια δε , την απο κεφαλης (in an

tecedentibus eft κεφαλαιου , quod et in Ammonio exhibetur) επι χειρον αναφοραν εχει , εν) ,
δεουσαν του αινου. ( ,(Oblervandum , Etymologum Gudianum plurinios ex Ammonio. titulos in

fuum opus contuliſle, plurimis aliis additis, qui neque in huius, neque in Ptolemaei Aſcalonitae,, , ,

de differentiis vocum , libellis, reperiuntur: oftendente Bielio , T. VI. Suppl. Act. Er, Lipf.

p. 258. 259. De voce aivos vide Valcken . Obſervat. ad Ammonium c. 3.)

Specimen tertium ob compendia ſcripturae notabile eſt, quae fidem facere videntur, plures

ad codicem abſolvendum manus fuiſſe adhibitas. Exemplum hoc lectu cum lit difficile , millis

obſervationibus, illud tantum transſcribere liceat . Charactere itaque vulgari ita legitur..

Εφαμιλλος , και συναγωνιζομενος και εις την άμιλλαν εξ ισου.

Eφαν, ειπον οι βοιωτοι επι των μη εχοντων της μετοχην εις σ ( Corr . ) οξυτονον , εβημεν

εβαν ποιουσιν · ουτως και εφαν . Εκ του φημι ο παρατατικος εφην: το πληθυντικον εφα

μεν· αλλ' επι του παρατατικου των εις μι , το γ ( i. e. τριτον , Γcil. προσωπον) εφασαν ,. και

βοιωτικως εραν.

Eφανεν, εις το εξεφηνεν .

Φανθησαν , εις το φαανθεν.

Εφασκoν , ελεγον παρατατικος: το θεμα φασκω " γεγονε δε παρα το φω , το λεγω,

εξ ου και φημι , ου και μελλων φασω , καικατα πλεονασμον του και , φασκω.

Εφη , απο του φημι , αοριστος β. (five δευτερος).

Φειμενον , εντεταγμενον , προστεταγμενον , απο του εφιημι και μελλων εφησω ,
ó πα

ρακειμενος εφευκα , ο παθητικος εφειμαι , η μετοχη ο εφειμενος , το ουδετερον εφειμενον.

Εφειντο , εω εστι σημα , και σημαινει το κορέννυω.

Quartum exemplum ( Tab. II . 4.) notam fcribae continet, annum et diem indicantis , quo
codi

cem abfolverat. Eiusmodi notas frequentiſime codicibus ſubiiciebant ſcribae , docente Montfauco

nio " ). Gudiani fupra iam a nie explicata eft. Alteram adhuc addere liceat , eam feil., quim Bar
tholiniani transſcriptor codici ſubiecit. Nintium : ετελειωθη το παρον δελταριον , δια χειρος

εμου του ταπεινου μοναχου Νικοδημου , μηνι Nοεμβριο κβ , Ινδικτιωνι θ , ετει 5 ωδ,

ημερα τετραδι. Ευχεσθαι ( L. ευχεσθε ) αυτον οι αναγινωσκοντες δια τον κυριον , хас ип

μεμφισθαι ( L. μεμφισθε) της αμαθιας αυτου . Abſolutus eſt praeſens liber, mea, humilis

30) Palaeogr. Graec. L. I. p. 37. ſeq.
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monachi Nicodemi, manu, menſis Novembris die 22 , indictione'9 , ' anno 6804 (i. e. 1296) , feria

quarta. Precamini pro illo, quotquot legeritis, per dominum , neque illi fuccenſete ob imperi
tiam ſuam . Caeterum Nicodemus hic cum alio eiusdem nominis, et Monacho et ſcriba lae

culi XV. , cuius apud Montfauconium mentio fit " ), non eſt confundendús.

Quinti denique fpeciminis ( Tab. II. 5. ), ob fugam vacui a Calligrapho additi , mentem non

aſſequor.

Atque haec fere ſunt, Lector ! quae de codice Gudiano mihi dicenda erant. Ut autem

egregii libri uſus in emendando et reliituendo Etymologico M. magis appareat, age ! fpecimini

bus quibusdam illud demonftrabo. Ea vero promam , quae mihi prinio ſeſe offerunt.

P. 303. 18. E10 €olovni pro sxovoa Gudianus exov. Recte. V. 19. corrigenda venit vox

xhovas, teneros flexilesque ramos indicans, qui huc minime pertinent. Sylbúrgius vult qol

Vixas aut fimile quid. Refcribo ex Gud . xo avpas , quod unicum verum eft: ut patet ex

Suida de ripetlovn dicente , quod fit oleae vel lauri ramus, lana circumplicatus, in quo Jufpen

fus eft panis etc Sunt autem xohhvpai panes vel placentae pueris dari folitae.
Vid. Suid . et

Hejych. v. coll . Schol. ad Comici Pac. 122. et Steph. Thel: ind. p. 1256. ſeq.

Pollux tas zoni.vous inter panis fpecies receuſet I. 248. et VI. 72 .

Lexicon Ms. Cyr. Brem . xo ...voitns, apros ašvuos. Refpicit fine dubio ad I Chron .

XVI. 5. διαμερισε τω ανδρι αρτον ένα αρτοκοπιακον και αμoριτην, diftribuit - Jin

gulo tortam panis et frixam oleo ſimilam , ubi pro u piopitiv Complutenſia habent xolavol

inv. Obſ. Steph. Thef. ind. v . auopa .

Haec cum feripferam , vidi lectionem tov xoàāvpas egregie confirmari' a Schol. Ariſtoph.

Plut. 1055 , ipſum vocabulum licet in eo iam non reperiatur. Ait euiu , ειρεσιώνη , στεμματα

προ των πυλων , περιειλημενα πλακουντικοις τισι κολυροις.
Omnino inſueta mihi

videbantur haec verba. Conſulens igitur in Arifiophanis Plutum viri in his rebus ſummi,

Hemſterhufii, commentarium , fequentia ex eo excerpenda duxi. IlhazovVTLXOS, etſi analogia

non adverſetur, nondum reperi, neque adeo, ficuti shazouvrons, in ufu fuiſſe credo:

forte quisquam eſt, qui xolvoa , vel xohupovş cognoverit. Emendandi via duplex : primum

πλακουντιοις τισι και λυραις. Multum iuvat egregius Suidae locus ex Menecle in Alaxovcov.

Αθηναιοι τω Απολλωνι την καλουμενην ειρεσιωνην όταν ποιωσι, πλαττοντες λυραν τε και

κοτυλην , και κλημα , και αλλα τα ( melius leges τινα) κυκλοτερη πεμματα ,,

λουόι διακονιον: uncle liquiddo patet , λυρας ab ειρεσιωνη πon elle alients. Tum altera quo

que coniectura praeflo eft, quae nec ip a parvam habet veri ſpeciem, ahazouvriouS TIOL xal

xohupais vel xolavoais , niſi quis xovpuois prueferendum putet. Kolveus quidem , quae ta

men rectius xoàāvpar ſcribuntur, Heſychius exponit aptidia uxoa xujaca à Suida cloce

mur , κολλουρια vel potius κολλυρια επιχωριως elle τα λαλαγγια, et κολλυριζειν το τας λα

hazyas tnyavicalv• ex quibus liquet, eas eje xožāvpas, quae cum caeteris fcitamentis ad tipe

OLOVIV itidem adpendi mereantur: utra lectio fit anteponenda, codex forte aliquis decidet..
Hactenus ο πανυ. Atque hunc iam codicem habenius, Gudianum fcilicet, qui pro lectione

του κολλυρας decidit.

V. 21. απηρτισμενους. Leg. cum Sylb. απηρτημενους. Suidas p. 28. 22. προσκρεμαμενους

et p . 93. 3. aprov ešnornuevov. Prius ex Pauſaniae lexico eſt , ex quo et Euſtathius ſua de. εξηρτημενον.

promlit p . 1283. 6. conf. Phuvorinus p . 240. b . edit. Venet. 1712 .

V. 25. ſeq. Verſus hos," a pueris in feſto Pyanepliorum cani ſolitos , omittit Gud .
Exhi

bent eos Lexicographi Suidus, Etymologus et Phavorinus; item Scholiafía Ariſioph. Pl. 1055.

et Equit. 725. et Eufiathius p. 1283. 12 . nec non Plutarchus in Thefio p. 18. T. IV. edit.

Steph. et Mich . Apoftolius Proverb. centur. XXI. 24 . Duo priores quoque exftant apud Cle

Alexund. Stromat. L. IV. p . 477. ed. Colon . 1688. Varie autem leguntur. V. 1.) apud

Plutarch . eft gepulv , tum in Stephan. tum in Vecheliana anni 1599. edit . reliqui omnes aucto,

res prose legunt, quod melius . V. 2.) Schol. Ariſt. xai ue he ev xotván : et fic quoque Plutarchus,geoze

nec

ταυτα κα

:

31 ) ibid . p. 86. 104.
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Ρ .

i. . ,

Cemens, Apoſtolius, Suidas et Phavorimus p. 240. a . Enftathius vero cum Elymol. noſtro xot

μελιτος κοτυλην. Porro pro anounoudat, quod cum noftro habet Suidas et Apoſtolius,

apnd Plutarch. et Clement. eſt avaynoaotat , apud Comici Schol. ad Equit. 725. aveznouolui.

Apud eundem ad Ρlutium et Phavor. p. 240. a . υποψησασθαι: ibid. p. 240. b. επαρυσασθαι,
quod tamen pro επικρησασθαι , quod Eu/tathius habet, pofitum effe videtur. Ultimum hoc

unice ad verum accedere exiftimat Kulterus, legendumque cenfet επιχρισασθαι, ad ungendum,

in not. ad Ariftoph. p. 16. Sed conf. Hemſierh. p . 387. 26. cum Sylb. ad Clement. 1. I. vel

αποψησασθαι retinens , vel επιψησασθαι corrigens ; ut fignificet oleum ad fricandum corpus ,

quod ad vim verbi propriam , ut addil V. Cl. , adcommodatius eſt, quam quod Cafiellanum fecu

tus Gatakerus dedit Adv. Miſc. Pilih . p. 922, oleum quo te ungere poffis: aut quod alii. . . , :

multo peius, oletum ad abftergendum fordes. V. 3. pro ευζωρου οινου μεθυουσα καθευδει,

vel legendum eft , ut apud Ρlutarch. et Schol. Αriftoph., ευζωρον, ώς αν μεθυουσα καθευδης:

vel cum Valckenaerio V. Cl. ευζωρου, ένα και μεθυουσα καθευδη. Vid. eius animadv. ad

Ammon . L. II . c . 11. conf. Hemſterh. l . I. 388 .

V. 56. pro οίον ικετηριας Ciudd . habet oίoνει ικετηρια Απολλωνος. malim ικετηριαν
Απολλωνι: conf . Αpoftolius p. 270.

De ειρεσιώνη , i. e. ramo, in Pyanepfiorum feſto geſtari ſolito , quem dein ante fores

erectum ftatuebant , pro amuleto habentes, quo depellerentur annonae caritas et penuria, plura

qui cnpit , adeat auctores , qui ex profello de Graecorum fefiis egerunt, ſcil. Pet . Caſiellanum

p . 648. et lo. Meurfium in Graecia feriata p. 844. ſeq . Tom . VII. Theſ. Gronov. Conf. Juſ:

Barnef. ad Homeri de suproovn Epigramma p. 96. T. II. et Ioh. Putlerus Archaeol. Gr. p . 398 ..

Ρ. 498. 3ο. Κεασε , συνέτριψε, διεσχισεν. Vid . Brew . Schol. II. XVI. 547. unde hacc de

fumta funt . Corrigendum tamen ex noftro videtur το περιεύχισε , quod ibi occurrit ; utpole ex
plicationi του κεασε vel κεασσε minus conveniens. Conf. ad Od. XIV . 418 . Verum haec in

transitu. Alleganda tantum haec verba putavi , ut indicarem, poft διεσχισεν nomen Κεας exci. , ,

dille, ad cuius explicationem ſequentia referenda funt. Revocetur igitur hoc nomen , et pecu

liarem in poſterum articulum conftituat. Gudianus, quae hic habentur, v. Karvas exhibet., , vΚλευας .

Addit in fine , ζητει εις τον πρωτον κανονα του Χοιροβοσκου: ad quem nofler quoque proνο

Cat p. 517. 24.

P. 1. 55. .4βροδιαζομεν. Quod Sy'h . iam monuit, legendum fcil. eΠe αβροταξομεν,
' .,id directe confirmat Gud. , φui omidis reliquis fimpliciter habet , αβροταζομεν , παρα το βροτω,

μη τυχειν" et alibi , αβροταζειν , το μη συνανταν. Barthol. veſtigiis Etymologi preſlius in

htens, exhibet , αβροταζομεν κυριως απο των τοξοτων του (editi το βρoτου αποτυχειν, ως

εν πολεμω. Λεγεται και το απλως αποτυχειν , αβροταζω. Lex. Ms. Cyr. Brem . appo

ταξομεν, διαμαρτησομεν , αποτυχομεν. Conf. interpr . Helich. V. αβροταζωμεν .
Hepifti.

chium μηπως αβροταξομεν αλληλοιϊν , ut alii iam nonuerunt, exftat II . X. 65, ubi in Schol.

recte draugodnodi legitur, quod verbum Sylb. pro diavagodnoai reſtitui debere exiſtimavit., . διαναφοδησαι .

Couf. Eufiath. p . 789. 49. ſeq. Utrunique, et αβροταξομεν et διαμφοδησαι , Panagiota in

textum recepit . V. Aet. Er. Lipf: 1513. p. 485.

V. 58. Ημβρoτες ουδ ' ετυχες , exftat II. V. 287 .

Ρ. 54. 19. Αίμα , παρα το αιμα τι ειναι του σωματος. Locus eſt corrnplus. $;!! .

Tcribendum videtur, παρα το αίσμα τι ειναι , ex eo quod fit fρmes quidam et ardor. CL . Bie-

lius in Act. Er. Lipl. Suppl. T. VI. p. 255. ex Gud. codice legendum fainit naga in duun. . . . Ρ. ftatuit á

και συναμμα (in cod. eft συνδαιμα. Αη συνδεμα ? το δεμα enim pro δεσμος ufurpatur. An

vero το συναμμα, ut glofia , prorfus eliminandum ? ) τι ειναι του σωματος, φuod it nexus et

vinculum corporis. Sequentia minus feliciter tetigit V. Clar . Ait Etymologus: Εμπεδοκλης ::

αίμα γαρ ανθρωποισι περικαρδιον νοημα. Gudd. και ο Εμπεδοκλης : αίμα γαρ ανθρωποποιήσει

( minime ανθρωπω ποτησει , ut vult Bielius : natum autem cft nnonftrum illud vocabuli ex com

peudio fcripturae, et perverſo pronuntiandi more, ſecundum queni vocales 1 et 2 cum diphthonη ι

gis οι et ει unicum tantum fundunt fonum) , περικαρδιον νοημα του ανθρωπου λεγει αυτο.

Ηinc Bielius corrigit: Εμπεδοκλης: αίμα γαρ ανθρωπω ποτισει .: Περικαρδιον νοημα λεγει.

d 2
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Ne calla quidem nuce haec emerim . Corrigendus eft locus ex Stobaeo Eclog. Phyſ. p . 131 .. . . .

docente, Empedoclem ſtatuille, fanguinem prudentiae effe organum . Hanc hypothefin ipfius

dein Philofophi carminibus confirmat, capentis ::

Αίματος εν πιλαγεσσι τετραμμενου αντιθρωντος ,

τε νοημα μαλιστα κικλησκεται ανθρωποισιν.

Αίμα γαρ ανθρωπους περικαρδιον εστι νοημα.
id eft ex verfione vulgari:

Sanguinis in fluviis , ubi habet prudentia mentem :

Sanguis enim , cor complectens , prudentia cuique eft.

Vides ergo, ultimum horum verſuum Etymologis eſe reſtituendum . Quae Gud . addit , repetito

nomine αίμα, deletoque τω αυτο , legenda ere cenfeo , αίμα το νοημα του ανθρωπου λεγει.

Caeterum hypotheſeos' huius poft Platonem Phaed . p. 96. B. Opp. T. I. mentionem quo

que iniicit Cicero Tuſc. Disput. I. 9. Empedocles, inquiens, animum effe cenſet cordi fuffufum

fanguinem : quae verba carminis ab Etymologis allati ipliſimam interpretationem exhibeut.

Plura dabunt. Davifius ad loc . ex Cic . adductum , Th. Mangy ad Philon . 'T. I. p. 480. not. f.

et T. II. p . 556. not. l. Moshem . ad Cudworthi Syſt. intell. p . 1039. it. interpretes , atque inter

eos imprintis Grotius , ad Levit. XVII. 11 .

Ρ . 561. 11. Λεσχη. Gud . nonmini Βοιωτοις iungit praepofitivum τους παρα τοις Βοιωτοις.

Υ. 12. pro τα φρυγια Gud. τα καταφυγια. Optime. Καταφυγια enim leic funt confia.

gia , ad quae confabulandicaufa fe recipiebant. Opportune ad hanc lectionem ftabiliendam ſe

offert Iocus Aeliani V. Η . ΙΙΙ. 1. de Tempeft Thefalicis dicentis : εν αυτοις δε τοις λειoις και

καθημενους αλση τε εστι ποικιλα, και υποδρομαι συνεχεις , εν ωρα θερους καταφυγειν

οδοιποροις ήδιστα καταγωγια , α και διδωσιν ασμενως ψυχεσθαι. In ipfa vero planitie et

convalle varia funt nemora et receptacula continua, « eſtivo tempore fuaviſſima ad confugien

dum viatoribus diverſoria , quae etiam fuaviter refrigerandi dant copiam .

V. 14. Ρro συναιρειν , quod et Gud. habet, Sylb. legendum ftatuit συνειρειν, nectere fer

mones,quodprobo . Phrafis συναιρειν λογους Ionge aliud quid fignificat , Γcil. conferre rationes.

Vid. Matth. XVIII. 23. De Leſchis, five publicis confabulaudi locis , quorum 360 Athenis exiſte

bant , vid. auctores ab interpretibus Aeliani excitati V. H. II. 34. 3. conf. Barnef. ad Od. XVIII. 327.

P. 255. 5. Παρα Αριστοφανει γλυσσονα συκα. on exſtant haec verba in Ariſtophanis,

quae ſuperſunt , comoedis: neque unquam forte, fi Gudiano fides habenda , in illius fcriptis er
Riterunt. Ηic enina diferte Xenophanem laudat , ν. καρρων , inquiens: κεχρηται δε Ξενοφανης

το ονοματι (γλυσσων nimirunni ) , οίον , γλυσσονα συκα. De Xenophane eiusque ſcriptis agit
Fabricius Bibl. Gr. T. I. p. 757. ſeq.. Ι

. .

Ρ. 618. 21. Oινος , οινους τις ων. Legendum puto oιoνους.. Videtur enim alludere Ely .

mologus ad derivationem , quam Socrates apud Platonem p . 406. Opp. T. I. hoc de vocabulo
dedit : οινος δ ', ότι οιεσθαι νουν εχειν ποιει των πινoντων τους πολλους, ουκ εχοντας ,

οιoνους δικαιοτατ αν καλουμενος. Nomen Olvos inde deductum , quod efficiat homines

οιεσθαι , ( i . e. opinari) , poftquam biberint , fe νουν εχειν , (i. e. mente et intelligentia

praeditos eſſe), cum tamen minime fint , quafi Olovov ; commodiſſimo vocabulo.
Aliam deri

vationem , quae tamen eodem fere redit, exhibet Gudianus. Οινος , παροτι πινομενος οιει

τον νουν, τουτ' εστι φυσιοι και αμβλυοπει , ( L. αμβλυωπειν ) και εν ήμερα ως εν νυκτι

διαγειν ποιει . Otvos dicitur , quod, cum biberimus , efferat mentem , hoc eft , inflet , et cae

cutire, noctemque diemque peragere faciat.

V. 23. Pro EriVOLUV Sylb. mavult anovotav. Non evolvit Vir doct. locum Ariftoph. ab

Etymologo allegatum . Exſtat is Equit. 9o . ſeq .

Οινον συ τολμας εις επινοιαν λοιδορειν ;

Οινου γαρ ευρoις αν τι πρακτικώτερον ;

Ορας , όταν πινοισιν ανθρωποι , τοτε

Πλουτoυσι , διαπραττουσι , νικωσιν δικας .

Tune vinum audes vituperare , ut inutile ad aliquid boni peragendum ? Potesne vino aliquid

invenire efficacius ? Vides ? cum potant homines , tunc ditefcunt, negotia peragunt , vincunt lites.2
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Secundus horum verſuum vel conſulto ab Etymologo omillus eſt, vel culpa transſcriptoris excidit.

V. 4. pro νικωσιν Etymologus κρινουσι.

V. 26. Locus allegatus eft II. VI. 260.

V. 29. Ρro τον δημητριακον καρπον in Gud . eft, τον οινον και τον διονυσιακον καρπον .

Omiſlis tribus verbis prioribus , ſequentia Etymologo reſtituenda eſſe cenſeo .
Ibidd . v. 56. Oιο κασιγνητοιο. Vid. II. III. 333. cum gloſa Scholiaftae. Canonem fatím

fequentenm plenius exhibet Gud. Οι Ιωνες και οι Θετταλοι τας εις ου γενικας , τας απο των

εις ος ευθειων γινομενας , δια του οιo προφερουσιν.

Ρ. 294. 55. Ε δασυνεται. nnelius cum Gud. leges δασυνομενον. το εγκλινομενον, deleto puncto

minori, umo fpiritu cum fequentibus legendum . Loca excitata invenies II. V. 625. XXIII. 203.

Ibid. V. 55. Eίαται , δημα παρατατικου. Leg. cuam Gud . παθητικον , quod ipfum Etym..

exhibet, infra p. 308. 1 ., .

Ρ. 295. 1. Ει μεντοι απο παρακειμενου φυσει μακρα παραληγεται ταυτα. Corruptilima
certe , verum ex Gud. facile emendanda. Ita enim ille , tant in Eαται , quam Eίαται. Οι

μεντοι (intelligendum puto πληθυντικοι ) απο περισπωμενων , φυσει μακρα παραληγομενοι,

ταυτην συστελλουσι προ του αται. Ηac ratione αποκαθεαται pro αποκαθηνται , it. ειρεαται

pro ειρηνται , cum innumeris aliis ufu venit. ν. Εuftath. p. 254. 16. 1885. 42. Γeq .

V. 2. Οιον δη νυν εαται σιγη. L. οίον οι δη νυν etc. ex II. III. 154.

V. 4. Ειωθεν ο ποιητης επι των δυο δηματων λεγειν του κεινται κεεινται.
Nullum om

nino haec verba fenfum fundunt. Facili tamen negotio a Sylburgio potuiſſent emendari ex v .

Εαται Ρ .
5ο8. quae cum Gud. exacte conveniunt, vili quod hic plurali numero utatur, Elata

σιν οι ποιηται . Verba Ρ . 3ο8. 5. δοιαι γαρ τε πιθοι κατακειαται ενδον : ex 11. ΧΧΙV. 527.

Ilinc evdov , quod Sylb. iam nonuit, in ev slog ovde mutandum .,

Ρ. 576. 16. υποτονον Guid . υπερτον. Leg. υπερτονον. ita eniin Euftath. p. 249. 20. et Pha

vor. qui ex illo haulit : ubi tamen , faltem in edit. Veneta 1712 , male neblai pro
καλεισθαι

legitur.

V. 18. αιθαλοεσσα, male pro αιθαλοεντος , φuod Gud. agnofcit . Puto refpici ad Od .

ΧΧΙΙ. 259. 240.

Αυτη δ' αιθαλοεντος ανα μεγαροιο μελαθρον

Εξετ' αναιξασα.

Eund. hunc Homeri verſum adducit Schol. Apoll. II. 1089 .

V. 19. poft τινες δε Guid. addit απλως.

Ρ. 16. 9. Αδελφος, δελφυς λεγεται η μητρα . Barthol. Αδελφυς λεγεται etc. manifefto

errore , ex concurfu finilium fylabarum orto : reliqua ad εκ της δελφυος conveniunt. Gud.

eadem habet , verum aliis verbis et mutato ordine . Ninairum : αδελφος , παρα το εκ της αυτης

δελφυος , ηγουν μητρας, η γαστρος το γαλα θηλασαντα. ( Μ . θηλαζειν.) η παρα το δελφυς,

ο σημαινει την μητραν, και το α, σημαινον το ομου. Addit Halim:

Αδελφειος, διφθογγω και γαρ αδελφεος εστι , και πλεονασμα του ιωτα αδελφειος ,

qui titulus ex editis exulat. Potice reil . αδελφεος et αδελφειος ufurpatur pro αδελφος. ν. 1.

V. 21. et Brev . Sch. coll. I. II. 586. alibi . Conf . quoque Dan . Scott. Append. ad Thef: Steph.

petita funt.

.

p. 3ι . Τ. Ι .

V. 12. Ιστεον οτι τα εις δους ληγοντα , κ . τ. λ. Verba haec , quae ex Gudd . exulant, in, . ,
Barthol. peculiarem articulum conftituunt. Ita enim ille :

Αδελφιδους, ο ανεψιος. ιστέον ότι etc. Ιtaque et editis , duce Barthol. , verba , quibus

hactenus caruerunt, reſtituenda, et ab antecedentibus ſeparanda ſunt.
In fine articuli idem co

dex loco περισπωμενωνν rectius habet περιέχονται .

P. 228. 42. Γ'ερρα , περσικα μεν εστιν όπλα , δερματινα κυριως. Vereor , ne το δερ

: uativa in mendo cubet. Clypei enim Perſarum ex viminibus quidem noti , non item coriacei.

Sufpicor hanc vocem ex ſequenti verſu in hunc irrepfifle , adeoque deleri debere, praeſertim,

cum neque codices Gud . et Barthol. eam aguoſcant, neque Harpocration , qui iisdem caetero. ,



XXX SPECIMEN EMENDATI
ONVM ET OBSERVAT

IONVM

.

>

ov ΟΥ

.

quin verbis, quibus Etymologus, uluntur. Falſae lectionis originem haud obſcure indicare vi

detur Gud. ita habeus , Γερρον περσικον μεν εστιν οπλον κυριως το γερρον" καταχρηστικως

δε etc. Simili modo Etymologici M. auctor procul dubio fcriplit , nifi quod plurium numerum

adhibuit. Γερρα. περσικα μεν εστιν όπλα κυριως τα γερρα , etc. Exfcriptor vero , diftinctio

nem , poft yappa in initio ponendam , negligens, ne bis eadem vox uno commate occurreret,γερρα

ultimum illud γερρα in δερματινα mutavit.. Cel . Relundus Dil: miſcell. P. II. p . 186. refert,. : .
p. ,

in Etym. Ultrai. fcribi , γερραον περδικον αμεν εστιν όπλαον , quae ut in edito legenda effe

cenfet : γερρα περσικα μεν εστιν όπλα.: Imo vel hoc modo, vel in fingulari legi poſſunt.

Codex enim , ex quo Ultrai. transſeriptus eſt, fine dubio utrumque indicare voluit : reppu, , γερρα

περσικά μεν εστιν όπλα. quae ſuperſcribendi unam alteramve fyllabam methodus, in MSS. haud, .

raro obvia , exſcriptori autem non obſervata , eum induxit, ut cuncta una ſerie fcriberet. Praeter

Relando 1. 1. excitatos vide etiam de clypeis Perſarum vimineis agentes auctores , quos nominat

Weſſel. ad Herodot. p. 720. 74. Conf. Salmaſ. Exerc. de Homonymis Hyles Iatric. p. 100. b. D.p. . : . . .

P. 326. 48. Ελεγος. Quae Ruhnkenius V. Cl. in notis ad Callim. Fragm. p . 459. ex

Orione Thebano et Etymol. Ms. Purif: profert, itidem in Gud. exſtant, verum corrupte. Etenim

poft vocem κατoιχομενους , (cui infulfe lectio κατηχουμενουςfulfcripta eft), pergit Gud. Εύρετεις

( male. Reg. Pari/. ευρετην ) δε της ελεγειας , (deeft φασιν) οι μεν τον Αντιλοχον (Reg. Αρχι

λοχον), οι δε Μιμνερμoν, οι δε Καλλινον παλαιοτερον : Και πενταμετρον το συνηπτον , ουκ

ομοδρομος τη του προτερου δυναμει , αλλ' οίον συνεκπνέοντα συναπεσβυνν υμενον ταις

του τελευτήσαντος " reliqua defunt . Supplenda igitur et emendanda ex Orione Biblioth. Reg.

Pro συσβεννυμενον tamen , quod in Regio exftat , inferto και malim cum Gual . legere συναπο

σβεννυμενον, cuius verbi ufuum exemplis probat Dan. Scott . Append. ad Steph. Thef: p. 108ο.

T. II . Teſtimoniis de Caliino , à viris doctillimis Pet. Burmanno Sec . ad Valeſ: Emend. IV. 14,

et Ruhnkenio 1. 1. prolatis , adde Eufiath. p . 1885. 51 .

Ibid . V. 56. εις επικηδειαν γαρ ελεγοντο. Guid . εγραφοντο. Addit Ratim: Δημολεων

δε εν τω περι μετρων , παρα το ευ (Leg. puto cum editis εε) λεγειν τους τεθνεώτας. etc.

Ρ. 404. 44. Εχινος , χερσαιον ζωον. Gucl. ftatinι addit : και η παροιμια : πολλ' ουδ' (feri

bebatur male ηδ' ex mala του οι el η tanquam ιωτα pronuntiatione, ) αλωπηξ , αλλ' εχινος εν,

uera multa novit vulpes, verum echinus unum magnum : de quo proverbio vid. Zenobius Cen

tur. V. 68. ibique' Andr. Schottus.

V. 49. 5ο. Και ο λεβης etc. Convenit Gud. cum Ειym. ΜS. Biblioth. Reg . Parif ita enim

habet. Και ο λεβης ομοιως εχινος. Καλλιμαχος. (lic diferte . Reg. καλλικην. In Callimachi

nomine faepius erratum . V. Bentl. ad Fragm. Callim. p. 475. 105. 55 1. 252.) Εζηνται ( nale.

Leg. αξονται) δ'
ουχ ιππον αεθ λιον, ου μεν εχινον βουδoκoν ' αντι του λεβητα. Conf. E»

nefti ad Callim. Fr. p . 55ο. 25ο. Quae ſequuntur, ex Gud . exulant, usque ad
Ρ .

ται δε εχινος etc. φuorum loco halbet: όταν δε θαλασσιον , ομοιως απο του εχειν εν εαυτο
(editi εαυτον,) αφανων των σαρκων ουσων : η εχινος κατ' αντιφρασιν etc. ut in editis,

Caeterum alia adhuc de ipſa hac voce exhibet Gud. eum in finem proferenda, quo videant

viri docti , quibus hoc datum eft , num in Ultrai. etiam et Reg. Parif., quod nullus dubito , in

veniantur.

Εχινος, το ζωον , παρα το συνεχειν εαυτο στρογγυλουμενον. Το δε θαλασσιον καθ'

ομοιοτητα των ακανθων , και των ορνιθων , (an χοιρων ? ) κατα ποιοτητα σχηματος. Κακως

δε Καλλιμαχος των βοων τας κοιλιας ειπεν.

Εχινος , δια του ιωτα , τω λογω των δια του ινος περισπωμενων. Το δε εχινος πολλα

σημαινει . τον θαλασσιον εχινον , και τον χερσαιον , τον λεγομενον ακανθοχοιρον. Εστι δε

και ειδος χυτρας και λεβητος , και μερος γαστρος : η παρα το εχειν πολύν εχινον· η παρα

το ανέχεσθαι πλησιον αλληλων.

P. 588. 5. Meven. Fragmentum illud Orphei, quod ex MS. Reg. Pariſ: produxit RuhnΜινθη. , . .

kenius , quodque editioni Orpheorum Gesnerianae inferendum curavit, in Gud. emendatitis exſtat .

.

4ο5 . 2. ειρη
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Hic enim loco tov IIQLvior , quae vox nihili eſt , exhibet AQLV εov. Atque leviſlima hac muta

tione inducta , αποσπασματιον hoc iam non amplius mutilum eft : το πριν τον μεγα δενδρον
επι χθονι , και φερεκαρπον.

V. 8, Μιθρον. Gul. μινθον' optime . Μινθος pro μινθη occurrit apud Τheophr. Ηift .

. Hiſt.Plant. L. VI. c. 7. alibi, indicante Stephano in Thef. Indice v. Mivba.

Ρ. 740. 40. Ασωπον βαθυόχοινον. Gud. Ασωπον δ' έκοντο βαθυσχοινον · et bc I. IV.

383. Porro, quae Cel. Relandus Lib . add . p . 212. ex Ullrai. promit, iisdem verbis in Gud .

V. σχοινοφορος quoque extant . Obfervandum interim , vocem παραπαγνης , quam Vir doctilli
mus e ſerie Perſicarum eliminandam cenſet, et quae in Etymol. M. editione principe, nec non

Turriſani obtinuerat , iam a Sylb. reiectam , et in napaoayyns mutatam eſſe.
V. 41. απο μεταφορας" και η κατευθυντηρια καθετος. και ο ψαλμωδος φησι. κ . τ. λ .

Notandum verba, απο μεταφορας, minime ad praecedentia trahenda ele: uti fit in tribus
prioribus editionibus; novillimam nondum vidi . In eo enim , quod Paraſange Perſica dicatur

oyoivos, nulla quidemı ineſt metaphora. Diſtinguendum igitur cum Gud. qui poftquam dixerat,

και μετρον γεωμετρικον περσικον , και και παρα περσαις παραβαγγης καλου μενος ( Μ . και
καλειται , vel το --- καλουμενον) punctum ftatuit. Pergit dein : λεγεται δε απο μεταφορας

και η κατευθυντηρια. Vocabulum hoc obvenit in Brev. Schol. II. XV. 410. ubi vox otau un

explicatur : quod feil . it inftrumentum fabri lignari , φuo ligna dirigantur, κατευθυντηρια

quoque appellatum : adeoque amuffis.adeoque amuſſis. Quae in Sylb. ſequitur vox xaitetos, a viro doct. pro
καθοδος fuperiorum editionum fubftituta , omnino a Gud. abeft, fcribente , καθως και ο ψαλ

μωδος φησι, etc. Locus exſtat P. CXXXVIII . 3 .

Ρ. 512. 45. εν τοις αδοκιμοις εαυτων ονομασι . Reclius cum Gud. leges νομισμασι , φuod
et confirmat Schol. Ariftoph. dv. 158 .

Ρ. 515. Κικις.
In hac voce explicanda edito uberior eſt codex Gud. cuius verba eo lu

bentius referanı, quo digniora videntur, ut cum reliquis MSS . conferantur. Λit feil. κικυς ή

δυναμις . Απολλοδωρος ικμας. Αλλ' ου γαρ οι ενηεις εμποδος ουδε τακτικους. ( Corrupti
fime . Quis enim crederet, carmen aliquod Homeri in his verbis latere. Lege interim ex

- Οd . XI. 392.

Αλλ' ου γαρ οι ετ ' ην ις εμπεδος , ουδε τι ( Μ . ουδ ' ετι κικυς .

Verum non amplius illi aderat vis firma, non amplius robur.
.

Miſere ſcil. Homeri carmina ab exſcriptoribus paflim habita funt; cuius rei innumera exempla

ipſuin Etymologicum ſubminiſtrabit. Sic verbi cauſa :

p . 138. 34. ενθ' αρεθη διαειδεται ανΡδρα , ex II. XII. 277. legenda funt , ενθα μαλιστ' αρετη διαδιδεται ανδρων. Ρ. 279. 52. διχα

φρεσιν ηνδανε βουλη , ex II . XVIII. 510. coll . Οd. ΙΙΙ. 15ο. διχα δε σφισιν ήνδ. βουλη.

Ρ. 5ο6 . 55. καδδεισεν εν θαλασση , ubi Sylb., haud feio an verius , inquit , καδδ' ειδ εν θu

λαμη. Ιmo θαλαμω , ex II . III . 582. Ρ. 45ο. 2. εκβαντες επι θινα , line dubio ex Od. XVI.

558. reftituendum, ubi ανσταντες εβαν επι θινα θαλασσης. Ιbid . ν. 56. θινι φοινικοεντι , ex
II . XXIII. 695. θιν επι φυκιοεντι.

Ρ . 458. 17. ειξας ο θυμω μιγη φιλοτητα και ευνη ,
Od. V. 126. ω θυμω ειξασα etc. Ibid. v. 18. ένα θυμον εχοντες και επιφρονα βουλην , ex

Od. ΙΙ . 128. ένα θυμον έχοντε νου και επιφρονι βουλη φραζομεθ'. Ρ . 627. 5ο. ΙΙ, και

νεωτερον υιον οπασσατο κυδος, ex II . XIX. 258. H, και Λέστορος υιας οπασσατο κυδαλι
μοιο . Reliqua ut taceam , in aliud tempus reſervanda. Pergendum cum Guliano :) (no TOV

.
απο τουανακικυειν πολυς δ ' ανεκικυεν ιδρως. ( Leg . ανακηκιειν et ανεκηκιεν, ex II . XXII . 5ο7. coll .

VII. 262. ubi Br. Sch to avexnxiev explicant , avetopev , avsparkev , aviet conf. Euſtath.
p . 68ο . 20. Γeq .) Και Αισχυλος εν Σίσυφω.p

και θανόντων εισιν ουκ ενεστιγμασει , τα σοι

δ' ουκ ενεστι κικις , ουδ ' αιμορρυτοι φλεβες. θανoντων φησιν αψυχους. Και παρα Πινδαρα:

εστι δε τοι χεκων ακυει καπνος. (Laedita funt haec techyli et Pindari fragmenta , absque coli
(

,cumope hand facile reftituenda.) Ο δε Ομηρος κατα τουναντιον τον ασθενη ακικων λεγει νυν

δε μ , ων ολιγος τε , και ουτιδανος, και ακικυς. ( Οd. ΠΙ. 55.) Ο δε Αλκαιος ομοιως Ομηρο

τον ισχυρον ( legendum puto , την ισχυν , refpicit enim verfum Od. XI . 392. fupra allegatum.
. . .

ex
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Helich. κικυς, δυναμις.) κικων καλει και το κικιδιον , το εκθλιβομενον εκ του κροτω. , ) XIXUV

νος λιπασμα.
Hactenus Gudianus, Obſerva quaeſo , verba xal to xixidov etc. ad illuſtraτο

tionem Tov xlxus nihil facere. Excidiine igitur vocabulum aliquod ? Nihil certius . Inſere

to'x1xi, quod eſt fruticis fpecies, Crotoni vel Ricino fimile, ex quo oleum cicinum exprime

batur. Heſych. Kıxn , ( L. Kıxı,) qurov. Suidas , Κικι, ειδος ελαιου ελαιω κικινω ανα

ušavtes , cum id oleo cicino miſcuiſſent. Huius plantaeHuius plantae indeque expreſli olei ineminit Hero

dotus, cuius verba omnino digna ſunt, ut recenſeantur. Ait p. 146. init. Ahepati de χρεών

ται Αιγυπτιων οι περι τα έλεα οικεοντες , απο των σιλλικυπριων του καρπου , το καλενσι

μεν Αιγυπτιοι κικι , πoιευσι δε ωδε : παρα τα χειλεα των τε ποταμων και των λιμνεων

σπειρoυσι τα σιλλικυπρια ταυτα , τα εν Ελλησι αυτοματα αγρια φυεται. Ταυτα εν τη Αι

γυπτω σπειρομενα καρπον φερει πολλον μεν , δυσωδεα δε. Τουτον επεαν συλλεξωνται , οι

μεν κοψαντες απιπoυσι οι δε και φρυξαντες απεψoυσι , και το απορρέουν απ' αυτου συγκο

μιζονται. Εστι δε πιον , και ουδεν ήσσον του ελαιου τω λυχνω προσηνες: οδμην δε βαρεαν.

AAQexstat. Aegyptii, qui paluſtria accolunt , unguento utuntur ex fiuctu S llicypriorum , quod

appellant Aegyptii KIKI, hunc in modum conficientes. Sillicypria haec , quae apud Graecos

ultro agreftia naſcuntur , ad labra fluminum fiugnorumque Aegypuii jerunt, eaque in Aegypto

multum quidem fructum ferunt, ſed graveolentem . Hunc ubi collegerunt, alii fricium coquunt,,

et quod ex eo defluit excipiunt, pingue quiddam , et non minus ad lucernam idoneum quam
oleum , fed graveolentiam exhibens. Conf. ibi Weſſel, et , quem adducit , Salmaſ. ad Solin.

p . 704.705. To xıxıdıov legere me non memini. Legendum citra dubium ex Suidae loco add.

et Diofc. L. IV . c . 164. xlxivov Ehalov , oleum quod ex cici fructu anothBerat, exprimitur.

Vid. Steph . Theſ. ind. v. x1x1.

Ex diſputatis abunde, puto , liquet, Gudianum codicem in emendando Etymologico N.

operam praeftare minime contenunendam , modo quis eum diligenter excutere , varietatesque de

bila avimi adtentione perpendere velit. Neque tamen in hoc ſolum illius confiftit uſus, verum

et inligue praebet auxilium in reftituendis integris articulis , qui five exſcriptorum incuria , five

iniuria temporis, ex codice , quem Calliergus prelo commilit, exciderunt . Neminem enim infi

tiaturum confido, una alterave de caufa plures titulos ex Etymologico exulare, qui modo re

pulat, omnem vocabulorum ſeriem inde a verbo Max qura ad vocem usque Maya ,

antecedentibus iam monui, ex editis penitus excidille. Commode hupc hiatum fupplent codices

Gudianus et Ultraiectinus, vocabulorum circiter centum , Etymologico inſerendorum , ſeriem ex

hibentes. Exſcribi illa meo rogatu et ad me deferri curavit S. Ven. Ravius , quo ea commode

cum Gudiani excerptis conferre polem : quo facto non tantum , quod cuivis ſtatim in oculos

incurrit, deprehendi, Gudiano limillimum eſſe Ultraiectinum , fed et comperi, diligentem'

utriusque collationem , altero alterum emendante et illuſtrante, bono cum fructu poſle inſtitui,

adeoque ob inſignia, quae inde redundatura ſunt , emolumenta imprimis neceſſariam elle, Hoc
ut pateat, allatis exemplis monſirabo.

Μανια , μανoν έλεγον το αραιον, ως και Αισχυλος : εμμανους στυλοις επιπλοις · τουτ'

EOTIV apulois. ( Similia habet Ultraiectinus , nifi quod verba Aeſchyli efferat, eupavos oinuous

TEA 2015. Uterque corrupte . Servat tamen Ultrai. veſtigia verae lectionis rectius Gudiano :

qui legendum puto , εν μανοστημoις πεπλοις. Ηefychius, μανοστημοις , αραιοστημοις, eun

dem fine dubio Ae chyli locum refpiciens, ex Tragoedia iam non ſuperſtite. Quod fi quis pro

Uqalış MSS. cum Hel ·ch. apaioatnuois legendum elle contendat , illi equidem non refraga
bor. Μανοστημοι five αραιοστημοι πεπλοι igitur erunt pepli, qui raro five laro fiunt fia

inine. Vocabulum javog idem elle quod apaios , pluribus exemplis docuit Ruhnk. in Tim .

Lex. Plat. p . 127. i . quibus adde Plutarch. Symp. I. 6. p . 1109. ed. Steph. tа yao phepic

της γλωττης , ( ως πλατων φησι, ) μαλακα και μανωτερα οντα , συντεινει: Venulas enim

linguae, (ut Plato ait, ) molliores ac rariores conſtringit. Locus, quem innuit , Platonis exſtat

in Timaeo, p . 65. C. D. Opp. T. III. ubi in editis ( Ald. ſaltem et Steph .) quidem eft,

votepa , humida: attamen Stephanus in margine notat , legi quoque pavotipa, rariora : atque

ut in

ut

TCC
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erat ,

1

fic Plutarchum legiſe, verba ex eo allata indicare videntur. Atque Suidlani pavotepos (rectius
,

μανοτερος (cum ) ,w ſcribitur ,) exhibetur, absque addita explicatione. Suppleri potelt ex Cyrillo Brem .

μανωτερον , λεπτοτερον , κουφοτερον.)

Μανιαν, ( Ultrai. Mαν αν ού , lego, μανιαν ουν , ut indicetur , verba haec arcto cum
praecedentibus next colhaerere , accufandique cafiam venire a verbo ελεγον,) την αραιωσιν και

χαυνοτητα των φρενων : αραιον γαρ το ασθενες κατα τουναντιον ουν αγχινους ( Ultrai .

και τουναντιον δε αγχινουν,) καλείται παρα συνεχεις ( Ultrai. addito artic. το συναικεις , fic )

και πυκνας εχειν τας φρενας και πινυτος , και πυκινος και αυτη, η συνεχησις , (ita uterque.

Leg. puto συνεσις, ) εστι συγκλεισις , ( Ultrai. συμβλησις, ) και οίον ένωσις , ( Ultrai. γνωσις)

φρενων. ( Conf. Eutath. p . 1519. 12.)

Μαλεια, ονομα ορους· δια της ει διφθογγου χραφεται. Εύρηται ( Ultraι. ειρηται,)
(και χωρις του ιωτα, μαλεα ως και παρ Ευριπιδη. (Orefi. 362. ( cl. 18. alibi . Conf. Steph..

de Urb. V. Μαλεα , ibique Berkel. et Pinedo : it . Duker . ad Τhucyd . p. 170. 8ο. ) Ιστέον δε,

ότι , ηνικα μεν δια της ει διφθογγου γραφεται , προπαροξυνεται , Μάλεια: ηνικα δε δια

του και μονου , παροξυνεται , ( Ultraι. οίον) μαλέα. ( Ultrai. repetit, quod initio iam dictum
( . ,το δε μαλεια δια της ει διφθογγου γραφεται: cuius generis monita fere ubivis in

Elymologicis tamı MSS. quam edito occurrunt, quo perpetua alioquin confufio, quam aequivoca
diphthongorum et vocalium pronunciatio neceſſario gignit, aliquantum evitetur . Μαλειαν igitur

Γcribendum effe docet , non Μαλιαν: φuod tamen occurrit apud Strabon . p. 916. fin . edit .
p . . .Λmg/l. 1707. Fol . )

Μαριλη ( Ultrai. μαλιρη. Male.) σημαινει την κονιν , την γινομενην εκ του κατασβεν
νυσθαι τους καρβωνας. ( Photius MS. Μαριλη , ο χνους των ανθρακων , και η απ' αυτων

ασβολη: φuod ex parte cum Suida et Ηefychio convenit.) τα γαρ δια του ιλη μονογενη , μη

οντα απο κρασεως , και μη εχοντα απο πλεονασμου το ιωτα , αποστρεφονται την ει διφθογ
γον· οίον σμιλη , το (deeft artic . in Ultrai.) σμιλιον: _ιλη η αθροισις , ( Ultrai. την ανθροισιν.

Male. ) σπατιλη , το αποξυσμα ( Ultrai. αποξυμα. Ει hoc male.) των δερματων. Μη οντα

απο κρασεως οτι απο του ενδεια την ελην γινεται διελη, και κρασει δειλη ( Ultrai . ότι εν

δεια το ελη, γινεται διελη και κρ . δ. Utrumque male .. V. Etymol. Μ . p . 261. 20. V. διλη.

Gud . eadem ν. δειλη , δια της ει διφθογγου γραφεται , παρα το ενδειν και ελλειπειν την

ελην, ητοι την θερμασιαν , δεελη ουν φησι εστι δε κατα κρασιν των δυο εε εις την ει,:
διφθογγον , δειλη. Ex his igitur et Gud. et Ultraι . corrig. Γcil . απο του ενδειν την ελην γινε

ται δεελη , etc. Pergunt codices :) μη οντα απο των εχοντων το ιωτα : οτι απο του ελη , του

σημαινοντος την θερμασιαν , γινεται ειλη , πλεονασμα του ιωτα . Προσκειται μονογενη , δια

το δειλος, δειλη χωρις του οφειλη , ( Ultrai. addit, του σημαινοντος το χρεος,) και απειλη.

Μαραινω, παρα το αρης , ο σημαινει τον πολεμον, αραινω, και πλεονασμα του μ ,

μαραίνω. και εις το μαρναμενος. ( Gud. et Ultrai . )

Μαργαριτης, μαρμαρυγη εκ πειθρου. ( Deeft in Gud. )
Μαργος

, ο μαινομενος , ου
μη εστιν αρωγη: η παρα το εστερησθαι τι εργαζεσθαι

αγαθον , παρα το μη , ( Ultrai. παρα την μη στερησιν , και το εργον " και εις το ετυχθη.

Μαυλις , η μαχαιρα και ισως ειρηται παρα το μαυρον , και εστι το αμαυρον τη λαμ

πηδονι. Ότι δε ανευ του α λεγεται , σαφως ( Ultrai. σαφες. Recte . ) παρ Ησιοδω: Ρεια τε
( '

μιν μαυρουσι θεοι. ( Locus Ηe/ftodi eft Εργ. 325 . Couf. Aeſchyl. Agam . 304.

Σθενουσα λαμπας δ' ουδεπω μαυρουμενη .

Valida ampas neutiquam obfcurala : ubi Schol. σημειωσαι , inquit , ότι απεβαλε το α δια το: . ,
μετρον.) Δημητρος δε , παρα το δμου αυλιζεσθαι τους φόρουσιν , ομαυλις: αποπεσοντος ουν

του ο , εμεινε μαυλις. ( Variant codices.( . Guid . ομαλις , vitiofe. Ultrai. divifim ο μαυλις ,

alleus αποπεύοντος ουν του ο μ , εμεινεν αυλις . Male. Legendum , uti exhibuimus. Conf.

Sch. Thucyd. p . 6. 99. et Suid . v. Mavhias, ibique Kufterus. Aliam vocis derivationem inve. . . . , . .
nics apud Εufiath. p . 691. 55.)

ETYMOLOG. T. II.
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Ματαιος. Παρά το ματος , όπερ ειρηται παρα την ατην , ματιος. ως φιλος , φιλιος ,

και φιλαιος, ούτω ματιος , αφ ου ματια , και ματαιος. ως παρα το θαλασσα , θαλασσιος ,

θαλι σσαιος: Καλλιμαχος: πολυθαλασσιων μανδoτερον επιδων. ( Sic ulerque codex nmiro cΘn

Tenfu, Leg. cum Erne/iio V. Cl. πουλυ θαλασσαιων μυνδoτεροι νεποδων multo mutiores

pifcibus marinis. Vid. Fragm . Callim. p. 552. 26ο .) ως παρα την ώραν , ωριος και ωραιος.

( U.ti ai. addit 'Oungos: innuens Od. IX . 131 .

φεροι δε κεν ωρια παντα.)

Atque fic quidem facili negotio plura addere poſlem , niſi ſatis clarum eſſet ex dictis, Gu, ,

dianum cum Ultraiectino codice mire convenire , et utrumque adeo ad illuſtrandum , eniendan

dum et augendum Etymologicum M. elle poſle perutilem ; praecipue fi, quod maxime opraneſe ;

dum , etiam Leidenfis codicis diligens et accurata collatio inftituatur. In praeſenti igitur hic

ſublifio, alia, favente fummo numine, propediem daturus in Sylloge Emendationum Etymolo

gici M. inque illud Obſervationum , ex Homero , Apollonio Rhodio et Nicandro , graecisque

eorum interpretibus petitarum .



ΣΥΝ ΘΕΩ. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ

ΕΤΥ Μ Ο ΛΟ ΓΙΑ Σ .

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Α ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.

A B A B " Α

'Αβαλε σχετλιαστικός επίρρημα, παρα το βάλλω. 'Αβροτάξομεν, παρα το βροτώ μη τυχεϊν.
Και μετα του επιτατικού α επίρρημα αβάλε. "Αβυσσος , ως αν είπη τις άβατός έστι , παρά το δύω

“A επίρρημα παρα το αβάλε 1). το υπεισέρχομαι , δύσσος και άβυσσος.δύσσος και άβυσσος. η παρα το

“ A σχετλιαστικών αναφώνημα , και σύστημα υδάτων ?) . βύω το ασφαλιζω , βυσσος και άβυσσος: μετα του
'Ααδείν , οχλείν , απορείν . στερητικού α, ο ) μήπω υπό τινος υπεισερχόμενος.

'Ααδεη , υίεια όρθρος 3). Αβρα οξύτονον και δασύνεται , η τρυφερα και μαλακή.

'Ααθην, υπατήθην .

'Αάκατος , τριακας κύπριος.
"Αβρα βαρύτομος, και θεραπείνα και ακόλουθος .

'Αα κραγές , συος κόπρος . 'Αβροφά ξομεν , κυρίως επί των τοξευόντων του βρο

'Αακτον, άθραυστον. του αποτυχεϊν , ως εν πολέμω καταχρηστικώς δε ως

'Αάλιον , άπληκτον. επί του αποτυχεϊν το θέμα αβροτάζω , ο μέλλων

'Ααρης, χρήσιμος.
αβροτάξω.

'Αβύρβηλον, αναίσχυντον.
"Αγω , και αγω διαφέρει. Τα μεν βαρύτονον σημαίνει

'Αβαξ, κυρίως ο μη έχων βάσιν καταχρηστικώς δε και το φέρω... το περισπώμενoνι σημαίνει το θαυμάζω.

επι οίου δή ποτε σανιδίου. Και εκ του μεν άγω γίνεται άγη η έκπληξη και εκ δε

'Αβλέπημα , αμάρτημα το άνευ βουλής τραττόμενον. του άγη, γίνεσαι τα αγώ. Τα γαρ της δευτέρας συζυ, .

"Αβυσσος , υδάτων πλήθος απέραντον. γίας των περισπωμένων ως επί το πλείστον από των

'Αβληχρον, το ασθενές. δύναται το α , και κατ ' επί- εις ητα θηλυκών γίνονται,

τασιν το σφόδρα. 'Αγάζω , το θαυμάζω τούτο παρα το αγω : εξ ου και

'Εβροτάζειν, το μη συναντάν. βήμα εις με άγημι" και άγαμαι παθητικόν. τούτο"

'Αβελτηρία , ανοησία , μωρία" ή το βέλτιον μη γινώ- παρα το άγη , ο σημαίνει την έκπληξιν τούτο παραο

σκουσα . απο του αβέλτέρος τούτο δε παρα το βέλ- το άγω, το θραύω και συντρίβω τα γαρ έκπλησσό.

τερον , μετα του στερητικού α , αβελτηρία θηλυκών, μενα κατέαγεν η διάνοια , και οιονεί συντέθραυσται 1).

και τροπή αβελτημα.. το δε βέλτερον από του βάλλω, το δε άγη άκλιτον έστιν επειδή τα εις γη ιαμβικα

τύπου συγκριτικού . ώσπερ γαρ παρα το φέρω, Φέρτε. από συμφώνου αρχονται , ουκ απο Φωνήεντος, οίον

ρος , ούτω και παρα το βάλλω βέρτερος (Ge). συντάσσε. στέγη , σφάγη πρόσκειται ιαμβικα δια το άγη , ο ση

ται αιτιατική , το δε φέρω τη δοτική και αιτιατική. μαίνει την κλασιν του κύματος τούτο γαρ από Φω
'Αβλεμέως, αΦροντίστως· οίον αμελέως παρα το αμε. νήεντος άρχεται , αλλ' ουκ έστιν ιαμβικών , αλλα

λεϊν υπερθέσει αλεμέως και εν πλεονασμα του β: : σπονδειακόν: Το γαρ α μακρόν εστιν . Επειδή ούν το
αβλεμέως. άγη εις γη έστι , και ιαμβικόν , από φωνήεντος άρχε

'Αβρoείμονες, κατηγλαϊσμένοι, λαμπροφόροι, απαλο- ται , είκότως ως μη έχων τι μιμήσασθαι , έμεινεν
Φόροι. αβρόν γαρ το λαμπρόν και τρυφερόν και άκλιτον .

κούφον . άβρος ούν και απαλος , παρά το άπτω· ο 'Αγαθος, επίθετόν έστιν απλούν και σύνθετον , Oi

ευβαφής. ούτω Φιλόξενος. Οι δε κατα στέρησιν του, . μεν , ώσπερ από του σκεδώ ποιούσι το σκεδάζω , ούτω

βάρους βάρος ) και άβρος , ο μη ων βαρυς , αλλα και από του αγώ αγάζω , αγαστος και αγαθος τροπη

κούφος και ελαφρός. Και αβαρή αγάλματα , ξόανα , του τ είς 9. το γαρ κρεμάστρα κρεμάθρα λέγομεν.

αφομοίωσιν εικόνος , ανδριάντες και ρόμυλοι κολοσσοί, λέγεται δε αγαθον παρα το άγαν θέειν , ή παρα το
χαρακτήρες , όψεως είδος *). αβρός , βορά βορ άγαν θεού εφιέμενον η παρα το αγαπάν τον θεον,

και αβρώς, ο κούφως βαίνων. και αβαρώς κατα στέ. εφ' ώ άγαν θέομεν εφιέμενοι,

ρησιν του βάρους. "Αγάκλειτος, από του κλείω, ό εστι το δοξάζω, γί .

'Αβρότη η νυξ απρότη τις ούσα , παρά το μή προϊέναι νεται: Το δε κλείω από του κλέος , γέγονε κλέου , και

εν αυτή η εν ή βροτοί ουκ αναστρέφονται ή παρα κατα πλεονασμον του και κλείω , και εν συνθέσει αγά

τον βροτον εις την τοιαύτην ώραν ήρεμεϊν .
κλειτος.

Ν

' A , επίσημα επιτιμητικά , Schol. Αrilt. PL 127. 2) cfr., 5) βάρος ( c ) L. άβαρος . ) (Sic ) led cfr. Etym . M. voc.
Jog. Ramus , in Ulyde ez Qutino , p . 151. 3) Φρθρος ( ic), αβρο . 6 ) ( ic). o intellige Τοπος . 7 ) cf. Ειym. Μ . ν.

( ed vid . Helych . v. naderna et interpr. 43 , ηπατήθην. Αγη (ficia,
ETYMOLOG , T. II. A
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Ν

'Αγαλα και τες , οι αδελφοί , παρα το α , σημαίνον το 'Αγκυος , παρά το γαλω το γαυριώ , αγαιος και τροπή

ομού , ομογάλακτές τινες όντες'' παρά το γάλα " οιονεί του , εις υ αγαυός.

το αυτο γάλα σπάσαντες. 'Αγελαϊος, όχλώδης , ιδιώτης , ρεμβώδης , παρά το

"Αγαλμα , εκ του αγάλλω" εν ώ αγάλλεται τις εν αγέλη· τούτο δε παρα το άγω. διο και προπερισπα

αυτώ. Κάντε ιμάτιον , κάντε εικών. Και εις το τα γαρ απο τών εις α και εις η θηλυκών γινό.

ξόανον. μενα ονόματα αρσενικα δια το αιος προπερισπώνται:

'Αγάμενοι , παρα το αγάζω, ό εστι το θαυμάζω. οίον γάζα , γαζαίος , δώμη, δωμαίος. Το δε αγέλαιος

"Αγαν , επίρρημα. Το γαν μακρόν : τα εις αν λή- . κύριον όνομα προπαροξύνεται.

γοντα επιρρήματα μακρον έχουσι το α · οίον πέραν, 'Αγέρωχον, ευκλεα , έντιμον επί γερας όχούμενον

λίαν , άγαν πλήν του όταν και πάμπαν . ένιοι δε τον έπεισακτα χρώμενον τροφή. 'Αγέρωχον

'Αγάπη, παρά το άγειν το πάν: ήτοι ενούν και συν- δε λέγει 6) τον αγείροντα την oχήν , τουτέστι την

άπτειν εις ομόνοιαν παρά το άγαν ποιότητα έχειν . τροφήν. Οι δε τον υπερήφανον η μεγαλαυχον ή αλα

'Αγαπά η , ρημα ευκτικόν εκ του αγαπάω αγαπώ, αγα- ζόνα .

πάων , αγαπών , αγαπάοντος , αγαπώντος , αγαπάοιιι, 'Αγερωχων , αλαζόνων: η μεν συνήθεια την λέξιν

αγαπάμι , αγαπάοι , αγαπώ. Και οι ίωνες εν τοις επί του ψόγου τάσσει τους γαρ αυθάδεις και απαι

τρίτοις προσώπους των ευκτικών ειώθασιν επεντιθέναι δεύτους αγερώχους λέγουσα. Ο δε "Ομηρος τους άγαν

το ης και αναλόγως πάλιν γίνεται το τρίτον αγαπώη. εντίμους από το άγαν επί το χέρας όχείσθαι.

Κανών γάρ έστιν ο λέγων πάν τρίτον εις ω μέγα 'Aγήοχα, παρα το άγώ , άξω, ήχα , και το αττικον

λήγον προσθέσει του σ ποιεί το δεύτερον , και τροπή αγηχα και πλεονασμό του ο αγήρχα.

του σ εις ν ποιεί το γ πρόσωπον 2). 'Αγαί, τραύματα και τρώσεις από του κατάσσω .

Αγέλη , το πλήθος των ζώων ή προβάτων.
'Αγα , αιγιαλοί κατά τους ίωνας .

'Αγέλη , ποίμνης διαφέρει αγέλη βοών, ποίμνη επι 'Αγήνωρ, παρα το άγαν και το άνωρ γίνεται άγάνωρ,
προβάτων. και κατα τροπήν του α εις η γίνεται αγήνωρ και

Aγασσα μενοι, θαυμάζοντες και παρα το αγάζω. απορoύντες λέγομεν, ότι τροπήν έπαθεν , ή ίδιον σχη

"Αγαυος, θαυμαστός , λαμπρος , ή ο ήλιος , παρά το ματισμόν» ότι εαν ευρεθή αντ' άλλης λέξεως κατ' αρ

αγώ το θαυμάζω, γίνεται ρημα" εις με άγημι, το χην συντιθέμενον τρέπει το α εις η και το η εις ω "

παθητικόν άγαμαι και εξ αυτού άγαός και πλεο- οίον ευήνωρ , 'Ανθήνωρ. Το δε Νικάνωρ κατα τροπήν

νασμα του υ αιολικώς αγανός.
γέγονε βοιωτικήν. τροπή του α εις η γίνεται γήνωρ "

"Αγαυρος, παρα το από της γης αίρεσθαι» ή παρά το και απορoύντες λέγομεν , ότι τροπήν έπαθεν , ή ίδιον

γαίω το γαυριώ... ως και "Ομηρος 3 ) : καθέζετο κύ. σχηματισμών.7): σημαίνει δε τον αυθάδη...

δεί , γαίων . 'Αγηστος , παρά το άγαν οστώδη είναι τον τρόπον.

'Αγαρηνος , παρά το άγαν δεώδη άγαρηνός. Το δώ 'Aγείρω, διφθ. αγερώ γαρ αιολικών και αγορά και
ήτα δια τι ; τα εις νος εθνικα οξύτονα δια το ήτα

γράφονται''οίον άγαρηνός , αβιδηνός , δαμασκηνός : Ανη , η κλασις του ξιφους : έκ τού άσσω, το κλάνω και

ηγερέθοντο κατα Πριάμοιο και δμηγερέες .

πλην του αιδεσινος , αιμεσινός.

' Αγαυρος , παρά το γείω το γαυριώ· επιτατικόν το α
μέλλων άξω, ήξα , και το προστακτικός άξον. Το α .

έχει,

περισπάται δια την συνεκφώνησιν ήγουν την συνέμπτω

'Αγγεία , παρά το διάγειν τι εν αυτώ , και εις το γρα
σιν έστι γαρ το επί το κομίζω και οξύνεται. Και

φείον.

οβ 8) ηγον και το παθητικόν ήγην και ποιητικώς

*Αγγείλας, εκ τουαγγέλλω γέγονεν, ώσπερ από του Αη η έκπληξις·οι γαρ εκπληττόμενοι ακίνητοι και
άγην αγηοχώς.

στέλλω στείλας , ούτω και από του αγγέλλω αγγείλας.

'Αγγελος , παρά το άγω εγένετο αγελος και πλεο
άφωνοι μένουσι. Και άγη η κλασις του κύματος τρο

νασμώ του γ άγγελος και παρά το διαγγέλλεσθαι δι'
πή του και εις ν ' ακή και αγή : έκ της παρεπομένης

αυτού ή παρα το εις αγγελίαν πέμπεσθαι εκ θεού
αφωνίας τη εκπλήξει.

επί γης 4) : η εξ ανθρώπου προς άνθρωπον.
"Αγινεϊν , απαρέμφατον , ο σημαίνει το άγειν , από δή

"Αγγελος , εξάγγελος και αυτάγγελος διαφέρει. "Αγγε

ματος του αγω" και κατα πλεονασμών του και μακρού

λος μεν πάς ο αγγέλλων τα έξωθεν εξάγγελος δε ο
γίνεται έγινείν αγίνεον , έφερον.

πάντα τα ένδωθεν τοϊς έξω διαγγέλλων: ον Θουκυδί- "Αγιος, εκ του άγος γέγονεν άγιον δε εστι το παντός

δης διάγγελλον εκάλεσε , λέγων " Ησαν γάρ τινες των
άγους όν ανώτερον ή το δύναμιν έχον , προς το τους

οικία διάγγελοι των ένδοθεν. Αυτάγγελος δε και αυτος
ετέρους αγιάζειν.

αφ' εαυτού διαγγέλλων και μηδένυφ' ετέρου πεμπό: Αγιστεία, αγιωσύνη έστι : άγιστον το σέβασμα και

εξ αυτού αγιάζω, αγιάσω. Ο παθητικός παρακείμε
μενος. νος ήγίασμαι το γ ήγίασται : και εξ αυτού άγιστος: .

"Αγειν και Φέρειν διάφορα άγεται μεν γαρ τα έμψυ
και το θηλυκόν αγιστεία.

χα" φέρεται δε τα άψυχα βαστακτικά:
“ .Αγανος , σημαίνει τρία, τον γενναίων και θαυμαστός: Αγνεύειν , απ’ αφροδισίας" καθαρεύειν από νεκρού.

οίον μέγαν περ έόντα καιίφθιμον και αγαυών. Ση- Αγχίνουν , συνετόν: παρα το εγγύς τον νούν έχειν.

μαίνει δε και όνομα κύριον , ως το Δηίφοβόν τε " Αγκος, ο κοίλος τόπος της γης παρα το κέω , ου

και ιππόνους και αγαθόν 5) . σημαίνει δε και όνομα κατα συναλοιφην , κώ, δηλοί .... , το κείσθαι. "Αγκος ,

εθνικόν .
ούν εν ω εστί συνάγεσθαί τι και κείσθαι .

1 Κανών
251.Néya . Verba haec, prioribus eralis , ab altera 5) .chr, ll. XXIV , 6 ) λέγει (ic videtur excidide nomen

mana ſuperinducta , erronea videntur. To apiror erat a prima auctoris. 7 τροπή σχηματισμόν. Sic: videntur ex fupe

manu ei errorem arguit. :) (Sic ſed vide Étymol. M. v . ayo . rioribus repenta elle. 8 ) B intellige sógoros , quod Etym .

πρην . 3) Π. Ι , 4ο5 . *) vis ( fic) literis prioribus erafis. . My addit. vid . v. afor.

"
»

.

.
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"Αγκιστρoν , παρα το άγαν το φέρω, άγιστρου και Αγορά δε παρα το άγαν δέειν έκαστον πράγμα" κα:

τροπή άκιστρoν , και πλεονασμα του άγκιστρον. " Η αγορος και εν τη αγορά περιστρεφόμενος.γ : το .

παρά το ανυάγω, ανύγιστρος και άνκιστρος και τρο- 'Aγορητής) ο ρήτωρ ο αγορεύειν και λέγειν ειδώς.
πη του ν εις γ άγκιστρον. 'Aγορεύω, παρά το αγείρω τούτο παρά το άγω και

'Αγκοίνη, και αγκώνη , η αγκάλη. το είρω το λέγω " το τρός λέγειν συναθροίζον .

*Αγκος , εις το μισγάγκεια , "Αγγος, παρά το άγω άγος , και πλεονασμά του γ άγ

"Αγγινος, όπλον . γος εν ω τις άγεται.

'Αγκυλομήτε ω , αγκυλομήτης ο Κρόνος εκλήθη , ήτοι 'Αγορήθεν, δια τί προπερισπάταικαι επειδή τα απο οξυ

ο αγκύλα και σκολια βουλευσάμενος κατά του πατρός και τόνων ή και περισπωμένων παραγόμενα εις δεν προ
και των παίδων: ως φησίν Ησίοδος. Του μεν γαρ τα μιάς έχουσι τον τόνον: οίον αφήθεν , αγορήθεν.

αιδοία της αρπαγής απέτεμετους δε κατέπιεν. "Ηδτα "Αφοι κρητών , οι ηγεμόνες των Κρητών άγος δε είρη
αγκύλα και σκολια και δυσχερή πράγματα αμηχά (lic ) ται παρά το άγειν τους υποτεταγμένους.

δηλοί δε το αγκύλον παρα των ποιητή ). "Αγορήνδε, επίρρημα τοπικόν η αιτιατική όταν έχη

'Αγκυλομήτεω, όνομα εκ του αγκύλον. Σημαίνει δε τον, δε σύνδεσμον ' έστι δε επίρρημα τοπικόν , και εν

αγκυλομήτης επί των αγκύλων και σκολιών πραγμά μέρος λόγου .

των ορθώς βουλεύων. Το α' μέγα δια τί; πάσα γε- 'Aγόρην , εις το ) αγοραν : τουτέστιν εις την εκκλη.
νική εις Φωνήεν λήγουσα αι δια του έω σίαν γίνεται δε το αγορά, παρά το αγείρεσθαι εν

'ιωνικαι γενικαι ει μεν από βαρυτόνων γενικών γεν- αυτή το πλήθος και συνάγεσθαι» ή παρα το αγορεύειν

νώνται προπαροξύνονται οιον Ατρείδου, Ατρείδες εν αυτή .

Αινείδεω , Πηλείδεω. Ει δε απο περισπωμένων κοινών Αθήναζε , επιρρηματική η σύνταξις · τουτέστιν εις

γενικών παροξύνονται. 'Αθήνας " ώσπερ οίκαδε εις τον οίκον.

' Αγκύλος, το κυ ψιλόν δια τί ; τα δια του υλος 'Αγκων, το στόμα, παρά το άγαν οστώδη είναι τον
ονόματα υπέρ δύο συλλαβας έχοντα , είτε οξύτονα , είτε τόπον .

βαρύτονα δια του και ψιλού γράφονται οίον κορβύλος, 'Αγριωπός, άγριόφθαλμος, παρά το άγριος και το μν.

σημαίνει τον πορνοβοσκός : Αισχύλος , αγκύλος , κρω- ωπος, σημαίνει τον οφθαλμών και το πρόσω του. Το
μύλος . 15. δε άγριος παρα το αγρός » το δε αγρός παρά το αήρ,

'Αγκών, παρά το έχω το εξέχω, ο εξέχων. η παρα αέρος και εν συγκοπή και πλεονασμά του γ αγρός.

το ενκεϊσθαι ετέρω οστέω το έτερον ή παρα το κατ' "Αγροικός, και αγροίκος , διαφορά Αγροικος μεν ο" "
αυτον άγεσθαι τας χείρας. αμαθής και απαίδευτος. . 'Aγροίκος δε ο μη ήμερος,

'Αγκώνες , δοράτια, ου λίαν σμικρά , αλλ' ού δε με. αλλ' ίσως άγριος η εν αγρώ διαιτώμενος.

γάλα. 'Αγρός, ο χώρος της κώμης: ήτοι των οικητόρων

'Αγλα , παρα το αγάλλω , εφ' και τις αγάλλεται και

λαμπρύνεται η παρα το αίγλην έστιν από του αίσσω 'Αγρός , αρούρης διαφέρει, αγρός και σπειρόμενος και

το ορμώ ή γαρ λαμπηδων ορμητική, εφ' ής τις αγάλ- απλώς και την σποράν δεχόμενος. ' Αρουρα δε η σπα

λεται και λαμπρύνεται. ρείσα καλλιεργία.

Αγνεία , παρα το άγονον εσθαι βίον και παρά το αγα- Αγρός, παρά την άγραν και παρά το αρώ το άροτριώ,

νιών , και εστι καθαρεύειν. αρος και αγρος" ή παρα το άρης , και σημαίνει τον σί .

Αγνος , παρά το άζω, αγνός. δηρον , ο τω σιδήρα τεμνόμενος.

" Αγνοια , εις το αμφισβητώ. "Αγραυλος παρά το αγρος και το αυλίζω. 'Aγράαυλος

'Αγνος 2) το Φυτόν , παρά το εις άγνοιαν συντελεϊν και άγραυλος , ο εν αγρώ αύλιζόμενος .

ίσθιόμενον και πινόμενον , έτι δε και υποστήρανού. 'Ακραυλοι, οι άγροικοι τουτέστιν οι εν αγρώ αύλι-.
.

'Αγνοώ , παρά το νοώ το γινώσκω, και μετα του στε- 'Aγρομένοισι, συναθροιζομένοις. έστιν αγείρω το

ρητικού α , και τροπή του και εις γ αγνοώ. Οι γαρ συναθροίζω: το παθητικών αγείρομαι η μετοχή και

αίολείς το νοώ γνοώ λέγουσι. αγειρόμενος , κατα συγκοπήν η δοτική των πληθυντι

"Αγονος , όνομα, παρά το γόνος , γόνοςγόνος δε λέγετ κών τους αγρομένοισι , κατα πλεονασμον του και ποι

βαρυτόνως και γεννηθείς οξυτόνως δε και γεννήτωρ" γρά- ητικόν.

φεται δε και πλεονασμό του υ γουνόςγουνός» και πλεο- 'Αγροτέρας ελάφους, παρά το άγηροτέρας" πολυχρό:
νασμώ του α άγουνος ως και ο ποιητής: γουνα νιον το ζώον, ως χρησμός φησιν,

αλωής 3 ) : αντί του γεννητικών καρπίμω τόπω: εννέα γαρ ζώειγενεάς λακέριζα κορώνη

δε άγαμος τ ' απολέσθαι 4 , τε σύνδεσμος αντί ή 'Ανδρών γηρώντων , έλαφος δε ) τετρακόρωνος.

διαζευκτικού παραλαμβάνεται, ήτοι ή και γεννηθείς 'Αγρυπνία , παρα το άυπνος , αϋπνία, και πλεονασμα
προ γάμου τ' απολέσθαι. των συμφώνων 1) αγρυπνία" τούτο δε παρά το ύπνος ,

' Αγορά ασθαι, εκτου αγορώ , και περισπάται απαρ- αϋπνος , ώσπερ κακός άκακος.

έμφατόν εστι τα γαρ εις α λήγοντα ρή άατά τω η 'Αγρώσσω , βήμα παράγωγον , ο χαρακτήρ αγρος ,:

παραληγόμενα περισπώνται, οίον δημηγορώ , υγρηγορώ, ν αγρύσσω. Ο κανών" ταδια των δύοσσ εκφερόμενα.
μακρηγορώ. ούτως ούν και αγορώ' έστι δε της συζύ- βήματα ενί Φωνήεντι παραλήγεται , το δε ο ου λαμ
γίας των περισπωμένων " το απαρέμφατον αγοραασθαι. βάνει το α , ως το άλλος αλλάσσω το ε , ως το

τόπος ... »

μενον,

.

TO

.

.

1 ) Deficiunt quaedam ,'ex Schol. ad Il. II . 205. unde 'et reli- IU , 40. 5). ( Sic). 6 ) poft di omilla eſt particula re c .

qua bauſta funt, fupplenda. - "Αγνος. Ctr. Ειym. Μ . h. ν. Εtym. Μ . b. 12 ) ( Sic ) videtur excidille poft owpewres y

ex quo baec fupplenda et emendanda. 5) Il: V, 530. 4) . :

A 2
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Φυς,

των

7

ας ,

πύρ πυρέσσω το η , ως το πτήσσω" το ι , ως το δεί- 'Atδης , παρά το άειδες είναι ετυμολογείται δε παρά
δίσσω. Το δε ο ουκ έχει το γαρ όσσω έκ τού όπτω το άγειν και το δους άκων τους νεκρούς και μη βου

εστί μετειλημένον. Του, ως το αφύσσω το απαντλώ. λόμενος · η εκ του αειδούς , ό έστιν αφανούς.

Το ω ως το όνειρώσσω, αγρώσσω. ώστε έχεις μεν 'Αδεια , κατά τον προκείμενον λόγον το αναίδεια και το
δούναι το o , ουκ εν παραγωγή δε και σημαίνει το απόχθοια .

αγρεύω. "Αδεια , από του δέους και εστι φόβου , και εκείθεν αδεία

*Αγρωστις , βοτάνη , εκ του αγρώσσω: άγρωστος , είδος και κατά κράσιν άδεια.

πόας χορτώθους. 'Αδελφος , παρα το έκ τής αυτής δελφύος, ήγουν μη
"Αγυρις, αιολικόν η άθροισις· παρα το αγείρω αγορα τρας , ή γαστρος το γάλα θηλάσαντα και παρά το δελ .

και αγυρις και εις την πανήγυριν.. ο σημαίνει την μήτραν, και το α σημαίνον το

'Αγύρτης, δ:αλαζων και ο απατέων , ο επαίτης : παρα
τμού. 'Αδελφειός διφθόγγω, και γαρ αδελφεός έστι ,

το περιϊέναι και περιγοστεϊν περί νείκει . Λέγεται δε
και πλεονασμό του και αδελφειός.

ακυρτικα ) και τα χυδαία ψεύσματα. 'Αδέκαστος , ο δίκαιος και απροσωπόληπτος , και αδιω

'Αγύρται, παρά τους αρχαίοις, οι τα χρήματα εγείρον:
ροδόκητος παρά το μη δέχεσθαι άδικον , ή πρόσωπον,

τες 1) εαυτοίς ονόματι δαιμόνων · οίον δέας και
ή δωρον.

λοιπων . 'Αδεϊν, αρέσει, απαρέμφατον, αορίστου β'και μέλλον

"Άγχω, πνίγω , και άγχειν πνιγείν ουδέν γάρ έστιν τος . Έστι δήμα άδω 9 ) το αρέσκω, ο μέλλων άσω,

άλλο το άγχω, αλλ' ή το άγώ και συνάγω την λά
ο β αόριστος άδον άδε δ' "Εκτορι μύθος απήμων 1°) :

Ο μεν δευτερος αδώ, αδείς , αδει και το απαρέμφατον
ρυγγα.

άδεϊν .

'Αγχιστα, επίρρημα τοπικών, εκ του άγχου άγχιστος. 'Αδην, παρά το άδειν το κορέννυσθαι, άθομαι και ήδο
Και όνομα παράγωγον αγχιστεύς και συγγενής .

ρημα αγχιστέυω και αγχιστεία.
μαι· άδειν · άδος τέ μιν γκετο θυμός 1 ). Λέγεται

γαρ οιονεί το εις ηδονήν κινείν. “ A έκ τού έπει και
"Αγχω , εκ του άγω, πλεονασμό του ν ανύγω 2 ).

και τροπή του γ εις χάγχω.
έομεν πολέμοτο11): το δε ήδεσθαι και έκπιεν ήσατο

δ' ανώς 13 ) : αντί του ετέρφθη. . 'Aπό του ω ,
"Aγω και εγώ διαφέρουσι. Το μεν βαρύτονον σημαίνει 4 , το αυτο δηλούται το κορεσθήναι. Και άσεις εν

το φέρω. Το δε περισπώμενον το θαυμάζω. τοίη ταχέα κύνας " από δε τού έω , το έπειμι πρώ

Αγω, σημαίνει ε . άγω το πορεύομαι, εξ ού και αγυιά τον εάσας : αντί του ής έστιν άδος , ο κόρος , άδος το

η οδός. 'Aγω το κλάνω, εξ ου και το , κατέαξαν μιν ίκετο θυμόν να έω παρά το έδω και ήσω.

αυτού τα σκέλη. "Aγω το φέρω και εορτάζω, εξ ου * Η , αφ' ού ήθος και είτα άδειν .

και αγόμενος το φερόμενος και άγομαι το εορταζο- ' Αδε κης, παρά το δείκω, αδεικής και τροπή του και

μαι. 'Aγω το εκπλήττομαι , εξ ου και άγαμαι..' ' Αγω εις υ αδευκής» ως τρυφάλεια.

το φθονών εξ ου και άγος , ο φθόνος.
' Αδαμ, τούτο το όνομα τα δ στοιχεία , ήτοι τα δ πέ

'Αγχώμαλος , ισόμαλος 4) , παρά το μικρα 5) Τσα ρατα του κόσμου εν εαυτώ περιέχει το μεν πρώτον

εγγυς του ομαλού, από το άγχι , και σημαίνει το εγγύς, στοιχείον το α σημαίνει ανατολήν. Το δε δεύτερον,

και το ομαλον γέγονεν αγχώμαλος. Και γράφεται δια ήτοιτο δ δύσιν. Το δε τρίτον ήτοι το α άρκτον ,

του ω μεγάλου , επειδή τα παρα του ομαλός σύνθετα,
δε τέταρτον , ήτοι το μ μεσημβρία ερμηνεύεται γηγε

δια του ως μεγάλου γράφοντα · οίον αγχώμαλος , ανώ νης , πύρ και πυρρός.

μαλος , κακώμαλος ).'Αγυια, η ρύμη, παρά το 'άσσειν, και έγεσθαι δι' αυ . 'Αδήωτον 1), απολέμητον, άπραίδευτον, απόρθητον14

την χώραν αδήωτον οικείν , φυλάττειν 9 ) απόρθητον :

της άγυια και αγορά, αμφόδια , εμβολη , δύτη , οδος : παρά το δηώ το σημαίνον το πορθώ. τούτο δε παρα
τα δια του υια θηλυκά ονόματα υπέρ δύο συλλαβας το δαίω το κόπτω, τροπή του αι εις η , μετα περισπω.

παρόξυνόμενα 7) τώ ι θέλει παραλήγεσθαι , οίον άρ μένου τόνου δηώ. του ι ανεκφωνήτου όντος. Το δαίω

πυια , ειλήθυια 8). σημαίνει δ: δαίω το καίω και δαίω το κόπται αμ
*Αγων , μετοχή αγων δε το περιεκτικόν , δ και οξύ

φότερα συντάσσεται πτώσει δοτική δίω το μανθάνω
και δεν το ευωχούμι, αιτιατική .

*Αδδην, σημαίνει το δαψιλώς και εξ αυτού αδηφάγος 'Αδιαφόρως, χωρίς παρατηρήσεως.

δαψίλως έσθίων γίνεται δε παρά το δην το επί πολύ. Αδινάων, επί των μελισσών ή ευθεία , η αδινή. Το

α, του '
αρσενικόν αδινός: το δε ιώτα δια τί; τα εις νος οξύ.

δην , ως το άπας.
τονα 16). ' Αδινάων ότε λέγει "Όμηρος , παρά το

' Αδης, παρά το αΐδης άδης" το δε αθης παρα το είδω άδειν ") το αθρόως. 'Αδινον πολυπαρα το άδειν το

το βλέπω , ίδης , και μετα του στερητικού α , αΐδης:
δαψιλές18), ή και επιδεόμενον τη ψυχή. ' Αδινον κύ

εν ώ ουδέν βλέπομεν, " Αδης γάρ έστιν η σκοτία και δος ελεεινόν. 'Αδινός το τι βραχύ δια τι ; τα εις νος

η απώλεια . βαρύτονα συστελλε το ι : εσπερινός αδινός : πλην του

"Αδης, θάνατος , παρά το σκοτεινον και το άειδος της χαλινος και λαρινός. Δια τί δασύνεται και το α προ του

ανθρώπων απωλείας . δ δασύνεται .

α TO

VETU.

1 ) (Sic). 2 ) (Sic fortaffe ayolgorris. 5) Sic). 4} ( Sic . 141 cfr. Pharorin. h. v. 15) Scriptum erat 'Aφυλάττειν ex er

5 ) (sic) cfr. Etym, M. 6) (Sic.) 7) ( Sic) cfr. Ειym. Μ. 8 ) Sie. ) tore ejus , qui ſingulis articulis litteras capitales addit. Similis

91 Semper cui fpiritu loni , Etym . M. cum deoſo. 11o 11. XII, error - in medio articulo ' Admir erat commillus *A dx roü etc.

8ο. 11 ) θυμόν. II. X1, 83. 12 ) ' Α εκ πολέμοιο. Mire fur- 16 , cf. Ειym. Μ. ν . οδινός.. 7 ) Sic ) Lege άδην. 18 ) Lege

bata baec lunt, reftituenda ex Etym . M. 13) Οδ. 1X, 353. άδην το δαψιλές.
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“Αδρα , πλούσιος μέγας , παρα το ηδω ηθόμεθα γαρ Αδρος , πλούσιος , μέγας παρά το ήδω , ηδόμεθα γαρ

τους καλούς και αδροΐς " ούτως Ηρωδιανός εν τοις έπι- τοϊς μεγάλους , καλούς και αδροΐς· ούτως Ηρωδιανός εν

μερισμoίς .
τοϊς επιμερισμοϊς .

'Αδριστίνη ) , ως αλητίνη. Καθόλου γαρ ο δια του ν 'Αεθλον , σημαίνει δύο αρσενικώς μεν τον τόπον, και
τύπος απέστραπται την δια της η διφθόγγου παρά- το αγώνισμα , ως ο ποιητής , ούτος μεν δη άεθλος :

ληξιν οίον ιατρίνη , θριδακίνη, κλεοβουλίνη. Ταύτη λέγει δε και ουδέτερον , το άεθλον, το επι αγώνος
γούν και το υσμίνη 2) ετυμολογούνται , ήτοι παρά το διδόμενον · ' εκών δ' έκφερ' άεθλον λέβητάς τε τρίπο

υπομένην δυσμενή τινα ρυσαν , δια το ιώτα γράφεται ,

κατα

την παράδοσιν. 'Αργυροδίνης παρά την δίνα, Α1ηγενετησι ) , ήγουν τους και παντός oύσιν. ο κα
ήτις δια του ιγράφεται . Δίνας γαρ αιολείς . γών

η ευθεία αιευγενέτης το να
'Αδολεσχώ , εκ του άδω το αρέσκω , και του λέσχος, ψιλον δια δί; Τα δια του ετης αρσενικα βαρύτονα

είτε απλά , είτε σύνθετα δια του εψιλού γράφεται,
τούτο εκτουλέσχη , ο σημαίνει την φλυαρίαν. Τούτο
παρα το λέσχος , ο σημαίνει την κοίτην επειδή το πα οίον , ευνέτης, λογοθέτης , πλην του προςαίτης , σημαί

λαιον έθος ήν , εν τω χειμώνα τόπονείχαν αποκεχωρισμέ νει τον πένητα , και εύχαίτης και κολόθριξ ίππος.

νον, εν ω πυρκαϊάς ποιoύντες , και εν αυταίς καθεζόμε. Αείδαρος , παρά το αεί δαίρεσθαι. Και εις το η
καινοι και ομιλούντες διημέρευον φλυαρούντες και αδολε στοιχείον.

σχούντες. ' Αδολέσχης , αδολέσχου, ο κανών τα απο "Αειδε, προστακτικόν: το θέμα είδη γράφεται δια της
των εις η θηλυκών εις ης γινόμενα αρσενικα, μη έχον ει διφθόγγου , αντιπαράκειται γαρ αύτώ το αοιδή .

ουδέτερον εις ες , εις ου έχει την γενικήν. και άτε γαρ έχοντα το ε εγκείμενον εν τοίς ρήμασιν

άλλως. ' Αδολεσχία , στενοχωρία , η φλυαρία. "Έστιν έχoυσι το ο αντιπαρακείμενον εν τοίς ονόμασιν. οίον

άδω και σημαίνει το αρέσκω, όπου γέγονεν από του λέγω λόγος , Φέρω , φόρος , λείβω λοίβη, αλείφω
ήδω το ευφραίνομαι , και λέσχη η φλυαρία και εξ αλοιφή: ούτω και από το είδω του σημαίνοντας το

αυτού γίνεται αδολεσχώ το φλυαρώ και μετεωρίζομαι επίσταμαι και του α επιτατικού μορίου αείδω , το πολ .

ήγουν το περί τους αυτούς λόγους αναστρέφομαι. λα γινώσκω , ο παρατατικός ήειδον το προστακτικών

Το δε άδολεσχώ σημαίνει δ : το φλυαρώ ως το, έλυ άειδε. Οι ιωνες γαρ συναρχόμενοι τους παρωχημένους

πήθην εν τη αδολεσχία μου. Το φιλοσοφώ , ως το , ποιούσι τοις ενεστώσι , και κατα κράσιν του α και ο

ο δε δούλος ηδολέσχειεν τοίς δικαιώμασι σου και το είς και μακρόν άειδε *) . Και μεν ει τον προσγεγραμ
παίζω , ως το, εξήλθεν Ιακώβ άδολεσχήσαι εν τω πε μένον " και το ωδη γέγονεν από του αοιδής και κράσει

δίω και το ολιγοψυχώ , ως το , ηδολέσχησε το πνεύ του α ο εις ω ωδή . Τα εις δω υπέρ δύο συλλαβας

μά μου , αντί του ωλιγοψύχησεν. έχoντα την προ τέλους είς φωνήεν λήγουσαν περισπά

' Αδω, σημαίνει τρία , το ψάλλω, το όρκούμαι, και το ται , ει μεν τύχη η ει δίφθογγος : οίον όπηδώ , αοιδώ,

υμνώ. Παρά το είδω το γινώσκω , και μετα του επι τραγουδώ , λοιδορώ , ομαδώ , αφ' ου και ομάδης , εκ

τατικού και αείδω , το πάνυ γινώσκω» και συναιρέσει του ομαδος , τούτο παρα το ομού. Αυθαν και κελαυ.

του αε εις και μακρόν άδω , και μένει το ι μη εκφω δάν , το γαρ κελάδων , κελάδοντος έτέρω λόγω κατώρ
θωται εξέφυγε δε το αείδω και ερείδω 7) .

νούμενον .

"Αδυτον , σπήλαιον " ως το , άδυτα τα έχεις αυτό μετα 'Αείδω , είδω, το επιτατικών το α ' και γαρ αείδως ο

όροφαί 3) , οίον οίκοι υπόγειοι , σκοτεινοί. Λέγεται γαρ πολλα είδως , πολύπειρος. Και δη Φησιν " Ομηρος" αλλ'
όγε τερψάμενος : είτε και πλείονα ειδώς.

καιτα μύχια των ιερών άδυτα, εις α ούκ έστιν εισελ. 'Α είδηλον, εκ του είδω το βλέπω ώσπερ δε από του
θεϊν , από του δύω , δε σημαίνει το υπεισέρχομαι. Ο

παθητικός παρακείμενος δέδυμοι , δέδυσαι , δεδυται , και στίλπω ή στίλβω γέγονε στιλπος , ούτω και παρά το

εξ αυτού δυτος και άδυτος . " Αδυτα ούν τα αφανή. είδη γίνεται ιδος , δια του ιώτα, πολλα γαρ εισιν
ονόματα 8).

'Αει , δια διφθόγγου γράφεται εύρηται δε και χωρίς 'Αειθελος ο αφανής και αόρατος , από το είδω , είδε.

του ι· οίον , θεοι αιέν εόντες. Τα δε παρα το λος , και εν συνθέσει αείδελος , ο μη θεωρούμενος

αει συντεθέμενα , δια της ει διφθόγγου γράφεται το ουδέτερον αείδελον · παρά το είδω είδελον και επι

οίον , αείμνηστος , αειπάρθενος , αειθαλής. Ιστέον δε, τατικών αείδελον 9).

ότι ιβ φωναί εισι του αεί έστι γαρ αιει και κλέν, 'Αειδέλιον , σκληρόν , απρεπές , καταστέρησιν τοϋ εοι:

και αλές ποιητικώς και αεί συνεσταλμένον , και ά: κέναι και είκειν " παρα γαρ τού 7κελος γίνεται δε

παρα τοϊς Αίολεύσι, αν παρ' αυτούς , εξ ου και αίδιος , και δια του ιώτα , άκελος Δι? τερπικεραύνω.

δια του Ιώτα. Παρά τοϊς Ταραντίνοις δια του και γρά- 'Αειθέμεναι, γινώσκειν , παραγωγή ποιητική, ου δωρική

φεται και του η . Οι δε Ταραντίνοι άποικοί είσι των
διάλεκτος . Το α τούτο συνεσταλμένον εστί παρ' αυτώΔωριέων έστι δε και άες παρα Δωριεύσι. Ταύτα μεν

απαρένθετα, και ταύτα ιβ φωνας λέγουσι είναι Αείκελον, παρά του είκω γέγονε, του σημαίνοντας τοποιητή. άπαξ δε εκτεταμένον , εν τω: αείδη δεδκώς.

επειδη εστί και το αει παρα Πεισάνθρω.

ομοιώ : είκελος , και εν συνθέσει αείκελος και αείκε'Αδρανεία, η ασθενεία , εκ του αδρανής , δε σημαίνει λος ο όμοιος.

τον ανίσχυρον , όπερ εκ του δραίνω το πράττω ' και 'Αείκεσσιν, απρέπεσι, δύο σσ ποιητικώς.

" Όμηρος , αλλ' εί τι δραίνεις.
'Αεικής , ο σκληρός , εκ του είκω το υποχωρώ, γίνεται

'Αδράστεια , η τύχη , ότι ουδείς αυτήν αποδιδράσκει: εικής , και μετα του στερητικού α αεικής έστι δε

ή ότι αναποδίδραστoν αιτίαν έχουσα κατά φύσιν. τριγενές , ώσπερ ο ευφυης, η ευφυής , και το ευφυές.

και

1

1. Sic. F. 'Αδρηστίνη . Ηefych. 2) cfr. Ειym. Μ . ν. υσμίνη. 6 ) (Sic ) Lege έδα. 7 εξέφυγε etc. (Sic.) 8 ) 'Αείδηλον - ονό

3 ) (Sic.) cf. Ειym. Μ. 4 , Lege Αίειγεν . 5 , Fortale δια παντός. ματα. ( Sic) c. inferius p. 18. ν, αΐδηλον. 9) (Sic. )
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'Αεικής, αισχρος, έκ τού είκω το υποχωρώ εξ ου και Αυξ, μονάζων, αζευκτος , παρθενεύων."
οίκος, οιονεί εις δεν υποχωρούμενα και εκείθεν αεικής. 'Αζόμεναι, παρά το άζω , ο σκληρός *): αποβολή

'Αεικέστερος , δέ έστιν απρεπέστερος. του και ως λείβω είβω. Οι γαρ άζοντες και τιμώνκαι

'Αειτάνιν , δια το αει ταννύεσθαι . τες υποχωρούσι.

'Αέκοντας , μη βουλομένους " αέκουσα και αέκω " και η "Άξη , η ξηρασία.;

μετοχή ο αέκων του αέκοντος . το θηλυκόν αέκουσα, "Αζομαι , εντρέπομαι , σεβάζομαι , η υποχωρώ.

παρα το έκω το θέλω η μετοχή εκων, παραλόγως και "Αζω , το ξηραίνω , κατα στέρησιν του μη ζην το

σεσημείωται εν δε τη συνθέσει αναβάζουσι τους τό. γαρ ζών και υγρόν έστι : ένθα διέρος βρoτον

νους. Και μετά του στερητικού α αέκων , και κρίσει 'Αηδων , όρνεον , παρά το αεί άδειν εν θέρει και εν
του α ε άκων. χειμώνι " ή παρα το αείδω αηδων κατα διάλεκτον των

" A ελλα , πνοή ανέμου, η ανέμου συστροφή. "Έστι δε Αιολέων ή δια το ηδυτήτως λαλείν.

όνομα προσηγορικών και ρηματικόν γίνεται δε παρα το 'Αηδή τα άγλυκα , παρα το μη ήδειν ημάς.
άω το πνέω , άελα και πλεονασμό του ετέρου λ 'Αηρ παρα το αείρειν, ό εστι κουφίζειν η παρα το άα

άελλα, ως το θύελλα και παροξύνεται ) . Κανών γάρ το πνέω: η γαρ κίνησις αύτού προς τον άνεμον ή

έστιν ο λέγων , ότι τα εις λα υπέρ δύο συλλαβάς παρά το ήρθήσθαι του αύοντος αυτον αιθέρος και

έχoντα , την προ τέλους συλλαβην, εις λ καταληγου- καίοντος.

σαν , άπαντα παροξύνονται 2) : οίον δίκελλα, μάκελλα, 'Αηρ παρα το αραιών είναι αυτον , και τοις πάσιν ανα .
θύελλα , πρίσκελλα, σίβιλλα 3) , Φαλκόνιλλα " ούτως πνευστικόν.

ούν και άλλα , η αγαν έλουσα 4) . 'Α ήσυλα, άδηλα , αμαρτωλά. Έστιν ήδω το ευφραί

*Αελλα και θύελλα διαφέρουσι: Αελλα μέν γάρ έστι νομαι ο μέλλων ήσω, ήσυλα 10) και μετα του στερη

άημα συνεστραμμένον · θύελλα δε άελλα θύουσα και
τικού α ήσυλα , τα μη ευφραινόμενα , η μη πρέ, ή

ορμώσα.

'Aεργος, αργος , οκνηρός, ο άνευ ευέργου ακάματος. "Αημα, σημαίνει το πνεύμα · γέγονε δε παρα το άα,

'Αηδων παρα το αείδω και αείδων , και τροπή αιολική το πνέω , ο μέλλων αήσα , και παρακείμενος άηκα , ο

της ει διφθόγγου εις η αηδών. παθητικος αημαι , και εξ αυτού άημα .

'Αερσίποδες, σημαίνει δε τους εις ύψος αίροντας τους 'Αήτης, ο άνεμος, εκ του άω το πνέω και εις το ήτορ.

πόδας , τουτέστι ταχείς. Και γίνεται εκ του αείρω το 'Αθέριζον, απεδοκίμαζον, μεταφορική η λέξις , από
κουφίζω , ο μέλλων αερώ και αιολικώς αέρσω , και εξ μεταφοράς των ασθένων , ήγουν των ασταχύων , των

αυτού αερσίπους . έκ τού άλανος απορριπτομένων, οιονεί ή μη θεριζο
'Αέσαι , κοιμάσθαι , παρά το άωτον τι παννύχιον ύπνον μένη , και προς χρείαν αγομένη , αλλ' αποβαλλομένη.

αωτείς . γίνεται δε εκ του θέρος θερίζω και του στερητικού και
"Αει , έπνει , αείμιος , υπό ανέμου καταπνεόμενος. αθερίζω. Το δε θέρος παρα το θέρω το θερμαίνων.

'ΑεσίΦρων , ματαιόφρων , παρά το αέσαι , ό εστι κοι- Και θέρσω , αιολιπώς , και θερσίτης και θερμός.

μάσθαι , ο μη έγηγερμένας έχων τας Φρένας. "Αθέσφατος , πολυς , άφατος: εκ του θεος και του

'Αεικέλιος, παρα το είκελος , αισχρος , δεινός , κακός, φατός. Τούτο δε εκ του φημι το λέγω, θεόφατός τις

οικτρός , ευτελής. ών. Και κατα συγκοπην και πλεονασμόν του σ θε

Αείτης, εταίρος , παρά το αεί συνείναι το εταίρω. σφατος και μετα του επιτατικού και αθέσφατος: οίον

" Αείδηλον , το αεί δηλον και φανερόν. αθεόφατος και άπειρος και πλεονασμό του σ .

Αείρω, αέριω , αιολικώς. 'Αθηνά , αθρηνά τις ούσα , παρά το νούν αθρείν εν τα
'Αετος , αεί ετος 5) , νέος ων , δια το πολλάκις ανακαι κόσμο και παρά το αθρείν : διανοητική γαρ ή θεός.

νίζεσθαι, και πολλα ζην. λέγεται δε παρα το αίσσω Αθηναίη, η ευθεία. Το ναι δίφθογγος δια τί ; ας
το ορμώ , αϊτός και αετός ή παρα το αει ετεος είναι . το δίκη δίκαια , έστι γαρ αθηνη αθηναίη και παρά το

Λέγεται γαρ, ότι αετοςεπί του αληθώς σημαίνειν, παρα θω το θηλάζω , ο μέλλων θήσω , ρηματικών όνομα

του Διός πέμπεται: " Όμηρος. ' Αετός δ' εκλήθη, ουχα θήνη " ) . και αθηνα •
και αθηνά αμήτωρ, η θεος παραδέδοται

ώς τινες παρά το ατσσειν , άλλα παρα το έτερον δη- ημίν έστιν 'Αθηναία , αποβολή του ι αθηνάα , και
λούν , ό εστιν αληθή. Λέγεται γαρ κατα την του κράσει 'Αθηνά.

Διός γέννησιν τον αετόν γεννηθήναι , εν δε τη προς Αθήναι, δωρικώς λέγουσι αθάναι οι Αιολείς.
τους γίγαντας μάχη παραπτήναι, διόπερ εν τη διανεμή- 'Αεικίσσωσι, δια του ει διφθόγγου γράφoυσι ώστερ
σει των πτερών Ζευς αετόν ελλετο , ω και προστάσσει, γαρ από του ευγενής ευγενίζω και ατο του ευτελής

και αγγέλω χράται προς εκείνους, ή *) επιφανείας άξιοί: ευτελίζω, ούτω και από του αεικης αεικίζω , όπερ

Αετος , μετα του ι, παρά το αίσσειν. 'Αττικοί δε γράφεται δια της ει διφθόγγου , κατα την παραλά .

αετος χωρίς του ι λέγουσιν, ως κλαίω , κλάα.

'Αζηχές , παρά το άδην, και σημαίνει το αδιαλείπτως, "Αθλον, αγώνισμα, παρα το τλώ το καρτερώ , τλος
αδηχές και τροπή αζηχές, το σκληρον, απο της άζης, και άτλον , και τροπή του και εις 9 αθλον το τα νυ

και εστι ξηρασία , εναντία τους θάλλουσι και χλωροίς, κωντι διδόμενον.

κατα στέρησιν του ζην" τα γαρ ζώντα και χλοερα, "Αθλον, επάθλου διαφέρει. άθλον μεν γαρ αυτος :
κατάστρεφε ουν * ) είς το σκληρόν. Ο δε αντι του αγών. Έπαθλον το διδόμενον τω νικήσαντι.

αδιάλειπτον έθεντο ειωθότα εδμεναι άρδην ") . 'Αθλήσαντα , κακοπαθήσαντα.

.

γουσαν .

1) παροξύνεται (Sic) cfr. Ειym. Μ . h . . 1) (Sic.) 3) (Sic .) osingo's (Sic) corrupta certe. cl. Erym . M. v. Asar 9) διες

" 4) (Sic.) 5, αει ετος Sic cft . Ειym. Μ. h . . * Sic L. is reliquum verbi penitus erat deletum . 1ο) μέλλον

o's et ri . Schol. ad Il . VIII . 217 . 6) Sic. ) • 7) ειωθότα ήσυλο ( Sic. ) ' ) 9ήνη ( Sic ) cf. Ειym. Μ .

Sodni ( sic . ) Lege olw fórus ex I. V, 203. 8 ) το άζω
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"Αθλος, αρσενικών και αθλον ουδέτερον διαφέρει. ' Αρ- Αίγειροι , είδος δένδρου , εν βοτανώδεσι γαρ τόπους
σενικώς μεν γαρ τον αγώνα δηλοί ουδέτερον δε το Φυόμενοι 3). ωνομάσθησαν δε από της αέρσεως αυ13 .

έπαθλον. "Όμηρος ούτος μεν δη άεθλος άατος 1 ) εκ- των και αναδόσεως . έλεος έλεον και έλος δε καλείται

τετέλεσται . τόπος καθυγρος .

"Αθρει , εκ του δρώ το βλέπω και μετα του επιτατικού Αιγίλιψ αιγίλιπος , η υψηλή πέτρα , παρα το απολεί
α αδρώ , και τροπή του και εις 9 αθρώ · ως το , αθρών

ο πλάστης εν ζόφω των πταισμάτων και εκ τούτου

πεσθαι τας αίγας εξ αυτού , δια το ύψος και αναβή

o ναι ου δύναται .

αθρει το προστακτικόν. Αγιόχοιο, αιγίδα έχοντα. αι δια του οιο γενικα

'Αθροίζω, συνάγω, εκ του θρόος θρούς ο θόρυβος ου θετταλικαί γίνεται παρά το όχη, δε σημαίνει την τρο

γαρ πάντων ήεν ομος θρόος 2 ) . Εκ του ουν θρούς Φην , και το αίξ, αιγός. Λέγεται γαρ αυτον τεθηλα

θρούς ο θόρυβος. γίνεται κατα παραγωγής θροΐζω, κέναι 'Αμαλθία 14 ) τηναιγα. Οι δε, ότισκεπαστήριον

και κατά συναίρεσιν , και μετα του επιτατικού αθροί- αυτώ αιγος " ) ήν , από κρητικής ληφθείσα ο δε

ζω το θροι δίφθογγος δια τί ; Τα δια του νου απο τού καταιγίζειν τους ανέμους και πνεύμασι. Κα

ρήματα 3) . λείται γαρ αιγίς ο άνεμος: οι δε , αίγου πρώτην του

'Αρόοι , ταχείς , όνομα. Αθρόος δε διαφέρει του' Πανος θυγάτρα σ). 'Εκ του οχή και γίνεται ευωχία ,
αθρόου. "Αθροος προστακτικών και σημαίνει τον αιφνί- η καλώς τρέφουσα , κατ ' επαύξησιν του ο εις ω.

διον παροξύτονον δε τον συνηθροισμένον. Και "Ομη- Αίγλη παρά το αίθον , όπερ δηλοί το καιόν .
ρος , ημείς δε αθρόοι ώδε ) , αντί του συνηθροισμένοι. Αίγληντά όνομα θηλυκόν , και κλίνεται η Αίγλήντα,
Το αθροιστικών και δασύνεται. της Αιγλήντης. γέγονε δε από του αίγλη , αίγλήεις,

'Αθρόος, παρά το στέρησιν έχειν του θρού αθρώ το αίγλήεντος και η αιτιατική αιγλήεντα , και κατά κρά
βλέπω , και αθρείω το επιθυμώ ιδεών , και αθρείοντες σιν αίγλήντα και μετάγεται η αιτιατική εις ευθείαν.

ιδείν επιθυμούντες. Αιγοκερως, ο αστηρ, παρα το άστρον και ζώον. Αίγι

"Αθυρος, ο μη θύρας τη γλώσση τιθέμενος " εξ ου και δίου κέρατα έχον.

άθυρμα το παίγνιον. Αίγοπολος , κρητική συγκοπή αιπόλος , ο αιγοβοσκός.

'Αθώος ο καθαρος , παρά το θώ ρήματι , δε σημαίνει Αίγοπολος, εις το ονειροπόλος

το ζημιώ, και καταβάλλω, γίνεται θωή. Και ως φώ Αιγάστριος , αϋξ άγριος.

Φωνή , και ζω ζωή, ούτω και παρά το θώ το κατα- Αίγυπτος, δια το εγγύς ποτού , ως εγγίζουσα τω ποτώ,

βάλλω γίνεται θωή η ζημία , ο γαρ, ζημιούμενος κα- ή των ποταμώ » ή παρα το αθω το καίω , επειδή οι εν

ταβάλλει. Και εξ αυτού γίνεται θωος , και μετα του τη Αιγύπτω υπάρχοντες κεκαυμένοι εισιν , εκ της

στερητικού α αθώος , ο ασήμιος . σφοδράς του ηλίου φοράς. Έτυμολογείται δε παρά το

'Αθώος , ο αναίτιος , και αθώος ο ασήμιος . αίγας πίονας έχειν , Αίγυπτος σημαίνει τρία επί μεν

'Ανθρήνη», η μετα του ν έστιν είδος μελισσίου. Αθρή- της χώρας, αίγυπτος μεθ ' ημίν απόλλεσθαι 7). επί

νη δίχα τού ν έστιν είδος ιχθύος , δ και αφύη λέγεται . δε του ποταμού , δν είδεν Ησίοδος , και οι λοιποί ποι

'Αθηραλογον ), το πτύον , και τας αιθέρας διαχω* ηται : στήσας εν αιγύπτ : νήας αμφιέλισσας " σημαίνει δε

ρίζoυσι. Και έστιν αθερολόγον , το τους αθέρας δια- παρά τω θεολόγω την αμαρτίαν" ως το , σήμερον κα.

λέγον πλεονασμό του . θαρώς έφύγομεν Αίγυπτον και πάλιν, αίγυπτος σκότει

A7 επίρρημα ευχής , σημαντικόν. Τούτο εκ του είδω, κολάζεται. Κέκληται δε αίγυπτος , από Αιγύπτου τι

το σημαίνον το είθε τροπή του και εις α και από μέν νος βασιλεύσαντος εν αυτή.

ε ! το ι. και γίνεται αϊ 1) Αίγυπτος παρά το άγαν πιαίνειν και ευτραφή είναι ,

Αιγανέει 8) , το ακύντιον , παρα το αιγος μαντα έχειν οίονεί λιπαρών.

εν τω μέσω, δ οι κρατούντες . Αιγίοχος , ιμάτιον Διος εξ αιγίας.

• Αιγιαλός , δια το εγγίζειν τη άλα 9 ). Έτυμολογεί: Αιδεσθαι , εντρέπεσθαι πρώτη συζυγία , απαρέμφατο:,

ται δε παρα το νέον γείτονα της αλός ) : εξ αυτού αντί του προστακτικού. το θέμα αιδώ, και το μέλλον

γαρ δια της αι διφθόγγου ,
και του αδα , ο ση αιδήσω» εξ ου και αδημοι 18). τούτο παρα το αιδώ,

μαίνει τηνγήν: τούτο εκ του γαία αποβολή του και τούτο παρά το είδω το βλέπω, και του στερητικού α,

η εγγύς της άλας ") , ήγουν της θαλάσσης. ή παρά αειδως και αιδώς . Οι γαρ εντρεπόμενοι συστέλλουσι

το την άλα εκεί κλάσθαι . ή το περικεκλάσθαι εν τα όμματα.

αυτά τα κύματα , ως 'Απολλόδωρος Φησιν: θάξαι γαρ 'Αείδηλον, το αεί δηλον. "Αρατος " τούδε τέρας περί

κλάται λέγεται: αιγιαλός έστι , μέχρις ου το μέγιστον σημι. αεί δήλον αστήρικτοι 19 ). Και έστι παρά το

της θαλάσσης εκτρέχει κύμα. είδω είδηλος ) και μετα του επιτατικού α , αείδηλον.

Αίγισθος , παρά το θω το θηλάζω , γυναίκα τε θή- ' Afδηλον , άρνα τον αφανιστικόν , παρά αϊδνον το αφα.
σατε μισθόν 2). νιστικόν , αίδνόδηλον , και κατα συγκοπήν αίδηλον.

Αιγίς, όπλον Διός και Αθηνάς , το κροσσωτόν εξ αι- Και έγκειται το δήλειν , και εστι το βλάπτειν ' ένθεν

γος δέρματος. Αίγιες και η θάλασσαε ίρηται. και το δίλημα και δηλώσασθαι.

* Α σχετλιαστικός επίρρημα από του εί του σημαίνον. 'Αδηλον, εκ του είδα το βλέπω, και ώσπερ από του στίλ
Οι γαρ Δωριείς την ε ? δίφθογγον εις πνου στιλπνος , ούτω και παρά το είδα γίνεται αίδνον δια

αι τρέπουσι , κατα διάλεκτον. του ι , και συναίρεσιν τού ε. πολλα γαρ εισιν ονόματα

τος , το ε7.9ε.

πασε,

1 ) (Sic ) cf. Od. XXII, 5. 2) Π. ΙV. 437. 3) ( Sic) ipfe ex 11. XXIV, 58. 13) Sic) ομεναι. 14) Sic) L. 9ιαν. 15) σκε

canon non exftat. 4) Sic) Lege ngoragotúposuv cf. Etym . M.biv. αιγος (sic ) cf. Ειym. Μ . h . ν . 16) οιγου θυγάτσα

5) 11. 1 , 439. 6 , Αθησηλ (Sic) . 0 cfr. Ειym. Μ . h . ν. 8 ) ανεει ( Sic) cf. Ειym. Μ.. 17) απολλ. ( Sic) ct. Εtym. Μ . Η. ν. 18) αδη

(Sic, F. anem pro a. 9 ) (Sic). 1ο) το νέων10) " ro vfur - anos ( Sic) Lego Mor (Sicy lalle. Sequentia poltuladtaidas. 19) 'Αροτου - ευτής

εα Phavorino h. ν . παρα το την αίαν είναι , γείτονα της αλός . Φινται (Sic.)

1. ) (Sic ) . 12) (Sic.) Supplenda ex Erym . M. h . V. et corrigenda
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από ρημάτων και μετα του δηλον , ο σημαίνει το φα8
παρά το αιθάλη απο του καιομένου πυρός· οι γαρoi

νερον , γίνεται αΐδηλον " και εν συγκοπή άδηλον. παλαιοί ουκ έχρώντο ελαίω και λύχνω , αλλα ξύλοις.

"Afd06, δια του και παρά το άζω γέγονεν τζιος " και Και "Ομηρος " νήησαν ξύλα πολλα , φόως τε μέν , ήδέ

α ?διος .

θέρεσθαι ). Διός σήμα εν τω Οδυσσ. χρύσεον λύχνον

"Afδιος παρά το είδω , το βλέπω και παρά το Φαίνω : έχουσα 8 .
και πάντοτε Φαινόμενος και ζων. Κατ ' αντίφρασιν ο Αιδώ, όνομα θηλυκών , πτώσει αιτιατική σημαίνει δε

αθεώρητος και αιωνιος.

την εντροπην , ως το , αιτείται τις τον πατέρα ,

"Αιδος,εις άδου , εκ του αίς η ευθεία , και εκ του αίδου βασμίως προς αυτόν διακείμενος αισχύνεται τις , εφ'

γενικής , κατα μετάπλασιν και διαίρεσιν.
οις κατα συνήθειαν αμαρτάνει και αισχύνεται τις με

"Αϊδι , οι μεν Φασί , παρά το είδα το βλέπω , ο μέλλων θυσκόμενος.
είσω , όνομα δηματικών της πολλα γαρ εισιν ονύματα ): Αιδώς, και αισχύνη διαφέρουσα αιδώς μεν εντροπη
και μετα του επιτατικού α άις , εν ω ουδέν έστιν ορών: προς έκαστον σεβασμίως έχειν αισχύνεται δε , εφ' οίς

και η γενική αίδος. Και " Ομηρος δύναι δόμον " Αιδος έκαστος αμαρτάνων αισχύνεται, ως μηδέ τι πράξας

είσω 1). Και η δοτικη "Αϊδι.
και αιδεϊται μέν τις τον πατέρα , αισχύνεται δε τις

Αιδοία , διότι αιδούμεθα αλλήλοις ταύτα δεικνύοντες.
μεθυσκόμενος. . Διαστέλλαν δε τούτο Αριστόξενος ο

Αιδοία , τα όρχίδια , παρά το αιδώ και γαρ γυμνώσαι μουσικός φησι γούν διαφοραν τήνδε νομιστέον αιδούς το

και Φανερώσει ταύτα αιδούμεθα ή από του αναβαί και αισχύνης ότι η μεν αιδώς προς ηλικίας 2) , προς

νειν επί συνουσία οργώντα. έστιν ούν ιωνικόν οιδοία
αρετήν ,και προς εμπορίαν , προς ευδοξίαν· ο γαρ επιστά

και τροπή του ο εις α αιδοία .
μενος αιδείσθαι προς έκαστον των ειρημένων υπερο

Αιδοίος , όνομα παράγωγον κτητικόν πόσοι τύποι των χών προσέρχεται ούτω διακείμενος , ου δύναται ημαρ

κτητικών και δύο: ότε είς κος και εις ος καθαρόν , ως τηκέναι τις , αλλα σέβεσθαι και τιμάν τας προειρημέ

το ανθρώπειος, αρνείος , αριστάρχειος , πλατωνικός, νας υπεροχής. η δε αισχύνη πρώτον μεν προς πάντα

δημοσθενικός, Εισί δε αυτών παραλήξεις Η . Τού εις άνθρωπον έπειτα δε τοϊς νομιζομένοις αισχρούς εις

καιος εισίν αύται ή γαρ τω ι παραλήγει , ως το ελλη- το αναιδής και εις το φόβος.

νικός, ρωμαϊκός, ή τα α , ως το ροδιακός. ή των ως το Αίει , αεί , δια παντός τα είς η λήγοντα του επιρρή

λυκικ θηλυκόν 3) αλυκος και πλεονασμό του Ρ .
ματα , ει μεν καθαρα , ή διπλή παραλήγει , δια της

κρός ή τη ει διφθόγγω , ως το εκτόρειος, ομήρειος " ει διφθόγγου γράφεται , οίον , αυτοβοεί , αντί του πα .

ή τη αι διφθόγγω , ως το ταλαντιαίος " ή τη οι δι ραχρήμα , αυτοθεεί , αυτολεξεί , αυτοψεί. Τα δε εις

φθόγγω , ως το παντοϊος , αλλοδος , ούτω και αιδοίος ή και διασύλλαβα οξυνόμενα είσι: σεσημείωται το αγρεί

τη οι διφθόγγω, ως το κεραμεικός , βοεικος , ή τη και το έκεϊ , όπερ έστιν εξ αποκοπής.

οθόγγω, ως το πατρώος , ηρώος. Πόσας καταλήξεις Αιέν, σημαίνει το διηνεκώς. έστι δε επίρρημα χρόνου
καιεπιδέχονται τα εις ος κτητικά , και πόσας παραλήξεις ;

.

και, τίνα είσι τα όντα , και τύπω και σημαινομένω

δηλωτικόν » ποιητικόν δέ έστι , γίνεται αεί , αιέν, αιεί,.

αεί " ) .
κτητικά και τίνα μέν τύπω κτητικά ,σημαινομένω δε ουκ• έστιν , όθεν το αιδοίος εκ του αιδώ , ως κτητικα γέ- Αιζηος ο νεανίας παρά τοαίμα ζέειν εν αυτό το

γονα 4) , κατα τροπήν Αιολικήν της ο διφθόγγου τις
δια τι ; εκ του ετυμολόγου " παρα γαρ 2) το αεί

οι. Εκείνα είσί τω τύπο και σημαινομένων κτητικά,

γίνεται και ζέω , ο αεί ζέων και ακμάζων προς την

ηλικίαν γίνεται αιζεός , κατά κράσιν 3) του και εις και

όσα εις τα γενικά του πρωτοτύπου αναλύονται . ' Οίον

γραμματικός ο λόγος του γραμματικού , αριστάρχειος
αίζηος , η παρα το αίμα ζωτικόν μάλλον έχειν .

βίβλος, ή του Αριστάρχου όσα δε ουκ αναλύονται Αιξηοι νεανία θαλερο και ακμαίοι" παρά το θάλλειν,

εις την πρωτότυπον γενικήν , ταύτα τα μεν τύπω εισι δ' έστιν αύξειν τη ηλικία και παρά το ζέειν τη νεό

κτητικά , καθότι τα εις κος τα και παραλήγεται , τα

δε σημαινομένο ουκ εισί κτητικά. οφθαλμικών γαρ Αλάζω, το στενάζω , βοώ και αναβοώ · ου ο μέλλον

Ιατρόν ου τον οφθαλμών λέγομεν , αλλα τον οφθαλ . αιασω .

μον ιατρεύοντα ). Ομοίως και ηπατικών άρρωστον, Αθης, γαίης , παρα το αύω , το ξηραίνω , αύη και τροπή
ου τον του ήπατος λέγομεν, αλλά τον το ήπαρ αλ- του και εις ι γίνεται αίη , η γενική αίης , γής.

γούντα. είδη δε του κτητικού τρία και οικειωματικών, Αίειγενετησιν , δοτική , ή ευθεία , αίειγενέτης : το

συνεκφαντικον , μετουσιαστικόν. Και οικειωματικών μεν νε ψιλόν δια της τα δια του ετης αρσενικά βαρύ

το οικείωσιν έχον πρός τόπον , οίον , ουράνιος , θαλάσ. τονα , είτε απλά, είτε σύνθετα δια του ε ψιλού γρί

σιες , επίγειος , κύπριος δώδιος. Συνεκφάντικόν έστι, φεται , οίον , μητιετής , λογοθετης , πλην του προς

το συνεκφώνόν τι μεθ' εαυτού , οίον , γραμματικός, αυτής , ευχαιτης , ο καλλόθριξ ίππος.

συνεκφαίνει γαρ την γραμματικής και αστρονόμος , συν- Αιθάλη, παρά το αίθω το καίω: αιθάλη δε σπρες

εκφαίνει γαρ την αστρονομίαν. Μετουσιαστικόν δε του πυρός. Αιθαλήεις το ληγνυώδες.

εστι το μετέχoν ουσίαν τινος , οίον κέδρινος , δερμάτινος , A1.9ε εις το είθε.

χάλκειος , χρύσειoς.

A7Aίθειν, εις το θεός.

Aαλόεν το επίθετον και επί μελάθρου αυτή δ' αι- Αιθήρ ο αήρ , παρά το αίθεσθαι · τυρίδης για

θαλόεντος υπέρ μεγάλοιο μελάθρων *). και επί στοάς: έστιν,

ζη η

τητι.

.

1 ) πολλα örómara (Sic) fuperflua videntur. 2 ) 12. III, corrigo α 04. ΧΙΧ , 64 . 8 ) Ards - Youre ( Sic ) refpical

322. 3) λυκες θηλυκον Sic) cf. Ειym. Μ . ν. Αιδοίος. 4 ) αι. Οd. XIX, 34. For leg διο και Αθηνά εν τη Οδυσσ. Χρ . λ . έα
δα répove, (Sic ) Leg . ex Etym . M. es cou aidwosVENTIXOÙ 9 ) mama (sic ) L. M. quid fi saxlay. 1ο Ε .. τα εί..

γίνεται .
5 ) οφθαλμικών

αιει (Sic).ιατρεύοντα ( Sic ) cf. Ειym. Μ . 1 ) αεί 12) έκ - παρά γας (Sic ) , Ευτα. Η

6 ) αυτή - μελάθρων (Sic ) Corrige ex Od . XXII , 159. 7) (Sic) h . ν. 13 ) (Sic ) Ρ. κατ' έτερσα ..



17 ΑΙΑΙ

ση

.

Αίθουσα η στρα , παρα το αίθεσθαι και εστι καίεσθαι. Αιμασία, το εκ χαλύκων 2) ωκοδομημένον τειχίον :
Ζευς αυτός Φησιν " ) υπέρ της του ηλίου καύσεως. κυρίως δε αιμασία λέγεται Φραγμός ηκανθώμενος , γί

Αίθριπτος , ο ταχύς , παρα το ίπτασθαι εν τω αι- νεται δε παρα το αιμάττεσθαι τους δι' αυτού διερχομέ

θέρι. νους » το δε αιμάττω συντάσσεται πτώσει αιτιατική.

Αιθιοπιον , παρά το αιθίοψ , τούτο παρα το αίθω το Αίματόεσσα , αιματώδης και κανών πάσα γενική δια

χαίω . του ντ κλινομένη , τρέπουσα το τέλος της γενικής εις

Αθρος το κρύος το ορθρινον , είρηται δε παρά τον αι- δ και την παραλήγουσαν 19). Το αρσενικόν και αίμα

θέρα. τόεις" το το μικρόν δια τί " ) ; Τα εις εις πόσες

Αιθίοψ , ο μέλας . οιονεί εις όψιν ων θείας δόξης , ην παραλήξεις , επιδέχονται ; η. Τα γαρ εις εις ονόματα

οπτάνεται του εν Εδέμ παραδείσου. Την δε διαγωγήνιο, μετουσιαστικά πλεονασμα της του πρωτοτύπου γενικής

και την πολιτείαν των πραγμάτων κέκτηται οίτινες ει- συλλαβην βαρύνει , και η τω η παραλήγεται , ή τω ο.

σιν οι αγίοι μάκαρες. Ουδέν υπάρχει αυτοϊς προς δια- σπανίως δε, τω ω · ότι έκτασίς έστι. οίον το ευρώεις ,

γωγήν , αλλ' ουρανος σκέπει , στρωμνή ύλη, τράπεζα κηώεις , έρώεις και τα μεν ο οίον , αίματόεις, τι.

η γή , ακρόδρυα είς βρώσιν αυτοίς. Και τρυφη, ευχαι μόεις , σκιόεις . ούρεά τε σκιόεντα. τω η , οίον φθογ.

και ύμνοι εις θεον γινόμενοι. Ο αυτος αίθίοψ περισ- γήεις και θυήεις βωμός τε θυήεις και τα όμοια ,

σόχειλος , χαλαστόδοντος , εύρoστόμυχος , τολμηρος , κατα τροπήν εγένοντο του ο εις η. "Έστι γύoν και ση

έμψυχος , δειλός εν καύματι , ανεπιθύμητος πολέμου μαίνει το μέλος , και εξ αυτού γυόεις και τροπή του

επιθυμήτης δε μάλλον καθεύδειν εν τη ιδία γαία , και εις η , γυήσεις και εμφιγνύεις. Και έστι θύον και

απολαύειν των εαυτης παγκοσμίων αρωμάτων . 1. μαίνει μυρεψικον άνθος , ή βοτάνη και γίνεται εξ αυ .

Αίθουσαι, αι υπο του ηλίου καταυγαζόμενοι στοαι,20 του θυόεις , και τροπή του ο εις η θυήεις. Το δε αιη

παρα το αίθεσθαι , ό έστι καίεσθαι και φλέγεσθαι. ματόεις έστι μετουσιαστικόν , μετέχει γάρ . Ταύτα δε
Αίκεν , εάν. και ει σύνδεσμος συναπτικός κατα τροπήν τα εις εις άπαντα μετουσιαστικά εισι. Και έστι και

του και εις α. Οι γαρ Δωριείς το ε εις α τρέπουσι το. τόσεις τούτο εί γράφεται δια του ι, έστιν ο μετέχων

• γαρ είθε , αίθε λέγουσιν , άρτεμις , άρταμις λέγουσιν του ιού. ει δε γράφεται δια του“η , γίνεται από του

ούτω και τούτο πλεονασμώ του ι. δων και σημαίνει τον αιγιαλόν , η γενική ήώνος , εξ αυ.

Α 1κεν πως και εάν πως , εκ του είχεν αίκεν , η οι του ονόεις 12) και εν συγκοπή ήόεις. "Έστι δε και κη

δίφθογγος εις αι , ως ανώγειον και ανώγειον , κατώ- τόεις δια του η , γίνεται εκ του κόστος , κοτόεις και

γειον και κατώγαιον , το δε πως επίρρημα πειστικόν 1 ) κητόεις.

εστι και ... Αιμνύον 13) , το αιμοδόχον αγγείον.

Αικία , η τρωσις· και υβρισσωμετα 3) . Αιμοδείν, σημαίνει το τους οδόντας οδυνάσθαι μετα

"ATκνον , το δείπνον , 30 του κνησμού , ως και αιμάσσεσθαι , παρά το αίμα , εξ

Αίκα πεισθητικόν. ου και αιμοδία , ή των οδόντων οδύνη αιμοδία δε λέ

Αικίζω οι μεν από του αεικής , και σημαίνει τον σκλη- γεται η των οδόντων νάρκη.

ρον και απότομον γίνεται δε εκ του αεικίζω , και γαρ Αλμυλος έμπυρος , συνεστος 14 ) κολακευτικός παρα

το ει δίφθογγος 4) , εκλείψει ούν τοϋ ε και συναιρέσει το δαίω το μανθάνω. δαίμων , αποβολή του και αί

του αι εις την αι δίφθογγον αϊκίζω. “Όμηρος , αεικίσ . μων αίμονα θήρας , τουτέστιν ευδήμονα υποκορι

σωσι δε νεκρόν. στικών του αίμων αιμολος , ού το κτητικών αιμύλιος.

'Αεικές, εκ τού είκω το υποχωρώ μετά του στερητι- Και Ησίοδος , αμυλίοισι λόγοισιν , ό εστι κολακευτι
κού α : ο μη εΐκων τινι. κoίς . ή παρα το δαήναι , δαίμων και αποβολή του και

Αικήσας κοσμήσας η. Αικίσας δε μάστιξας, ι. αίμων , τούτου το υποκοριστικών αίμυλος , ό έστιν έμ

Αίλουρος, παρά το αίόλλειν την ουράν, ό εστι κινείν 4ο πειρος προς την 'Αρέθου Κρήνην εν Ιθάκη δε και εν
και ανάγειν και εις το αίολόπουλος και κορυδαίολος. Σικελία .

'Αριστία , εις θεον ευχαριστία. Αινείας και ήρως , υιός 'Αγκίσου , παρά το αίνον το

Αμα δύο παθη ανεδέξατο , ένδειαν και μετάθεσιν του δεινόν .

πνεύματος. Καθ ' όλον γαρ ή η συζυγία , εν τούς δη- Αίνος ο Φοβερος, ή πονηρος ή κακός αφ' ου αινόθεν
ματικούς ονόμασι το σ γεννά πείθω, πείσμα , κλώθω, και αινώς, και αινότατος , παρά το δεινός: τροπή του

κλώσμα , άδου , ασμα " ούτως ούν έθει και παρά το και εις α , και αποβολή του δ , ή παρα το δαίς , το ση

αίθω αίσμα. Και μεταθέσει του πνεύματος , η γαρ αιή μαϊνον την μάχην , γέγονε δάϊνος , και αφαιρέσει του

δίφθογγος προ μέν άλλου συμφώνου ψιλούται , προ δε δ αίνος ο μάχιμος κατα συναίρεσιν.

του μ οασύνεται. Αίνομαι , το αφαιρώ το λαμβάνω. "Όμηρος" εξαίνετο

Αίμα το θερμότατον το εν τω σώματι. αίμα και λύ-σο καμπύλα τόξα . Και αινύμενοςκαι απαινύμενος· παρα
θρον4) το αυτό . Γιαρα τοάμμα και συνδαιμα τι είναι το αιρώ αίρνώ, ως περώ περνώ, αφ' ου και περνάσαι:

του όλου σώματος. Και ο Εκπαιδοκλής 6) αίμα γαρ αν. νήσων επί τηλεδαπάωυ· παράγωγον αίρνυμι , και αίρνυ

θρώπω ποιήσει ), περικάρδιον νόημα του ανθρώπου 8) μαι , και αποβολή του ρ , αΐνυμαι.

λέγει αυτό. Αξνος, ο έπαινος , παρά το ιαίνω, αποβολή του ι. αι.

ΑΓμα, δια το σώμα όπου γαρ σώμα , πάντως και αίμα. νος γαρ έστι και αίνος. παρα το διαχέειν και χαίρειν

Αίμα, παρα το αναδίδοσθαι. την ψυχήν τούτο δύναται και επί του μυθώδους κα !

g

.

.

.

1 ) Ζευς Φησιν (Sic) were male. 2 ) ( Sic.) 3) ή τρωεις - 9) (Sic.). 1ο εις δ– παραλήγουσαν (Sic) male ; reliqua cano

υβριοσώματα (Sic.) 4) και γάς διφθογ . (Sic.) 6) II. Vị. nis deficiunt. V. Etym . M. b. v. vid . intra v. eis. 11) το

268 . 6) Εμποιό. (Sic) cf. Ειym . Μ . p . 667. 1. . η ανθρώ δια τι (Sic) , verum ratio omifra eft . 12) ηνόεις (Sic )

πω ποιήσει (Sic) lege ανθρώποισι. V. Ειym. 8 του ανθρώπου 13 ) (Sic.) 14) έμπυρος , συνεστος (Sic ) cf. Ειym. Μ . h. ν.

(Sic; addidamentum ex male ſcripto: nouline dragonoigi ortum ,

ETYMOLOG. T. II . B
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νεται .

.

παροιμιακού λόγου Ταινόμεθα γαρ τη διηγήσει των Α1ξ ή αιγα 18), όνομα θηλυκών, παρα το ατσσώ το
τοιούτων λόγων . ορμώ, ορμητικόν γαρ το ζώον αιξ : πέπoνθε δε το 1)

Αίμων , ο έμπειρος, παρά το δαίω το διδάσκω , δαίμων όνομα γέγονεν αξ. . ούτω και το θράξ. Ουδέν εις ξ

και αίμων και εις το 'Απόλλων και Λακεδαίμων. περισπάται. το τοίνυν αλξ οξύνεται , το δε θραξ πε.
Αίνιγμα η παραβολή και το σκοτεινός λόγος 1): εκ του ρισπάται , και το ταύξ και το γλαύξ. Πάντων δε των

αινίσσω το εν παραβολή λέγω. Το αι δίφθογγος , εκ εις ξ ληγόντων ονομάτων , τούτο μόνον δια το γ κλί

του αίνος και σημαίνει τον δεινών και φοβερόν . Τούτο

εκ του δεινός , αινός. Οι γαρ "Ίωνες ηνίκα ύφεσιν Αγξ αιγος, αιγών ο τύπος , πάσα ευθεία έχουσα το.

ποιήσωνται του συμφώνου , τότε και το παραλήγον σύμφωνον του μέλλοντος , οφείλει έχειν εν τη γενική

φωνήεν τρέπουσιν εις α' οιον , δεινός , αίνος , μέχρις, ο το σύμφωνον τού παρακειμένου , και του μέσου π .
άχρις " ει δε σημαίνει το επιπλήσσω το ε ψιλόν. Α1ξ αιγος , ο κανων , τα είς ξ μονοσύλλαβα , έχοντα

Αίνος, ο έπαινος, εκ των δημιουργημάτων ήτοι κατορ- προ του ξ δίφθογγον , αρχόμενα από συμφώνου δια

θωμάτων μνημονευόμενος. ευκτικός λόγος ήτοι παρα- του και κλίνεται: οίον γλαύξ , γλαυκός, θραξ, θρακός.

κλητικός λόγος. "Έστι πόλις εξ ου και Αίνιοι. Το δε αξ , επειδή από φωνήεντος μόνον ήρξατο δια

Αγνος , ο μύθος , παρα το ίαίνω το διαχέω και τέρπω. του γ κλίνεται.

Ιαλεντο δε Φρένας είσω. ίαινος και αφαιρέσει του 1, 'Afξας, ορμήσας , και παρατατικός ήίσθον , και ούτε Χρο

αινος , και την διάνοιαν περιτέρπων και από του αίνω νικώς αυτο ηύξαται, ούτε συλλαβικώς , το γαρ αίσσω

και συναινω . πάντοτε ο ποιητής μακρόν έχει.ταίξασα πηδήσασα. το

Αίνος , και παροιμία διαφέρει. ο μεν γαρ αίνος έστι α φύσει εστί μακρόν, το δει θέσει.

λόγος, κατ' αναπόλησιν μυθικήν · απο αλόγων ζώων ή2ος 1ξωνεύεσθαι, σημαίνει το κατηγορείν. βλάσφημοι
Φυτών προς ανθρώπους ειρημένος · οίον , από μέν αλό- γαρ οι Αιξωνοί , δημος γαρ αιξωνή της κεκρoπίδος"

γων ζώων, ώσπερ ο αρχίλοχος , αϋνός τις ανθρώπων, αυλης.

ως αρ' αλώπηξ , η αετος , ξυνωνίαν έθεντο, και άλλως: Αιόλλω εις το αίλουρος , και αίτιος και κορυδαίολος.

το δε αρ' αλώπηξ κερδαλέη συνήντο το πυκνον χουσα Αίολος » ο ποικίλος... Αίολος όνομα κύριον · επίθετον 12) .

νόον 1). Και Ησίοδος: νυν δ' αίγον βασιλεύσ' ερέω παρα το αίειν δ δηλοί την ενυπόστατον. κίνησιν . ένθεν

νοέoυσι και αυτοίς , ως δ' έρηξ προσέειπεν αηδονα ποι- αειν , αίειν το ορμαν και αίσσειν.

κιλόδειρον 1) : απο δε φυτών , ως παρα Καλλιμάχων Αίολος, όφις.

άκουε δε τον αίνον. έγκονται τμώλω δάφνην ελαίη εί- Αίολόπαλος , σημαίνει τον ταχών και ευκίνητον ίππον.

κος : οι πάλαι λυδοι λέγουσι θέσθαι 4 · και εστιν αίνος δια τί προπαροξύνεται, επειδή τα εις ος διασύλλαβα

εξηπλωμένη παροιμία. και μετα διηγήσεως απαρτίζουσα30 προπερισπώμεμα εν τη συνθέσει προπαροξύνονται. οίον
το νοούμενον , προς παραμυθίας τε και ωφελείας των οίκος άοικος , κούρος επίκουρος , ούτω καί πώλος αιολό

ανθρώπων. παροιμία δε την από του κεφαλαίου επί πωλος. το πω μεγα 13 ) δια της παρα το εν τη πόα

το χείρον αναφοράν χει ενδέουσαν του αίνου , και την άλλεσθαι, πόαλος και πώλος, γίνεται δε εκ του αι

έξωθεν ενδεχομένην μεταφασιν οιον μέν ε βούς ποτέ όλλω,. δ σημαίνει το κινώ , και του πωλώ 14 )... εκ δε

βοτανις και κισσος μετ' ανθεστήρια 5). αιόλλω αίλουρος, παρά το αιόλλειν την ουράν , δολερον

Αίνη και πρήστις ζωα θαλάσσια. γαρ το ζώον .

Αίνεσις παρά το αίνω αινέσω τούτο παρα το αίνος: Απόλιον, εκ του αγξ αιγος , και του πολώ , το ανα

τούτο παρα το αίνω *) , ο μέλλων ανω, και εξ αυ
στρέφομαι και ενάγειν γίνεται , αιγοπολίνιος , και εν

του Κανος , και εν υπερβιβασμό και κράσει αίνος. ση
συγκοπή αιπόλινος 15) , και σημαίνει το ποίμνιον το

μαίνει δε δύο , οπότε μεν τον έπαινον ως το, Αντι.4ο πλήθος των προβάτων. Διαφέρει δε αιπόλιον ποιμνίου.

λόχου μέν τοι αίνος μέλεος ειρήσεται αίνος ). ποτέ το μεν αιπόλιον σημαίνει τών αιγών το πλήθος , το δε

δε γνώμην παραμυθικήν και παραβεβλημένην προς υπο
ποίμνιον των προβάτων .

κείμενον " αίνος μέν τοι αμύμων δν κατέλεξας 8) .
Αίπολος, ποιμήν αιγών, εκ του αιξ αιγος , και του

Ανεσις και αινετος , από του αινώ , αίνεσις . τούτο πολώ το αναστρέφομαι , γίνεται αιγοπόλος, και κατα
συγκοπήν αιπόλος.

παρά το αίνος τούτο παρά το αίνω το ευφραίνομαι.
Και δια τι ουκ αναβιβάζει τον

τόνον ; τα δε σύνθετα ομοίως τοϊς 16, απλούς κλίνονται ,

Ατμος παροιμίας διαφέρει. Ο μεν γαρ αινός έστι λό
οίον ονειροπόλος , θυηπόλος, μυστηπόλος. Προσκείται

γος μυθικός εκφερόμενος υπό αλόγων ζώων ή φυτών,
μετα προθέσεως δια το αμφίπολις, πρόπολις 7) .

προς ανθρώπων παραίνεσιν. Παροιμία δε την από κε- Αίπυς ο χαλεπος και σκληρος ,παρά το αίπος ακρω
φαλής επί χείρον αναφοράν έχει ενδέουσαν του αίνου . 5ο τήριον το τραχύ.

Ανυτο , έστι ρήμα κτώ, και σημαίνει το φονεύω , και Αιπεινος, διφθόγγω , ίσως γαρ παρά την επεί18) δο

ώσπερ παρα το βω το βαίνου , και 9) κατα παραγωγών τιμήν. Ούτως έχει και το ορεινός και φαεινός. Και

αινύω και αγνυμι , παρά γωγον εις μι" το παθητικον οι Αιολείς ορενος και φαενός. "Αλλως , τα παρ' ονό.

αϊνυμαι , ο παρατατικός αινώμην , και εξ αυτού αινυτον ματος γινόμενα οξύτονα , ει μη επικαιρού παράκειν.

σημαίνει δε το αφόρητον. ται , δια διφθόγγου γράφεται . οίον βορεινός , ελεεινος ,

O

περ ο

12) όν με

1 ) η παραβολή λόγος cf. Εtym. Μ . ν. παραβολή. 2)ús stefas. Od.XIV , 508. ibique Schol. et Barn. 9 ) βαίνω

róor (sic) Sed cf. Barn. ad Od. XIV. 508. 3) Εργ. και (Sic ) verba poft βαίνω omilla funt quaedam, reftituend . α
202, 203. 4, έγχονται θίσθαι ( Sic ) Vid . Bentley. ad Cal- Ειym. Μ. b . ν. 10 ) Sic. ) 11) Sic., επί

lim . Fragm. 93. 5) μεν βους - ανθεστήρια (Sic,) 6) Αύ- θετ » (Sic) cf. Ειym. Μ. 14 ) ( Sic) L. πωλός .

To Loivw . Haec verba in Micr. erant ooilla., Supplevi 15) voyeur ainoarvos Sic) male . 16) τον τονον εμοίως

ex Eiym . M. v. aivesis. 7) ' Αντιλόχρυ alvos . Verlus Ho. (Sic , cf. Eiym . M. 17 ) προσκείται πρόπολις' ( Sic ) male .
meri corruptus reſtituendus ex' Il. XXIII. 795. 8, αίνος 18 επεί Lege αιπεϊ Γed cf. articulum fequentem.

13 (Sic.)



21
22ΑΙ ΑΙ

el

5

ερωτεινος. Το μέντοι αληθινός, φυζακινός , ραδινός, Αίσιοκό αγαθόν , δεξιον , ειρηνικόν , γνήσιον , συμφέρον .
πεδινος , έρινος , χαλινός , κελαρινός , δια του και εκτε- Αισαν , μαϊραν βίου αεί ούσαν και εις το αισιμία.
ταμένου γράφεται . Αίσθων ο αισθόμενος.

Απεινός, ύψηλος παρά το έπος , όπερ επί μέν της Αίσθησις η νόησις, παρά το αισθώ · τούτο παρα το
σημασίας του ύψους δια της αι διφθόγγου , επί δε λό- * αίσθω , όδ' έμβαλε θύμoν αίσθων · τούτο δε παρα το

γου , δια του ε ψιγού. αθω και σημαίνει το πνέω, και το ακούω" και επεκτάσει

Αιπά ρέεθρα , παρά το αιπέα , και εν συγκοπή αιπά, και γίνεται αίσθος, ως άκουσθος και αίσθος : ως ορμα
όθεν το α ' βραχύ. Αιπά ούν ρέεθρα τα δύσβατα , θος *). αφ' ου δημα αίσθω, η μετοχή και αίσθων.

απο μεταφοράς των ακρωτηρίων. Αίπος γαρ το ακρω- Αισιμία και μαντεία , ή το καθήκον παρά την αίσαν η

τήριον . 10 μοίρας .

Αίπεια , ει και πάντα τα , παρεσχηματισμένα τοίς αρ- Aΐσιος σημαίνει τον ακούοντα. γέγονε δε από του αίων ,
σενικούς , ως ταχεία , βραδεία , ηδεία , δια της γενικής dioc.

αιπέος και βραδέος , ταχέος. διδάσκουσι δε και διάλεκτοι, 'Ασθω σημαίνει δύο , το τε νοω 8 και ψιλούται το τε
ταχήας γαρ λέγουσι και βαρήας δια του η. χαίρομαι, - και δια το ήσθα σου τους λόγους και ο

Αίπολος, παρά το αιγοπόλος: ήγουν αίγες βόσκων ή θεολόγος ουχ ϊνα συνησθώσι , αλλ' ίνα εφησθώσι.

και περί τα αίπη ειλούμενα, ά εισίν όρη , ή και περί τας Αστρον , εις το άστρον.

αίγας αναστρεφόμενος , και συμπαραλαμβανόμενος, έξω- 'Αϊστος, άγνωστος , και αϊστώσαι καλαίστωθήναι , κα) .
θεν δει καιτου προβασία . συνθετα αποϊστός. τούτο δε από του ίστημαι , δώρι

Αίρα , η σφαίρα παρα το ραίω , το φθείρω , δαία και κώς σταμαι , ίστασαι , ίσταται και εξ αυτου ιστός .

έν υπερθέσει αίρα. Καλλίμαχος ) , αιρώων έργα δι-20 όθεν και το επίσταμαι , μετα του στερητικού α άίστος.

δασκόμεθα. παρα το ραίω το Φθείρω, κατα Δωριέας Αίσυλα τα σεσυλημένα της, αΐσης τουτέστιν αμαρτωλα
φθαιρώ , φθαίρα και αποβολή του φ9 2) , και προς- ή έστερημένα της αίσης ού της μοίρας αλλά του κα
θέσει' του σ . και αιρώ το νικώ , εξ ου και το ουκ θήκοντος.

αιρήσεις το ού νικήσεις . Ασυλος , και άδικος και αμαρτωλος , παρά το συλώ ασυ .

ΑΤρα, το ζιζάνιαν παρα το αίρεσθαι εκ του σίτου και λος και πλεονασμα του και αίσυλος.

διαχωρίζεσθαι , ή παρά το δαίω το φθείρω. Αισυμνητήρ , ο βασιλεύς, παρά το αισυμνάν, η παρα
Αρείτο ως το αίρω το καταβάλλω. αιρείσθαι εις το το αισίων μνήμην ποιείσθαι . ο γαρ τύραννος τουναν

απορείσθαι. τίον η αισιμομήτης 7 ) , ο αίσια βουλευόμενος.

Αίρετα, αρετη επίλεκτος . αίρετα , αιρώ το καταβάλλω Αίσχιστος, αισχρος , επονείδιστος , όνομα είδους των πα

και πορθω. 30 ραγώγων υπερθετικών, εκ του αίσχος, όπερ εκ του ίσχων,

Αιρήσεις , πορθήσεις από του αλώ, και σημαίνει το ίσχος όνομα , και μετα του στερητικούα αίσχος , και

πορθω, πλεονασμό του ι, και τροπή του αμεταβόλου εν συναιρέσει αίσχος , και ουκ άν τις βούλοιτο έχειν.

εις αμετάβολον. σημαίνει το όνειδος. καιεξ αυτού αισχρος , αισχρότα

Αρώ, ο μέλλων αιρήσω το απαρέμφατον αιρήσεις συν τος , αισχρίων και εκβολή του ρ , αισχίων και αίσχι

τη πτώσει αιτιατική. σημαίνει δε και το προαιρούμαι στος . ώςπερ έστι μακρος μακρότατος , μακρίων και μα

πτώσει αιτιατική συντάσσεται. σημαίνει δε το διαχω- κίων , και τροπή του α εις η μηκίων και μήκιστος , το

ρίζω , εξ ου και το διαιρώ , συντάσσεται δε πτώσει γε. μεν δη μήκιστον 8).

νική και αιρώ το καταλαμβάνω μετα αιτιατικήκαι μήδε Αίσιμνηται, οι επί νίκης λεγόμενοι βραβευται και
σε λήθη αίρείτω· ταύτα τα δ περισπώνται αρω δε άγωνοθέται , ήγουν επίσκοποι του αγώνος , και είη αν

το κουφίζω , και αίρω το προσφέρω , εξ ου και άρτος,40 κατα το έτοιμον αισιον νεμεϊτα , οίον 9) το αίσιον του
βαρύτονον. το κουφίζω συντάσσεται μετα αιτιατική, τέστι το κατα μοίραν και καθήκον απονέμοντες τους

το προσφέρω μετα δοτική. αγωνιζομένοις.

Αιρόπινον, το αραιον κόσκινον, παρά το τας αίρας Αίσχος παρά το α στερητικών και το σχειν και σημαίνει

ποιεϊν απειναι και χωρίζεσθαι. αίρα δε σπερματώδης , το παύσει και κωλύσαι : οιονεί ώςπερ ουκ έστι ραδίως

εκ παραφοράς του σίτου . άσχειν και παύειν. Αίσχος η αμαρτία , λοιδορία , μι

Αιρόπινoν , το κόσμηνον 3) : πίνος ο τύπος , και πινα- σος , αισχύνης άξιον , σαπρία , και μετα του στερητι

ρον το ρυπαρόν δια γαρ το αίρειν τον τύπον , καλείται κού α και το ίσχω γέγονεν αισχος.

αιρόπινoν. Αισχρος παρα το αίσχος , και σημαίνει το όνειδος , και

Αιρώ εις το αιρήσειν. ώσπερ παρατο κύδω γέγονε κυώνος 1ο ) , ούτω και παρα
Αίσα η αεί ίση. 5ο το αίσχος γίνεται αισχρός. Το δε αίσχος γίνεται εκ
Αίριτος και δια πορίαν , αίρετος δε ο δι ' εαυτόν επιδέξιος. του έχω , και πλεονασμό του σ έσχω και ίσχω και

Αίσιμος παρα το την αίσαν : ως σπορα σπόριμος, μετα του στερητικού α αίσχω , και αίσχος. ουκ ") αν

αλκή , άλκιμος , αίσα , αΐσιμος. παρ' " Ομηρον , πάντα τις βούλοιτ' αν έχειν. ή παρα το αίσχος αίσχηρος ,.

κατ' αίσαν έειπες 4). και εν συγκοπή αισχρός .

Ατσα , η μοίρα και η ειμαρμένη, παρα το δαίω το γι- Αίσχυλος , ο ποιητής και τραγουδοποιός. παρα το αίσχος

• νώσκω, δαίσω δαίσα , ως βήσω , βησα , και πείθω ως σιμυος 12) σιμυλος , και παρ' Αισχύνης αισχυνώ.

πείσα , η πεισμονή , και αποβολή του και αλσα , η εκά- δης 13) παρα το είναι αδήμονα.

στω μεριoμένη ). η παρα το αεί , αίσση , πάλιν γαρ Α'ίτης , ο ερώμενος , παρά το άειν 8 έστι πνέειν , ο

ίσον έπεισιν. εισπνέων , έρωτα τω εραστή : Φασί γαρ γενέσθαι τον

οίον (Sic). οίον Lege oί. 10 ) xúda

απ. του 3 .

1 ) Vide Fr. Callim . 129. er interpr. 2) του Φ . (Sic ) L. (Sic). 9 ) και είη

3) κοσκιν (Sic . • 4 cf. 11. 1. 286. 5) (Sic.) sudvo's (Sic ) L. xúdos réyove súdgos. 1 ) ουκ άν τις Sic ) L.

6) αίσθος : όρμαθος ( Sic.) η ) (Sic). • 8) τα μήκιστον ο ουκ άν etc. 13 ) ( Sic) . 13 , παρ' Αισα -- αίσχυνωδ. Sic).
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έρωτα δια το εισπνείσθαι τον έρωτα του δρωμένου, Αιχμάζειν , το κινεϊν" αιχμητής γάρ ο πολεμικός:
όθεν και εισπνήλας καλούσι τους εραστές οι λάκωνες. είρηται δε και αιχμή του δόρυ παρά το αίμα χέειν.

'Αϊτίας , σημαίνει τις ερωτικές , ώςπερ από του ο Αιχμάλωτος , και τη αιχμή αλωτός. ένθεν αιχμάλω
δεσπότης αρσενικού, γίνεται το θηλυκόν δια του ιη τον λέγομεν και δορυάλωτον , τον εν πολέμω ληφθέντα

δεσποτες , ούτω και αιτίς δια του ι , αίτιδος , και εκεί δια δόρατος , ήγουν αιχμής αμφικ ... και τα λοιπά 8).

9εν αϊτίας. Αιχμητης ο ένοπλος , εκ του αιχμάζω , αιχμάσω,

"Αίος , ο άφωνος , οίον άνευ της και φωνής , οι γαρ αίχματός και αιχμητής: ει γαρ, ήν παρώνυμον από

εκπεπληγμένοι άφωνοι γίνονται. του αιχμή ώφειλε βαρύνεσθαι , ώςπερ το υπήνη υπη

Αιτιατικος, από του fω το έρχομαι και και μετα του νήτης και κορύνη κορυφήτης : το δε αιχμή εκ του αισ

επιτατικού α , αθω το πάνυ έρχομαι , και εξ αυτούτο σω ' ' ετυμολογείται δε παρά το αίμα χέειν.
αιτία , και εκ τούτου αιτιάσω και αιτιατικός. ATψα επίρρημα , σημαίνει το ταχέως. δοκεί γαρ τα

' Αϊτία και η χορδή. ταχέως γενόμενα αλλήλων άπτεσθαι δια της συνεχείας.

'Αϊτία πολλα σημαίνει, την ευθύνην , τον τρόπον και ATψα, ταχέως , κατα στέρησιν είρηται του ψαι , ό έστι

την ποίησιν και την αλήθειαν· εξ ης το αιτιατικών βλάψαι μέγα δ' ψαο λαόν Αχαιών · δια του δε βλά.

γίνεται . ψαι και εμποδίζειν ανάγκης.. Το δε ανεμπόδιστον

'Aω ακούω και ο παρατατικός άξον , άιεν , επηιουεν ). ταχυ γίνεται, και ευκίνητόν έστι.

Ατεϊν, επί του ανταποδούναι , του αιτείσθαι επί του Αιων η ζωη θηλυκώς. αύτη δε φίλης αιώνος αμέρδεις 9).

κιχράσθαι 2). γίνεται δε παρα το αεί ών και συστολή του και , και

Αίτνη, όρος Σικελίας , παρά το αίθω το καίω , αίτλη κράσει του αϊ, εις την αι δίφθογγον γίνεται αιών.

ως φάγω φάτνη, πήσσω πάχνη » φασί γαρ αυτο καπνόν2OA 7ών παρα το αει ' ών. αιων γαρ ο αεί ών , παρά το
εκείθεν αναδίδοσθαι . παρα

αεϊν , και έστι πνέειν , έμπνoυν δε τον ζώντα Φαμέν.

"Αϊτος , εις το απρόσιτος. η παρα το αιώνα της ζωής , οι γαρ ζώντες εν χρόνοις

Αιτούμαι , εις το αιτώ. και έτεσι διαμένουσιν. Αιων δε σημαίνει ε αιων δε λέ

Αιτω και αιτούμαι διαφέρουσι , το μεν γαρ αιτώ επί το γεται η του ανθρώπου εκάστου ζωή , και ο τών χι

εις άπαξ τι λαβείν και αναδούναι . Το δε αιτούμαι λίων ετών αριθμός αιων λέγεται και ο μέλλων αΐδιος

επί το κράσθαι εις απόδοσιν. Μένανδρος εν τω δυσκό- και ατελεύτητος και οι επτα αιώνες και ο νωτιαίος

λω διαστέλλει την διαφοραν , ου πυρ γαρ αιτώ , ου δε μυελός " ως το άνθρωπος νοσήσας τον αιώνα απέθανεν .

λεπάδες αιτούμενος. Ακαιρον , το παρα καιρόν .

Αιφνίδιον , παρά το αφανές αφανίδιον και εν συγκοπή 'Aκαλύφη 1ο) η κνήδη, έστι δε και φυτών θαλάσσιον
αιφνίδιον . 30 και βοτάνη ετυμολογείται δε παρα το δήξιν και κνη

Αίφνηδον , και λαθρηδόν , ήτα. " αιφνιδίως δε και λα-. σμον εν τω άπτεσθαι εμποιούσα κατ' αντίΦρασιν , ή

θριδίως . έχουσα καλην την αφήν , ής ουκ έστιν ακάλως , ό έστιν

Αιχμαλωτεύω εκ του αιχμάλωτος τούτο δε εκ του ησύχως άπτεσθαι.

αιχμή και του αλώ το πορθώ. *Ακαλος , εξ ακαλαρείταο , του πραέως και ηρέμα
Αιχμή όπλον , παρά το αίσσω • ευκίνητος γάρ. δέοντος " ) . είρηται δε παρα το ακη δηλούσα την

" Όμηρος. ησυχίαν ακήν εγένοντο σιωπή. Και άλλο παράγωγον
Αιχμηταων των πολεμιστών. Αιχμήτης αιχμήτου, έκ τού άκος , και του αλ πάλιν πλεονάσαντες , εγέ

παρα το αιχμή αιχμώ 1) αιχμάς , αιχμάσσω. Αιχμή νετο άκαλος. ούτω φιλόξενος εν τω περί διπλασιασμών.

ότι παρά το αίσσω, γίνεται αΐχη, και κράσει αίχη, 'Ακάμπιος , ευθύδρομος , ο επ' ευθείας περπατών ,

και πλεονασμό του με αιχμή, δωρικώς δε η διάλυσις.40 παρά το καμπτήν μή έχειν.

Τα δε από της β συζυγίας των περισπωμένων γινό. Ακανθα, παρά το αϊκίζειν, ήγουν πλήττειν. ή παρά
μενα ονόματα εις της υπέρ δύο σύλλαβας οξύνεται. το εν τη ακή , ήγουν τη οξύτητι τρέχειν.

Εραστής, θεατής , δαπανητης , λωβητής. Το δε πε- 'Ακάνθη πόλις Μακεδονίας. ότι αντί ερυμάτων. ράχα

δήτης και κομήτης και αλήτης ου παρά δήματος , αλλα δ έστιν ακάνθαι 12). Και ακανθώδεσι φυτούς περιβέ

ταρα το πέδω ) και κόμη και άλη. Τα δε τοιαύτα βληται .

δισσυλλαβα ονόματα , δηλον ότι από μονοσυλλάβων πε- 'Aκαρή έκ τού κάρω καρή , εν ακαρή. Καρης και ελάχι
ρισπωμέμων της και συζυγίας εγένοντο και βαρύνονται. στος καιρός ,κυρίως , ετίθεσαν δε επί του οίου δήποτε

οίον κτη , κτήτης , και Φιλοκτήτης , βω βήτης και δια- ελαχίστου. Μένανδρος " οράς ακαρης παραπολλωνας 19)

βήτης , θλω θλάτης , πρώ πράτης. Το δε αιχμή 1) αρτίως. και 'Αριστοφάνης γυμνός θυράς εξέπεσον ::

ταρα το αίσσειν ' η γενική των πληθυντικών αιχμη-σο ακαρή χρόνον 1ο) παρα τον καιρόν και την στέρησιν ,
των • κανών" τας εις ων γενικας τας από τών εις άκαιραίον τι δν 11), κατ' έλλειψιν ακάραιον, το μη

κι ευθειών γινομένας οι αίολείς δια του αων προσφέ- καιρον έχον , αλλ' ελάχιστον. ή παρα το κάρα το

ρουσιν· οίον μέλισσαι , μελισσάων , μέλαιναι μελαινάων, ακέφαλος 16) , μη αρχήν έχον .

αιχμηται αιχμητάων οι δε δωριείς 6, δια του εων, πύ- 'Aκαρυδόν, το βραχύ, το ολίγον , εκ μεταφοράς των
λαι πυλέων. και "Όμηρος , ως ειπων πυλέων. Kai μη δυναμένων καρήναι 17) τρίχων .

άσπερ αιχμητης αιχμήτου αιχμητέων και αιχμητέων , 'Ακέραιος παρα το καίριο 18 , ού παράγωγον κεράω και
ούτως αιχμητων και αιχμητάων 7). μη κεκράμενος κακοίς άλλ' απλούς.

Η

9

S

33 , no1) (Sic) . 2) του αιτείσθαι κικο. (Sic) vid. mox in υ ) 1. VΙ. 422. Sch.

αιτω . Tseggar. * κες Sie).3 ) ( Sic .

ακάνθαι (Sic).12 ) χαχαι

'Iwves.

14) εξεπ . χρόνον(Sic)

λοιπά Sic ). male. Vide Αriftophan. Ρlut . 244. cf. Schol.

9) αυτή – μέρος (Sic ) Emend. αα Ι. Χxii. 58.

6) Lege ραπ. (Sic) cf. Ειym . Μ . inάκαρης .

7 ) ( Sic ) F. αιχμητών. 15 ) ( Sic)

10 ) Sic ). 16 ) κάρα etc. Sic). 17. (Sic). 18 ) (Sic) vid. L. &ειρω.

8) αμφ.και
C
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"Ακατιον , σανδάλιον παρά το άγω, άξω , άκτος και του και , και μη κρυβόμενος αλλα φανερός. και κρύβω
προσθέσει του α άκατος , και εξ αυτού ακατιον. συντάσσεται μετα γενικής και δοτικής.

" Α κατος , σημαίνει το πλοιάριον, γίνεται δε παρα το 'Ακιδνος ο ασθενής παρά το αικίζω αικιδνός και ακιó

ακτή , ο σημαίνει τον αιγιαλόν , η μη πελαγοδρομούσα δνος αφ' ου και το συγκριτικών ακιδνότερος , ήγουν ασθε
αλλά τας ακτας περιερχομένη. νέστερος , ή πρεπέστερος 9) , ή αφρονέστερος. Και

'Ακέραιος , ο υγιής , από το κέρας, κέραιος και ακέ- άκις η οξύτης του σίτου της σταχύος.

ραιος , ο μη θυμούμενος δια του κέρατος βλάπτων ή 'Ακινάκων, είδος ακοντίου περσικού , παρα το ακήν

βλαπτόμενος , από μεταφοράς των τοϊς κέρασε αμυνο ο σημαίνει την οξύτητα.

μένων ζώων κέραιος , και μετα της α στερήσεως, ακε- 'Ακίνδυνον , παρά το κίνδυνος τούτο δε παρα το κινείν
ραιος ο αργητος , και αβλαβής. Και εις το ακρι-10 τας οδύνες , κινώδυνος, και εν συγκοπή κίνδυνος. Και
φνής. μετα του στερητικού α , ακίνδυνος.

Ακεστον, Ιάσιμον , παρά το ακέσασθαι " και ανήκεστον 'Ακης, το του βέλους σίδηρον , παρά το ακή ακις ως
το αθεράπευστον. σκάφη σκαφώς υποκοριστικόν.

Ακεσώδυνος , ο ιατρος , και τας οδύνες θεραπεύων, έκ 'Ακίζεσθαι, το μωραίνειν, απο ' Ακκούς τινός , ήτις
του ακώ ακέσω και του οδύνη , εξ ου ρηματικών ακά- ιστορείται μωρα γυνή.

στωρ ο ιατρός. Ακεσώδυνον το παυστικόν των οδύνων . 'Ακκίζεσθαι επί του όπλοις. ακκίζεται της ύβρεως.
ο

'Ακέων, ησυχάζων. έστιν ηκέω το ησυχάζω, τροπή έχεται , επαίρεται, γυναικίζεται, θρύπτεται η μωραίνει.

του
1. εις α ακέω , η μετοχή ακέων , παρά την ακήν σημαίνει δε και τον θέλοντα μεν προσποιούμενον και

την ησυχίαν. ή λυπούμενος παρά το άχος αχέω , και μη θέλειν. ' Ακισμοί γαρ προσποιήσεις εισι και υποκρί

ακέω η μετοχή ακέων ακέοντος , το θηλυκόν ακέουσα.20 σεις , από 'Ακκώ τινος σαμίας μωράς γυναικός.
Οι δε το πάνυ σιγαν, και λυπείσθαι λέγουσι παρα Ακμή , η ακροτάτη οξύτης του σιδήρου , κυρίως, παρά
το κέω το κοιμώμαι, μετα του επιτατικού και ακέω και το ήκω, όνομα ίκη 1 °) , σημαίνει την οξύτητα , η

ακέων. Το δε ακέων , ει :) και θηλυκών παρασχημα- δια παντος ιούσα .

τισμον έχει. "Ομηρος , ηδ' ακέουσ’ απεβήσατο. 'Αλλα 'Ακμήτις , από του κάμνω.

και ως επίρρημα είρηται πληθυντικώς , το ακέων έκα- Ακμή, η νεότης, εξ ου και ακμαίος ο σφριγών νεανίας.

στος · αλλ' ακέων δαίνυσθαι ), ή γίνεται παρά το άγω 'Ακμήπαρά το μή κάμνειν δια νεότητος ένθεν και ο
το εκπλήττομαι αγών , και ακήν. έστιν ούν επίρρημα ήλιος ακάμας παρα το αιει νέον είναι . λέγεται δε και

μεσότητος" αλλα κανων έστιν ο λέγων · επί των εις ω η ένδεια .

ληγόντων, οίς παρόκειται θηλυκόν εις α τη παραλήξει Ανίκητος, ο ακατάληπτος ", και εις το κιχώ.

του σ τούτοις παρέπεται το είναι μετοχή , οίον , λέγων30'Ακλ
όνητον , εκ του κλώ το κλάνω.

λέγουσα , φέρων φέρουσα , . Φρονών φρονούσα δια του. Ακμάζω, παρα το ακμή και σημαίνει την ηλικίαν , το
του τού λέγω 3) δείκνυται το κείων και μετοχή , εκ του δε ακμή παρά το αγώ αγή και πλεονασμό του μ αγμή

κείουσα 5) γυναικών.
και μεταθέσει ακμή ή παρα το κμώ , ό εστι το α εκ

'Ακη, εις το άκανθα , και ακέων κατ ' άκρας και άκος. του κάμω συγκοπέν και μετα της αστερήσεως ακμή,

'Ακηδία , μακεδονικόν φησι το όνομα, σημαίνει δε την ή μη κάμνουσα ταχέως , η πόνους δυναμένη υποστήναι .

ραθυμίαν. 'Ακμηνος, ο άγευστος και άσιτος , και άκοπίαστος .

'Ακηδιώ, αμελώ , παρά το ακηδιώ , τούτο παρα το 'Ακμηνός, ο θάλλων και αύξων.

ήδύς , και μετα του στερητικού και αηδες και πλεονασμό 'Ακμήτες, ακοπίαστοι μη κάμνοντες , από του κάμνο:
του και ακηδης , και ακηδιώ εξ αυτού σημαίνει δε το ου ο β αόριστος έκαμον , και εξ αυτού καμης και μετα

αμελώ και ραθυμώ. 40 του στερητικού και ακαμης , και συγκοπή ακμής και ακ

'Aκήματα, θεραπεύματα , παρα το ακώ , ακέσω, εξ μήτης. σημαίνει δε τους ακμάζοντας και τους ασίτους.
ου και ακεστής και ακεστός. Το δε ακμής το σημαίνον το άσιτος γίνεται παρά το

'Ακην , επίρρημα μεσότητος, αντί του ησύχως και αφώ- ακτών και σημαίνει τον σιτον. Και "Ομηρος , Δήμητροςο

νως γίνεται δε παρα το άγη σημαίνει την έκπληξιν,' ακτην , τουτέστι ψωμών ή σίτον. Το δε κάμνω συν.

κατα μετάληψιν του γ εις και , ως έστι το λύγαιον, τάσσεται μετα δοτική.

δε σημαίνει το σκοτεινόν , λυγόφωνος και λυκόφωνος: 'Aκοίτης ανήρ , μίξεως επιθυμίας , ακοϊτις δε γαμετη

Ούτω και άγη και ακή. και ακήν αντί του ησύχως, σύγκριτος .

οίδε γαρ η έκπληξις και αγωνίαν έμποιεϊν. ή παρα 'Ακμοθέτω τώ ορύγματι , εν ω ο άκμων έντίθεται .

το μη χαίνειν , μεταθέσει του και εις και . "Ακμων, αφ' ου το σίδηρον παραλαμβάνουσιν οι χαλ
" Α καιικυς , νεκρος : εκ του κινώ και μετα του στερητι- κείς . ακάμων τις ών , " ο ακαμάτως φέρων τας πλή

κού α άκικυς , και μη πορευόμενος. και εις το κίκυς. 5ο γάς50 γάς εξ ου και άκμων και μη κάμνων και μη τύπτων ,

' Α κήρυκτον , άγνωστον , άφωνον , και μέγα και ευδιάλ. άλλα τυπτόμενος μάλλον.

λακτον 8 ) . "Αμνηστις ή ψοα παρα το δυσκόλως κνήθεσθαι αυτήν

'Ακήρατος , παρά το γήρας γήρατος , και τροπή του και δια της χειρός .

εις και , κήρατος , και μετα του στερητικού α ακήρατος, 'Ακόλαστος, παρά το μη κολάζειν την επιθυμίαν , και

οιονεί ο αθάνατος. έστιν κκόπτεσθαι 11) .

'Ακίβδηλος και καθαρός, οιονεί ακρύβδηλος από του "Ακνηστις ή δάχις, παρά το μή δύνασθαι αυτήν τινα

κρύβδω ?) , ακρύβοηλος ) και ακίβδηλος , πλεονασμών κνήσασθαι τη ιδία χειρί.

.

α1 ) i del. 2 (Sic). 3 ) λέγω (sic) L. λόγου. 4 ), um ejus, qui litteras capitales pinxit. Delendum igitur rò a m. mox

L. κρε.ων: 5) κείουσα L. κρείουσα . ενδιαλλ. in aκιβδ. 9) ή πρεη. (Sic) απρεπ. 10, ίκη ( Sic) L. ήκη

cf. Phavor . ν . nyurtos el usuputos . 8 ) ακρύβδη- 11 , (Sic, E. Exx .

aos (Sic) verbum só o colore rubro erat addicum , ex errore

6 , μέγα

2) Sic .

.



27 28A K AK

Vau .

"Ακολος, ο μικρός ψωμος , είρηται ο μηκέτι δυνάμενος 'Ακούσειας , ακούσαιμι, εξ αυτού ακούσειας. Ο κα
κωλύεσθαι 1) , και εις μικρα τέμνεσθαι δια σμικρότητα. νών : τα εις μι ευκτικα αόριστα όντα ενεργητικα οι

'Ακόλουθος , σημαίνει τον οπίσω την κέλευθον ποιού- Αιολείς δια του εια προσφέρουσι , τίσαιμι , τίσειας,,

μενος. το γαρ α το οπίσω σημαίνει , και εκ του ελεύ .. υποστρέψαιμι υποστρέψειας. ζήσαιμι " δε ου λέγουσι
: θα έλευθος κέλευθος και ακόλουθος. ζήσειας επειδή τα τοιαύτα ευκτικα ευχην δηλούσι

'Aκωκη, επί δόρατος , η οξύτης του βέλους. πράγματος οφείλοντος πληρωθήναι. ο γαρ λέγων γρά

'Ακόνη, ο λίθος, δι' ου το σίδηρον οξύνομεν, παρά το γειας, εύχεται ένα εις τέλος έλθη του γράψαι . όθεν
κονω το φθείρω και λεπτύνω , και μετα του επιτατι- ουδένα λέγειν ζήσειας, επειδή ευρίσκεται ευχόμενος,

κού και ακονώ , και παρα το κονώ το ενεργώ. Το κο είς τέλος ελθείν της ζωής , τουτέστιν , ίνα αποθάνη-.
μικρόν διάτι; ταδια του ονη θηλυκα βαρύτονα για το Και λοιπόν 11) , ευρίσκεται κατευχόμενος αυτού. ο δε

του ο μικρού γράφεται . κανών τού ακούσειας" όσοι δε αυτών ουχ είχον την

'Ακονιτι ) άνευ πόνου: οίον ακονιτί τας πλείστας προς- ενεργητικών μετοχήν εις σ μετ' οξείας 12).

ηγάγετο. εκ μεταφοράς των αθλητών των εύμαρώς 'Aκουτιείς, έστι δήμα ακούω , και παθητικός παρακείο
παραγινομένων ώστε μη κονίσασθαι, τουτέστιν κονιν μενος , ήκουσμαι , ήκουσαι, ήκουσται , και εξ αυτού

επισπάσασθαι , τοίς γαρ παλαίουσιν εκ της βίας ιδρώτα ακουστος, και ακουτίζω ο μέλλων ακουτίσω , αποβολή

γίνεσθαι , είθα κόνιν ταϊς χερσί διαλαμβάνειν. . ή ακο- του σ , ο αττικώς ακουτιώ , σημαίνει δε το ακούσαι 13).

νιτι ευχερώς , συντόμως , ώστε μη δύνασθαι κονιορτον 'Ακούω δε δήμα , κοώ το νοώ, κούω και μετα του επι

αγείρεσθαι.
τατικού και ακούω. οι γαρ ακούοντες πάνυ νοούσι. και

'Ακόνετον , βοτάνη δηλητηριώδης , ότι εν τοίς ακονιοΐς 3) εις το πατρακούστης.

όρεσιτης βαρυανδίας φύετα , ή ότι αποκαταπέλα-20'Aκράαντον, ατελείωτον ,παρά το κραίνω ,τοτελειώ :
στος ), και αήττητος έστιν , απο μεταφοράς των αθλη5 εξ ου και ο μέλλων κρανώ , ο αόριστος έκρανα και

τών, ών οι νικηται αήττητοι όντες , ού κονιορτούνται. τροπή του και εις η έκρηνα , και το προστακτικών κρή

κονιούσθαι γαρ το παλαιόν *). Θεόκριτος " Κισσος έλι- Και ώςπερ παρά το χραίνω , το μολύνω , κραν

χρύσω κεκονισμένος , το μη νικώμενον ούν υπο των τος και με μολυσμένος , και παρά το φαίνω Φαντός και

πεινώντων "). Ευφορίων θηλυκώς λέγει την βοτάνην , άφαντος ούτω και παρα το κρασίνω κραντος και άκραν

ήν ουδείς δύναται κονίσαι, τουτέστι νικήσαι κονιούνται του ' 4): ποιητικώς..

γαρ οι νικώμενοι των παλαιστων .
' Ακραιφνές , σημαίνει το καθαρόν και ευειδές. γίνεται

'Ακόντισε , παρα το ακοντίζω , τούτο δε παρα το ακον , δε εκ του ακέραιος και του Φαίνω το ραι δίφθογγος

παρα την ακήν και οξύτητα. δια τί; έκ τού κέραιος, τούτο δε εκ του κερώ το μι
*Ακος , κυρίως η δια σιδήρου θεραπεία , παρα το ακή 3ο γνύω , κιρνώ ) και ώςπερ παρά το πω. πείν , και

σημαίνει την οξύτητα , εξ ου και το κοκή. ή το της πλεονασμό του ν πναίω , και κατ' αναδιπλασιασμόν

ακμής του ξίφους ίαμα. και εις το φάρμακα. παπαίνω και παρά το περώ το τελειώκαι το περαώ πε

'Aκοστή σας , παρά τας ακoστας τας κριθας, εν ή κρι ραίνω , νέον περαίνεις , ούτω και παρά το κερώ , κιρνώ,

θιάσας ή υψαυχενίσας και ατιμαγελης γεγονώς. ที่ κεραίνω , κέραιος , και μετα του επιτατικού και ακέραιος

απο του άγος αγαστήσας, ο αγός θέλων είναι .
ο μη κεκραμένος κακούς , αλλ' απλούς και αποίκιλος ,

αχθοστήσας, και κράσει του θ αχοστήσας , και ακοστή
και μετα του φώνω ακεραιοφανης , και εν συγκοπή

σας. "Ομηρος 8) : ' 'Aκοστήσας , άκος της στάσεως λα- ακραιφνής.

βων τουτέστιν ίαμα. και κριθιάσας. κυρίως δε πάσαι Ακρασία, ανωμαλία , παρα το συγκεκράσθαι.
αι τροφοι των ζώων κοσται καλούνται. παρα το ίστα. "Ακραστος, έστι ρήμα κερώ , ο μέλλων κεράσω , ου

σθαι τα σώματα τρεφόμενα έν άλλο καιρώ 40 παράγωγον κρώ, κράσω , κρατος , και μετα του στε.

βελτίον δε δυσχεράνας επί τη της φάτνης στάσει. ρητικού και ακρατός. κατ' ανάδοσιν του τόνου: οιονεί

φάτνη δε ο τόπος εν ώ εσθίει τα άλογα , ή τετρά
ο μη μεμιγμένος. Και εις το κατακράω. 'Απο δε

ποδα '' ώσπερ η τράπεζα. και εις το Φάτνη. του αυτού κρατήρ , αφ' ού κιρνάται ο οίνος.

"Ακος , θεράπευμα , κυρίως δε τη σιδήρων θεραπεύειν εις Ακράτος , ακράγαντος, ακραγαντίνος.
τω »

'

ακήν απεξυσμένων. ένθεν και τον ιατρον Φρύγες ακού "Ακρητα , εις το ακριτα.

στην λέγουσι την δε δια των οξείων δαψίδων ιωμένην: Ακριβής , εκ του κρύβω , κρυβής και ακριβής , μετα
'Ακρή βης , ο νέος.

τάτε ?) των ιματίων λακίδες ακεστρίας Αθηναίοι κα
του στερητικού α , και μεταθέσει του υ εις ι. η παρα

λούσι. ούτως εύρον εν υπομνήματι της Ιλιάδος.

Ακόλαστος , κυρίως τινες απαίδευτος , ο δίχα αγωγήςσο και ακριβής ο και των ολίγων φειδόμενος. και παρά το
το άχρι και το βικιών και σημαίνει το ολίγον , ακριβής

και κολάσεως τετυχηκώς τις επί παιδείας 1ο ) ούτω Φί.
ακριβης και μέχρι βίου ζητών. ή ώςπερ απο του αφρο

λων εν τω περί ελληνισμού. Τινές δε ούτω φασι , τον
δύτη γίνεται αφροδίτη, τροπή του και εις ι , τον αυτον

κατωφερή προς συνουσίαν , δια το μη κολάζειν την
τρόπον και από του ακρυβης γίνεται ακριβής : τον γαρ,

επιθυμίαν.
ακριβή ουδείς δύναται κρύψαι η λαθείν.

'Ακόλαστος , ακονείτης. (Sic) Ε άκρατης.
'Ακρέμων, ο κλάδος, είρηται και κρέμων , δισσυλλαβώς .

*Ακολουθω , έπω και επίσπω το ακολουθώ , ομοίως και
παρα το ευρις. και παρά το κρεμώ εκάτερον 16).

το είπον παρατατικόν. Όπηδαίος , ο ακόλουθος , και "Ακρις , βαρύτονον , το ακρωτήριον, είρηται παρωνύμως.
επιστόμενος , και επόμενος και ξυνοπαδος και οπαδός.

παρά το άκρα άκρις. Οξυτόνως δε το ζώον , παρά το

.

1 ) (Sic.)

6 ) ( Sic. )

9) ( Sic. )

11) (Sic.)

2 ) (Sic .) 3) (Sic.) 4 ) (Sic.) 5) ( Sic.) (Sic cf. Ειym. Μ . 14 ) augaytos (Sic) Omiſſa ſunt aliquos

7) πεινωντ. ( Sic.) 8 ) I. Vì, 506. et Schola verba reſtituenda ex Etym . M. 15) ( Sic. ) 16) ευρις

1ο ) τετυχηκώς παιδείας ( Sic ) cf. Ειym. Μ . εκάτερον (Sic .)

12 ) όσοι - Mesi öfelas (Sich 13) το εκούσαι
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τας άκρας των ασταχύων νέμεσθαι , ή παρα το τα δαίον , σημαίνει ακρωτήριον και ύψος: το δε άωτον δη

άκρα των ασταχύων εσθίειν ' η παρα το κάρα κάρις λοϊ ιμάτιον ερίου ' ' και "Ομηρος οιος αώτω, τουτέστι

και μετα του στερητικού και ακαρις και εν συγκοπή τώ άνθει , και τα καλλίστα του προβάτου. λέγουσι

ακρίς , οιονεί η κάραν μη έχουσα , η μικροκέφαλος ή και το εξ απαλών ερίων γεγονότα περιβόλαιω 8). αλ

παρα το μεγάλην κεφαλήν έχειν. διάφορα γαρ τα λαχή "Ομηρος τί πάννυχον ύπνον άωτεϊς , αντί του

γένη των ζώων. απανθίζη , απολαύεις.

'Ακρέμων , άκρέμονος , και ακρέμονες , κυρίως μεν οι 'Ακρωτηριάζω, ιστορείται ότι τους έν τινι αλώντας
βλαστοί , και οι κλάδοι των δένδρων οι κάλλιστοι. κα

ταχρηστικώς δε επί ανθρώπων οι εξωχότατοι" παρα

ατοπήματι οι παλαιοί ενυβρίζοντες , τα άκρα των ώτων

το άκρον και σημαίνει το πέρας του σώματος , η κο-το γέγονε.

απέτεμνον. το ούν κρο μέγα ότι παρά το ώς , ωτος

ρυφήν.

'Ακροπήνη, εκ του άκρον και του πένιον, και σημαίνει

'Aκτάζων, αντί του εξανιστάμενος , από του άττω ατ .

τον άτρακτον , γίνεται ακροπήνιον. το στρεφόμενον 'Ακταίνειν, το μεθεωρίζεσθαι και επαίρειν, παρά το
τάζω και ακτάζω.

ούν ακροπήνη ) καλείται.

'Ακριτομυθος, πολύλογος , έκ τού κρίνω και του μυ
ηκται, ακτος, το ρήμα εξ αυτού ακτώ , αφ' ού το κου

θος. κριτός και ακριτόμυθος. και αναβιβάζει τον
Φίζω παρ' Αισχύλω" αφ' ου ακταίνω , μετοχή ακται

τόνον, χωρίς ει μη το συνηρημένον κωλύση , ως το
νόμενον το αναγoν και δυνάμενον ανορθούν .

βρoτoλoιγός.
'Ακταιωρος, ο φύλαξ παρά το ακτην ώρεϊν και εστι

"Ακριτον: το αδιαχώριστον , παρά το μή διαχωρίζε
φυλάσσειν .

σθαι , εξ ου και όρος ακριτόφυλλος..
'Ακτή , η αττική , από πλείονα μέρους αυτής εις θά

' Α κρητον, σημαίνει το κρατήρι τον οίνον έμισγον των τε20,
λασσαν εκνενευκέναι .

τρώων και των ελλήνων αρτίως δε ούν σημαίνει τούτο, Ακτή, παρα το κατεάχθαι και καταλελύσθαι σημαίνει

άλλα άκρητον αντί του μίξαντες 2) των βαρβάρων τον οί
δε δύο. τον αιγιαλόν , ως το ' Ακτή εφ ' υψηλή και γί

νον μετα των ελλήνων , ήγουν ημών ; γίνεται δε εκ του νεται παρα το κατάσασθαι εις αυτήν τα κύματα, ση

κερω το επιχέω ο μέλλων κεράσω και κατα συγκοπην
μαίνει δε και το λεπτώματος του αλεύρου , ως το,

κράσω , κρατήρ και κρητήρ. λοιπον εκ του κράσω γί- Δήμητρος ακτήν , γίνεται δε παρα το κατάσσεσθαι

γεται κρητος , και άκρατος.
αυτήν εν τω αλήθεσθαι.

'Ακρoβoλησα μένω, της συμβουλής εν τω πολέμω 'Aκτέριστος , άσκύλευτος , άκτητος , ή άταφος , εξ ου

αρξαμένω , ή ακοντίσαντι " το θέμα ακροβολώ , συν- και κτερίσαι το θάψαι και ενταφιάσαι.

τάσσεται μετα αιτιατικής. 'Ακτίς , δια του και μακρού , από το άγω , άξω , ήχα ,

'Ακροβόλησμα, παρα το άκρος βαλλόμενον 3). 30 ήγμαι, ήξαι, ήκται , ακτίς, οιονεί η πανταχού Φερομένη.

'Ακροβυστία , η απεριτμησία . ακροβυστία δε η περι- η εκ του ήκτω, ακτος και εκ τούτου ακτίς. δεί γινώ

τομή κατά τινας , εκ του άκρον και το βύω. ακρο- σκειν ότι το ακτίς , σημαίνει την ακτίνα του ηλίου.

βυης , το μη κεκομμένον, αλλ' υγιές και σώον, και και δια του και γράφεται , επειδή δικατάληκτον έστι, λέ

ακέραιον είναι το του ανδρος κρυπτον , οιονεί ακρό- γεται γαρ η ακτές και η ακτίν , θηλυκώς, πάντα δε

κρυπτον . τα εις ις δικατάληκτα δια του και γράφεται. οίον δελ

'Ακρότομος, υψηλή πέτρα , και κληρά 4). φιν , δελφίς , 9ιν και θίς . σημαίνει δε τον αιγιαλόν ,

'Ακρώρεια , το υψηλόν, το άκρον του όρους. και τον σωρόν. σωρον δε είτε χρημάτων είτε σίτου,

*Ακρον , όνομα ρηματικών , από του ήκειν , επί τι και κριθής , είτε οστέων. θηλυκώς δε λεγόμενον η

έξοχον εληλυθός. σορος το μνήμα σημαίνει και δια του ο μικρού γράφε

'Ακροθίνιον, σημαίνει την απαρχήν , γέγονε δε παρά 40 ούτω δε ακτίς δια του και δε γινώσκειν , ότι ακτίς

το άκρων και το θίς , θινος , και σημαίνει τον σωρον ετυμολογείται διαφόρως , ή γαρ παρα το άγω γίνεται

των καρπών και των χρημάτων, και εις το ακτίς.. ακτίς, η πανταχού αγομένη , η γαρ ακτές του ηλίου
'Ακροθίνια, αι των ενιαυσιέων 1) καρπών απαρχαι: πανταχού Φέρεται, η παρά το εκτείνω.... εακτίς και

κυρίως δε και ας ανατιθέασιν οι εξ εμπορίας , από του ακτίς πανταχού γαρεφήπλωται ). η παρα το αίσσω

θινος του αιγιαλού, άλλοι δε τα απο τών πολέμων, το ορμώ , η γαρ του ηλίου λαμπηδων ορμητική, εστιν.
από του σίνεσθαι εν τω πολέμω πολλα τουτέστι βλά- ή παρα το άγω ακτος και ακτίς ως από του έρήσω 19 )

πτεσθαι . και ακροθίνια η απαρχή των καρπών , ρηγμος και ρηγμίν ο αιγιαλος , παρά το εκεί ρήγνυσθαι

ήγουν τα εκλεκτά . άκρον γαρ η αρχή. 'Ακροθίνια, τα κύματα. Το δε θις και δίς ο Αρίσταρχος δια της

απαρχας των προβάτων. ει διφθόγγου αξιοϊ γράφεσθαι, και ακολουθων την.
" Ακρον , σημαίνει το πέρας και το έξοχον. γίνεται δε , ετυμολογίαν έλεγαν , ότι το θεις παρά το θείνεσθαι

παρα το άχρι και το ον , άχρονον , και το άκρον και εστί. και γαρ εν αιγιαλώ θείνονται και τύπτονται τα

μέχρι τούτο διήκον. κύματα. η παρα θέειν , και γαρ εν αιγιαλώ θέει
"Ακρον άωτον, ούτω δή άπαντες άκρον άωτον το 7 ήγουν τρέχει τα κύματα. Το δε δεις παρά το γείν

κατ' ημάς Φιλοσοφήσαντες την απαρχήν, κατά μετά- γέγονε , και γαρ εκ της ρινός δέουσι και κατέρχονται

ληψιν. σημαίνει δε την απο του άνθους αρχην , και τα περιττώματα της κεφαλής. Ακολουθών ούν ταύτην

καρπόν και τροφήν άωτον γαρ και το άνθος, και η την ετυμολογίαν είρηκεν αυτο δια της ει διφθόγγου.

ηλικία , και είδος δένδρου. από δε του άκρον το σπου- η δε παράδοσις οίδεν αυτο δια του και γράφεσθαι.

Tau .

550

Yor . 8 ) (Sic) F. λαια . 9) (Sic.).
1 ) στρεφ ακροπ. ( Sic.) 2) (Sic) omiſſa eſt particula

7) το Ειym. Μ. οί.

negativa « ή . 3 ) το ακρ. βάλλ.( Sic .) 4) ( Sic ) L. σε Αηρά. 1ο) (Sic.)

5 ) , Sic ) c. Phayorin, h. v.: 6) (Sic ) L.. χρον . Vid . Pha
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' Α καιτις παρα το κτεάγνυσθαι 1) τα κύματα και εις το νομένου νήματος ερίου η λίνου . ήλακάτη κατ' ίωνας,
παρα. ίνα . ως απεδανός και ήπεδανός. Ούτως ούν Φιλόξενος εν

Ακυθος , λέγεται ο δύτος. τω περί διπλασίων .

"Ακυστις, βρύσις , παρά το ταχέως και απνευστί πι. 'Αλαπάζοντα , στίχας ανδρών πορθoύντα, φθείροντα ,
νειν εξ αυτού.

κυρίως δε κενούντα , διο και Αθηναίοι τα της γης κε
" A κων , εις το αέκοντας. νωματα αλάπαθα καλούσι.

"Ακοιτις, ή άλοχος , η ετέρου εις κοίτης και λέχος μη 'Αλαπάζειν , φθείρειν , εκ του λάπαθος ήτις έστι βο
ελθούσα .

τάνη κενωτική καθαρτική γαστρος , και γίνεται παρα
'Aκώ, το θεραπεύω, εξ ου και άκος η θεραπεία και το λα επιτατικών μόριον και το πάθος , παρά το λίαν

ακός το φάρμακον και ανήκεστος και αθεράπευτος. το αποθεν ημών ποιείν τα πάθη. εκ τούτου γίνεται λα

"Αλα , την θάλασσαν , αθρούν γαρ ύδωρ έστιν η θά- πάζω , και πλεονασμα του α αλαπάζω. και έξαλα
λασσα . πάξαι .

'Αλάβαστρον , η μυροθήκη" είρηται δε κατα πλεο- 'Αλάσθαι, παρά το αλώ και σημαίνει το πλανώ , ο πα
νασμών του ρ, αλάβαστόν τι ών ου λαβέσθαι δια θητικός ενεργητικός αλώμαι , το απαρέμφατον αλά

λειότητα αδύνατον. σθαι . το δε αλώ παρα το την αλην: ο εστι την

'Αλάβαστρον, μύρου βύγιον έστιν , υελούν , χωρούν πλάνην. τουτέστι ) παρα το άλα, και εστι την θά

λιτραν μίαν , ήγουν ημίναν. και άλλως ξέστου μέτρον λασσαν κυρίως γαρ άλή ή έν θαλάσση πλάνη. και

το ήμισυ. 'Αλάβαστρον δε λέγεται , δια το ένθρυπτον εις το αλάσθαι 5).

αλλ 'απεικαζόμενον. "Αλαλος , παρα το λαλώ λάλος , και μετα του στερη

'Αλαβής, ο ιχθυς , έστερημένος του λαβέσθαι , ήγουν20 τικού α άλαλος.
δια χειρός κρατείσθαι. *Αλαστα , τα κακά ανεπίληπτα τινα όντα και παρά το

'Αλαίνω , το πλανώμαι , παρά το άλην , και σημαίνει λάζεσθαι , και εστι λαβείν , α ούκ άν τις λαβή,

την πλάνην. φευκτα εκ δε του εναντίου είρηται εσθλόν εσθλόν

'Αλαζων , ο απατεων και κομπαστής : είρηται δε εν άλη τι και θέλει τις έχειν .

και πλάνη , και εκ του περιϊέναι ζών. ή ως χρύ- 'Αλάται , πλανάται .

σιπτος 1) και άλλως ζών , ουκ απο επιτηδευμάτων , αλλα " Αλαλος , έκ τού λαλώ , λάλος , και μετα του στερη

απάτης. τικού α άλαλος.

'Αλαλάξατε, παρα το αλαλάζω , τούτο έκ τού λαλώ, 'Αλάστωρ, ο νεκρός, ο Φονεύς και ο εφορών τους φό
λαλάζω και αλαλάζω. ή εκ του αλαλή και σημαίνει νους Ζευς , από της ελάσεως , ο άξιος του ελαύνεσθαι

τον θόρυβον. 30 ή από το αλάσθαι , και εστι πλανάσθαι , ή ο αλήστα

'Αλαλάζω, ο μέλλων αλαλάξω. γέγονε δε παρά το δρων.

λαλείν , λαλαγή και αλαλάζω, εξ ου και το αλαλάξατε, 'Aλαστώ , λάζω το λαμβάνω , λαστώ και αλαστώ
τουτέστιν υμνήσατε τον θεόν . το ου λαμβάνω. 'Αλαστον δ ουκ άν τις θέλει λα

'Αλαπάζω, κενών και αναλίσκω" ου ο μέλλων αλα'
. βεν.

πάξω , το εκκενώ, εξ ου και αλαπαδνος, ο κενός 'Αλάστωρ, ο Ζευς , και εποπτεύων τους αλαστα και.
χα

της δυνάμεως. Λάπαθον είδος βοτάνης κενωτικόν γα- λεπα ποιoύντας. ή ο ασεβής , ή και κακοποιός , ούτωςο ,

στρός. 'Αλαπάξαι εκπορθήσαι παρά το λάπαθον την "Ηρωδιανός.

βοτάνης και Δημόκριτος τους βόθρους τους περί των "Αλγιον, αίσχιον, αλγίων αισχίων και καθόλου τα τοι
γεννηγετών 3) γινομένους λαπάθους καλεί, δια το κε- αύτα συγκριτικα τύπω παρηγμένα δια του γράφεται

κενώσθαι. 'Αλαπάξει ούν κυρίως το εκκενώσει και μόνου , ότι εστί υπέρ δύο συλλαβάς : οίον σταχίων,

εις το κενέων και λαπάρα . 40 βραδίων , ήδίων , κακίων , και κάκιον, ήδιον, τάχιον.

'Αλαλαγμος , ολολυγμός διαφέρει. Αλαλαγμός έστιν 'Αλαώς , τετυφλώμενος , παρα το λαώς , στερητικόν δε

επινίκιος εν πολέμω κρότος, όλολυγμός δε έστιν κραυγή
θρηνοτική , και οδυρμού σημείον . "Αλγος , λύπη, πόνος παρα το αλέγω το Φροντιζω

'Αλαλητος , ο θόρυβος δια το των πολλών λάλημα περί πολλού ποιούμεθα και Φροντίζομεν οίον αλέγει

είναι . τις και ονομάζει. και εις το γλωσσαλγία .
"Αλαλύκτημαι, το αδημονώ και περιπεπλανημαι" εκ 'Αλδήσκω, το αυξάνω, παρα το αλώ, αλήσω, αλήσκω

του αλώ, αλύσω, αλυκτος , γίνεται δημα αλυκτέω , αλυ- και πλεονασμό του και , αλδήσκω.

κτώ, ο μέλλων αλυκτήσω , και παρακείμενος ηλύκτηκα, 'Αλδαίνειν ,το αυξειν , παρά το άλλεσθαι και πηδάν ,
ο παθητικός ηλύκτημα. και ο αττικός αλαλύκτημαι. κατα την αύξησιν.

"Αλαος, ο τυφλός κατα διάλυσιν .
5ο'Αλγηδων, παρά το αλγώ , αλγήσω , άλγηδών: το δε

Αλαώ , σημαίνει δύο , αλαω το ληφθώ ήτοι το κρατού- αλγώ παρα το άλγος , τούτο παρα το αλέγω το Φρον

μι , αλαω δε το τυφλώ, κατα στέρησιν του λαλείν τίζω , άλεγος και κατα συγκοπην άλγος.

δ έστι βλέπειν » εξ ου και αλάωσαν το ετύφλωσαν. 'Αλεγίζω, παρα το λέγω 6) το Φροντίζω , τούτο παρα

'Αλακάτη , και ήλαχάτη από του άγω, άξω, ακτος , είρη- το λέγαν ") ή Φροντίς, οίον, ου ποιούμεν αυτού λόγον.

ται και άκτη , κατα πλεονασμόν έν μαν.... *) του α , ήγουν Φροντίδα , λέγω ούν μετα του επιτατικού και

ακατή , και έπεισελθόντος πάλιν του αλ ... μορίου , αλέγω , και εξ αυτού αλεγίζω το παραγωγον.

ως επί άλλων πλείστων είρηται αλακάτη και ηλεκάτη 'Αλείπης , πηγή , εν Εφέσω ούτω καλείται , δια το μη
κατα Ίωνας την αγωγής του περιάγοντος αυτών και γε . λείπειν ποτέ.

>
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1 ) (Sic .) 2) (Sic .) 3 ) γεννηγετών (Sic). ν. Ειym. Μ . * (Sic). 4) (Sic. ) 5) ολαται (Sic ) 6 ) (Sic.) ) (Sic) L. λόγος .
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'Αλεασθαι, εκκλίναι , αναχωρήσει κυρίως δε το από 'Αλέκτωρ, είδος ορνέου αγρυπνητικόν , άλεκτρυών αλε
πυρος εκφυγείν αλέα γαρ η θέρμη του πυρός , δαλέα κτρυώνος.

τις ούσα , άπο του δαίω το καίω 'Αλέξανδρος, παρά το επαλεξεϊν τη πατρίδα τους πο
'Αλεεινω , το εκκλίνω έκφεύγω , φυλάσσομαι. σημαίνει λεμίοις .

δε την θεραπείας και γίνεται παρά το αλέα , οιονεί 'Αλέξω, εκ του αλέγω το βοηθώ , αλεξίσω ο μέλλων,
εκ του ψύχους εις την θερμασίαν αποφεύγω. Μέλ . αλεξημα το ιατρικό βοήθημα , εξ ου και το, έκται 2)

λοντα ουκ έχει , αλλ' άχρι του παρατατικού κλίνεται . γαρ αυτήν έξαλεξησαι θέλων. σημαίνει δε και το εξ

'Αλεείνω το ει δίφθογγος και τα δια του εινω βήματα ασθενείας υγιέναι.

την ει δίφθογγον έχει, αλεείνω, φαείνω", το δε αλε- ' Αλευρος , όνομα θηλυκών , παρά το αλήθω , αλήσα ,
είνω μέλλοντα ουκ έχει τα γαρ δια του εινω ρή- το αλεύω και άλευρον.

ματα υπέρ δύο συλλαβας, δια της ει διφθόγγου γρά- 'Αλεξάνδρεια , και αντιόχεια κατα παρώνυμον παρα

φεται , και μέλλοντας ουκ έχoυσι. το δε αλεείνω γί- γωγήν,γέγονε, από της γενικής του αρσενικού γέγονε.

νεται παρα το αλέα , ο σημαίνει την θέρμην. του αλεξάνδρου και αντιόχου , και όσα παρεσχημα

'Αλείαρ , σημαίνει το άλευρον , εκ του αλέαρ, κατα τισμένα τους είς ευσ δια διφθόγγου γράφεται.

προσθήκης του ι , γίνεται αλείαρ. "Αλευρότησις, η κοσκίνησις , παρά τον σήσω μέλλοντα

*Αλεισον, ποτήριον μέγα , παρά το άλις πίνειν εξ αυ- σησις και αλευρότησις.

του , άλις δε το αθλούν το ποτήριον. 'Αλεύατο , λέω το πλάνω και εκκλίνω.

*Αλεισον, το ποτήριον , διφθόγγα , παρα γαρ το άλις 'Αλεύω , ποίου σχήματος και συνθέτου εκ του αλώ το;
ετυμολογείται . εξ ου έστιν αθρόα πίνειν . πλάνω και το εκκλίνω : τούτο εκ του λώ το θέλω ,

'Αλείτης , το λει δίφθογγος δια τί ; τε δια του ιτης20 μετα του στερητικού αλώ. οι γαρ παλαιοί ου θέ

παρώνυμα δια του και γράφεται ,, πλην του αλείτης και λοντες πλανώνται, και αν βούλονται ου τυγχάνουσι.

τα όμοια. τούτο δε επειδαν αντιπαράκειται αυτο το 'Αληθινος , εκ του αληθές γίνεται αληθινός , το θι
ο άλοίτης σημαίνει δε και αυτό τον αμαρτωλόν. Καθό. ιωτα.

λου δεν τα έχοντα του αντιπαρακείμενον, έχουσι το ε 'Αλεύρη, η φυλακή, σημαίνει δε και φυγήν , παρά

εγκείμενον εν τοίς ήμασιν. ή ότι κατά διάλεκτον την αλέαν, και σημαίνει την θερμασίαν , και το ωρείν

αιολικήν. Οι γαρ Αιολείς την ει δίφθογγον εις το φυλάσσειν.

τρέπουσι' το γαρ όνειρον όνoιρον λέγουσι, και το επείγω 'Αλήθεια , εκ του αληθής αρσενικού, και εις θηλυκών

επoίγω. γίνεται δε παρα το άλιτώ το αμαρτάνω" εξ μετήλθε δια την ει δίφθογγον αλήθεια.

ου αλείτης ο αμαρτωλός , παρα το τας λιτας μη τη- 'Αληθές, παρά το λήθη το μη λήθη του δικαίου υπο

ρειν · όθεν και αλεξίων δια του και γράφεται, ότι παραχο πίπτον.

το αλιτώ γίνεται, τούτο γαρ δια του και γράφετα, εξ 'Αληθώς , επίρρημα βεβαιώσεως.

ου και αλιτρος ο αμαρτωλός. η δε παράδοσις δια της "Αληκτον , παρά το λήγω το παύω το λη ήτα δια
το , και λέληκται: ο κατάπαυστος 4) και πολυς εξ

' Αλείτης, πλάνος ή αμαρτωλός αλίτης δε ο αλιευτης: ου και , άληκτον υμνεί τον κενούμενον λόγον. έστι δε

ι και ποθεια 1). γίνεται εκ του άτη και σημαίνει την επίρρημα μεσότητος , αντί του αλήκτως μετάγεται

βλάβην. γαρ από ονόματος είς επίβλημα μεσότητος " έστι το

'Αλεγεινος , διφθόγγω παρα το αλέγειν , και το αλέγω., άληκτον το κτον μικρόν , και επίρρημα ομοίως , και

και το αλεγεινος , παρά το αλεγείνω ούτω και ελεείνω φυλάσσει την αυτην γραφήν. Κανών γάρ έστιν ο

φαείνω : το μεν ορίνω ι , έπει οι αιολεϊ, ορίνω. λέγων , ότι τα απο ονομάτων είς επιρρηματικών συν

'Αλείφω, χρίω , ήλειψεν έχρισεν. 40 ταξιν μεταγόμενα , και την αυτην γραφήν ταϊς πτώ

'Αλείπτης, διφθόγγω παρα το αλείφω , λέγεται δε σεσιν έχει.

ο συνηγρόν 2). 'Αλησία , η αφροδίτη , δια το περί παν ζωον αλάσθαι.

'Αλεωρή , η φυλακή και η φυγή ή μεν φυλακή παρά "Αληστα, δια το ανεπίληστα είναι τα κακά.

το αλέαν την θερμασίας, και το ωρεϊν το φυλάσσειν 'Αλήτης , ο ηρακλέους απόγονος, αφ' ου και οι κορύν
η δε φυγή , παρά το αλεάσει απαραφυλάκτως. λέγε- θιοι αλητίδαι λέγονται.

ται δε και το συνάθροισμα του λαού . 'Αλθαίνω, το θεραπεύω , παρά το άλθω. τούτο παρα

" Αλείφω , διφθόγγω τα γαρ αντιπαρακείμενον έχοντα το άρδα 5) το βρέχω, εξ ου και αρδεύω , ώσπερ όταν

το ο έχουσι το ε εγκείμενον . βρέχη ξηραν ούσαν την γην , άτρoφoν αυτήν ποιεϊ.

"Αλειπτος , εκ του αλώ, το πορθώ , αλώσω.
ούτω και ταυτα .

' Αλίβας , ο νεκρός και ξηρός , ο μη έχων νοτίδα , και σ'Aλθετο, το υγιανθήναι και το θεραπευθήναι, παρα
λιβάδα τινά: οι γαρ ζώντες υγροί. το αλδαίνειν , ό εστι αυξειν. το γαρ υγιές αύξεται.

'Αλέκτωρ , ο άρσην άλεκτωρίς δε όρνις θηλεία . και ο της κορύνθου βασιλεύς ).

"Αλέκτωρ, παρά το λέγω λεκτρονς ως κραίνω κρατρόν : ' Αλήτης, ο πλανήτης, από του άλη η πλάνη, και αλη

ή παρα το λέχω το κοιμώμαι, αλέκτωρ ο μη κοιμού-. τεύω το πλανώμαι. αλήτις δε όνομα θηλυκόν.

μενος και εις το ηλεκτρον . 'Αλεξώ, το βοηθώ παρά το άλοχον κυρίως το γυναικ:

'Αλέκτωρ, δια το άλλεσθαι και τινάσσεσθαι, και δη- βοηθήσαι. καταχρηστικώς δε και το οπωσδήποτε.

λεϊν την ώραν. το γαρ άλαι ρωμαίοι πτέρυγας κα- Από το άλκω άλξω , και πλεονασμό του ε αλέξω,

λούσι, κατάγων γαρ και ανάγων τας πτέρυγας, λέγει '' όπερ εις ενεργητικόν αναχθέν βαρύνεται υπό τών.

την ώραν.
'Αττικων.

.

4 ) (Sic.) Lege εκατ. 5) (Sic.) 6) και βασιλεύς. (Sic ) pet1) (Sic.) 2) ( Sic. ) 3) ixras (Sic .)

tinent ad aantys paullo ante lin . tt.
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τη αλι.

.

' Αλιβας, ο νεκρός παρά το λιβάδα και ποιότητα μη αθροιστικών και δασύνεται , οίον άλις , άπας, γίνεται
έχειν. και εις το άζω. και ζωννύω και υγιής.

ούν το άλις έκ της αλος γενικής.

'Αλιζώνες, οι βυθηνοι , όμηρος , αυταρ αλιζώνων και "Αλις, επίρρημα εν αυτώ γαρ αθρόον και ικανόν έστι

επίστροφος ήρχον. διότι η γή αυτών θαλάσση διεζών- το ύδωρ .

νυται , και οιονεί χερόνησός εστιν υπό του ευξείτου 'Αλίσαι , το κυλίσαι , παρά το κυλίω , τροπή του και εις

της ') προποντίδος διεζωσμένη.
α καλίω , και πλεονασμό του ν και ο καλίνδυ , όπερ

'Αλιζώνων, των παμφλαγόνων παρα το υπεζώσθαι και περισταται και βαρύνεται εκ τούτου κατ' αφαίρε
σιν του και αλίω γίνεται και αλίδων . από του άλλου

*Αλιον , το μάταιον , άλιον δε το θαλάσσιον δασύνεται . ήλικα και ήλισα και ως κόλυν βοηθρα 18) αλινο -θρά.

απο
της αλος γενικής , εν ουδενί λόγω κειμένη. Προτο'Aλιτείνης , και παράλιος τόπος , και παρατεταμένος τη

της των νηών ευρέσεως γαρ , το της θαλάσσης ύδωρ θαλάσση.

άχρηστον. "Αλκαρ, ίαμα και βοήθημα.

"Αλτος, νύν επίθετόν εστι κύριον 2). τα απο μονοσυλ- 'Αλκαία, η ούρα , κυρίως και του λέοντος , δια το εις

λάβων οξυτόνων δια του ιος γινόμενα , μη σημαίνοντα αλκήν αυτόν τρέπειν ' έχει γαρ επί τη ουρά κέντρων,
μέρος σώματος , μηδε μεθουσίαν , μηδέ κτητικα όντα, αφ' ου παροξύνεται καθώς φησιν ιερώνυμος και ετα
δια του και γράφεται . οίον , Φρυξ , Φρυγος και φρύγιος, Φρόδιτος εν υπομνήσει ασπίδος Ησιόδου.

χθων , χθονός , χθόνιος , ή μέρος σώματος , οίον αϊ- 'Αλκη, η ισχύς αρκή τις ούσα η βοητική αρκή γαρ το

γειος , βόειος , χήνειος , φλόγειος μετουσιαστικών οίον βοηθείν.

αργύρειον πρίον, χρύσειoν είμα . 'Αλκη, παρά το αλκώ το βοηθώ αρκή , και κατα με

"Αλέον , το μάταιον, το εις θάλασσαν ριπτόμενον , και2ο τάθεσιν του ρ εις λ , αλκή. η παρά το την ακμής
αφανιζόμενον , ή παρα το άλα , από του μη εύχρη- του ηλίκου · τούτο παρα το κμώ το κοπιώ γίνεται

στείν εις πόσιν το θαλάσσιον ύδωρ . κμή, και μετα του στερητικού και ακμή. ει " ) μη τα
'Αλητηρία 8) , δημήτηρ και ο αλητήριος Ζευς , ότι λι- χέως κάμνουσα και κοπιώσα , αλλά φέρειν κόπους δυο

μου συντόμου γινομένου τους αληθούντας πάντας εφυ- ναμένη.

λάττοντο , δια το μη βλέπεις τι των αλουμένων ). 'Αλκυων, όνομα ορνέου. λέγεται δε υποκοριστικώς αλ
ως ουν επόπτας και τηρητας των αλουμένων τους θεούς κιονίς παρά το εν τη αλι κύειν , ό έστιν έν θαλάσση

ούτως επονομαζον. γενναν . και Φασί ότι κύματα αυτά αεί τα ώα επι

'Αλίαρτος , η πόλις , ή ότι εκ των αλιέων , του κλύζοντο , και ούσης ατέκνου ο Ζευς ελεήσας , ώρισεν

αρτου 6). ημέρας τινας εύδινας 1 , ας καλούσιν αλκυονίδας.

“Αλιβδύειν , το καταβαίνειν εις θάλασσαν , καταχρηστι-3 'Αλλα, και άλλα σύνδεσμος αντί τίνος παραλαμβάνεται και

κώς δε και μεταφορικώς , και το αφανίζειν παρα το αντί του δε , οίον , ημέρα μέν έστι , τα δε 13) νέφη

άλα και το βούειν αιολικώς πλεονασμώτου β ως σί- ουχ ορώ . κατα πόσους τρόπους διαφέρει ο ήτοι συν

δειν , σίβδειν , αλιδύειν αλιβδύειν. δεσμος του μεν συνδέσμου ; κατα δύο : ότι ο μέν ήτοι

'Αλιτία , και αλιτρία η αμαρτία, και αλήτρια η αμαρ- ποιητικώς λαμβάνεται , ο δε μεν συνήθης εστί. και

τωλός , και αλιτρος ο αμαρτωλός , και αλιτηρ ο αμαρ- ότι ο μέν ήτοι κατ' αρχάς τίθεται , ο δε μεν κατα

τωλός. Το λι ιώτα , και το τη ήτα είρηται. 'Αλιτης το μέσον παραλαμβάνεται.

λέγεται παρά το στέρησιν έχειν λιτής. το λιτή δια 'Αλλ' άνα, και άλλα σύνδεσμος , άνα δε η ευθεία ο άναξ.

το ι γράφεται και τα γαρ εις τη ου θέλουσι τη ει σημαίνει δε τρία , τον βασιλέα , ως το άναξ ανδρών,

διφθόγγω παραλήγεσθαι. και τον θεόν , ως το , όφρα ιλασσώμεθ' άνακτα , και

'Αλιτηρίου, αθέου , αμαρτωλού , πλανητου , θανάτα 40 τον οικοδεσπότην , ως το , αυταρ εγω άναξ οίκοι έσο

ενόχου. μαι 14). και η κλητική ώ άναξ , απέβαλε δε το ξ

'Αλίσπαστον , και αλίσπαρτον διαφέρουσι 7). Το μεν ποιητικώς , ώσπερ και το ζευ άνα , αποβολή του κλη

γαρ άλι πεπασμένου κρέας ή ιχθύν έλεγον αλίσπαστον. τικού ω .

αλίσπαρτον δε , την αλί κατεσπαρμένην χώραν. των 'Αλλ' άγετε , το άγε στέρημα 5 ) εστιν ή επιβόημα ;

γαρ αρχαίων τινών βαρβάρων δυσμένως διακειμένων και λέγομεν επίρρημα. αλλα κανών εστιν ο λέγων,.

προς τους έλληνας τας χώρας αυτών αλί κατέσπειρον , ότι τα αριθμόν επιδεχόμενα μετα της δεούσης των
είς το μηκέτι δύνασθαι φέρειν καρπούς. όθεν και ο προσώπων καταλήξεις βήματα εισι , και ώφειλεν εί

βίος 3) τους ήκισμένους δεινάς , και δυσθεραπεύτως ναι επίβδημα. 'Αλλ' έτερος κανών εστιν ο ποιών αυτο

έχοντας τα σώματα αλισπαρτους καλεί. επίρρημα ώσπερ γρ το δεύρο ομολογουμένως όν επίβ

'Αλίπεδον , το παραθαλάσσιου πεδίον, παρά την αλος5ο δημα, έχόμενον δε προστακτικής έννοιας, μετα συνεχ

γενικήν, και το πέδον αλίπεδον ομαλεϊν έδαφος παρα δρομήν αριθμού εδέξατο , ως εν τω , δεύτε ω φίλοι τον

τη θαλάσση πεδίον 9) . ξείνον ερύομεν ούτω το άγε επίσημα ον, κατα συν

"Αλις, επίρρημα σημαίνον το πολύ παρά την άλαν πολύ εκδρομήν του ρήματος έσχε πληθυντικώς το άγετε.
λήν ούσαν.

'Αλλαντοπωλων, κρεωκόπων , κρεοπώλων και σαλσικό

*Αλις, επίρρημα δηλούν το δαψιλώς και πολύ , πάρα πων, αλλας αλλάντος και το πωλώ γίνεται αλλαντο

το άλις το αληθές. και τροπή του η εις α . πολλα • πόλης. το δε άλλες παρά την αόλλησιν των κρεών,.

εκπαράλληλα . ή παρά την άλωσιν , τουτέστι συγκοπήν συντάσσεια δε

"Αλις , ικανώς επίρρημα μεσότητος. δασύνετα διότι το το πωλώ πτώσει δοτική και αιτιατική και εις το ιμαίος .

1ο) (Sic )1 ) ευξείνου της ( Sic ) cft . Ειym. Μ . 2) επι9 . κύριον. βίος cfr. inf. τ. χυλός . 9 ) ομαλεϊν πεδίον (sic) .

Sic ) cfr. Ειym . Μ . 3 ) τρίου – ειμα (Sic.)( ) 4) (Sic) L. άλιτ . L. κολυμβηθρα. 11 ) (sic) Ε . η. Υ ) (Sic.) 13 , (Sic, cf.

5) συντόμου αλουμένων (Sic), cf. Ειym. Μ . ν.'Αλιτήριος. 6 ) Ειym . Μ . 14) αυτα έσομαι(Sic) cf. Ειym. Μ. ν . Διαξ.
(Sic) cfr. Ειym. Μ . 7) cf. Ammonius p . 11. Ed. Valck. 8 ) 5 ) (Sic, L. άγεται ρημα etc. Vid. Ειym. Μ. h . ., . . b. .
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'Αλλήλοισι , αλλήλοις, η ευθεία των πληθυντικών ουκ 'Αλλόκοτον , ανόμιον, το ξένον , ή εξ ανομιών συν
έστι δια τί; διότι η του ρήματος σύνταξις την εν τοις εστως , αλλότοκόν τι ον , καθ' υπερβιβασμόν , ή παρα

δευτέροις προσώποις μετάβασιν δηλοί , το γαρ αλλή- το αλλαχού κεΐσθαι , και μη κατ' αυτό, ως τύπτω,

λων ήκουσαν τοιούτόν τι έστιν , άλλοι άλλους ήκου- τυπτύλος , σημαίνει δε την σφοδραν ορμήν , και πίτυ.

σαν , αλλήλους έτρωσαν , οι άλλοι άλλους. Έγγινομιά- λος καθ' υπερβιβασμόν , και σκέπω , σκέπος και πέ

νης
δε της ευθείας εν τω αλλήλους νοηθήσεται το άλλοι σκος , σημαίνει δε το δέρας πρόβιον *).

άλλοι , όπερ άλογον , δια το αλλ' επάλληλον των δύο "Αλλομαι , εις το άλτος.
ευθειών. "Αλλος, εκ του άλαλος γέγονε κατα συγκοπήν , διότι

'Αλληλούτα , τη εβραϊδι διαλέκτω το αλ κραταιός, το άλλος αναιρετικόν εστι των ωρισμένων προσώπων,

το λη θεος , και το ουια , ούτος μόνος , το ουτο και όνομά εστιν η αντωνυμία , εισί γάρ τινες λόγιο:
ούτος και το ια μόνος . και άλλως , το αλ μεθ ' έλκοντες αυτό ως αντωνυμίαν και μη όνομα. επειδή

ημών, το λη θεος και το ουια νίκος. και άλλως, ον τρόπον το εκείνος και το ουτος ποιούσι τα ουδέτερα

αλ θεος , λη ισχυρός , ουια κραταιός. και άλλως, αυτών αποβολή του σ . οίον εκείνο , τούτο , τον αυτόν

το αλ έρχεται ή εφάνη, το λη θεός , το ουια ζών. τρόπον έχει και το άλλος ουδέτερον αποβολή του σ .

τετρασυλλ'. έχει δε μέρη λόγου και 2) . και άλλως, αλ- , σεσημείωται το άλλο, τούτο και τα όμοια. έτερος δε

ληλου , αινείτε , να τον κύριον . λόγος. έστι , το μη είναι αντωνυμία. πως δε έστιν αν.

' Αλληγορία , παρά το άλλως άγορεύεσθαι , παρά το τωνυμία και λέγεται αντί ονόματος. Το δε άλλος έστιν

κείμενον. αόριστον " διότι το εκείνος και το τούτο και τα λοιπά

'Αλλον, ασύναρθρόν έστιν η σύναρθρον ; ποτέ μεν συν- ή δειξιν σημαίνει η αναφορών και έστιν όνομα και

αρθρον , ποτέ δε ασύναρθρον. και ποτέ έστιν ασύναρ-20 το άλλος και κλητικήν ούκ έχει δια τίς διότι η μεν

θρον , και ποτέ σύναρθρον , ηνίκα του κατηγορουμένου κλίσεις της φύσεως μάχεται τη σημασία του ονόματος.

πλήθους όλον εστίν εμπεριληπτικόν , την δε διαίρεσιν και δια τί μάχεται; "διότι η μεν κλητική πρόσπαρόν

μερικήν ποιείτε ) , έξει και το άρθρον παραλαμβανό- εστι πρόσωπον και γνωριζόμενον ' το δε άλλος ναι

μενον. ότε δε αόριστόν έστιν τότε εμποδίζει και τας νουμένου τινος και απόντος .

των άρθρων παρεμπτώσεις. "Αλλος , παρά το άλαλος και κατα συγκοπήν άλλος.

Αλλο τούτο, δια τι σεσημείωται ; τα απο, ουδετέρων Το δε άλαλος παρά το λαλώ, λάλος και μετα του

παρασχηματιζόμενα αρσενικά , και ομοφωνούντα τη στερητικού α , και προσθέσει ετέρου λ . άλλος . σημαί
αιτιατική του αρσενικού , το άρθρον εστί το διακρίνον. νει δε όνομα αόριστον και ξένον .

Έαν γαρ είπω σοφών, τούτο άδηλον , είτε ευθείας 'Αλλοπρόσαλλος, ο διπρόσωπος, ή ο ευμετάβλητος
εστίν ουδέτερον , είτε αρσενικού αιτιατικής προσερχο-30 και ευάρμοστος.

μένων δε των άρθρων διαφοραν ποιούσιν , εαν γαρ είπω 'Αλλότριος, πλεονασμό του τ. αλλόριος γάρ έστιν ,
τον σοφών , τούτο εστιν αιτιατικής του αρσενικού , εαν οιον άλλων υπάρχων ορίων .

δε το σοφών, ευθείας ουδετέρου επεί ούν ή άλλο τούτο 'Αλλόφυλος, εκ του άλλος , και του φυλή ή γενέα .

αντωνυμία ου δέχεται άρθρα , τα οφείλοντα διάκρισιν "Αλλως, επίρρημια μεσότητος , σημαίνει το μάτην. αλ-.
ποιείσθαι τη τε αιτιατική του αρσενικού και τη ευθεία λως άρα εξηπατούμεθα υπο των πρεσβυτέρων. 'Αρι
των ουδετέρων , τούτου χάριν σεσημείωται. στοφάνης 7. παρα το ήλος μάταιος" δαιμόνιε Φρενες

'Αλλοδαπώ , ξένα , γίνεται εκ της γενικής των πλη- ήλε διέφθειρε. παρα το ήλος ήλων , ήλως σημαίνει το
θυντικών, ήγουν τών άλλων , και κατα παράγωγον ματαίως και αιολικώς μετα διπλασιασμού τουλ, και

αλλοδαπός. δι' ήν αιτίαν εκ μόνων των πληθυντικών» συστολής άλλως. ειώθασι γαρ οι αιολείς τα αμετά

εγένετο η παραγωγή των πτητικών αντωνυμιών , και4ο βολα διπλασιάζειν και συστέλλειν τας υποκειμένας συλ.

ου καθ' έκαστον αριθμόν , και λέγουσιν , ότι επειδη
λαβάς .

ανεφικτόν έστιν εξ ενικού ή δυϊκού αριθμού εθνικην "Αλμη, το της θαλάσσης ύδωρ, " Αλμη και των εξ

παραγωγής γενέσθαι. ου γάρ έστιν επινοήσαι έθνος αλών και ποτίμων κεκραμένον ύδωρ, παρά την αλός

εν ενί ανθρώπω ή δύσιν , αλλ' επ' απείροις. δια ταύ- γενικήν , ως παρά το κύδος κύδιμος , αλός άλιμιος και

την την παραγωγην έδοξε και το άλλος εν τω αλλοδα- αλίμη ως ευφρόνιος 8) ευφρόνη και συγκοπή άλμη.

πος γινόμενον αντωνυμίαν είναι , ουκ έστι δε , επειδή Αλμυρός , ο άλμης μετέχων, ως τολμή, τολμηρος,
μάχεται τη έννοία των αντωνυμιών.. & γαρ ορίζει η άτη ατηρος, άλμη αλμηρος, και τροπή του και εις ου

αντωνυμία , ταύτα υπέρ του άλλος αναιρούμενα αορι- αλμυρός , ως τηρος τυρός " ή κυρίως τίθεται η λέξις

στούνται : οίον , αλλ' 45' ουκ εγω , άλλος ου συ. επί των εις άλα μυρομένων ποταμών , ό εστιν εκχες

'Αλλόθρους, παρά το άλλος και το θρούς , αλλόθρους5ο μένων.

γάρ έστιν ο αλλοτρίαν φωνήν έχων ήγουν βάρβαρος. “Αλοσύδνη, η κατα της αλος δύνουσα , είρηται γαρ

"Αλλοι μεν δα , οι μεν δη άλλοι. ούτως επ ' αυτής· το αλος δυρήη 9) ,: και υπερθέσει

'Αλλοίωσις, εις το μεταβολεϊν. αλοσύδνη" επί μεν των νηρηίδων και των κωφών ού

'Αλλόκοτος, παραλλαγμένος. τως επί δε της θαλάσσης είρηται ούτως επ' αυτής,
'Αλοίω, και αλλοίω διαφέρει. 'Αλλοίω το τύπτω ως το , ως γη-θόσηνος , γηθοσύνως 1 ) και αλόσυνος αλοσύνη
.πολλα δε γαλαν πολυφοίβην χερσίν άλoίει 1). και πε- και πλεονασμό του αλοσύδνη.

ρισπώμενον σημαίνει το αλλάσσω, ως το αύτη ή αλ- "Αλογον , δια το άμοιρον λόγου. ήγουν μη έχον

λοίωσις της δεξίας του υψίστου. λόγον.

1

2 ) Vid. Alberti ad Heſych . h . et . Suicarus b. v. 2) τε
fula . vide Il. IX , 564. 6) το δέρας πρόβιον (Sic.) 7) Acharn .

τρον. –λόγου . (Sic .), 3' ( Sic), L. ται cft. Εtyιn . Μ . . 114. ex quo locus additus emendandus eſt. 8 ) L. Φρονος:

άλλο» . 4 ) (Sic .) Leg. άλλος . r . Ειym. Μ. 5, Omnia hic con- .9) L. dúry. 1ο) επί δε yritto :uws (Sic) malc. cf. Etym . M.
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"Αλοχος , το α σημαντικόν εστι το ομού , και το άμα, 'Αλφιτον , το παχύ άλευρον, παρά το αλφαίνειν , ή
η ούν άλοχος ομόλεχός έστι. και αγάλακτες οι άδελ- πρώτη ευρεθείσα τροφή.

φοι ομογάλακτές τινες όντες , οι το αυτο γάλα σπά- 'Αλφός, ο λευκός ή το πάθος , άλλοψός τις ών , αλλoιο
φανές το χρώμα ποιών. λέγεται γαρ το αλλοϊον και

"Αλοχος , κυρίως η ετέρου λέχους άπειρος , ή εκ παρ- έτερον , και επί των το χείρον 7) εξηλλαγμένων.

θενίας. καταχρηστικώς δε και η ομόλεχος , οιαδήποτε ' Αλωπεκία , το πάθος το ψιλωτικών των τριχών και
το α το ομού δηλούν. των γενείων , από της αλωπεκος !εταφορικώς. ή γαρ

"Αλις , η θάλασσα , παρά το άλες 1 ) και συνεστραμμέ- αλώπηξ το ζώον ένθα αν ουρήση τον τόπον άκαρπος

νον και ήθροισμένον. Καλλίμαχος " εις το προ τείχους ποιεί, ξηραίνουσα την προυπάρχουσαν βοτάνην , και

ιερον αλέες δεύτε. και το άλις το σημαίνον το αρκούν.10 ετέραν αναβλαστήσαι ου συγχωρεί.

και το αλείς το συστραφείς. "Αλες ούν το συστραφέν 'Αλω, σημαίνει το πλάνω, σύνθετον εκ του λώ το

και συνηθροισμένον ύδωρ. θέλω , μετα του στερητικού α αλώ. οι γαρ πλανώμε

“Αλουργίς , παρα το έκ τού κόχλου της θαλάσσης βα- νοι ου θέλοντες πλανώνται , ουδέ τυγχάνουσιν ων βού

φήνα . λοντα.

"Αλοξ, ο αύλαξ. Ευριπίδης: μη σπείρε τέκνον ) άλoκα Αλώ, το κρατώ , αφ' ου και το αλώμαι , ου ο β αόρι
δαιμόνων βία. παρα το αύλαξ ελλείψει του ο και στος ήλων , ήλως , ήλω. ο γαρ εν διαιρέσει όλώ.

τροπή του α εις ο . 'Αλώπηξ , παρα το αλώ το πλανώ , της αλωπεκος,

' Αλογύδνη , θαλάσσιον θηρίον παρα το είς άλα δύνειν . και ώφειλεν είναι αλώπηκος, αλλα τα είς ξ λήγοντα

επί των νυμφων. θηλυκα, ουδέποτε τω ω παραλήγεται είκότως ούν ως

Αλτο , ρημα χρόνου μέσου αορίστου α , τρίτου προσώπου20 διήλλαξε κατα την παραλήγουσαν κατά την ευθείαν ,

των ενικών , άλλομαι το πηδώ , ο αόριστος ήλα , ο μέ- διήλλαξε και περί την κλίσιν.

σος αόριστος β ' ήλάμην , ήλω, ήλατο , και -εν συγκο- 'Αλώπηξ , ότι αλλοιωπεί τας έξεις , ή ότι άλλοιωπεί,
πη ήλιο , και αλτο . οι Ίωνες και οι ποιηται κατα την όρασιν και τους οφθαλμούς.

συγκοπήν. “Αλωναι , παρά το εν αλλ ληφθήναι κυρίως δε επι
'Αλύειν , το δυσφορείν και λυπείσθαι , παρα το μη λύ-. των ιχθύων.

σειν των κακών ευρίσκειν. και αλύω το χαίρω το λυ "Αλωσις , εκ του αλώ το πορθώ τούτο εκ του άλως και

ψιλον , ώστε η αλυκη ότι έρον πτωχόν ενίκησας. σημαίνει την άλωνα " εις αυτην γαρ πορθoύνται και
"Αλις *) ποταμός εν παμφλαγονία κατα σινώπην χω- συνθρύπτονται αι σταχύες. τούτο εκ του αλω το

ρίζων χάλυβας και λευκοσύρους τους εν τώ πόντα, συναθροίζω, εξ ου και δασύνεται τούτο δε εκ του

ριν δε αυτον λέγει Καλλίμαχος. έστι δε μεταξυ30 άλς αλός .

σαναπέων και αμισέων. είρηται δε άλις οιονεί άλις 'Aλώνιτα8), τα βαρβάρους ανδράποδα . τους γαρ άλας
τις ών , και πλανήτης , πολλήν γαρ διοδεύει γην , τροπή δίδοντα τοις δραξιν ωνούνται τα ανδράποδα.

του η εις υ , ως άλμη αλμυρός. "Αλων , πως κλίνεται και της άλωνος,τη άλωνι, την άλω
'Αλύσιον, παρα το τους λυσσωντας ονείν έστι δε εί να , ώ άλων . ει δέ αττικώς ούτω φαμέν ή άλως , της

δος βοτάνης εν ταις οδούς φυόμενον , πορφυρούν εχού- άλω , τη άλω , την άλω , ώ άλω.

σης φύλλον. "Αμα , επίρρημα συλλήψεως. γίνεται δε εκ του θαμα :

*Αλυσις , ή εκ χαλκού ή σιδήρου ή άλλου τινος πε- δια τι δασύνεται ; αναχωρήσει του και έμεινεν η αναλο

πληγμένη σειρά. γούσα δασεία. βαρύνεται .

"Αλφα , παρά το αλφώ το ευρίσκω , όθεν και αλφεϊν το "Αμα , και ομού διαφέρει 9). άμα μεν γάρ έστι χρονικόν

ζητειών , και ευρίσκειν. ως πρώτον ευρεθέν ανδράσιν 40 επί δημα " ομού δε τοπικόν σόλων μεν γαρ άμα έγέ
αλφησταϊς , ως "Ομηρος. διατι ου λέγεται μετα του νετο αναχάρσιδος το σκύθει, ώστε κατα τον αυτον

άρθρου το α , επειδή δεξις : πρώτ . και αντί του άρ- χρόνον ηγμασεν , ομού δε ουκέτι, ου γαρ εν τω αυτά

θρου έστιν αλφεϊν, εις το τη μαλφέστατον 5). τόπο εγεννήθησαν , αλλ' ο μεν αθανατησιν , ο δε εν
"Αλτο , δια τί ψιλούται ; επεί μετέπεσεν η δασεία εις ν.

σκυθία. Και "Ομηρος δε διαστέλλει, λέγων· αυταρ

το γαρ και καταλήγον εις ν ενός συμφώνου της τρίτης επει κόσμη-θε άμ' ηγεμόνεσσιν έκαστοι . και , οι δ' άμα

συζυγίας απαγομένου ψιλούται ). πάντες εφίπποισι μάστιγας ήραν.

'Αλφηστατο , ζητητας, παρά την ελπίδα και τον λο- Αμάδιoς 19) , επίρρημα εκ του άμα, αμίδιος.

γισμόν , οίον αμειπτικοί, αλφαίνειν γαρ το αντικαταλ- 'Αμαζόνες, η ευθεία αμαζών. εκλήθη δε εκ του μα

λάσσεσθαι και αμείβειν μόνοις δε τους ανθρώποις ζος και του στερητικού α, αμαζών , προς γαρ το μή

πρόσεστιν το αμειπτικούς είναι. 50 εμποδίζεσθαι αυτας εν τω τοξεύειν , τον ένα μαστον

'Αλφειός, λέγεται ποταμός , παρά το θεραπεύειν τους αυτών απέκοπτον. ήότι λαμβάνουσαι ζώνης και πανο

αλφους , ήγουν τας λέπρας : η παρα το αμφειν , πλίαν εξερχόμεναι ημών ") εθέριζον. ώστε αύτας

έστιν ωφελείν , ωφέλιμον γαρ αυτού το ύδωρ. κληθήναι παρά το εν ταις ζώνεις αμάν. ή ότι μαζού
'Αλφηστης, παρά το αλφεϊν το καταλαμβάνειν. και τρυφής ου μετέσχον , αλλ' όφεσι και άλλοις τισι

'Αλκηστης, ευρετής εκ του αλφω το ευρίσκω, αλ. θηρίοις έτρεφοντο. η παρα το μάζαις μη χράσθα,
Φήσων γίνεται αλφηστης και ευρετικός , εξ ου και αλ ήγουν ημερινούς τροφείς , αλλ' ό και γαύραις και χε
φέσιμοι , οι λαμβάνοντες έδνα γυναίκες . λώναις 12 ).

>

1) cf. Ειym. Μ . ν. αλες. 2 ) (Sic) . Phoeni , ν.18. 3) (Sic) cf. Ειym. Μ . 9 ) Emendand. hic articulus ex Ammonio p. 13.
L. α. 4 , L. unus. ct . Et. M. 5 (Sic. L. τιμαλφ. 6) cf. ibid . Valcken . 10 ) Sic . cf. Ειyrm . Μ . b. ν. al Sic )

Schol. ad 1. 1. 532. ex quibus haec emendanda lunt. 7) (Sic.) L. ήμων. cf. Ειym. Μ. h . 1. 13) (Sic.) F. and orci eta

Poli say omilla eft praepofitio in v. Etym. M. 8 ) (Sic) L. η.
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'Αμαζών, όνομα εθνικών παρα ένα μαζών έχειν. το 'Αμάραντον , παρα το αμβρείν. ότι ουκ έα τα πεφυ
γαρ α ενταύθα το εν δηλοί. κότα αυτή μαραίνεσθαι 3).

'Αμαζόνες, οι πένητες , οι μάζαν μη έχοντες ήγουν 'Αμάρας, οχετος ή τάφρος ή ηδρυθρόα 19) δια το εν

τροφήν. αυτή όντα αμάραντα φυτά ή παρα το άμα το ομα

Αλω , το παθητικών αλώμαι , αλώμενος η μετοχή παρα λώς δείν. και παρά το άεια αίρεσθαι και όρύττεσθαι.

το αλώ γέγονε αφαιρέσει από του θέλω το αυτο ση- άμα δε έστιν εργαλείον οικοδομικόν.

μαϊνον όπερ κατα συνθεσιν το αλώ , οι γαρ πλανώμε. Αμαρτή, επιρρημα το ομού. Καί φησιν 'Αρίσταρχος,

ων εθέλουσιν αποτυγχάνουσιν . αλώ το συλλαμ- εκ του αμαρτήθην κατ' αποκοπήν αμαρτη και οξύνεται.

βάνω όπερ "Όμηρος αλάω έψη , ήκεν αλώω ') , παρά- αντίκειται δε αυτώ ή παράδοσης , μετά του ιώτα ούσα .

γεται δε απ' αυτού και το αλίσκω, είρηται δε παρατο Ο δε Ηρωδιανός εκ τού ' άμα και του άρτώ , αμαρτω

την άλα την θάλασσαν, από του τους κατά θάλατταν και σμαρτη. πόθεν αμαρτία , εκ του βροτος βρoτία ,

λαμβανομένους πρώτον αλίσκεσθαι νομίζοντες. και μετα του στερητικού α , αβρoτία και αμαρτία .

'Αμα θης , παρά το μή έχειν μάθησιν , μετα του στε- Αμαρτία, κυρίως η αποτυχία παρά το μάρττω αμαρ

ρητικού α. πτία και ελλείψει του π , αμαρτία , ή ο βούλεται

*Αμαθος , ή της πεδιάδος άμμος ή κόνις , ής ούκ έστι μη μάρπτουσα δ έστιν επιτελούσα . ένθα και μάρτυς,

μαθείν μέτρον ή αριθμόν. ο μάλψας και ειδώς το αληθές. ή απαρτία παρά το

'Αμαθύνειν, παρα την άμαθον, κόνιν ποιείν . "Ομηρος, αρύ το σημαίνον το αρμόζω , πόρρω ούσα του συνηρ

άνδρας μέν κτείνουσι πόλιν δε και πυρ αμαθύνειν. μόσθαι δ' βούλεται, της από του άποθεν δηλούσης.

“Αμαλή, απαλή , η δε λέξις μακεδόνος , όθεν και προ- “Αμαρτο έπης , ζητεί εις το δαίφρων : τα παρά το

μάλη είρηται , ή προ του δέοντος αυξανομένη μυρίκη,10 αμαρτω συντεθέντα δια του ο μικρού και δια του και

μάλειν γαρ το αύξειν.το αύξειν. και ο τριχών έχων αύξησιν γράφεται. Δια μέν του ο μικρού ως το αμαρτοέπης ,
μάλη. δια δε του και ως το αμάρτινον.

"Αμαξα, από του άμα άγειν , άμαξ τις ουσα, και άλ- 'Αμάρα, το υδράγωγον. το επί εδάφους , δια το παρά

λως άξω, άξα , αμαξα σύνθετο». το αιμασίας είν' η ότι ουκ έα τα παραπεφυτευμένα

Αμαξα, παρά το άγω, άξω , άξα και άμαξα παρα το αυτή μαραίνεσθαι.

άμα άγειν , ως δόξω , δόξα , βήσσω βησσα και γνώσσα Αμαρτωντας , εκ του αμαρτω βαρυτόνου.

γνώσσα και αμοιβή ) και πλεονασμώ γλώσσα. ή παρα Αμαρτω , εις το νημέρθές.

το άγεσθαι υπότων ταύρων. “Αμαρτωλός, έκ τού άμα επιρρήματος , και του άρτια
'Αμαξη τον 3) , οδον δημοσίαν. και άλλως , άξω , άξα , δήματος του σημαίνοντας το αποχωρίζομαι , αμααρτώ

άμαξα σύνθετον 4) . 30 και εν συγκοπή αμαρτω καιαμαρτωλός. έχει δε και

Αμαιμα κετος , ο μακρος , παρά το μήκος , και "Όμη, ο
τοι προσγεγραμμένον " και " Ομηρος , αμαρτή δούρασιν

ρος , ιστον αμαιμάκετον , εκ γαρ του μήκος γίνετα αμφί.

μαμάκετος , και πλεονασμα του ι μαιμάκετος , και μετα 'Αμαρυγας , και αμαρύγματα τας των οφθαλμών εκ

του επιτατικού α αμαιμάκετος. λάμψεις. σημαίνει δε και τας του μετώπου ρυτίδας,.

'Αμαιμακετον, άστατον , άμαχον , ανυπόστατον , μα- αίτινες είρηνται δια το αμαυρους και αλαμπείς είναι,

κρών και φοβερον, ή απροσμάχητον και μεγάλην, απο ή πάρα το αμάρεις έoικέναι, τουτέστιν οχετούς. ώσπερ

του μαιμώ δε σημαίνει το προθυμούμαι, και μετα του γαρ εκείναι το ύδωρ , ούτως αύται τον υδρώτα μετα

στερητικού α αμαιμάκετος. γουσιν επί τα κατώτερα μέρη της κεφαλής. ή δε έκ

'Αμαλούναι, παρά το μαιρώ, μαιρώ 5) , αφ' ου και λαμψις είρηται παρά το αμαρύσσα. απο γαρ του

μαραίνω, κυρίως δε το δια πυρός αφανίσαι. 40 μαίρω το λάμπω γίνεται μαρμαίρω, και ενδιπλασιασμό,

'Αμαλδύνω, το δια πυρός αφανίζω, μαιρώ το λάμπω, είτα παράγωγον μαρύσσω και εξ αυτού αμάρυγμα.

ο μέλλων μαρώ , μαλώ , αμαλώ , παράγωγον αμαλύνω 'Αμάρυγμα, σημαίνει την λαμπηδόνα του φωτός, παρά
και πλεονασμα του δ αμαλδύνω .

το αμαρύσσω, το δε αμαρύσσω παρα το μάρμαρον.

'Αμαλθείας κέρας , το θει δίφθογγος. ιστορείται. τούτο παρα το μαρμοείρω το λαιπω" ή παρά το μαρ

η δέα τεκούσα τον Δία δέδωκε τη 'Αμαλθεία τρέφειν μαίρω κατ ' αναδιπλασιασμός και ως το μα»

η δε ουκ έχουσα γάλα , αιγί υπέβαλεν αυτόν , όθεν ραγω.

αιγιούχος εκλήθη. ο γούν Ζευς την μεν αίγα καθι- 'Αμαυρος, εκ του μείρω το λάμπω, εξ ου και μιαρ
στόρησεν ) εν τω ουρανώ. το δε εν των κεράτων αφε- μαίρω " εκ του ουν μαίρω το λάμπω , γίνεται μαιρός,

λων τη 'Αμαλθεία δέδωκε , παρασκευάσας αυτην γενέ- και τροπή του και εις υ , και μετα του στερητικού α

σθαι παν όπερ αιτήσει δια του κέρατος. "Όθεν και ο άμαυρος , ήγουν και αλαμπης και σκοτεινός εξ ου γί

τους ευδαίμονας αμαλθείας κέρας έχειν Φαμέν. νεται αμαυρώ ρήμα.

'Αμα μαξυς, η αναδενδρας παρα το αμμύξαι ) η συν- 'Αμαυρόν, ήτοι το δρώμενον, ή το μετα αύρας Φερό
δεδεμένη , αναδεσμούνται γαρ αι αναδενδράδες άμμαξυς , ή το αλαμπές , παρά το μαίρω το λάμπου,

και πλεονασμώ του α αμαμαξύς. 3θεν το μαρμάρω. ή εκ του μαύρω μαυρώ, και κατα
'Αμάν, εις το αμή και αμώ. αμαν παρα το ομού επι

στέρησιν αμαυρος ο αλαμπής: ή παρα το μοίρω μαρ
σπαν ήτοι κόπτειν επί το θερίζειν. μαίρω , ως το καίω καύσω , κλαίω κλαύσω .

'Αμάρα, το σκαφίδιον , παρά το μη εάν τα πεφυκότα 'Αμμη, το χείλος της λοτάδος , ή χύτρα " παρά το εν
αυτή μαραίνεσθαι 8). και εις το αμαρυγάς. αναβάσει είναι .

1

1 11. ΧΙ , 405. αι κεν . 2) γνώσσα αμοιβή. ( Sic.) L. 9ίστησεν. 7) Sic.) fortaſſe ut indicetur utroque modo hoc
γνώσω γωσα. cf. Ειym. Μ. ν . γλώσσα. 3 ) Vid. Phavorin . ' vocabulum ſcribi. 8 ) μαραίνεσθαι (Sic . 9) ότι και

1. έιτον.
4 σύνθετου . Εx fuperioribus repella vi- μαγείν. (Sic.) 1ο) L. υδρυρρόα. 1 ) Ε . είς .

deptur. 5 ) (Sic ) F. μαρώ. Vid . Ειym. Μ . 6 , L. κα

*

1 3
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βλέπων. TO

νητί.

με

'Αμβλυς, σίδηρος ο μη οξύς παρά το μώλος , μώλυς 'Αμενων, διφθόγγω ήτοι παρα το μείον , και δια της ειο

και μετά του στερητικού α αμωλος , ο μη επί μώλου , διφθόγγου γράφεται αμείων γαρ ο μη ελάσσων τινος
δ σημαίνει τον πόλεμον , επιτήδειος , και συγκοπή του και πλεονασμά του ν αμείνων.

ω μεγάλου και δια την ασυνταξίαν , προσθέσει του β 'Αμειδές , το στυγνόν , σκυθρωπόν , μειδιών γαρ το γε
αμβλύς μη εύθετων εις πόλεμον και εις το αμ- λαν αμείδητον γούν εστίν, εφ' ώ ουκ άμποτε χαρείς

πλακήματα. ως "ππος ιππύς . τις , ή γελάση.

'Αμβλυωπία , η τύφλωσις· έκ τού αμβλυωπος , τούτο 'Αμείβω, το α βραχύ δια τί ; το α προ του βήμ
παρά το αμβλύ, δε σημαίνει το ασθενές , και του ωψ συστέλλεται .

ωπος , οιονεί ο μη καθαρόν φώς έχων , αλλ' ασθενές 'Αμείβω, ήμείψω "), η μετοχή αμείψας" σημαίνει δε

το το αλλάσσω , και αποκρίνομαι και περιπατώ.

'Αμβλυώττειν , το τυφλώττειν , και βαρύνεσθαι τους 'Αμαχί, άνευ αγώνος και μάχης , και εις το ακο

οφθαλμους , από του αμβλύς και του όσσω το βλέπω,

αμβλυόσσω " και αττικούς αμβλυώττειν. 'Αμέγαρτον , παρά το μεγαίρω. δηλοί δε και τον μη
'Αμβροσία , παρά το άμβροτος" τούτο παρα το βροτος, φθονούμενον και τον μέγαν, κατ' εναλλαγήν πνεύμα

και μετα του στερητικού α και πλεονασμό γίνεται τος: πη δε τον 8) μολοβρον άγεις αμέγαρτε συβώτα;

αν βροτος και τρέπεται το νείς μ. το θηλυκόν αμ- και φόνον 9) δε αμέγαρτον .

βροσία , και σημαίνει την αθανασίαν *). 'Αμέγαρτος , ευτελής , αμέγαρτε συβώτα , παρά το

'Αμβροσία, δε ή όντως σοφία δεί γινώσκειν την λέξιν γαίρω το φθονώ , μέγαρτε και αμέγαρτε , φθονεϊν γαρ
ότι όταν μεν παροξυτόνως αναγινώσκεται , τα θεία δη- τους ευτελέσιν ού παραγίνεται.

λοί, όταν δε προπαροξυτόνως βρωμα θεών , παρά το20'Aμειδείς , τε και στυγνοί , εν βάθει βουλευόμενοι

βρoτους μη μετέχειν αυτού. . όμοιοι σκοθρωποι , σημαίνει δε και το αγέλαστοι , και

'Αμβρόσιος, τα δια του ιος κτητικα , από πρωτοτύ- αχαρείς από του μειδώ μειδιώ, το γαρ επί το βου

των εις ος γινόμενα , ει μεν μεταβάλλουσι το τείς σ λεύομαι δια του η γράφεται και βαρύνεται παρά γαρ

δια του ιγράφεται. οίον, ακήρατος ακοράσιος , άμβρο- το άδω γίνεται και σημαίνει το αρέσκω.

τος αμβρόσιος. ει δε φυλάττουσι το τ δια διφθόγγου : 'Αμείλικτον, από του μειλίσσω, μείλικτος και αμεί

οίον , ' Αρχέστρατος , αρχεστράτειος , Καλλίστρατος, λικτος τούτο από μεταφοράς του μέλιτος μελίσσω

καλλισράτειος , χωρίς ει μη ώσιν εθνικα , ως το βιωτός και πλεονασμώ του ι μειλίσσω , μείλικτος και αμεί .

βιώτιος 1 ) . γίνεται δε παρα το αμβροτος , και τρέπει λικτος και ασυμπαθης και αδυσώπητος και σκληρός.

το νείς μ. το θηλυκόν ή αμβροσία , και σημαίνει την ' Αμείνων , μετοχή εκ του μέρος μερίων , και εκβολή
αθανασίαν. 30 του ρ και εν συναιρέσει μείων και αμείων και πλεοΟ.

'Αμβολιεργος, και τα γεωργια αναβαλλόμενος. και αμ- νασμώ του ν αμείνων : κλέπτει 1° ) δε τε νυκτος αμεί.

βολιεργος ο υπερθέμενος και βραδύνων εις τας πράξεις. νω , χωρίς του ν , γένους θηλυκού , πτώσεως αιτιατικής

"Αμβρων 2) , κυρίως το χείλος της λοπάδος. πολλών των ενικών. ως ελάσσονα , ελάσσοα , ελάσσω, εξ ου

ήδη λοπάδων τους άμβωνας παραλείχoυσι. λέγονται και η αμείνων , της αμείνονος , και η αιτιατική την

δε και οι ορεινοί και υψηλοί τόποι επ' ούρεος αμβώ- αμείνονα.

νεσσι , παρά το βώ βών , ως γυρω γυρων ) και ανά- 'Αμείνων, ο κρείττων, παρά το μένων γέγονε αμένων
γω 4), και εν συγκοπή άμβων , παρά το άνω βαίνειν. και πλεονασμώ του ι αμείνων , τούτ' έστιν ο μη μέ.

'Αμβρόσιον, αθάνατον παρά το βροτών και σημαίνει το νων , αλλ' υπό πάντων περιάρπαστος γενόμενος δι' αρ

αίμα . παγήν.

Αμβροσία, το των θεών βρώμα , ής ούχ οίον τε βρο-4ο'Αμέλγω, παρά το άμα και το έλκω γίνεται αμαέλκω
τον άψασθαι. και αμαέλγω , και συγκοπή και τροπή του και εις η

'Αμαυρούμενοι, σκοτιζόμενοι , όθεν και μαύρον το αμέλγω. άμα γαρ το τον μαστον λαβείν το γάλα

μη διαφανές. εξέρχεται.

'Αμβρώσαι1), το ατελές βρέφος αποβαλείν, και τα 'Αμενηνός, παρά το μένος έμενος και αμενηνός , ση
προς τούτοις φάρμακα αμβλωθρίδια καλούσιν οι ίατροι , μαίνει δε τον ασθενή.

από μεταφοράς των αμπέλων. όποτε γαρ αύται τους 'Αμέλδειν , παρά το μερίδας τινος αφαιρείσθαι .
λεγομένους οφθαλμούς αποκαυθεϊεν , λέγομεν αυτας Αμερές , το μη εκ μερών συγκείμενον.
αμβλυώττειν , αντί του ου τελεσφορούσι καρπόν. και Αμεριμνία , εκ του μη μερίζεσθαι εις πολλά τον

επί των γυναικών των ατελή τα βρέφη έκβαλλουσών,

λέγομεν διαμβλώττειν, και αμβλώττειν ή εκ τούτο'Aμητος, εκ του αμώ, το θερίζω, δευτέρας συζυγίας
αμβλήσαι έστι την φωνήν αφανίσει και τροπή του των περισπωμένων , ο μέλλων αμήσω, και εξ αυτού

εις ω αμβλώσει. αμητος. διαφέρει δε άιιητος και αμητός. "Αμητος αυ .
"Άμβων, παρά το άνω βαίνειν . τος και θερισμός, οιονεί ο καρπός ο άμώμενος. 'Αμη

"Αμείβω , διφθόγγω. τω έχειν αντιπαρακείμενον το o, τος γαρ ο καιρός του θέρους. το α μακρόν.

οίον αμοιβή , ώσπερ λείβω λοιβή , αλείφω αλοιφή, προ του α και β συστέλλεται. σεσημείωται το αμητος

ούτω και αμείβω αμοιβη. και αμώ.

Αμειδές , το σκοτεινον , έκ τού είδω το βλέπω , ή εκ 'A μην *), εις το ημίν.

του μειδώ το γελώ , άειδες και αμειδές. 'Αμής , αμήτος , ο πλακούς .

+

.

νουν.

.

Το &

T

* ) Exacte. conveniunt cf. Ειymolog. Μ. ν . αμβροσιος ύπνος 5) L. αμβλώσαι. 6) (Sic.) cfr . Ειym. Μ . άμβλωσαι.

ad finem ; ubi tamen una ſerie diverli hi articuli loguntur. 8) ( sic.) L. 7 on túde, etc. ex. Od. XVII . 219.
1 ) (Sic. ) L. βοιωτος , βοιώτιος . 2 ) ( Sic . L. "Αμβων. Ε. πόνον ex 11. ΙΙ , 420. 10 ) κλέπτη ex 11. 11, 1 .

3 ) (Sic.) cf. Ειym. Μ. *) pro dráyw legendum elt ava sexo contaria ftatuit. Etym . M. b.v. . 12 ) L. 'Αμμιν.

2) ( Sic .)

9) φόντο

.11) Plans

Η
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του ημιάς .

"Αμις , ουροδοχον αγγείον , ή το κροκίον, παρά το ομιχώ "Αμπελος, δια το είναι πάσι Φιλητός ή δια το άμα
εμείς και αμίς ως ακριβεις και ακριβεις. ή παρα το είναι αυτό πάλoν 12) ήγουν χαράς.

άμη αμις , ας σκάφη σκαφές. "Αμπελος , αμπελώνος διαφέρει, άμπελος τα ολίγα.

*Αμιλλα , η έρις , και ο δρόμος , παρά το άμα είλεϊ- και σπάνια κλήματα , αμπελων δε και περικλείων πολ .

σθαι , και η φιλονεικία , και εις το όμιλον. λας αμπέλους.

μυσις, η Φιάλη , εξ ης εστιν άμα πίειν χωρίς του 'Αμπεπαλων, διασείσας , κινήσας, μετοχή β αορίστου.
διαπνεύσει , οίον απνευστί. Οι γαρ ίωνες εν τοίς ρήμασι και ταϊς μετοχείς ειώθα

'Αμισυς, πόλεως όνομα , παρά το είναι καρποφόρον εις σιν αναδιπλασιάζειν , λέχωσι λελάχωσι, λάθη , λελά

οτύραν παντοίαν . θη δ' οδυνάων 13 ) , το ρήμα αναπάλλω.

'Αμιχ θαλόεσσα, απρόσιτος και αμιγής. και "Ομηρος

ως ο ποιητής "), Λήμνον αμιχθόεσσαν 2). Απρόσιτοςτο'Αμπεχομένη14), παλλίον, και πάν ιμάτιον , παρά
δε δια τους ενοικούντας σύντιας πειρατας όντας παρα το αμπέχεσθαι και αμφέννυσθαι και περιβάλλεσθαι.

το μίσγω μικτός ως ίππος ίππαλος , μίκκος μίκκαλος, ' Αμπεχόνιον , το λεπτόν ιμάτιον.

ούτως ούν και μικτός μικταλος, και εν συνθέσει άμι- 'Αμπεχόμενος, σκεπτόμενος ή καλυπτόμενος.
κταλόεις και τροπη αμιχθαλόεις , και το θηλυκόν 'Αμπλακ ημα , έστι δήμα βάλλω , και κατά συγκοπήν

αμιχθαλόεσσα . βλώ , και εξ αυτού και μετα του στερητικού α , και

"Αμμαξις , εις το αμιάμαξις. πλεονασμό του μ αμβλύ , το μη όν οξύ , ήγουν το μη

Aμμες , αντωνυμία, αιολικώς , πτώσει αιτιατική και αντί βάλλον. γίνεται αμβλώ, αμβλήσω, ήμβληκα , ήμβλη

μαι , άμβλημα , και κατα πλεονασμόν του α και του και

'Αμμε , ού πληθυντικού αλλα δυϊκού αριθμού. και τι. αμπλάκημα , τροπή του β εις π. Το θηλυκόν ή αμ

νες μέν απο του άμμες αιολικού πληθυντικού φασιν20 πλακεία , και ποιητικώς άμπλακίη και αμπλάκη, ήγουν

αποβολή του στο δυϊκών γενέσθαι" ως αίαντες αλαντε. αποτυχία των αγαθών έργων , ό εστιν αμαρτία.

τινές δε άλλοθεν λέγουσι το άμμες , άμμε οι αίολείς . 'Αμπωτεις 15 ) , αι παρά τον ωκεανόν αποφυγει και

δε εκ του ημείς , ή δωρικώς , ότι 3 ) αίμα η ψυχή

κατ' έμπαιδοκλής Τινές δε και "Ομήρον οίόν τι του .

διαστάσεις , και περί την λιβύης , παρά το αναπόλ.ε.
σθαι, κυρίως δε· άμπωτης η αναπέμπουσα.

τα 4) είναι της δόξης εν τω λέγειν · ψυχή δε κατ', 'Αμυδις , παρά άμα, άμαδις , και τροπή του α εις υ άμυδις.

ούτεταμένης και ατειλην έσσυτ' επειγομένη. ουκ έστι 'Αμυδις, αιολικώς , παρά το αμαδις. και αμυδις τροπι

δε αληθές. ο γαρ " Όμηρος αθάνατου αυτήν και εύ- του α εις υ , αιολικώς, ως σάρκες , σύρκες.

Φρονα είναι λέγει, δι' ου τας των τεθνεώτων ψυχάς 'Αμυστι, η απνεύστη πόσις , παρα το μη μύειν ,

οδυρομένας παρεισάγει , ον ποταμόν γόωσαι ) και αν-30 εστι καμμίειν.

δρότητα και ήβην , και εν τω άδη κολαζομένας και Αμύθητον, άλεκτον , αδιήγητον.
των οικείων παραπτωμάτων οδυρομένας ένεκα 7) . 'Αμυστι , πόσις , εν ή ουδείς τσ) αναπνέειν , παρά το

"Αμνιον, έστι μέν των απαξ ειρημένων ή λέξις. ση- μη μύειν.

μαίνει αγγείον όπου του ερίου 3) δέχονται. και έστι 'Αμπυξ, το γυναικίον ανέδεσμα , από τού εις τα άνω

κατα έτυμον αμένιον , στερητικόν του μένους , τούτ' έστι πεπυκνώσθαι, και τοιούτός τις κόσμος ή χαλινός.

της ψυχής. Οι δε αττικοί σφάγιον αυτό καλούσι. "Αμπωτες , η ξηρότης, κυρίως δε λέγεται και αναχώρη

και άλλως. άμνιον το αιμοδόχον αγγείον , παρά το σις , οίον αναπίμπονα 17 ) . καταχρηστικώς και επί των

αίμα αίμνιον και άμνιον ως αλητον αητον. φασί δε δια ημετέρων σωμάτων , η εκ της επιφανείας εις το βάθος

της αι διφθόγγου γράφεται ). υποχώρησης της ύλης.

'Αμνηστεία , το μη μνηστεύεσθαι. αμνηστεία δε η4ο'Αμυδρος, παρά το μυθρος , σημαίνει τον πεπυρακτω

αλήθεια . μένον σίδηρον. άειυδρος δε και αλαμπης και σκοτεινός.

.' Α η , το γεωργικών και οικοδομικών εργαλείον , παρά τομη τούτο παρά το μύω , το σημαίνον το καμμύω.

άμα , ότι πλατυ ον , άμα και υφ' εν πολλα έλκει. ή 'Αμυμών, ο άψογος , παρά το άμωμος. το δε άμωμος

παρα το αμάν ο έστι κόπτειν και θερίζειν.' ημάς και παρά το μώμος , αμώμων και αμύμων , τροπη του ο

ημέας ημάς ιωνικώς , αμάς δε δωρικώς. και εις το ημίν . είς υ.

Αμήσειoν , το πτύον ή αξίνη. 'Αμυμών, αρσενικώς μεν και θηλυκώς ο άψογος , παρά

Αμπελόεσσα , αρσενικόν αμπελόεις , είδους των παρα- το μώμον μώμων και αμώμων , και τροπή του ω εις

" γωγων μετουσιαστικού , εκ του άμπελος , τούτο αναπε. υ αμύμων. ή παρα το μύω μύμων και αμύμων και μη

λός τις δύσα παρά το άνω πελάζειν ή παρα το εν ταπεινούμενος.

αυτό έχειν τον πηλόν ήγουν τον οίνον. και πόθενσο'Αμύναι, το αποσοβήσαι, ή το βοηθήσαι , παρά το

γίνεται άμπελος και παρά το άμπηλος " πηλος γαρ ο οί- μύνην την πρόφασιν. αμύναι κυρίως το απροφασιώς

νος , δια το ποιείν πάλιν 1°) και πηδάν. ή παρά το βοηθήσαι. ήμύνας σημαίνει τους μελισμούς.
ένθα

άνω πελάζειν ανάπελός τις ουσα , και συγκοπή και αμύνειν το αμελητί βοηθείν ή παρα το αμεύω το πο

τροπή του μεταβολου εις αμετάβολον άμπελος. πό-. ρεύομαι αιεύνω, ως θύω θύσω 18 ,, κλίω κλίσω και

δεν άμπελος, παρά το έχειν εν αυτώ τον πηλόν , τουτ- ενδεία του ε αμύνω. το μετα δρόμου βοηθείν. ή πα
έστι τον οίνον. άμπελος το κλήμα , τον οίνον την ρα το αμύνω ,άμεύωγίνεται. τούτο προσθέσει του και

βοτάνην. και " ) αναγωγήν τον χν. γίνεται αμύω , το υπο χάριτος βοηθείν . Αναγκαία

1 ) και
ποιητής (Sic . 2 ) ( Sic.) Emend . ex. 11. XXIV , πάλλειν . 11) Ε. κατ' αναγωγήν τον Χριστόν. 12. Ε. α'.

3) το έμμες ότι (Sic . 4 ) οίόν τι ταύτα Sic.) τίαν του πάλλειν . 13 ) 11. XV, 6ο. 14) (Sic) cf. Ειym. Μ.

π. οίονται ταύτης. 5 ) corr . ex 11. Xul, 518, 6) Corr . 1. αμπεχόνη. 15) cf , Ειym. Μ. • 16, Sic.) F. ου δεί .

II . XXI1 , 363 . 7) κολαζομένας ένεκα ( Sic. male. 17) (Sic). cf. Ειym. Μ. 18) Ι. θύνω κλίνω cf. Ειym. Μ.

Lege όπου το αίμα του ιερείου δέχονται. V.d. Schol. ad Od. ex quo plura hic emend, veniunt.

4 ft . cf. infra p. 78. 9 ) φασι γράφεται ( Sic.) 10) L.
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δε η τού ε επιστολή , το γαρ ν της ευ διφθόγγου ουκ 'Αμφιαχυαν , θηλυκόν μετοχής, εκ του αμφιέχω
επεντίθεται. επι δε του υγιαίνω γίνεται πυκνώς δύω τούτο έκ τού ιαχω, τούτο εκ του 'ία , η εκπεμπομένη

δύνω , ξύω ξύνω, αρτύω αρτύνω 1 ). εξ αυτού βοή 'ίος , μετά του στερητικού α άϊος και

'Αμύναι, αποστρέψαι και αλεξησαι και βοηθήσαι. ση- άνιος και άφωνος, και το αττικον άνεως και άνετο , δην

μαίνει δε και το τιμωρήσασθαι. το δε αμύναι απο του δ' άνευ ήσαν 19) , ευθεία , των πληθυντικών λοι

άμυνα η εκδίκησις. τούτο παρα μύνη η πρόφασις. πον εκ του "ία γίνεται ιαχω και ιαχή, και αμφιάχω,

μετα του επιτατικού α αμύνω. αμφιαξω , αμφιχα, αμφιαχως, αμφιαχυΐα τα γαρ

'Αμύνται , και επαμύναι , τινές ταύτα ωηθησαν είναι: εις αθηλυκα παρεσχηματισμένα ισοσυλλαβεί τη γενική

ουκ αληθώς , διαφέρει γαρ , αμύναι δε ούν έστιν το του αρσενικού .

ανταμείψασθαι τον ήδικηκότα. επαμύναι δε το βοη-το Αμφιβεβηκας, περιβέβηκας, εστίν υπερμαχείς,, ο

θήσαι. και "Ομηρος , αλλ' επάμυνον. υπερασπίζη , κατα μεταφοραν από των αλόγων ζώων.
'Αμύνασθαι, και αμύνειν διαφέρει . αμύνεσθαι μεν ταύτα γαρ περιβέβηκεν αυτοίς, ότε τοίς τέκνοις αμύ

γαρ το κολάζειν τους αδικήσαντας : αμύνειν δε το βοη- νεται τους επιόντας ή από των περιβαινόντων τους εν

9ειν . τω πολέμω τεθνηκόσι , και υπερμαχούντων , ίνα μη

'Αμύνω , τα εις να παραληγόμενα τω υ βαρύνεσθαι σκυλευθώσι και υβρισθώσιν ή μέσος κάθισαι εν αυτή

θελει , και επιτεταμένον έχει το υ ; ει δε έτι περισπά- τιμώμενος ; ώσπερ πολιούχος και οικιστής.

σθη προπροκάταρχος έχει όνομα , ού το τέλος εις ω 'Αμφιβληστρον , δια το αμφιβάλλεσθαιαμφιβληστρον
τραπέν , δημα ποιεί: οίον , οδύνη οδυνώ. απο τού βαλλω κατα συγκοπην γίνεται βλώ βλήσω,

'Αμύξεις, σπαράξεις , παρα το αμύσσω αμύξω. ή πα- και μετά της αμφί προθέσεως , και πλεονασμού του σ

ρα το αίμα αιμάσσω και αμύξω. και ταϊς όνυξι ξέω.20 αμφιβληστρον, το αμφιβάλλεσθαι. σημαίνει δε το

εξ ου και αμυχή. το απο πολ: έρκος 2). δίκτυον.

*Αμφικες 3), ξίφος δύστομος , ήκονημένον αμφοτέρωθεν. 'Αμφιγυήσεις, αμφοτέρωθεν χωλός και εις το αίμα
'Αμφηρεφέα , το κατάσκιον , η αμφηρεφής , της αμ- τόεσσα.

Φηρεβέος και αμφιτρεφούς. εκ του ερέφω ερεφής και 'Αμφιγυήεις, "Ήφαιστος, ο βραδύς, εν τω πορεύεσθαι ,

αμφηρεφής, παρά το ερέφω το στεγάζω .και παρα το τα γυΐα , δ ' έστιν άκρα χείρας και πόδας.

'Αμύσσω , παρα το αμα, αιμάσσω , τροπή του α εις υ , και "Όμηρος. και έγχεσιν .

και εκβολή του ιαμύσσιν , ως μαθω, μαθος μυθός. 'Αμφιελίσσας , τας αμφοτέρωθεν συστρεφομένας , εκ
'Αμφήριστον , αμφίλοχον , αμφίβολον η άνισον παρα του ελίσσω. το λι ιωτα για τις ουδέποτε προ των

το ερίζω , ο παθητικός παρακείμενος ήρισμαι , ήρισαι, δύο σσ 11).

ήρισται , εξ αυτού αμφίριστος , και το ουδέτερον το3ο'Αμφιέννυται
, σημαίνει δε το επενδύεται. γίνεται δε

αμφήριστον. παρά το έω το ενδύομαι, πλεονασμό του ν ένω" και
'Αμφείμενος , διφθόγγω αμφέμενος γάρ. κατα παραγωγής ενύω και πλεονασμό του και είνύω.
'Αμφισβητεϊν, είρηται παρα το αμφιβαίνειν , τουτέστι και επειδή έθος έχουσιν οι αιολείς το ι , προ το επι

κεχωρισμένος είναι , όπερ συμβαίνει τοϊς αμφισβη- Φερόμενος σύμφωνoν τρέπειν, οίον είρω έργω φθείρω

φθέρω, τον αυτον τρόπον τρέπεται το ι εις ν και

'Αμφίσκω , το ενδύνω , υπέσχετο , ενεδύσατο. αμφιέσεις γίνεται έννύω και μετα της αμφί προθέσεως αμφιεν.

δε 4 ) . νύω , και εξ αυτού αμφιέννυμι , και το παθητικον αμ

'Αμφικτυονες, οι περιοικούντες , το γαρ κτίσαι επί φιέννυμαι , το τρίτον αμφιέννυται. Και εις το εννύω.

του οικήσαι έλεγον οι αρχαίοι. εκτίμενου κατ ' αλώην,'Αμφιέσει , το ενδύσει , το ρήμα αμφίζω, και γίνεται

έν ή καλάς διάγουσιν άνθρωποί τε και τα θρέμματα,40 παρά το έως το ενδύομαι, κατα πλεονασμόν του ζ.
ευχερίας χάριν ποτισμών τε και νομών. 'Αμφικτυονες τί διαφέρει το αμφιέζω του αμφιαζω; ότι το μέν δια

δε έλεγον τους των δελφων περί οικίαν νεμομένους έλ. του εζω το κοινόν , το δε δια του α δωρικόν " ούτω

ληνας. τροπή του ιείς υ. και υποπιέζω και υποπιάζω.

'Αιψί , περί , προθέσεις. Ιστέον ότι προθέσεις εισί τη 'Αμφι κύπελλον , το ποτήριον , παρά το κύφου , το

μεν φωνη ιη , τώ δε σημαινομένω ιζ. ή γαρ αμφι εκατέρωθεν κεκυρτωμένον.

και η περί προθέσεις το αυτό σημαίνουσι, και εν τω 'Αμφιλαφές, το δασύ.'

άμα ευρίσκεται, οίον, έκτωρ δ' αιτιπεριστρώφα καλ- 'Αμφίλαφον , το εκατέρωθεν ληπτον , κατα συγγέ..

λίτριχας ίππους 3) . διαφέρει δε η αμφί της περί προ- νειαν του β εις Φ . σημαίνει δε το ποτήριον, δοκεί

θέσεως κατά τρόπους ν: η μεν γαρ αμφί αποβάλλει δε μοι παρά το αφή , οιονεί το τη αφή εκατέρωθεν

το ι , οίον , αμφ' αγε. θον θεράποντα , η δε περί προ-5ο υπόπιπτον.
θεσις ουδέποτε . ομαι πάλιν , ή περί αναστρέφεται, 'Αμφιλύκη νυξ , η σκοτεινή , αμφίλογος τις ουσα ;

οίον κείνος δα περί κήρι μακαττ6): η δε αμφί ουδέποτε λυκή γαρ η σκότεια , αμφιλύκη ή μη πεφωτισμένη νυξ ,

αναστρέφεται... Και η μεν περί και μετάγεται εις μέ- ο βαθύς όρθρος , λύκος γαρ το φώς.

ρος λόγου , «τούτ' έστιν εις επίρρημα μεσότητος, ως εν 'Αμφικύπελλον, το αμφοτέρωθεν κοίλον , το περί

τω: Ιδομενεύ περί μέν σε τίω, αντί του περισσως , η φερές, οιονεί αμφιχύπελλον , ένθα χύται ο πηλός,

δε αμφί ουδέποτε. τούτ' έστιν ο οίνος , και τροπή του και εις και , αμφικό

'Αμφίγυα, "Ομηρος έγχεσιν αμφιγύoισι 7) , τοίς αμ- πελλον. όθεν και ιάπηλος , και τον οίνον πωλών. είρηται

Φοτέρωθεν γυωσαι δυναμένοις " αντί της επί δορατίδος δε πηλός ο οίνος , παρά το πάλλειν και κραδαίνειν ημών

και του σταυρώτιδος 8). την κάραν , όθεν και η μέθυσις κραιπαλισμός λέγεται.

τoυσι. 2

νος1 ) η παρά το αμύνω ágzów agriva (sic). Omnia hic con μακα (Sic.) 7 ) 11. XIII, 147. et. alibi .

fula . 2) ( Sic. ) Ε. επιπόλαιον έλκος ex Phavor. τ . αμυχή. τίνος - σταυρ. (sic) male cf. Ειym. Μ . ν. αμφίγυα .
3) L. έμφηνες. 4) (Sic.) 5) 11. VΙΙΙ, 318. " 6) κεί- 516. 1ο) 11. 1X, 5ο. u ) (Sic.)

8) δορα

9) 10 , 11,
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'Αμφιος, όνομα δια του .. ούτω και η παράδοσις , παρα γίνονται από του ενικού , το γαρ σημαινόμενον κωλύει.

γαρ την αμφί παρήκται , ως παρά την υπέρ , και 1) του άμφω δε το δύο διαφέρει , ότι το μέν δύο δια του ο

την εν ένιος , ούτω και αμφίκαι άμφιος. και έκτα- μικρού γράφεται και δια του και μεγάλου , το δε άμφω

σις του ι . έβαλεν 2) άμφιον σελάγου υιόν. δια του και μεγάλου πάντοτε. και ότι το μέν δύο μετα

'Αμφιλαχαινεν, περιέσκεπεν , όθεν και λαχάνα, άρθρου συντάσσεται , το δε άμφω άνευ του άρθρου.

δια το επίσκαπτον είναι την γην αυτών και εις το το άμφω δύο θεματικα , ποίας ευθείας των δυϊκών

λακος.
έστι; και λέγομεν ότι ουκ έχει, επειδή εαν έλθη εις

'Αμφισβήτησις, εκ της αμφί προθέσεως , και του βω τα δυϊκα αποβάλλει το σημαινόμενον , ώσπερ και το

το λέγω σημαίνει δε την φιλονεικίαν. αμφισβητεϊν εις ενός το δυϊκών ουκ έχει, και πάλιν τούτο ουκ εγέ

παρα το χωρίς βαίνειν , ό εστι μήτε συμφωνείν, μήτετο νετο από του ενικού , το γαρ σημαινόμενον κωλύει.
συμβαίνειν . πους γαρ και δύο αριθμος εν ενί δύναται θεωρηθήναι

'Αμφοτέροιο , σημαίνει ένωσιν δύο ανδρών , όταν δε αριθμώ ; Ιστέον ότι το μεν άμφω δια του μεν ω με

θέλης ) χωρήσαι εκάτερος χωριζέσθω επι μέντοι3) : γάλου μόνον αεί , το δε δύο δια του α και ο. και το

τριών και πλήθος ουκ έτι λέγεται εκάτερος αυτών , αλλ' μεν δια του ο κοινον , το δε ω 'Αττικόν , αναλόγως δε

έκαστος αυτών. το δύο αριθμό εύρηται. δια της οι διφθόγγου γράφε
'Αμφίπολος, η θεραπαινα, εκ της αμφί προθέσεως, ται , οίον , δύω, δύω δ ' 1 ) ου δύναμαι ιδέειν.

και του πολώ , πόλος και αμφίπολος , οιονεί η περί 'Αμφοτν , και δυοϊν Φαμμέν ούν και ταύτα θεματικά εί

την δέσποιναν πολούσα , τουτέστιν αναστρεφομένη. δια ναι. το μέντοι δυοϊν εύρηταικαι δυοίν 8).

τί προπαροξύνεται και τα παρα το πολώ και χέω μη 'Αμφ' ώμοισι , σύνθετον έκ της αμφί προθέσεως , ήτις

κατα πρόθεσιν συντιθέμενα προπαροξύνεται, οίον αμφί-20 σημαίνει την περί , και του ώμος. γίνεται αμφιώμοισι

πολος , πρόχρος * ). και εις το θής . και αμφ' ώμοισι. σημαίνει δε παρα τους ώμους αναβί

'Αμφίπολις, όνομα πόλεως θράκης. βασιν , αποκοπή του τοίς άρθρου. τον δέ κανόνα του

'Αμφιρρόπους, εννοίας , αμφιρρόπους επ' αδηλω έτι ώμος , ζήτει εις το ώμος.

κειμένου του τέλους , αμφοτέρωθεν κλινούσας , ή κα- Αμώ , το θερίζω , παρά το άμα , αμάν γαρ λέγεται το

θελκούσας ή καθελκόντας. απο του ρέπω του σημαί- Φ' έν επιλαμβάνειν. και αμη το εργαλείον , προς αν

νοντος το κλίνω , ή εκτείνω. τιδιαστολής της δικέλλας και των οδόντων. πλατεία

'Αμφισβητείν , το αμφιβολεϊν , γίνεται εκ του βάζω γαρ ούσα άιια εφελκεται και την γην , και οι θερίζον

πλεονασμα του σ. τες άμα εφέλκουσι και τους στάχυας διο και τα οράν

Αμφισβήτησις , αγνοίας διαφέρει. αγνοία μεν γαρ ματα αυτα καλούσι , και εις το σμήσαι.

εστι παντα και ανεπιστημοσύνη του προκειμένου. αμ-30'Άμωμος, άψογος , άμεμπτος , από του μώμος 8

φισβήτησις δε η ετέρου προς ετέρον αμφιβολία περί μαίνει τον ψόγον τούτο παρα το μώ το ζητώ , και

του προκειμένου πράγματος. μετα του στερητικού α , αιωμος. το μω μέγα διά- ,
'Αμφισβητώ, Φιλονεικώ , παρά το αμφισβαίνειν τουτ' τι ; τα μέσον δύο αμεταβολών 9).

έστι κεχωρισμένως , όπερ συμβαίνει τοϊς αμφισβητούσι. 'Αμωσγέπως , έστιν όνομα αμώς , όπερ ισοδυναμεί το

'Αμφισβητεϊν, το ζητεϊν , πλεονασμα του β. έστι τις , εξ ου και το αμόθεν επίρρημα τον αμόθεν γε

αμφισητεϊν. ή παρα το αμφις και το βαδίζειν , ίνα θεά , αντί του από τινος 10) . τούτο εκ της γενικής

σημαίνη το αμφιλογείν , διπλασιασμό του β. ως εν των πληθυντικών γίνεται αμώς και μετα του γε και

το αβδηρος αδηρος γάρ τις εστί, και σίβδοι σιδαι γαρ . του πως συνδεσμών γίνεται αιωσγέπως. και σημαίνει

'Αμφιτρίτη , η θάλασσα η φοβερα τους πλέουσι. αμ- κατά τινα τρόπον. οίδε φασίν αμιγέπως.

φιτρίτη δε η πέτρα ή ποτμ .... είρηται παρά το40'Aνα, όσα ονόματα έχουσι το ανα , το άνω δηλούσιν , ή

ρέειν είτε παρα το τρείν , φόβον γαρ ποιεί τους πλέ- το πάλιν εκ δευτέρου γινόμενον. ένα αντί του πάλιν

ουσιν , ώς φησι Δίδυμος. ώφειλε δια της ει διφθόγ- λαμβάνεται.

γου γράφεσθαι , είτε γαρ παρα το δείν *): υπεβλήθη "Αναξ , ο βασιλεύς εις δν πάντα αναφέρομεν.

δε τώ κανόνι των εις η θηλυκών , και δια του και γρά- 'Αναβάλλειν , το έν πελαγώ χείμωνος όντος στείλαν

φεται . τες τα οθόνια σαλεύειν. σημαίνει δε το αναχωρείν,

' Αμφορεύς , παρά το εκτέρωθεν Φαίνεσθαι δύο ώτα
οίον , αναχωρέειν , τροπή των στοιχείων συντάσσεται

έχων . έστι δε μέτρον ξεστών κο . πτώσεως αιτιατικής ) .

"Αμφοβος , όνομα αειδάρου. 'Ανάβασις , άνωθεν βάσις , ή πάλιν βάσις.

'Αμφότερον, επίρρημα μεσότητος , αντί του αμφοτε- 'Αναβίωσις , άνωθεν βίος, ήγουν ζωή , η δια του άνω

ρως. παράγεταιπαράγεται δε εκ του ουδετέρου αμφότερον , τόσο βάσις. ήγουν πάτησις , ή πάλιν βίωσις , ήγουν ζωή.

αρσενικόν ο αμφότερος , και το πληθυντικόν οι αμφό- 'Αναβάτης , παρά το β/θημι , βήσω , βέβηκα, βάτης
τεροι. τούτο δε παρα την αμφί πρόθεσιν και το ετέ- και αναβάτης.

ρον , και γίνεται αιφιέτερον , και κατ' εναλλαγής του 'Αναβλησις, αναβολή και υπέρθεσις, εκ του αναβάλ

και ε εις ο αμφότερον. λομαι το υπερτίθεμαι, και βραδύνω" και , μη αναβάλ

*Αεφω έστιν ή ευθεία των δυϊκών , και εστί θεμα- λου πάτερ. γίνεται εκ του αναβάλλω και αναβαλώ,

τικόν. και αναβλησις. ηδέ αν πρόθεσις εν τη συνθέσει δύο
*Αμφω , δύο θεματικά . θεματικα δε είρηται , διότι ου σημαίνει την άνω σχέσιν , ως το αναδρομή 12).
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1 ) Sic , omiſſum eſt'nomen inégros . cf. Etym. M. 2) (Sic .) doro. Il. XII , 455. alibi. 9) τα μέσον etc. (Sic .) Reliqua de
L. και βάλεν , ex II. V, 612. 3) (sic. ) Plura hic corrupta funt . ιο , τον αμός . Sic. emeud. ex Od. I, 10. et

fuat. 4 ) Falfa haec funt. Vid. Ειym. Μ. p . 93. αμφίπολος. Schol. 11 ) ojov αιτιατικής (Sic. ) 12) (Sic.) Reliqua

cir . Ρ .

5. αιπόλως 5 ) (Sic.) F. και παντώς. 6 ) (Sic.) deſunt, reficienda ex Etym. M. v , avá.

7, Sic.) L. δοιω δ ' ου etc. ex Ι . ΠΙ , 236 . » 8) ( Sic.) L. δοιούν.
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'Αναβώ , διότι περισπάταικαι επειδή παν υποτακτιμόν θεσιν δηλούσιν. έστι δε παρα το λόγος άλογος , παρά
οριστικών μονοσύλλαβον εις α λήγον , έχουν την μετο- γωγον ανάλογος , ως πίστα , άπιστα ανάπιστα, πηρος,

χην εις σ οξυτονον , εν τη συνθέσει τον αυτόν τόπον ανάπηρος , ο πεπρωμένος. έπλεόνασε το ν , ως εν τω

Φυλάττει , βας , βω , εαν αναβώ, δούς , δω, εαν αναίτιος και αναίσχυντος.

αναδώ , εαν παραδώ το σώμα. ει δε μή έχει την με- 'Αναλκις , ο αδύνατος όνομα σύνθετον, αλκή, τούτο
τοχήν εις σ οξυτονον , εν τη συνθέσει τον τόπον ανα- εκ του αλκώ το βοηθώ, και άλξω ο μέλλων, όνομα

πεμπει. οίον , σχώ, κοιτάσχω , και πρόσχω , και επί- ρηματικών άλξις και επί επάλξεων πόλεως. εκ του

σπω θάνατον , και πότμον επίσπη. ούν αλκώ αλκή, και μετα του στερητικού α , και

'Αναγκα , άνωθεν κένωσις , ή πάλιν κένωσις . πλεονασμό του ν αναλκις. κλίνεται ανάλκιδος. ο κά

'Αναγκαία , η άνωθεν καινοποιηθείσα. τα εις τις βαρυτονα αρσενικά είτε κυρια είτε

'Ανάγκη, αναγκάς", αναγκή και ανάγκη, επειδή το προσηγορικα παρώνυμα μακρού παραλήγοντα , δια του

ταϊς ανάγκαις κρατούμενον κατα δύναμ.ν αφυκτέον 'κρα- δος κλίνεται , ' Αδώνιδος , Θεόγνιδος , ανάλκιδος ,

τείται , ή παρα άκος , προς την άκος ουκ έστιν ευ- νηιδος.

ρείν ') . Αναλτος , ο αήδης , από των όψων των μη εχόντων
'Ανάγκη, ή θεός και το πράγμα , παρά το ανάσσω και άλας , αηδων όντων .

το πράττω, ανάγκη , πάντα γαρ επικρατεί, ει δε ήν " Αναξ, και την άνω τάξιν έχων και άγων. παρά την
επίρρημα , οξύνετο 3) αν , ως στεναχώ στεναχή. ή ανα πρόθεσιν, και τον άξω μέλλοντα. , η παρά το, ή

παρα το ανάσσω , ανάγκη και πάντα πρατούσα. άνω ταξιν έχειν. ή παρα το αναΐσσω, αναΐσσων κατα

'Aναθηλή σει , συζυγίας πρώτης των περισπωμένων,' την δύναμιν του κρατείν. διατι βαρύνεται ; τα εις

θαλέω θαλώ, ο μέλλων θαλήσω , και τροπή του α20 αξ λήγοντα υπέρ μίαν συλλαβην , βαρύνεσθαι θέλουσι,

εις η θηλήσω. χωρίς ει μη παρά δήματος είη συντεθειμένον υπέρ
'Ανάγνωσις , άνω γνώσις, η παρα θεου γινώσκουσα γνώ- μίαν συλλαβην φυλάττοντος , το Φάραξ , θώραξ, κό

σις , ή πάλιν γνώσις. ραξ: το δε σφαξ και από του σφαξ επιρρήματος.

'Αναδενδρας , η άμπελος , η προς το δένδρον ανερχο- "Αναξ, παρά το τα πάντα εις αυτόν αναφέρεσθαι. και

μένη. δένδρον δενδρας και αναδενδράς. εις το ανα και βασιλεύς.

'Ανδραγαθία, καλοκαγαθία , γίνεται εκ του ανδρεία , "Ανασσα, η βασίλισσα , από του άνω ανάσσω , ως

και ανδραγαθία ή αγαθη ανδρεία , ήτις λέγεται ο θαυ- νεύσω η νίσω νύσσα , μελίσσω και μέλισσα.ή,
μαστος έπαινος . παρά το άναξ. τα γαρ παρα εθνικού ούτω παράγον

'Ανάθημα , αναθέματος διαφέρει , ανάθημα μεν γάρ ται. κύλιξ , κύλισσα , φοίνιξ φοίνισσα , εθνικά επί

εστι το δια του η γραφόμενον, το ανιερούμενον τε και3ο δε του χρώματος ουκ έτι.

αντιθέμενον ιερώ τινί τόπο. ανάθεμα δε δια του και 'Ανασσω, το βασιλεύω, ως πατώ πατάσσω, σαλώ σα

εκφωνούμενον το ύβρεως εχόμενον και αναθεματισμού . λάσσω , ανώ ανάσσω , το σημαίνον το ανύω , εξ ου και

ανάθημα και αναθήματα αγάλματα , κημείλια 3 ) , ανήρ και ανύω παράγωγον.

και τα τω θεώ παρατιθέμενα . " Αναξυρίδας , Φιμενάλια , βρακία , ήτοι βαθέα και

'Aνα θυμον, αντί της κατα αττικώς και γαρ οι 'Ατ. άβατα υποδήματα, οίον ανασυρίδας , και παρά το ανά

τικοί την ανα , αντί της κατα παραλαμβάνουσιν. συρα , τροπή του σ εις ξ . συντάσσεται δε το σύρω

'Αναίδεια , η αναισχυντη , εκ του αναιδής αρσενικού, πτώσει αιτιατική και δοτική.

είς θηλυκόν μετήλθε δια του εια αναίδεια. αναιδής Ανάπαυσις , άνω παύσις , ή πάλιν παύσις.' ή

παρα το αιδώ και κατα στέρησιν και πλεονασμα του ν 'Ανάπηρος , σεσινωμένος ή ήχρειωμένος , ή νοσώδης

αναιδής , ο έστερήμενος της αιδούς. το δε αιδώς παρα4ο και λυπηρός και ανάπηρος ο γέριων και επιβλαβης και

το είδω το θεωρώ , και κατα στέρησιν αείδω. μη υγιαίνων, παρά το πηθω το πανθάνω γίνεται ούν
'Αναίδεια , κοινώς , αναιδείη ιωνικώς. πηρος ο εμπηρος ο ήχρειωμένος , μετα του στερητικού καιö

*Αναίνετο , απηρνείτο , παρα το αρνώ αρνούμαι ανάπηρος ο σεσινωμένος αι γαρ δύο στερήσεις ποιούο

αναίη 4). ή παρα το ναι επίβλημα ναίνω και αναίνω. σιν εν επιτατικών και εις το τυφλός.

ή 'η παρά το αίνω το επαινώ 5) τουτέστι το ουκ επαινώ , 'Ανάρσιος , παρά το άρσω μελλοντα και εστιν αρμόζω
μετα του στρερητικού α. και εις το απηνήνατο. ο ανάρμοστος τινί και ασύμφωνος , ώστε το α ' είναι

Ανακλή , η ανάπαυσις , και ανάκλησις . ανάκλησις δε στερητικόν.

ανακάλεσις. 'Ανάπλασις, παρά την ανα πρόθεσιν και το πλάσσω

'Ανακλαστάριον, ανακλώς πίνεις ., το ποιώ , ο μέλλων πλάσω. ώφειλεν είναι δια τουξ

'Ανάκρισις , εις το ερώτησις. 50 ο μέλλων : ει δε δια δύο σσ είη ο ενεστως αει ο μέλ.

"Ανάτορον, και ανακτώριον το του ανακτος οίκημα. λων δια του ξ πλην του πλάσσω το ποιώ και τα εξής.

'Ανάλογος, παράλογος. άλογος είτα δεύτερον σύνθε- 'Αναρριχόμενοι, αναλαμβανόμενοι , προς ύψος αντε

τον μετα πλεονασμού της να συλλαβής ανάλογος , ο χόμενοι ποσίν ή χερσίν επί τοιχον ή δένδρον ' Αριστο

λόγος ερχόμενος , ό έστιν ο κατα λόγον όμοιος . κάνων, Φάνης ειρήνη , προς ταύτ ' αν αναρριχάται εις ουρανόν .

γίνεται πολλάκις εν ταις συνθετικαίς στερήσεσι 6 των από μεταφοράς των αραχνών , αίτινες τα οικεία νή

προλαβούσαν στερήσεων αναιρετικαί , αίτινες καλούνται ματα κατέχουσαι άνω φέρονται.

επιστερήσεις . *Αναρχος, ο μη παρά τινος ηγεμονευόμενος ή αγόμε .

'Αναλογον, δηλοί το ακόλουθον και το κατάλογος δύο ή ο μήτε αρχήν έχων , μήτε τέλος.

στερήσεις έχει η λέξις , αίτινες , ομού ούσαι κατά- 'Ανασκολοπισθήναι, ανασταυρωθήναι , σκόλοπες γαρ'

>

νος.

1 ) corrupta .

3) ( Sic ) κειμήλια.

ε) ήν - οξύνετο. ( Sic) male. Vid. Ειym . Μ . νομαι .

4 ) ( Sic. ) τid. Ειymolog. Μ . ν . αναί- λογος.

5) (Sic.) Lege αναίνω . 6 ) cfr . Ειym. Μ . ν. ανα
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στευου .

φόντης.

ξύλα οξέα. σκόλοψ ούν παρά το σκέλλω , σκέλοψ και παρα το πέδη , τοίς γαρ αιχμαλώτους δια το δραπε .

σκόλοψ , τροπή του ε εις ο. τεύειν πέδας επιβάλλουσιν.

'Ανάστασις, άνω στάσις ήτοι έργασις ή παράστασις, 'Ανδρασιν , ή ευθεία ο ανήρ , ανέρος και ώφειλεν είη

παρα το στήσω μέλλοντα. ναι η δοτική των πληθυντικών ανέρσιν , αλλά δια την

'Αναστηθι, προπαροξυτόνως , οίον νές ανες, φές ευφωνίαν υπερθέσει του ρ γίνεται . και τροπή του και

άφες , σχές πρόσχες, ει δε προπαροξύνεται , οίον στη- εις δ και πλεονασμώ ως πατράσι καί θυγατράσι.

θι , βήθι, ανάβηθι και κατάβηθι 1). 'Ανδρεία, από του ανδρεία , κατα διάστασιν και κατα
'Αναστευου μετανάστης λέγεται και μέτοικος και φυ- κράσιν ανδρεία και ανδρείος .

γας , παρά το νάσσω το οικώ, εξ ου και νάτσατο δ' 'Ανδρείος , ρωμαλος , θαρραλεός, ούτω και γηραλεος.

αγκ ελικώνι , και μετα της μετα προθέσεως μετανα-το'Ανδρειφόντης, διφθόγγω ο ανδροφόνος , από του αν
δρεφόντης , και αυτό κατα πλεονασμόν του και ανδρει

'Ανασφήλαι, αναβδωθήναι , σφήλον γαρ το ισχυρόν.

Στησίχωρος ερίσφηλον έφη τον Ηρακλέα , ίσον τα 'Ανδρεία δώμης διαφέρει, ανδρεία μεν γάρ έστιν
έρισθένει. Ισχύς ψυχής , δώμη δε σώματος. όθεν την μεν αν

'Ανάσχεο, μέσου αορίστου δευτέρου υποτακτικού , κατα δρείαν επι της ψυχής τακτέον , την δε δώμην επί του

διάλυσιν ιωνικής παρά το σχήμι , ο μέλλων σχήσω, ο σώματος, και εις το ανδραγαθία.

παρακείμενος έσχηκα , ο παθητικός έσχημαι , εσχέθην 'Ανέγναμψαν , αυταρ εμοί δεσμών ανέγναμψαν 4) .
ο μέσος έσχέμης , το δεύτερον έσχεσο και εκβολή αντί του ανέλυσαν , όταν γαρ δεσμεύουσι τα σχοίνια , κα

έσχεο και ανάσχεο. τακάμπτεται ταϊς συναφείς. ανακάμπτεται δε και ανορ

'Αναστας, μετοχή αορίστου δευτέρου των εις μι , άπορο 9ούται , όταν αναλύεται 5). γνάμψαι γαρ το κλάσαι,
του ιστημι , έστι έστας και αναστάς. γναπτοϊς ) αγκίστρoισι τοϊς επικεκαμμένοις , και επ

' Ανάστα, δημα προστακτικών , και έστι επίρρημα πα- έγγαμψεν γαρ άπαντας "). αναγνάμψαι ούν εξαπλώ7 .

ρακελεύσεως. σαι , και τοτα γεγενημένα 8) αναλύσαι. Δίδυμος εν

'Ανασχων, ανατείνας , μέσου αορίστου δευτέρου , το υπομνήματι Όδυσσείας.

ρημα ανάσχω ο μέλλων ανασχήσω , ο αόριστος ανέ- 'Ανέβη, εκ του βιβημι , βήσω , ο δεύτερος αόριστος

σχησα , ο β αόριστοςανέσχον η μετοχή και ανάσχων του έβην , έβη και ανέβη.

ανάσχοντος. έστι δε πρώτης συζυγίας των περισπω- 'Ανέδην, εις το παραβλήθην.
μένων . 'Ανέδην , παρα το ανίημι ανήσω επίρρημα γέγονε έδη ,

'Αναψύχα , εκ του ψύχω το ζωογονώ. αναίδην δε το αθρόως.

' Ανατολή , άνω επιτολή του ηλίου , δια το ανίσχεσθαι30'Ανέσην , επίρρημα , το εξ εδρών ανατραπήναι , δια του

τον ήλιον , πάντοτε. ή πάλιν επιτολή του ηλίου. και ε ψίλου γράφεται , ου γάρ έστι παρά το αναίδεια και

όσα ονόματα έχουσι την ανα πρόθεσιν το άνω σημαί- στέρησις του έδη 9) ήγουν της καθέδρας και του εδά

νει. ανατολή λέγεται η του ηλίου λάμψις ανατείλαι , φους.

εκ μεταφοράς της τών βοτανών ανθήσεως . 'Ανδραποδον ανδραποδιστού διαφέρει. ανδράποδον , ο

"Άναυρος , ο εξ υετών συνιστάμενος 2) , παρά το αύραν Φυγας δούλος , ανόραποδίστης , ο τούς φυγάδας λαμβά .
μη έχειν. νων και απέγων.

'Ανατολή, δια το ανέρχεσθαι τον ήλιον , ήγουν ανα- 'Ανέκαθεν, έκ τού άνω και του έκας , δε σημαίνει το
τέλλειν εξ αυτού . μακρόν. σημαίνει δε το μακρόν και άνωθεν εκ του

'Αναφορά , δέησις, παράκλησις , άνωθεν φορά , η πα παλαϊου χρόνου.

ραφορά. 4ο'Ανέδυ και ανεδύσατο ανήλθαν.

'Αναψυχήν , άνωθεν ψυχήν , ή πάλιν ψυχήν, ταύτα 'Αναιδίην , δε το αναισχύντως δια της αι διφθόγγου.

και τα όμοια διπλώς ρητέον. 'Aνειμένος , ο απολελυμένος και κεκαυνωμένος.

"Ανθηρα, τα χείλη του ποταμού , παρά το άνω είναι ακραττι 19 ) τή αυτών ανειμένη πραγματεια , ανατεθει.

των δωρέων , οιονεί των υδάτων . μένη ή εξηθλωμένη από του έω γίνεται παράγωγον ρήμα

'Ανδραγαθία ανδρείας διαφέρει , ανδρεία μεν γάρ έημι, το παθητικον έεμαι , και κρασει είμαι , ή με
εστι δύναμις έπαινουμένη. ανδραγαθία δε ψυχήν αρε- τοχή και είμένος και ανειμένος ή από του έως το

ση

την έχει μαρτυρούσαν. μαϊνον το πέμπω, ο παρακείμενος είκα , ο παθητικός

*Ανδρα 3) , κυρίως επίρρημα , και σημαίνει κατα άνδρα, είμαι , η μετοχή και είμένος και ανειμένος " εξ ου και

παρά την ανδρος παραγωγήν , παρα το άνδρα , και ανειμένων πόλoιο , αντί του ανεωγμένων.

το κάτω σύνθετον , ο κατα άνδρα κόσμος τεταγμένος.50'Aνειμoνος, αχίτων, παρά το είδα το ιματιον , εν
κάσω καξ , ως δώσω δαξ και όδας. συνθέσει ανείμων. τα γαρ απο τών εις α ληγόντων

'Ανδρακας , ως εκας επιρρηματικών , και σημαίνει ουδετέρων τέσσαρας συνθέσεις αναδέχονται. ή γαρ Φυ

κατ’ άνδρα. δύναται δε και ίση μερίς κατ’ άνδρα είναι. » λάττουσι το αυτο τέλος , οπότε και το αυτο γένος ,

κοινωνίαν δε έχει το δ προς το κ. ως το δαίειν καίειν οίον δήμα , διάδημα , γράμμα σύγραμμα , τάγμα σύν.

ανδρακας ούν οι αναδραδες. ταγμα . ή και από γενικής γίνεται η σύνθεσις Φυλατ.

"Ανόραχλος, πόα εν τούς κήπους , παρά το ανδρι είκς . τομένης της εις ος καταλήξεως , οίον γράμματος και

λος , άνδραχλος κατα συγκοπήν και τροπήν. αγράμματος. ή τρέπουσι εις την εις " ) ος κα αληξιν,

'Ανδράποδον , ο φυγας δούλος , από του αποδεδόσθαι οίον σώμα , εύσωμος. ή τρέπουσι το α εις την ων

1) Confufa et omila . Vid. Ειym. Μ. ν . ανάστα.

omiΠώτη eft nomen ποταμος Γupplendumex Ειym. Μ.
L. άνθρακας cf. Ειym. Μ. 4) Οd. XIV, 318 .

2 ) ( Sic) γναμπτοϊς . 6) Οd. IV , 369. 7) 11. II , 14.

3 ) (Sic .) δεδεμημένα . 9) F. έδους . 10) (Sic) .

5) (Sic.) (Sic. ) corrig. ex Ειym. Μ. ν. ανείμων.

8) ( Sic) . Ρ .

11 ) εις την εις

D 2
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κατάληξιν,οίον αίμα αναίμων. αίμα μη έχων είμα " Ανευ, επίρρημα χωρισμού ή τάξεως.
ανείμων. το δε ερυσάρματες παρα γενικής γράμματα Ανεψιός, ο άνωθεν συνημμένος εις συγγένειαν. ανε

πολυγράμματα , άρματα ερυσάρματα , το πληθυντικόν ψιός ο νυν καλούμενος εξάδελφος, παρά το ανήπται

ερυσέρματοι , κατα πλεονασμόν ερυσάρματες. είς συγγένειαν. ή παρα το πω , έψω, ο άνωθεν επό

' Ανείσθω εκ τού έω το συγχωρώ , ο μέλλων έσω , ο μενος. και εις το φίλος και ανεψιός.

παρακείμενος είκα , ο παθητικός είμαι , ο υπερσυντέλι- 'Ανεώγεν, ήνοίχθη, μέσος παρακείμενος, και συζυγίας

κος είμην , το β έσο , και το προστακτικών εισο , είσθω β των βαρυτόνων. το ρήμα ανοίγω , και παρατατικός

και ανείσθω. ήνωμαι 4) , επεισόδω τοϋ ε ήνέωγον , συστολή του η εις

'Ανείσθαι , λελύσθαι , από του έως το σημαίνον το α ανέργον , και ο μέσος παρακείμενος ανέργα, το γ

πέμπω, τούτο περισπάται, και γαρ εώ ρήμα εις μιτο ανέμγε. Ιστέον ότι το βήμα τούτο, ότε μέν έστιν εν
έημι , και παρατατικός ενεργητικος 1 ) έεμαι , και κράσει εργητικών συντάσσεται δοτική , ότε δε παθητικόν ευ

είμαικαι το τρίτον είται, και το απαρέμφατον είσθαι. θεία . τον δ' ου θεος άλλος άνωγεν. νέκται η

και μετα του στερητικού α, και πλεονασμό του ν αν

είσθαι. συντάσσεται ούν μετα δοτικής, και αιτιατικής. 'Ανεως ίη η Φωνή , και πλεονασμό του ω Ιωή , αντί

"Ανεμοι , οιονεί άμενοι τινές όντες , και κατα μετάθε- του επί πάσαν ακοήν ιέναι , και κατα στέρησιν άνιος,. ,

σιν στοιχείου ωσαν, ουκ ήρεμούντες , ουδε εν τω αυτώ ως χώρος άχωρος. μεταθέσει του ι εις ε άνεος. δύ

μένοντες . έως ου δαν εν τω μένοντι ώσι . ναται και παρα το αύω ρήμα. αύε δ' "Αρης ετέρωθεν,

"Ανεμος , παρα το άω το πνέω. ή μετα του στερητι όνομα ρηματικών άναυος , αποβολή του και έναος , αττι

κού α άμενος και μη έχων δύναμιν. ή μετα του επι- κώς άνεως . αύω δε άναυος . ως αύδω άναυδος.

τατικού α , και πάνυ έχων δύναμιν επί του εναντίου , ήρθAνεος , ο άφωνος , ο άνευ Ιωής και πγοής , οι γαρ εκó

ανάμενος , ότι μένων πνεϊ. πεπληγμένοι άφωνοι γίνονται.

'Ανεμώλιος, και μάταιος , εκ του άνεμος ανεμώνιος, "Ανεως, τούτο σχηματίζεται διχώς. ή γαρ εκ του 'ιη

και τροπή του αμεταβολού εις αμετάβολον , ήγουν του ο σημαίνει την φωνήν , τούτο δε παρά το ιέναι το πο
νκαι εις λ ανεμώλιος. ούκ έστι δε σύνθετον , ου δε γαρ ρεύεσθαι , η πανταχού πεμπομένη φωνή , μετα του

αυτο σύνθετον ηγείσθαι τα υπό ανέμων ολλύμενα. και στερητικού α άνιος , κατα πλεονασμόν του ν , ως αί
εις το ετήσιος . μων αναίμων. προπαροξυτονον , οίον σκια , άσκιος ,

'Ανεμώνες, παρα το αει σαλεύεσθαι τα φύλλα υπο- ώρα άωρος , πείρα άπειρος , ούτως ούν και λα , άνιος,

λεπτότατα και οίον ανεμιαία τινα όντα . και το αττικόν άνεως , ως και προείπομεν . ή παρα

'Ανενδοιαστως, από του ενδοιάζω του σημαίνοντας το το αύω το φωνώ γίνεται αναύος ο άφωνος , και απο

αμφιβάλλω και δοκώ. γράφεται δε δια της οι δι-30 βολή του ο άναος. προπαροξύνεται δε. κανων γάρυ

φθόγγου προς αντιδιαστολής του συνδυάζω, του σημαί- έστιν ο λέγων , ότε από δημάτων αποτελείται όνομα

νοντος το ασφαλίζομαι. και ου μη συνδυάζω μετα σύνθετον εις ος λήγον τρίτης από τέλους έχει την

των εκλεκτών. το δε ενδοιάζω και ασφαλίζομαι παρα οξείαν, οίον μυκώ ερίμυκος, συλώ αήσυλος , ούτως ούν

το δοάσω ρήμα και σημαίνει το αμφιβάλλω και δοκώ.δ
αύω άναυος και αναος 5 ) . μακρον το α , κανων γάρ

ωδε δε οι Φρονέοντι δοάσσατο κέρδιoν είναι 2 ) . απο εστιν ο λέγων , ότε παρεπόμενόν εστι τη εκ του α

ούν τού δοάσσω ρήματος κατα τροπήν δωρικήν δοάζω, συνεστώσει διφθόγγω , μετά την υποστασιν του υπο

ως νίσσω νίζω , και πλεονασμό του δοιάζω. τακτικού Φωνήεντος , εκτείνει το α , ουχ ετέρου λόγου

'Ανενδοιαστως , αντί του αδιστακτους , και αναμφι-. επικρατούντος , οίον κλώ κλάω , ούραον ουράδιον, ούτως

βόλως. ούν αύω αναύω και άναυος.

'Ανεξικακία, η ανοχή του κακού , παρα του ανέχε-40'Aνήει, το ανήλθε πόθεν ποιείς και εκ του είω το πο
σθαι της κακίας. ρεύομαι , ο μέλλων είσω , και παρακείμενος είκα , ο μέ

'Ανεχαίτισεν , ανεκρούσατο, ήπείλησεν , ή εις του- σος ελα και διαλύσει έία , και τροπή του ε εις η ήία,

πίσω ήγαγεν , η μεταφορα εκ των ίππων. και εις το υπερσυνθελικος ήειν , το δεύτερον ήεις και ανήειν.

χαίτης. "Ανη θον, και ανηγον και ημίνθος και καλάμινθος.

"Aνες , άφες , εκ του ίημι του συγχωρώ , ο μέλλων 'Ανήκεν η Φωνή , αόριστος ή παρακείμενος και σημαί

ήσω , ο β αόριστος ήν , η μετοχή εις έντος , και το νει το ανήκεν είασε κατέλιπεν *) . ουδέποτε περιενεργη

προστακτικόν ες , και μετα της ανα προθέσεως ανες. τικού αόριστος εις α λήγον συνέπεσεν , ει μη ούτος μό

'Ανεσόβουν , σοβώ εστί το τρέχω , ένιοι το ενδιώκω: νος , εν πλεονασμό του και έηκε , και 'Αττικώς ήκε και

το μεν ουν άνεσόβουν αντί του ανέτρεχον προς τυραν- γίνεται έωκα . γέγονε δε κατα μετροποιϊαν , ως παρမှ

νίδα. η κατα απόστασιν γίνεται εκ του σέβω. συν -50 ωχηκε παρόχωκε. το δε θέμα το σεσημειομένον ημι.-

τάσσεται μετα αιτιατικής. 'Ανηλίων, αφωτίστων , σκοτεινών. εστί δηλος ο φανε

"Ανετος , εκ του έω το πέμπω , παρα το ανίημι, και ρος και εκ τούτου γίνεται δήλιος , αποβολή του δήλιος
αίετος ο απολελυμένος.

και ανήλιος και η γενική των πληθυντικών των ανη

"Ανευ , εκ του χωρίς , Φησιν επίρρημα αποχωρισμού ση

μαντικόν. συντάσσεται δε αεί γενική. αίκες άνευ εμέ. 'Ανέη , βήμα υποτακτικών των εις μι, ανώ, ανής , ανή,
θεν. επεκτείνεται εις θε και εις θεν . ουδέν αυτω 3) ανέη , ως το στήης στήλη. ως το , ου θην μιν πάλιν αυ
επίρρημα εις θεν λήγον. αι δε εις ευ λέξεις βαρυνό- 9ις ανοίσει 7) θυμος αγώνωρ.

μεναι άπτωτοί είσι. περισπώμεναι δε πτωτικαί εισιν, 'Ανήνοθεν, ανώρμα , έστι μέσος παρακείμενος , ως δη
'Αχιλεύ , ΓΙηλεύ. λοϊ' το 9 , ου γαρ ο ενεργητικος παρακείμενος πότε δια

>

λων .

ανεως . 6) Omnia bic turbata. cf. Etym . M.

XIII ; 458. 5) (Sic) omifa funt duo verba έχομεν όμοιον. ubi ανήσει . recte .

Vid . Etym . M. 4 ) ( Sic). L. ηνογον . 5) cf. Ειym. Μ. ν.

2 ) II. η ΙΙ . ΙΙ, 176 .1 (Sic) male at et plura alia . Vid. Etym. M. b . v .
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Πτειν ,
>

6

9 >

>

του 9 εκφέρεται. έστιν ουν το θέμα θέλω και εν συν- καυστικόν. φωτιστικών μέν των δικαίων , καυστικόν δε

θέσει αναθές και ανθ'ω υπερβιβασμό του ε ανέθω, των αμαρτωλών και ανόμων. διφυής δε άνθραξ λέγε

τούτου ο μέσος παρακείμενος , ήνοθα , συνήθως τρα- ται ο Χριστός κατ’ αλληγορίαν. γίνεται δε παρα το

πέντος του ε εις ο. και αττικώς αναδιπλασιασμώ αν . θέρω το θερμαίνω θέρας , και μετα της ανα προ

ήνοθα. ή εκ του θέω το τρέχω. θέσεως αναθέραξ και άνθραξ , σημαίνει το πυρ , ήτοι

'Ανήκεστον , παρά το ακώ το θεραπεύω. ένθεν το το πεπυρωμένων ξύλον λέγεται άνθραξ , το δε εσβε

ακεώμεθα λάσσον). ακώ , ακέσω, ακεστός : ακεσταί σμένον κάρβων λέγεται. έστι δε και λίθος ούτω κα

τοι Φρένες εσθλών. ως τελω τελέσω , τελεστος ατέ- λούμενος , τη χρόα πύρινος.

λεστος. ακεστος ούν και τροπή του α εις η ήκεστος, "Ανθρωπος, δια το άνω θρεϊν 3) τον ώπα , ήγουν

και μετα της α στερήσεως , ήτις λαμβάνει πολλάκιςΙο οράν. πάντων γαρ των κτηνών κάτω βλεπόντων , μό
τον ανηκεστος. ως το αναιδής και αναίσχυντος. νος άνθρωπος άνω βλέπει. ή δια το ορθώς περιπατείν .

"Ανηθον, εκ του ηθεΐσθαι , οίον ανορμάσθαι. και εις το ανήρ και ενάνθρωπος .

"Ανηστις , ο άσιτος , παρά το εδω εστος, πανώνυμόν "Ανιγρος, ο λυπηρος και βλαβερος , παρά το ανία

έστιν, ως πιστός πίστις , και κατα σύνθεσιν άνεστις ανιαρος και συγκοπή και πλεονασμά του γάνιγγος.

και άνηστις , της στερήσεως μηδέν πλέον σημαίνοντος, 'Ανία , η λύπη παρά το ιέναι το πορεύεσθαι μετα του

ως εν τω άσταφις . και εις το νηστις. στερητικού α , εμποδιστικών γαρ η ανία του προκό

'Ανησίδανος , και τα δώρα αναδιδούσα" δάνος γαρ το ο σημαίνει την χαλεπότητα και δυσίατον λύ

δώρον, όθεν κατ' αντίδρασιν δάνεια το μη δώρον. πην . και γίνεται παρά το ιώ το θεραπεύω. ία και

' Ανήνυτον, ανωφελές , ακατόρθωτον , και μη ανυμένου μετα του στερητικού α άια και πολλάκις πέφυκε πλεο

εστίν. εις το ανύω.
20 νάζειν το ν εν ταίς στερήσεσιν , οίον ααιδης, αναιδής ,

'Ανήρ ανθρώπου διαφέρει. ανηρ μέν γαρ κυρίως λέγε- ααίμων, αναίμων. γράφεται δε δια του και το αγία

ται ο επ' αρετή τινι διαπρέπων. άνθρωπος δε ο επί διάτι; τα δια του νια θηλυκά έχοντα μακρον το α δια
μηδενί διαπρέπων. και εις το φίλος . του και γράφεται , μη όντα από των δια του ενώ ση

'Ανήρ , παρά το ανύειν αυτόν και πράττειν, ανυστικω- μάτων , οίον μανία, πενία , γωνία , ξενία , πρόσκειται

τερος γαρ ο ανήρ της γυναικός. και εις το μακάριος μακρον έχοντα το α δια το πορνεία , αλαζονεία ).

ανήρ εντοις επιμερισμούς. και άλλως, τα δια του για θηλυκα των παραλη

'Ανηρείψαντο , ανήρπασαν παρά την έραν την γήν γόμενα συστέλλει αυτό , οίον γωνία, πενία , ξενία.

ανηρέψαντο και πλεονασμό του και ανηρείψαντο , δια σεσημείωται το ανία , επειδή από του πω γέγονε, το θε

το μέτρον. κυρίως δε το εκ γής αναλαβείν. ραπεύω, όπερ έχει μακρον το ι .

Ανθέξητε, αντιλώβητε, εκ του αντέχω άνθέξω. 3ο'Aνία, η βάσανος και η λύπη. ανία παρα το ανίατος
'Ανθερεών, ο Φάρυγξ , παρα το εκεί πρώτον εξανθείν καιδύσκριτος.

το γενείον. ή παρα άνθησιν των τριχών. 'Ανιώ , ιώτα, ανιάν γαρ οι Αιολείς πολλάκις κατα,

'Ανθηδων, η μέλισσα παρά το τα άνθη ενδείν εν αυ- συστολήν. έστι γαρ η ετυμολογία αύτη παρά την ίασιν,
τα . απλαϊ γαρ τρύγος" γλυκίς ήν έτικτεν Ανδηθων2). ήτις δια του και γράφεται.

'Ανηρίναστος , ο μη κρατών α' έχει, αλλα αποβάλλει, 'Αγιείς , αφιείς , παρορμών έστι δε το θέμα ημι , και
απο των συκών των αποβαλλουσών , δια το επιβληθή- παρατατικός ην , η μετοχή ιείς έντος , και μετα της

ναι 3) αυταίς τους ολίνθους , των απο τών έρινεών. ανα προθέσεως ανιείς. συντάσσεται μετα αιτιατικής.

τοίς γαρ ολίνθοις των αγρίων συκών εντίκτεσθαι ψή- και εις το τίμη .

νας , οίτινες επιδεσμούμενοι ταϊς μέραις 4) συκαΐς, υπο 'Ανιμώ, εκ της ανα προθέσεως και του ιμώ το ανα

των γεωργών ενδυόμενοι τοίς Φήλιξι στερεους και επεν-40 λέγω. τούτο έκ τού ιμάς ιμάντος , δε σημαίνει τον λώ
παντους αυτους ποιούσιν . επί των ούν απολλύντων και ρον . οι γαρ αρχαίοι προς το μη κατακεκλάσθαι τα ,

έχoυσιν επέλαβον ανηρίναστος. αγγεία αυτών εκ δερμάτων εποίουν εξ ου και ιμονια

'Ανθέριξ , παρά το άνθος . σημαίνει δε το άκρον των το αντλητήριον. και εις το εμάς.
ασταχύων. 'Ανοείν του αγνοείν διαφέρει. αγνοείν μεν γάρ έστι

'Ανθιας, δια το ως άνθος είναι , ή δια το άνω θεω- το μήδ όλως αισθάνεσθαι. ' ανοείν δε επιλανθάνεσθαι .

ρείν , προς το καταδιώκειν τους ιχθύας. "Ανοια , παρά το νούς νοος , νοΐα, και μετα του στε

"Ανθεια , η" Ήρα ότι ανίησι τους καρπούς. η αυτη ούσα ρητικού α άνοια. το νοι διφθόγγι διάτα και τα παρα

τη Δημήτρι.. το νους και χρούς και τους συγκείμενα δια τής οι δι

'Ανθοποιον , παρα το άνθος και το ποίον . το δε άν- φθόγγου γράφεται. οίον άνοια , σύννοια , σύρροια.

θος παρά το άνω θέειν 3 εστι τρέχειν. παν γαρ άν-so'Aνόπιν και κατόπιν , έκ τοϋ έπω το ακολουθώ, και
θος άνω τρέχει . δι ' ου και άνηθον , και γράφεται μετα της ανα προθέσεως ανόπιν και μετα της κατα
δια του η. προθέσεως κατόπιν.

' Ανθραξ , παρα το αναθερώ το θερμαίνω , αναθέραξ , 'Ανοίγω, εκ του οίγω το ανοίγω , εύρηται κατα διάστα

και εν συγκοπή άνθραξ. σιν ώιξε δε θύρας.

"Ανθραξ, λέγεται το απο τινός ύλης μεταβληθέν και Ανοσιουργία , ασέβεια , το άνευ οσίου έργου.

μεταποιηθέν εις πυρος φύσιν. έχει δε ο άνθραξ φύ- 'Ανόστιμος , παρά το νόστος νόστιμος και ανόστιμος ,
σεις δύο , το φωτιστικών , το καυστικόν , και ως το , το δε κόστος παρά το νοστώ, νοστεί .

ύδωρ διφυω άνθρακα δέχεται , ήγουν φωτιστικών και 'Αννόνα , η παρα βασιλέως διδομένη εκάστω ενιαυτώ δόγα.

OC

Σ

1 ) 12. X111 , 115. 2) ενδεϊν 'Ανδηθών (Sic). 3) Bal- Quid fi peñv Lit compendiutn fcriptionis pro 9swgrīv ? cfr. ſupra

λουσών επιβληθήναι (Sic). cft . Ειym. Μ. 4 ) L. ημέρoις. ν . ' Ανθιας. 6) θρόσκειναι åragorria (Sic .) corrupta .

(sic.) 9geix quoque habet Etymologicon M, Sylb . vult d'ers.
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αμοιο πόλιν.

το μ.

Αντην , εναντίον επίβδημα και παρα το αντώ αντην , ως 'Αντιασας, απαντήσας , εκ του αντιάζω τούτο εκ του

κρύβω κρύβδην, και μίγω μίγδην. αντιω , αντιάσω.

'Αντηρεις , το υποστήριγμα , παρά το τέρας το απαλόν : 'Αντιβιον , το εναντίον τοξευμα , επίρρημα τοπικόν.

το ρεις διφθόγγω, ώφειλε δε δια του ι. επειδή τα το ον μικρόν διάτι; τα απο διαφόρων πτώσεων εις

είς θηλυκα 1) κοινολεκτούμενα αποστρέφονται την ει επιβόηματικής σύνταξιν μεταγόμενα και την αυτην γρα

δίφθογγον· οίον κρηπίς, βολις , ασπίς χωρίς του Φην ταϊς πτώσεσιν έχει, γίνεται δε εκ της αντί προ
κλεϊς , και των παρ' αυτού. πρόσκειται κοινολεκτού- θέσεως και του βία , και σημαίνει την δύναμιν. σημαί

μενα δια το αφανής, εις τούτο γαρ οι Βοιωτοί δια της νει δε η αντί πρόθεσις την εξ εναντίας σχέσιν.

ει διφθόγγου γράφουσιν. έδει γαρ το αντήρεις δια του "Αντικρυς, και αντικρυ διαφέρει. άντικρυς σημαίνει το
ι γράφεσθαι , αλλ' υπο της αφορμής της ετυμολογίαςτο διαρρήδην , το Φανερως , αντικρυ δε το εξ εναντίας ) ,
δια της ει διφθόγγου γράφεται. παρα γαρ το ερείδω παρά την αντί και το κάρα , αντίκαρα , αντίκαρυ και

ερείσω γέγονε εκβολή του ω έρεις , και εκτάσει του ε εν συγκοπή αντικρύ , το κατ' εναντίον , το ως άν ει

εις η, ήρεις και αντήρεις.
είπή τις αντικέφαλο » , εξ εναντίας 7). τοιούτον εν

'Ανταναιρείται, εκ του αίρω το επαίρω, ως το αίρε- συγκοπή και το κράναι το επιτέλεσαι , δια του νεύμα

ται από της γης το μνημόσυνον αυτού. το αίρω ση- τος της κεφαλής. το κρυ ψιλον διότι 8) , τα εις υ.

μαίνει δ. αίρω το προσφέρω , εξ ου και άρτος, ο κα- λήγοντα επιρρήματα βραχύ έχουσι το υ , μεσσυγύ, με

θεκάστης τω σώματι ημών προσφερόμενος. αίρω το ταξύ, χωρίς του αντικρύ. και ώφειλεν είναι αντικρυ,

διαχωρίζω, ως το διαιρούνται αι προσωδίαι. αιρώ το αλλα τα είς σ λήγοντα επιρρήματα ει μεν φυλάσσει
προαιρούμαι , εξ ου και προαίρεσις και προαιρετικός. το αυτο σημαινόμενον , και τον αυτον τόνον φυλάττει,

αιρώ το καταβάλλω, ως το, Φη γαρ ογ’ αιρήσεις Πρι-20 οίον , ούτως ούτω , μέχρις μέχρι. επει ούν το αντι
κρυ ου το αυτο σημαινόμενον εφύλαξεν , ούτως ουδε

*Αμμι, αντωνυμία δοτικής των πληθυντικών , παρα τρισε τον αυτόν τόνον ανεδέξατο. διο το μεν οξύνεται , το

διαλέκτοις λέγεται 2). οι Ίωνες συστέλλουσι τοι και βα- δε προπαροξύνεται.

ρύνουσι, και πλεονάζουσιν έτερον σύμφωνον, και συστέλ- ' Αντιβολά , αντιμιολώ κατα συγγένειας του β προς

λουσι την άρχουσαν , και ψιλούσιν αυτό, ως το , άμμι σημαίνει δε το βοηθώ , και παρακαλώ και
δε έργον. οι δε Δωριείς συστέλλουσι τοι και οξύνουσι. υπαντα.

"Αμμος , παρά το άμικτον αυτήν είναι . 'Αντιβολώ , παρα της αντί προθέσεως και του βολώ.

"Αμνιον 3) , αιμοδοχών αγγείον: " Όμηρος , Περσεύς δ' 'Αντιλαβοιτό σου, υπερμαχήσοι σου , εκ του λήβω
άμνιον είχε. αίμνιον το του αίματος δεκτικον , απο- το λαμβάνω, λήψω , έλαβον , το ευκτικόν λάβοιμι,,

βολή του ι αμνιον. παρα το αίμα αμνιον , ως αλητον30 λάβοιο , λάβοιτο.

και αητον. εστί μέν τών άπαξ ειρημένων ή λέξις. Αντίξουν , εναντίον , η αρμόζον , η αντισούμενον.

σημαίνει δε αγγείον , όπου το αίμα του ιερείου δέχεται. γαρ αντί πρόθεσις ου μόνον το εναντίον σημαίνει, ως

και έστι κατά το έτυμον αμένιον , στερητικόν του μέ- εν τω αντιστάτης , αλλά και το τσον , ως το αντίθεον

'Αίαντα αντί του ισόθεον. τροπη δε Αττική του σ εις

'Αμνις , και αμινός τα πρόβατα τα μικρά , παρά το μέ- ξ , οι γαρ ' Αττικoί το σύμβολον ξύμβολον λέγουσι.

νος και το α στερητικόν , ομενηνός ο ασθενής , και εκ 'Αντίον, παρά το άντω βαρύτονον δήμα. έστι δε και

τούτου υποκοριστικών αμνις και αμινός. αντώ περισπώμενον , αφ' ου το αντήσω, και αντην
' Αμνος , το μικρόν πρόβατον, ο απαλός και τρυφερός, επίρρημα, και αντίoς.

παρά το μή έχειν μένος. ή παρα το μνους μετα του Αντιόωσα,'Αντιόσα, παρά την αντί πρόθεσιν γίνεται αντίος,
στερητικού και και αποβολή του ο αμνός. μνους δειο εκ τούτου αντιόω , αντιώ . αντιών ούν η μετοχήκαι το

εστιν η απαλοτατη θριξ των αρτιγονών ζώων. θηλυκόν αντιώσα και πλεονασμό του ο αντιόυσα , ως
"Αμολγον , το μέσον της νυκτος , καθ' ° ουκ αμέλ . γελόωσα κυδιότωσα.

γουσιν. "Αντίος , το τι ιώτα διάτα 8) ; τα δια του ιος 2) ονό

'Αμοργον, παρά το μιή αμέλγειν εις τοιαύτην ώραν. ματα προ μιάς τον τόνον έχοντα αναπέμπει τον τόνον

και "Ομηρος , μολγών εν νυκτός , τουτέστιν άωρίας. εν τη συνθέσει , οίον ποικίλος , παμποίκιλος , αγκύλος
*Αμoτoν , απλήρωτον , ή ακόρεστον , αφ' ου και μότα μεσάγκυλος , Αθηναίος φιλαθήναιος, πλησίος , παμπλή

τα πληρωτικά των πραγμάτων 4) είρηται δάκη. σιος, χωρίς ει μη σύνθετα υπάρχει ένεκεν ενεργείας,

'Αμορραίος, δια του ο μικρού. 'Αμυραίος από της παροξυνόμενον αίολος , το γαρ κορυδαίολος ουκ έχει

μρο 5) πόλεως δια του ο μεγάλου και ενος ο κατα8 εγκείμενον το όλος , αλλα το αιόλλω ρήμα το κινώ ,

παράδοσιν. 50 παρθένος αειπάρθενος " ) . ει μη χωρίς σύνθετα υπ

'Αμορραίων, όνομα έθνους γενικής των πληθυντικών. άρχει δια το βουκόλον , ιπποβουκόλον τούτο γαρ ένεκα

η ευθειικ ο 'Αμορραίος , το οε τοπικόν το μω μεγα , και ενεργείας τον αυτον τόνον εφύλαξεν , ει τη συνθέσει,

έν ρ , οίον το 'Αμύριον. και τους ίππους βόσκων , το εναντίος παρέλκουσαν έχει

*Αμυδρος, παρά το μύδρος και σημαίνει τον πεπυρακτων- την εν πρόθεσιν. το γαρ αντίος εναντίος το αυτο ση

μένον σίδηρον. αμυδρός
αμυδρός ο αλαμπής και σκοτεινός , μείνει. και τούτου χάριν του απλού τον τόνον εφύ .

τούτο παρα το μύω το καμμύν. λαξεν, ως σχεδόν μη γενομένης συνθέσεως . και εις
"Αμνος , στερητικόν το α έγκειται , και εκ του μνου με- το εναντίον .

ταβεβηκώς. μνούς δε λέγεται η μαλακή θριξ , η εκ . 'Αντιόχεια , κατά παρώνυμον παραγωγην γέγονε από

γεννητη πάντος ζώου. της γενικής του αρσενικού του Αντιόχου.

$

νους.

>

.

1ο

1 ) ( Sic ). 2 ) ( Si ) Tunbata quaedam. τ . Ειym. Μ . 359. εναντίον εναντίας (Sic) .

3) cfr. Γupra p. 45 . (Síc) . Chavor. Fanywv. cl . et Schol. ad 9) (sic .) Niliil ad rem, sos L. os.
II . IV, 410. et alibi. 5) (Sic.) 6 ) cf. Schol . ad 11. 11 , tur cf, Etym. M.

7) (Sic.) 8 ) Crr . Ειym. Μ.

10) omnia' bic confundus
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'Αντίχειρα

δημια αοιδώ.

'Αντισηκωσις , εκ της αντί προθέσεως και του σακός, ούτω και από του ανήγα γίνεται βήμα ανήγω , και τρο
ο σημαίνει την ασπίδα . πη του μακρού εις μακρόν ανωγω. τοίς γαρ ανάσσουσι

'Αντίπαξ , παρά την αντί πρόθεσιν και το πτήσσω. και άρχουσι πέφυκε το κελεύειν. έχει δέ μέλλοντα .

'Αντισηκούντα, σημαίνει τον εξισάζοντα , και γίνεται πληθύν δέ ποτί νήας ανοίξομεν απονέεσθαι.

έκ τού ίσος βήμα ίσω , ο μέλλων ισώσω , ο παρακείμε- ' Ανωίστι , κρυφώς, απροσδοκήτως , παρά το οίω οίω ,
νος ίσωκα και εξ αυτού ρήμα ίσηκώ και αντισηκώ. ή εξ ου και δισάμενος , δίστι , και επεκτάσει του ο εις ω

παρα το σώκειν δ' σημαίνει το ισχύειν, εξ ου σωκος. . ωϊστί , και μετα της ανα προθέσεις ανωϊστί.

ο Ερμής τούτ' έστιν ο ισχυρός. σακος ο έριoύνιος., *Ανωγεν, αορίστου δευτέρου τρίτου προσώπου. κατα

Αντίστοιχον, το Τσον , σκιάς γαρ αντίστοιχον φωνήν συστολήν του η έστι ρήμα ανωγώ συζυγίας πρώτης των

έχεις , τουτ ' έστιν Τσον σκιάς , εκ του στείχω. τοτο περισπωμένων. και παρατατικός ηνώγουν και το τρίτον,

στοι δίφθογγος διά τι ; όσα δήματα εν κινήσεσιν ευρί- ήνωγει ο μέλλων ανογήσω, ο αόριστος γνώγησα, ο
σκονται 1) . έστι ρήμα στείχω και στιχώ δευτέρας συ- δεύτερος ήνωγον , ώσπερ ολισθώ ώλισθον και αμαρτώ

ζυγίας των περισπωμένων από του στίξ στιχος , και ήμαρτον .

από του στείχω στοιχός και αντίστοιχον. "Αορες , αι γυναίκες κατ' υπέρθεσιν παρα το οαρίζειν ,

'Αντίπαλος, ο εναντίος , ή ο αντιπαλαιων ή ότι ο όθεν και το άορον ένεκα.

κατά πάλoν τουτ' έστι κλήρον έναντιουμενος . 'Αοίδιμος, ώσπερ παρα το βουλή γίνεται βούλιμος, ούτω

'Αντιτόρησας, διατρήσας , διορύξας. πυκνον δόμον άν- κ. αοίδιμος παρα το αοιδή . ως τροφή τρόφιμος και

τιτόρησας , από τoυ τoρώ τορήσω. αοίδιμος ο περιβόητος.

"Αντυγες, αι άνω περιτετυγμέναι περικεφαλαίαι , και 'Αοίδιμος , ονόμαστος , περιβόητος , μακάριος παρά το

γαρ ή εις το κάτω τετυγμένη καταίους καλείται.
αείδω.

μέγας δάκτυλος , ότι αντίκειται τοΐς άλ. 'Αοιδός, επίθετον παρα το αείδω αοιδός. και το αείδω
λοις , ή ότι το τσον δύναται τη δλή χειρί. αργοί γάρ κατά συναλοιφήν γέγονεν άδω , ομοίως και το αοιδός

εισιν οι άλλοι χωρίς αυτού. ωδος , και το αοιδή ωδή. από του αοιδος παρήκται

'Αντιφερίζει, ανθίσταται, αντιλέγει ή εξισούται , είτα ως κνήθω κνηθιώ, μείδω μειδιώ,

παρά το φέρω Φερίζω και αντιφερίζω. ούτω και αοιδιώ κατα παραγωγήν , αοίδιμος εξ ου και
"Αντεξ , η ασπις από του άνω τετεύχθαι. και η περι- επαοιδός.

Φέρεια του άρματος. "Αορ , το ξίφος , παρά το γείρω , και άορ, και αείρεται.

"Αντλημα , εκ του αντλον , τούτο εκ του αντλάν , και 'Αορτηρ , το απηωρημένον .

καρτερείν εκείσε το ύδωρ , το δια των εφιγμένων πόρων 'Αοτσητηρ, βοηθός, ο άνευ όσσης και κληδόνος αυτό
εισερχόμενον. 30 ματος βοηθος , παρά την όσσαν και όσσητηρ , και ο

*Αντρον , παρά το άνω τετρήσθαι , ήγουν τετρυπήσθαι. αοσσητήρ.

και εις το μανδρόν.
"Αξιος , και αξία παρα το άζω, μέλλοντα .

"Αντυγες, οι τροχοι του άρματος , παρά το άνω τε- 'Αξιώ, το παρακαλώ και τιμώ , δοξάζω , το ισώ , το εύ
τεύχθαι. ομοίως και το καταλτυξ. πρεπώ , και το επιτυγχάνω.

'Αντώνιος, άνθος ωνήσεως, ή αντί ωφελείας, αντί γαρ 'Αξίνη, παρά το άγω το κλάνω , έξω , αξίνη.

άνδρέας Ανδρέ ). δια χριστόν σαλός, αντί δε παυλου, "Αξυλος , όνομα κύριον , παρά το έξω μέλλοντα.

παυλος και απλούστατος . δια του υλoς τρισύλλαβα ποικίλα περί την ταξιν ευ

'Ανύποιστος , ανυποφόρητος, ανυπομόνητος, εκ του ρίσκονται. δάκτυλος , δέρκυλος , καμπυλος , κρύβυλος.

οΐω το φέρω οιστος , και μετα της υπό προθέσεως ύποι- 'Απαιωρημένος, εκ του αύριο το κουφίζω, και πλεο

στος , και του στερητικού α και πλεονασμό του ν ανύ-40 νασμα του ω αιωρώ , αιωρήσω.
ως επί του είωθα,

ώσπερ έστιν από του έθω, έσω , εδ.α, είθα , είωθα

'Ανύω, σημαίνει το πράττω, το τελώ και το ωφελώ, και αφείηκα και πλεονασμό του αιώρηκα και ώρη

και το κατορθω και το οδεύω. κα 4), ο αόριστος απηύρησα, η μετοχή και απαιωρήσα :.ó

'Ανύω, παρά το άνω το πράττω. το δε άνω διφορεί- 'Απαγορεύειν, εκτός γένεσθαι του λέγειν. ή από πο
ται. έστι γαρ παρά τω ποιητή και μακρον και βραχύ. θεσις δηλοί το χυρίζεσθαι. ο γαρ απαγορεύων εκτός
και μακρον μεν, οίον , μάλα γαρ νυξ άνεται 2) , βρα- έστι του λέγειν.

χυ δε ,ως εντω , όπως "Ήφαιστος γ' εθέλοι και έρ- Απαλόν, έκ τού απαλόν και τούτο έκ τούάφη ,αξε
γον άνυτο. το δε ανύω αεί ο ποιητής εν συστολή πα- λον και απαλόν , οιονεί το ευφνες και τρυφερόν : διο
παραλαμβάνει. και εις το μήνυμα , και ωκεανός. και δασύνεται.

"Ανω, εκ του αν συνδέσμου γίνεται άνω , και σημαίνει ό'Απαξ, επίρρημα αριθμητικόν.

τον υψηλον τόπον. ώσπερ και η κατα πρόθεσις προς. 'Απανευθεν, επίρρημα τοπικόν , εκ της ανα προθέ
λαμβάνει το αν και γίνεται κάτω. ομοίως και η εξ σείως άνευ , άνευθεν και απανευθεν. ως από του άτερ

προσλαμβάνουσα το υ γίνεται έξω. και η εν ομοίωςω άτερθεν και απώτερθε. σημαίνει δε το χωρίς.
ενσω και έσω . το δεξιά και αριστερα είρηται. "Απαστος , ο άγευστος παρα το πώ το έσθίω. εξ ου

'Ανωγή, παρά το άνω επίρρημα και το γάλα όνομα και πόα η βοτάνη και πηγή, και Φηγή . η πρώτη γαρ

γέγονε ανωγη κατα κράσιν. τροφή από ορυων , ως ούν από του μώ το ζητώ , γίνε

'Ανωγω , κελεύω , τούτο εκ του ανάσσω , ο μέλλων ται μαστος , ούτω και πω παστος και απαστος.

ανάξω, ο μέσος παρακείμενος ανηγα. και ώστερ εκ 'Απαρτία , και κατά τον οίκον κόσμος , τα λεγόμενα

του πέπληγα μέσου παρακειμένου εγένετο πεπλήγω, επίπλα . έστιν απαρτω παράγωγον εκ του απαρτίζω,

Ν

9

τα

ποιστος.

a

1) όσα 251. 4) ως επί του είωθα – και άρηκα ( Sic).ευρίσκονται cfr. Εtym. Μ . ubi eadem haec re

gula imperfecte prouti hic adducitus. 2 ) (Sic.) 3 ) 11. Χ,

5) (Sic.)
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κου ,

δηλαδή το αρτίως, ό έστιν εναρμόστως συμπληρώ . και 'Απέκτατο, εκ του κτώ το Φονεύω , παράγωγον κτω.

απαρτία ' ) .
μαι , έκταμαι , εκτάμην, έκτασο , έκτατο και απέκτατο.

'Απαρασκευος, και απαρασκεύαστος διαφέρει. ο μεν Απελάτης, κλέπτης , εκ του απελαύνειν την απάτην.

γαρ δι' αυτήν την χωρηγίαν έχων παρασκεύαστος 'Aπελεύθερος και εξελεύθερος διαφέρει , απελεύθερος
αν λέγοιτο. ο δε δια ετέρου απαράσκευος. ο μεν άρ- μέν έστιν , ο εκ δουλείας ελευθερώμενος , εξελεύθερος

χων , ο μονόμαχον 2) θέλων δούναι απαράσκευος λέ- δε ο γενόμενος δια χρέος προσήλυτος ή κατα άλλων
ο δε μονομάχος απαρασκεύαστος 3). το μεν τινα αιτίαν δουλεύσας.

γαρ το δια παθητικήν έχει έμφασιν , το αυτεξιούσιον, 'Απεμυθεόμην, απηγόρευον , εκώλυον , μυθέω , μυθώ.

ο δε παθητικήν. 'Απειρογως , εκ του δήσσω το ρηγνύω.

'Απάτερ-θεν , άνευθεν και χωρίς. από του άτερ επιρ-το'Απεκτάνει , κτείνω ο μέλλων κτενώ , ο μέσος παρα

δήματος άτερθεν και απάτερθεν. κείμενος έκτονα, ο υπερσυντέλικος εκτόνειν, εκτόνεις,
'Απαργμάτων , των τελείων θυσίων και γίνεται παρα εκτόνει και επεκτάνει .

το άρχω, άπάρχη και απαργμα. *Απενος , εις το αφενος.

'Απαργματα , αι μεγάλαι απαρχαί τών θυσίων. παρα Απεοικότα , εκ του είκω το ομοιώ.

το άρχω αργμα, και απαργμα. " Όμηρος " άργματα θύ- 'Απερείσιος, έκ τού πέρας άπερος , άπειρος , απερεί

σαι θεοίς αίειγενέτησι. σιος , και καθ' υπερβιβασμον άπειρέσιος του ι .

*Απαυθαδιάζω, από του αυθάδης αυθαδιάζω. . τούτο 'Απερύκειν, κωλύειν, κατέχειν , κρατεϊν, ερύω , ερύ
κακήν κακως 4) . από του έρα , δε σημαίνει την γην, εράκω και

'Απεληλαμένος, εκ του ελώ ελάσω , ελήλακα ελήλα- ερύκω κατα τροπήν του α εις ν ' η παρά το είργω ,

μαι , εληλαμένος και απεληλαμένος. 20 σημαίνει το κωλύω, εργύη και ερύκω" κυρίως δε ερύ

'Απάτη, η πλάνη , αάτη , και πλεονασμα του π απάτη κειν εν τη γή κατέχειν.

εκ του απατάω. 'Απεβουκόλισα , παρα το βουκολώ , τούτο παρα το
'Απαλαμνος, ο μη δυνάμενος παλαμήσασθαι, ό εστι βουκόλος .

τεχνήσασθαι . ή και μη εν παλάμη μένων , τουτ' έστι 'Απεμβρξάτο , από του αμέλγω , αμέλξω, ήμελξα

μάχη.
ημελξάμην , ήμέλξατος και τροπή του και εις ο , και

'Απαμείρεται, αποχωρίζεται. έστι μείρω το μερίζω, του λείς ρ , και μετά της από προθέσεως απεμόρξα.

και μετα του στερητικού α αμειρώ , και μετα της απο το , το απεδάκρυτο , σημαίνει το απένιψατο.

προθέσεως απαμείρω. 'Απερείσια , εκ του πέρας. ων ουκ έστι πέρας.

Απελος , το έλκος, παρά το μη προσπελάζειν την 'Απεσαν, απέλαβον , διότι προπαροξύνεταικαι πάν ρήμα

σάρκα και άλλα διηρήσθαι και γαρ έλκός παρα το διείλ-30 εις αν λήγον χρόνω βραχεί παραληγόμενον, απλούν
κυσθαι την σάρκα εκ της τομής. ή σύνθετον , ό εστι δήμα ) προπαροξύνεται, ει μη

'Απειλή, παρά το απόθεν είναι ελέους. απείλειν ση Δωρικόν είη προπερισπάται δε μακράς ούσης. όθεν το
μαίνει το υπισχνείσθαι, απείλλειν δε το είργειν. μεν άπεσαν τρίτην απo τέλους έχει την οξείαν . το δε
πει διφθόγγω διάτι; τα διά του είλη θηλυκα οξύ. απείσαν ούκ έστι.

τονα τη δει διφθόγγω παραλήγεται , οίον απειλή οφει- 'Απεσκοράκιζεν, ύβριζεν , εξέριπεν, ή έχλευαζεν,
λη , ωτειλή , πλην του χηλή και θηλή. ψιλή δε ι. εις έρημον έπεμπεν. ' Αριστοτέλης Φήσι , λοιμού κατα

' Απατούρια , εορτη επιτελευμένη τα πυανεψιονι μηνι σχόντος και και κοράκων πολλών γινομένων τους ανθρω

του Διονύσω . φησι γαρ και τον Διόνυσον και την εορ πους θηρεύοντας, και περικαθαίροντο εν ζώντας και
την απατούρια ή από της απάτης. ή επειδη εν επιλέγειν , τώ λοιμώ, φεύγε κόρακας 7). 'Αριστείδης

ταύτη τη εορτή τους γεννωμένουςεντώενιαυτού εκεί 4ο δε αποδίδωσι, διότι εν τραχεσί τόποις και κρημνώδεσι
να παίδας ενέγραφον , ομνύντες οι πατέρες περί τούτο νεοττοποιείσθαι λέγειν ημάς την παροιμίαν , φεύγε

απάτη όντες , τότε πατέρας έχειν παΐδας , η 'Αθη- σκόρακας 8 ) .

ναίων έδόκουν 3). 'Απετίννυον, έκ τοϋ τίω το ανταποδίδωμι. γίνεται δε κα
'Απαυλία , εορτή παρα 'Αθηναίοις , ότι τότε άρχεται τα πλεονασμον του ντίνω , και κατά παραγωγήν τιννύω.

η κόρη χωρίς πατρος αυλίζεσθαι. 'Απεχθής , το αρσενικον και θηλυκόν απεχθής. γέ .
'Απειλή, η μετα οργής επίπληξις, παρά το απείλλειν γονε δε παρά την από πρόθεσιν και το έχθος . σημαί

ο εστιν απείργειν. ο γαρ απείλων τον θελοντα τη νε :: δε την έχθραν.

πράττειν απείργει. ή παρα το από και το είλω, η απο- 'Aπηγόρευσεν , απείπεν , παρεκελεύσατο. γίνεται δε
2.λείουσα των δεόντων. έστι γαρ απείλη λόγος συστρέ- εκ της από προθέσεως, και του αγορεύω και απαγο

φων το δέον. ή λόγος απείργων των αμαρτημάτων. 5ο ρεύω, ο αόριστος απηγόρευσα. σημαίνειδε το απαγο
'Απειλημμένοι , συνειλημμένοι , συγκεκλεισμένοι, κε ρεύω το άπαναίνομαι , ό έστιν αρνούμαι, τούτο εκ του

κρατημένοι. απο του λήβες , το λαμβάνω , ο παθητικός ναι επιρρήματος και εξ αυτού ναίνω , και μετα του
παρακείμενος λέληει μαι , αποβολή του λ έλημμαι και στερητικού και αναίνω , το απαρνούμαι και μετα της απο

ο "Αττικός εϊλημαί. προθέσεως άπαναίνομαι. και εις το απηνής : εκ τού
"Απειρος , ότε τον αριαθή σημαίνει , γίνεται απο του

του ουν το απαγορεύω.

πείρα , άπειρος , οιονεί ο έστερημένος της πείρας, ότε 'Aπηλεγέως, αποτόμως έστιν αλέγω το βοηθώ , εκδε τον μέγαν , από της πέρας γίνεται απερος και τούτου γίνεται αλεγης , και μετα της από προθέσεως
κατα πλεονασμόν του ι άπειρος , οιονεί ο μη έχων απηλεγης και το επίβδημα απηλεγέως. η παρά το αλε .

πέρας . γείν ήγουν άφροντιστεϊν .

TO

1 ) (Sic ). Defunt quaedam fupplenda ex Etym. M. 2) vel omilla reſtituenda ex Etym . M.

μονομαχίαν .
3) o de dia' - asagutx. Sici . Piura fphalmata Etym . M. 7 Plurima bic male.

infunt. 4) (Sic.) 5) περί τούτο - , έδόκουν (Sic) confula et Pro φεύγ' ες κόρακας.

6) ( sic .) male. Emend. ex

8) φευγε σκόρακας (Sic.)
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"Απηνήνατο, έστιν επίρρημα συγκαταθέσεως ναι και 'Αποαιρείσθαι, αρπάζειν, ό έστιν αφαιρείσθαι , κατά
εξ αυτού ρήμα ναίνω , και μετα του στερητικού α το πλήρες της από προθέσεως, μη συγκoπεισης.
αναίνω το απαρνούμαι. 'Αποβουκολώ, σημαίνει το απατώ και αποπλανώ.

'Απηλγηκότες , αποκαμόντες, απελπίσαντες αμεριμνή- 'Αποδαρ'θρείν, μη ταρθρον αιρεϊσθαι, μήτ' αποδαρ
σαντες, ή αναισθήτως έχοντες. θήναι 1) , τουτ'έστι κοιμηθήναι. έστι δήμα δρήθω το

'Aπηνης , ο σκληρός, αινώ και απεινώ, εκ τούτου απαι- κοιμώμαι , οδ . αόριστος εδραθον, και εν υπερβι

νης και απηνής, ο ών εγγυς του αινείσθαι, ή από του βασμό του α' έδαρθον και Αττικώς έδαρθην και ο μέλ.

είνος , ο σημαίνει τον έπαινον , γίνεται αινής και προς
, ο

λων β δαρθώ, το απαρέμφατον δαρθήναι , κατ' αντί

ηνής , ο ευπροσάγορος και πράος " παρα του εγγυς εί- Φρασιν. δρώ γαρ το ενεργώ , ου παράγωγον δρήθω,
ναι του αινεισθαι , ούτως εκ τού εναντίου παρα το αί- το οι δε κοιμώμενοι ουδέν ενέργουσι . συντάσσεται δε το

νος μετα της από δηλούσης το πόρρω γίνεται απηνής, δρώ μετα δοτικής.

ο πόρρω ών του αινείσθαι , ή ο μη ηνίαις είκων, οιονεί 'Αποδημία επιδημίας διαφέρει. αποδημία μεν γαρ

ο σκληρος , από μεταφοράς των ίππων. έστι δε τρι- εστιν η αφ' ετέρου εφ' έτερον έξοδος . επιδημία δε ,

γενές. εις τον αυτον τόπον επάνοδος τε και υποστροφή ή εξ
"Απία , η Πελοπόνησος και το δένδρον. το πι ιώτα ήλθε τίς .

δι ότι από "Απιδος του Φορωνέως παίδoς ή παρα το 'Απόειπε ε) αόριστος β προστακτικού ενεργητικού :; :

απιδα και σημαίνει την απιδέαν , η εν καταξήροις τόποις διάτι προπαροξύνεται, πάν προστακτικών δισύλλαβον

υπάρχουσα. έκ τού πιω το πίνω. εκβολή του ν εκ βραχυκατάληκτον ενικόν , εν τη συνθέσει αναβιβάζει

τούτου απιός και το θηλυκόν απία , ή εν πολλοίς έτεσι τον τόνον οίον έλθε προελθε , καθώς προείπαν , βαίνε

διψήσασα πολυδίψιον "Αργος εκοίμην, ή γαρ πόλις20 ανάβαινε, είπε πρόειπε "), ό έστιν απήργησαι.

εστίν η Ελλας, η δε χώρα 'Απία , ήτις ύστερον από 'Aποθέσθαι, αποβαλεϊν , διάτι μή απόθεσθαι; πάν
του Πέλοπος και του νησος εκλήθη Πελοπόνησος. απαρέμφατον φυλάττει τον ίδιον τόνον 8). -

δε από του εκεί πρώτον πεφυτεύσθαιαπίους . ' Aπόθου, εις το πρoού .

*Απιον , το απίδιον , παρα το έν ξηρά γη θάλλειν την 'Αποθανείται εκ του θνώ θνήσω , ο δεύτερος αδρι

τοιαύτην οπώραν. στος έθανον, και εξ αυτού έθαν , και γίνεται θανώ ,

*Απιος, η όχλη1) καλουμένη γενικώς , ότι πρώτον εν θανούμαι και θανείται.

Πελοπονήσω γεγονε παρα το εν διψηρούς τόποις Φύ- 'Αποθανείν , είρηται ότι από χωρισμόν δηλοί, οίον

εσθαι, ή δια την ποιότητα του χείλους ) αυτής. 'Απία απέρχεσθαι, αίρεσθαι το χωρίζεσθαι τινα απερχόμε2 :

νον , απόύατος 9). είη , ενεύ έπος , αντί του εκτός γέ.

'Απίθησα, έστι θέμα πιθώ γραφόμενον δια του ι , ο ο νοιτο.όχο και το αποθανείν ούτως έχειν καθο χωριζον

μέλλων πιθήσω , ο αόριστος επίθησα, όθεν και το πι- ται οι τεθνεώτες των ζώντων 1 °). ούτως 'Απολλώνιος

θήσας , ως το εν δούλοις του καίσαρος δόγματι απε- εν τω περί προθέσεως.

γράφε πιθησας 1). , έστι δε πάλιν απιθώ ρήμα , τα 'Απείπεν, αντί του απηγόρευσε.
λοιπα δηλα. 'Αποθυμία , από του θύω θύμος , απόθυμος , αφ' ου

Απλότης μωρίας διαφέρει, απλότης γάρ έστι Φρόνη- το αποθύμιον , αηδη και ουκ άρεστα , εξ ου και

σις απηλλαγμένη πανουργία , και οίον απλή τις ούσα , το αποθύμια έρδοι. σημαίνει δε έχθρα πράξοι.

και μη μεμιγμένη δυστροπία. μωρία δε ερημία Φρένων, "Ομηρος ").

Απλούς, ώσπερ απο του μία γίνεται α , ούτω και "Αποινα, αντίδoσις, λύτρον , οι μεν εκ του φόνος άφο
απο του α γίνεται απλούς , ουχί κατα σύνθεσιν , ομοίως νος , πλεονασμα του ιάφοινος , άφοινά τινα όντα , τα

και από του β διπλούς και τριπλούς ομοίους , και τα4ο υπεξαιρούντα του Φοινικού 12 ) . οι δε και εκ του ποινή

θηλυκά αυτού οίον διπλή τριπλή. ου γίνεται δε απο άποινος . ή εκ του φονή και σημαίνει τον τόπον των αναι·

συναιρέσεως , οίον απλούς απλούς, επειδή το θηλυκόν ρουμένων . άνδρας απείροντας εν αργαλέησι φονήσι.

αυτών απλοία είχεν είναι απλούς , απαλός δασύνεται . και προπαροξύνεται. τα γαρ απο τών εις α και εις η

ηνίκα δε γένηται κατά τρόπον ψιλούται 4 ). θηλυκών , εις ος γινόμενα ονόματα αρσενικα προπα
" Απλητα , οιονεί άπληστα κατα διάλεκτον , λέγεται δε ροξύνεται , οίον ώρα άωρος , ποινή άποινος. το δε

το άπλητον αποκοπή του σ . σημαίνει δε τα άμετρα ποινη εκ του φόνος γίνεται άφονος , και πλεονασμα

πολλα, μετα επιτάσεως του α. του ι , και τροπή του δασέος είς ψίλον , αποινος.

'Απληστία, δια του και γράφεται, ου γαρ είρηται απλη- τραχώς γαρ τα εις η θηλυκα" ή γαρ φυλάττουσιν , ή

στευόμαι ένα εκ τούτου γράφηται δια της ει διφθόγ- τρέπουσιν ή προσλαμβάνουσιν , ή μεταποιούσιν εις ου

γου αντί δε του παρα τοϊς ιδιώταις λεγομένου απλη-50 δέτερον. λέγεται δε ρήμα και τοαποινώ,αποινάς δευ:

στευόμαι , πληστηριάζομαι είρηται παρά τους αρχαίοις. τέρας συζυγίας των περισπωμένων , τουτ'έστι το χρή
'Αποάρσεων , αποβασταγμάτων. είρηται δε αρσις, ματα είσπραττομαι. το δε Φόνος παρά το Φένω τοκαι

παρα το αίρω το βαστάζω, το εις ύψος βασταζόμε- αναίρω , ως λέγω λόγος . το δε Φένω παρα το ένα το

νον , ο μέλλων αρώ , ο παρακείμενος ήρκα, ο παθητιó é . Φονεύω , εξ ου και ενάλεος και Ενυω η πολεμικη θεος,

κός ήρμαι , ήρσαι , και άρσις. το δε ένα ταρα το ευ το τελειώ, πλεονάζει πολλάκις

"Αποβρίζω, το από βοράς νυστάζω , παρά το βορα εν ταϊς στερήσεσιν οίον άξιος ανάξιος , αίσχυντος αναί

και το ζω το κατανεύω. σχυντος , αιδης αναιδης, ανδρός ανανδρος καιεις το ποινή.

11

TE

9

1 ) (Sic) Ειym . Μ . όγχνη recte. 2 ) L. χυλου. 5) έν 7) (Sic.) L. απόειπε. 8) (Sic. ) Etymolog. M. recte addit wat

δούλος - πιθησας . cf. Ειym. Μ. ν. απίησεν , ex hoc emendand. εν τη συνθέσει . 9 ) (Sic.) E. απόβατος. Sed cr. infra Ρ. 69.

4) plurima corrupta. 5 ) (Sic .) cf. Ειym. Μ. , 6) In co- 1. απούατος . 1ο) καθο ζώντων. cf. Ειym . Μ . 1 ) 11. ΧΙV,

dice elt drýrti manifeſto fallum . Çf. Etymol. M. p. 120. init. 261. et Schol. 12) ( Sic.) Γ. φύνου ένεκα , Ιed cf. Ειym. Μ .

ETYMOLOG , T. ILY Ε
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'Απο σκοπού ') , εξ απεικασμού , έξω αποθεν του σκο- ούν τούτο δια του ο μικρού την κλητικής και ου πα

πού. σίρηται δε από των τοξοτών. ροξύνεται κατα την κλητικήν , αλλά προπερισπάται.

'Απο δόξης , αποθεν ής έχομεν διαθέσεως, "Ομηρος, έστι δε σύνθετον και το ω Λακεδαίμον σεσημειώμενον.

από και κλισίαων έξω των σκηνών, της απο ενταύθα ούτω γαρ φησι λέγεσθαι την πόλιν , επειδή πρώτον οι

αναστρεφομένης , διάτι; επειδή αι αναστρεφόμεναι προ- θεοί εν αυτή έλαχον , και εκληρώσαντο τας πόλεις,

θέσεις , ότε μεταξύ δύο κυρίων ή προσηγορικών ευρε- οίον λαχεδαίμων τις ούσα , και τροπή του δασέος εις

θώσι συνδέσμοι παραλαμβανόμενοι μετά την πρόθεσιν ψιλον. " και το Παλαίμων, παρα το πάλη και σημαίνει

αναστρέφονται. οίον, νεών από και κλισιάων , Αγα- την παλαίστραν και το αίμων και σημαίνει τον έμπειρον

μέμνονος περί και 'Αχιλέως 1). και εαν μεταξύ δύο όνο- γίνεται παληκίμων και συγκοπή παλαίμων. θέλουσι δε

μάτων ή πρόθεσις του μεν κυρίου όντος , του δε προς- 10 και το Ευδαίμων όνομα κύριος μη προπαροξύνεσθαι εν

ηγορικού , η επιθετικού , εν πάσι τούτοις αναστρέφειν τη κλητική και άλλα προπερισπάσθαι προς αντιδιαστολής

δει την πρόθεσιν, οίον , μάχη ενι κυδιανείρη. του επιθέτου, εκείνο γαρ προπαροξύνεται κατά την

'Αποκαραδοκίας, αντί του ελπίδος παρά τους απο- κλητικήν εύδαιμον , ω κακόδαιμον και όλβιόδαιμον , εν

σκοπούντας τι ελπίζοντας τη κεφαλή το ήθος υποση- οίς όπισθεν ειρήκαμεν. έστι δε Απόλλων ο ήλιοςπαρα

μαίνειν. κάρα δε η κεφαλή. δοκούσι δε το αναβλέ- το απολύειν ή πάλλειν τους ακτίνας. ο δε λεγόμενος

• πειν και ελπίζειν. θεος παρα το απολύειν τους ανθρώπους των κακών,

'Αποκναιόμενοι, διαφθειρόμενοι , αποκοπτόμενοι, λυ- ιατρός γαρ και μάντις ήν. ο κανών, τα εις λων λή

πούμενοι , οδυνώμενοι. έστι δήμα κτώ και σημαίνει το γοντα υπέρ δύο συλλαβάς βαρύτονα δια του και μεγάλου

Φονεύω , ου το παράγωγον κταίνω , αποβολή του και κλίνεται, οίον 'Ασκάλων , ''Ασκάλωνος , Απόλλων,

καίνω , και μεταθέσει κναίω. το δε κτώ συντάσσεται20 Απόλλωνος. διότι βαρύνεται; τα εις λων λήγοντα'

μετα αιτιατικής . υπέρ δύο συλλαβας βαρύνεσθαι θέλουσι, ει μή ή πε

'Αποκναίεις , διαφθείρεις , διφθόγγω είρηται παρα το ριεκτικα, 'Ασκάλων , 'Απόλλων: το αμπελων και μηλων

κτώ κταίνω , όθεν και το απέκτα" αποκναιεις 3). περιεκτικά. σεσημείωται το Βαβυλων και μιμαλλων
'Απολαύσω παρα το λώ το θέλω , ου το παράγωγον θηλυκα , δε σημαίνει την μοναδίαν. ούτω Καλλίμαχος.

λαύσω και απολαύσω.
'Απόλλων , όνομα κυρίον , βασιλεύς Φρυγων , εκ του

'Αποκοπρίας γίνεται από της από προθέσεως , και απολύειν τους ανθρώπους των κακών. Ιατρός γαρ και

του κόπρος . ετυμολογείται δε παρα το εκείσε ρειν τον μάντις.

κόπρον ημών. 'Απολογείσθαι του απολογήσασθαι διαφέρει "). Απο

Αποκλήρωσις ή οικειότης, και σχέσεις του πράγματος. λογείσθαι μεν γαρ ρητέον το αποδιδόναι τον λόγον των

είρηται δε αποκλήρωσις, από του κλήρου , είτε της30 δαπανημάτων , και το απλώς λογίζεσθαι, οίον, αρίθμη

κληρονομίας , είτε του μέτρου της γης. εν αμφοτέρου τικην. 'Απολογήσασθαι δε επί τω λόγω την κατηγο

γαρ η σχέσις έστιν και οικειότης της κληρονομίας και ρίαν ανασκευάζειν.

κληρουχίας. 'Aπόνασθαι, απολαύσαι. από του ονώ, του σημαίνου

*Απολλον, ότε προπαροξύνεται η κλητική δια του ο τος απολαύω , γίνεται βήμα εις μι όνημι , ο παθητικός
ó

μικρού γράφεται. οίον , 'Αγαμεμνον , όλβιόδαιμον , κα- ενεστως όνημαι, και το απαρέμφατον όνασθαι , και
κόδαιμον , αυτόδαιμον , Αυτόμεδον , κυλλοπόδιον , χαμέ- απόνεσθαι. το δε όνώ σημαίνει ο . ονώ το όφελω,

λαιον , ενόσιχθον . ει δε παροξύνεται δια τού ω μεγά- έπειτα δε και αυτός ονήσεαι αίκε πίησθα. συντάσσε
λου γράφεται , οίον ώ χαλκοχίτων, ώ Πλάτων. σεση- ται μετα αιτιατικής. ώνω το αγοράζω, εξ ου και το

μείωται ω Λακεδαιμον , και το Παλαίμον , σημαίνον ονοτος, ως το νησάμην δούλην. ' αμφότερον πρώτης
την πάλην. 40 συζυγίας των περισπωμένων. ενώ το απολαύω.' έστι

Απολλον , η ευθεία και Απόλλων , και κλίνεται 'Απόλ . δε δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων , αυταρ'Αχιλ

λωνος . ο κανων τα εις λων ονόματα δισύλλαβα 4), λευς οδος της αρετής απονήσεται *). και όνώ το μέμ

είτε υπέρ δύο συλλαβας φυλάττει το ω επί γενικής, Φομαι , εξ ου και ο μέλλων ονήσω , ως το , ένθα κεν

οίον 'Ασκάλων , 'Απόλλων, Δόλων. και έστιν η κλη ουκ έτι έργον ανήρ ονόσαιτο μετελθών, συντάσσεται

τική "Απολλον δια του ο μικρού και αναβιβάζει τον δε το μεν όνώ το μέμφομαι αιτιατική , το δε όνώ το
τόνον. έπει τα εις ων σύνθετα , λέγω υπέρ δύο συλ. απολαύω γενική , το δε αγοράζω δοτική και αιτιατική ,

λαβας , όταν εις ον λήγει η κλητική , αναβιβάζει τον το δε ωφελώ αιτιατική.

τόνον επί της κλητικής. πρόσκειται δε όταν έχωσι την 'Απονοστησειν , αποχωρήσεις , από του νόστος του
κλητικήν εις ονδιατου ο μικρού. δια του και μεγάλου σημαίνοντας την ανακομιδήν. η μεταφορα δε από των

χαλκοχίτων, και η φιλοπλάτων. ταύτα γαρ εις ων50 εδεσμάτων ως Φησιν " Όμηρος ως ουδέν γλύκιον ής
έχoυσι την κλητικήν , αλλα δια τού ω. και ουκ αναβι- πατρίδος , ουδε τoκήων 9).

βάζει τον τόνον επί της κλητικής 1). τι εστιν όταν είς 'Aπόνοια και απονείσθαι διαφέρει. ή από πρόθεσις

ων λήγει η κλητική και απόκρισις" συνεξακού ) το ω χωρισμόν δηλοί" απονείσθαι μεν οίον απόστασιν έχειν

εις ο οίον , Αγαμεμνον , όλβιόδαιμον , αυτόδαιμον, χαμέ
του νου. απόνοια δε ή χωρίζουσα του δέοντος. και

λαιον , Απολλον , ταύτα γαρ αναβιβάζουσι τον τόνον.
αποδόκιμος λέγεται ο κεχωρισμένος της δεούσης δόξης.

δια του γράφουσι την κλητικήνπρόσκειται υπέρ 'Απομάττομενοι, αναλαμβάνοντες, μιμούμενοι, εντυ,μίαν συλλαβήν δια το άκμων , και άκμον , τούτο γαρ τούντες , εκ μεταφοράς των σπόγγων, εξ ου εναποματ .

σύνθετόν έστι , παρά το α επιτατικών, και το κάμων τόμενοι. οι δε παρα το αποπάλλειν τας ακτίνας.

ακάμων , και συγκοπή άκμων , ο πάνυ κάμνων , έχει 'Απομάγματα και απομάργματα διαφέρει. απομάγματα

Τ.1) Vid. Schol. ad Od. XI, 343. et interpr. Helych. ad. h. v. uta . 5 ; pleraque hic confuſa. 6. (Sic.) 7 ) cfr. Amma

1) Π . 1 , 91 . 3 ) (Sir ). omilla quaedam . 4) (Sic ) inlere niun . b. v. 8 ) 11. ΧΙ , 76ι . 762 . 9) Οd. IX , 34 .
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μέν εισι τα αποτυπώματα, και αποστογγίσματα. απο- το δε υπό των πολιτών δημοσία διδόμενον υποτέλεσμα

μάργματα δε τα απαυγάσματα , και ακτινοβολα. και εισφορά.

"Απόπατος, ή των σιτίων δια γαστρος κένωσις. και. 'Αποφράδες, ούτως ημέραι προσηγορικαι καλούμεναι,

αποπατήσει παρα τον πατόν , ό εστι την οδόν: το και επειχάδας καλούσι , φθίνοντος του μηνός τετράδα,

άτοθεν του πάτου γινόμενον . και γαρ αφοδεύειν λέγε- τρίτην, δευτέραν , εν αίς και τας Φορητικας έδίκαζον

ται το μη εν τη οδώ τη λεωφόρω γινόμενον. δικας , δια το οίον αποφράττεσθαι το της σελήνης Φώς

'Απόρυμα, το ήμισυ του σάτου , το δε σάτον κβ ξέ- εν αυταίς δε και τους πονηρούς δε αποφράδας , επιθετι

στων , παρ' άλλοις δε ιη' και κδ. και ιδ . και εις το κώς εκάλουν. άνθρωπος αποφρας, και βλέπων απιστίαν .

σάτον. έστι δε εν τύπω κεραμεύς. "Αποφώλια, απαίδευτα , παρά το οφώλια , ούτω γαρ

'Απορία αφορίας διφέρει. απορία μεν γαρ κυρίως αρ- το ελέγοντο τα παιδευτήρια.

γυρίου σπανή. αφορία δε ενδεία καρπων. 'Αποφωλιος, ο απαίδευτος , " Όμηρος ή δη αλιτρος
*Απορος , κυρίως ο αδιόδευτος. πόρος γαρ ο περάσιμος η εσσι , και ουκ αποφίλια ειδώς ). παρα το φωλεον,

τόπος , αλλ' ότε δή πόρον Tξον 1 ). και ο μη χρήματα φολεοί γαρ τα παιδευτήρια τα διδασκάλου τους δε

έχων τουτ'έστιν και μη διάβασιν έχων χρημάτων , εξ αδιδάκτους αποφωλίους εκάλουν ή παρα το φηλός , ο

ου γίνεται απορία . σημαίνει τον απατεώνα. Φήλιος δε και εν συνθέσει

'Αποτρέπω , διώκω , εξ ου και αποτρόπαιος , ο χαλεπος
8

αποφήλιος , και τροπή αποφώλιος " και αρηγω αρηγος ),

και δεινός , και κακός , και μισητος , και φευκτος , και δήσσω ρηγμος και ρωγμός έην γαίης "). θήσω θωμος

την όψιν Φοβερός. σωρός , λέγονται δε και αποφώλιοι αδοκιμοί , άγονοι,

'Aπούατος, αποθεν του ωτός , οιονεί και μη ακούων εκ απαιδες.

διαστήματος . " Όμηρος. 20'Αποχρώντως ικανώς αρκούνται από του χρώω συζυ

'Aπούρας , αφελομενα έπαυρώ έστι το απολαύω πρώ- γίας δευτέρας των περισπωμένων. η μετοχή χρών, και

της συζυγίας των περισπωμένων, ο μέλλων έπαυρήσω, ή ευθεία των πληθυντικών χρώντες , η γενική χρών

ο αόριστος επήυρησα , και εν συγκοπή επηύρα , η με. των , και το επίρρημα χρωντως , και μετα της απο

τοχή απαύρας , και τροπή του και εις ο απούρας. προθέσεως αποχρώντως.

τι μετέχει την απόλαυσιν μου αφελόμενος κατέχει. 'Απριάτην , άπρατον , επίρρημα μεσότητος και επιβρη
'Aπούρας , απαύρας και τροπή του και εις ο απούρας. ματικώς δεί ακούειν απράτως και απoίνως , τουτ'έστιν

αύρειν δε το απολαυειν ένθεν σύνθετον , επαυρήσα- άνευ πράσεως" ή όνομα θηλυκών από του και απρίατος
σθαι ofω. απαύρειν ουν και πούρας , οίον , αφελόμε- και η απριάτη, πρίημι το πολώ , τούτο δε παρα το

νος την απόλαυσιν του γήρως. οι δέ φησιν από μετα- πρίω , εξ ου και το πρίωμαι Φησιν ο κωμωδός σελα .

φοράς των υποσπώντων τους όρους τινος , απουρήσας30 χιον εκ του πρίω , πριάσω, πεπρίακα , πεπρίαμαι,
και απούρας. πεπρίασαι, πεπρίαται , πριατός και απρματος , ομοφώ

'Απότομον , το απόκρημνον και απεϊκον. ή το ανένδο- νως τα αρσενικώ · τα γαρ εις ος σύνθετα κοινά εσ

τον , προς το ενδόσιμον παραδιδόναι και παραχωρείν 2): τα γένη.

εν ετέροις δε σημαίνει την αρχήν και το προοίμιον. έν Απρίξ , συμφυώς, ισχυρώς , παρά το πρίζω, πρίσω ,'

γαρ τούς χορούς και χοροδιδάσκαλος ) απαυλήσας το κα
o

πρις και κατ' αποκοπήν άπρις , ως θήσω θης , δώσω

λουμένων επιτοκίω, τούτο τους από του χώρου την αρχήν δώς : ο απρία δυνατόν. ή από του πρίζω, πρίσω, πριξ ,

της αρμονίας, και συμφωνίας ενδίδωσι. λέγομεν δε προ- μίγω, μίξω, μιξ, και επιμιξ, όκλάζω , όκλάσω, οκλαξ,

οίμιον το εμβατήριον. κατ' άλλην μεταφορας επί των πτύξω, πτυξ, επίρρημα ποιότητος.

όρχoυμένων , και κατακρουστί τοΐς προτέροις χρησάμε- 'Απρίξ, όλη δυνάμει, ισχυρώς , ασφαλώς, προπεφυκό

νος κρούσμασι , ταύτην της ορχήσεως την αρχήν τοϊς4ο τως, κατόχως. Κύπριοι δε γένος τι ακάνθης. γέγονε

ορχoυμένοις παρέχεται. και τούτο καλούσιν εμβα- δε από του πρίζω , ου ο μέλλον πρίξω , αποβολή του

τρον . ω πρίξ κατα Δωριείς , ως αρπάζω αρπάξω , και μετα

'Aπότροπος οίνος , τραπεϊν γάρ έστιν αυτό το πα- του στερητικού και απρίξ , το ισχυρώς κρατείν , ώστε μη

τήσαι . όθεν και προ του πατηθήναι γινόμενον από. πρίζεσθαι , οίον αποσχιζεσθαι του κρατουμένου το

σταγμα της σταφυλής απότροπος οίνος λέγεται. ούτως κρατούν και εις το υπόδρα.

Επαφρόδιτος εν υπομνήσει ασπίδος Ησιόδου.
" Απροϊτος , απρόίκτος , εκ του ίω το πορεύομαι , έτω ,

'Αποφαυλίζοντες, επιτωθάζοντες , έξατελίζοντες , ή έτος, και απρόίτος .

ως πονηρόν επιστρεφόμενοι , αει γαρ το φαύλον επι 'Απρόσιτον παρα το μη προσιεναι, έστιν είω το πο .

του πονηρού τάττεται. Φαύλον ούν εστίν υπερβιβασμα ρεύομαι. τούτο εν μέν τοϊς ενικούς γράφεται δια δι

τούλ καιπλεονασμότου οφλαθρον,επίτουπονηρού.5o Φθόγγου ενδε τούς πληθυντικούς και το πρώτον τωνP

το δε φαύλον δηλοί ποτέ μεν το μέγα και το άδρον πληθυντικών μεν, το δεύτερον ίτε , και εξ αυτού έτος ,

και καλόν , ποτέ δε το μοχθόν και μικρόν : ενίοτε το προς όν τις ευχερώςπορεύεται, και μετα του στερητι

απλούν. Λάκωνες το στερεών και παχύ., ένιοι Φαύλον κού α άίτος , προς όν τις πορευθήναι ου δύναται , και

το ολοσχερές , παρα το λυφάω τοω, τούτο παρα πλεονασμα της προς προθέσεως , απρόσιτος.

Φαός και σημαίνει την λαμπηδόνα , ως "Όμηρος, φάε δε 'Aπροτίματος 8), απρόσψαυστος , άθικτος. μάσασθαι"

χρυσόθρονος ήως 4). γαρ το άψασθαι , παρά το μαστέυειν, ό εστι ζητεϊν.

'Αποφορα εισφορά διαφέρει. αποφορα μέν γάρ έστι διο και μαστός και επιμασσόμένος , επιλτομενος , και

το υπο των υποτεταγμένων τελούμενον τοϊς δεσπόταις . εσμάτο καθήψατο . και εις το αυτομάτως.

:

.

1 ) 1. ΧΙV, 455, et Schol . 2) παραχωρείν F. περί χωρίων»

id. Pollux ομοτη.L.Ι, 171. cf. infra p . 71. in v. απώλεια . 3 ) Vid .

Pollux Onom. L. IV, 106. 4) Οd. XIV , 502. 5 ) Οd . V,

182. et Sch .

φρο. ρωγμός. 3)
6 ) (Sic.) adde , και αρωγάς .

8) ( Sic.) L. μαστος .

1 ) 1. XXIII,

-Ε και
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'Απτην , πετομένην , παρά το πέτω πτης και απτήν. * Αρα η κατάρα , παρά το αίρω το επάίρω , η παρά το
"Απτω, το προσεγγίζω , ο μέλλων άψω , εξ ου λέ- αρώ το επεύχομαι σημαίνει δε και την ευχήν . και ει

γεται αφαψέα τα μέλη. συντάσσεται δε μετα γενικής , μεν σημαίνει την ευχήν , γίνεται παρά το αίρι, το

επειδή η εκ των αισθήσεων γινομένη ενέργεια μετα εις ύψος επαίρω, οι γαρ ευχόμενοι ειώθασι τας χείρας

γενικής συντάσσεται. ακούω σου , γεύομαί σου , πλην εκτείνειν. ει δε σημαίνει την κατάραν , γίνεται παρά.

της οράσεως. και εις το εφησταϊς. το αρώ το εύχομαι , κατ' αντίφρασιν.

'Απώλεια, εκ του απόλλω ρήματος. δια της ει δι- 'Αρραβών, η επί ταϊς ωναΐς παρα των ωνουμένων
Φθόγγου , πρώτον μεν τώ λόγω των δια του εια προ- διδομένη πρώτη καταβολή υπέρ ασφαλείας. είρηται

παροξυτόνων έχοντα αντί παρακειμένων ενεστώτα , δια ραίβας, ραιβων και εκπροσθέσει της και στερήσεως,

της ει διφθόγγου γράφεται. το δε απώλεια εξέτεινε το μετα πλεονάσμου του , και εκβολή του ι αρραβών, ο
το ο εις ω, επειδή τα περί το όλω ή όλλω συντιθέ- μη συγχωρών δαιμβην γένεσθαι την πίστιν των συναλ

μενα εκτείνουσι το ο εις ω. οίον απώλεια , πανώλεια. λαττόντων · ούτως Έπαφροδιτός.

αρχήν δε το προοίμιον , εν γαρ τούς χορούς και χοροδι- 'Αρα σημαίνει δύο , την ευχήν και την κατάραν , και

δάσκαλος έπαυλήσας τα καλουμένωεπίτω ένίω 1) τού- εις το αρνών και λυρικη ) , και μισθαρνίαν.

τω τούς από του χορού την αρχήν της αρμονίας και Αραβία , εκ του άραβος αραβία , το δε άραβος κτύπος

συμφωνίας ενδίδωσι. λέγομεν δε προοίμιον και το εμ- ή ήχος, κυρίως η εν όρει βοή όραβος και άραβος.

βατήριον κατ' άλλην μεταφορας επί των οίχουμένων 2), 'Αμαρυίας βεβαίας , ήρμοσμένης ή ευθεία αραρυΐα.

κατακρουστι τους προτέρω χρησάμενος κρούσμασι, το ρυι δίφθογγος, ως εν τω πεποιηκυίκ. αρώ το αρ.

ταύτην την αρχήν της ορχήσεως τους όρχoυμένοις 3) : μόζω, ο μέλλων αρώ , ο μέσος παρακείμενος ήρα, ο
και τούτο καλούσιν εμβατήριον. 20 'Αττικός άρηρα , η μετοχή αρηρως και τροπή Δωρική του

*Απώναντο από τού ωνώ, ο μέλλων ωνάσω , και σημαίο η εις α αραρως αραρότος. το ρο μικρόν διάτι ; αι εις

νει το Φαυλίζω. το παθητικόν ωνώμαι , ως βοώμαι. ως μετοχαι οξύνονται , ει μη κατα πάθος ώσι, και

και παθητικος παρακείμενος 4) ανάμην, το βώνω, το δια του ο μικρού γράφονται. το θηλυκόν ή αραρυϊα,

γ των πληθυντικών ώναντο , και απώναντο . της αραρυίας.

'Απομόρξατο, απεάλγω, απομόργω έστιν ο ενέστως : "Αρσαντες κατα θυμον, αρώ ούν Αιολικώς άρσον , η

τούτο εκ του αμέλγω το εκπιέζω , μετάθεσις του ρ μετοχή άρσας άρσαντες κατα θύμον.

εις λ, αμελγος και αμολγος ο εκπιέζων τα πρόβατα, 'Αράχνη αράχνης διαφέρει. αράχνη μέν έστι το λεπ

εξ ου και ο ιππoμoργος , ο ίππους αμέλγων· λοιπόν τοτατον ύφασμα του ζώου, τουτ'έστι του αράχνου.

έστιν αμελγος και βαρύνεται , επειδή τα είς γω λή- αράχνης δε αυτο το ζώον. αρσενικώς εκφωνόμενον.

γοντα ρήματα , ει μεν έχουσι προ του γ σύμφωνον βα-30'Αράχνη, παρα το αραια ίχνη έχειν , και εστι λέπτα
ρύνεται. οίον , αμέργω , στέργω , είργω χώρις ει μη και ασθενή και παρά το εις τον αέρα έχειν τα ίχνη.

έχoυσιν όνομα προϋποκείμενον· το γεωργός: το δε, 'Αρβύλη , είδος υποδήματος, παρά το αρμόζειν τω

αμέργω ουκ έχει προϋποκείμενον όνομα το γαρ αμόρ- ποδί. αρμόζω ούν αρμόλη και αρβύλη , αρμόζω συν
γη εκ του αμέργω γέγονε, σημαίνει δε δύο: την υπό- τάσσεται πτώσει δοτική.

στάθμης του ελαίου , και την τρυγήν του οίνου. έστι 'Αργαλιον, εκ του άργον και του άλιον , και σημαίνει το

δε και είδος βοτάνης πορφυράς , εξ ου αμόργινα εμά- μάταιον.

τια λέγονται τα πορφύρα. λοιπον εκ του αμέργω 'Aργαλεος, χαλεπός. παράγονται τα τοιαύτα ονό .

κατα τροπήν του και εις ο , ως ακριβεις όκρισεις, και ματα , από τριών μερών του λόγου. από ονόματος ,

άρχαμος όρχαμος , γίνεται ομόργα , ομόρξω , ωμορξα- από δήματος , από επιβλήματος , είμψα , δίμφαλεός .

μην , ωμόρξατο , και απομόρξατο. 40 το αργαλεος παρά το άλγος , μεταθέσει του λ εις ρ.

'Aργειφόντης , παρά το εναργείν τας φαντασίας ομοίως το υδρηλοί υδρηροί υδρηρος γαρ ήν το ανάλο

ποιείν , ούτως εύρον εν υπομνήσει του Ησιόδου. οι δε γον , υψηλος υψηρος , και εις ύψος ήρμενος , σιγηλοςδ

δια του και γράφοντες φασί, παρά το αρι το επιτατικών σιγηρός .

μύριον , ας αρίζηλος , αρίδηλος , αριφόντης , ο μέγαλο- "Αργεί, το "Αργει, από τινος Αργου εν Πελοπονήσω κα
φαταζόμενος δια τους ονείρους , και πλεονασμά του γ. τοικήσαντος. Ιστέον δε , αυτι αι δοτικαι εαν μέν έχω

ή παρά το έργον το λευκόν , αργοφόντης τις ών , και σιν επιφερόμενος σύμφωνον διαιρούται , οίον Διομήδει,

τροπή του ο εις και αργιφόντης. ως αργίποδες κύνες : Διομηδεί Παλλας Αθήνη. ει δε φωνήεν ου διαρoύνται,

δήλον δε ως είρηται το έργον και επί του ταχέως , και οίον σω θαρσει ότ' εμόν δόλιχος 7) , εαν δε μη κωλύει
επί του λευκού νύν ούν επί του λευκού κείται , ίν' η το μετρον , οίον χαριζομένη πόσεϊ ω 8). και ου χω

επί του εναργείς τουτ' έστι προδήλους τας φαντασίας5ο ρίς μετρου παρήλλακται 3) : οίον " πρόσθ' εβαλον μετ'

επιπέιπειν . ή ο αργος φόνου, ειρηνικός γαρ ο θεός , έπειτα δε ηδέϊ οίνου .

όπερ "Ομηρος Φη . δια της Ίριδος γίνεται διαγγελία Αργειφόντης ο Έρινής παρ' Ομήρω και παρα πολ .

εν τούς πολέμοις , και ουχί δια του Ερμιού . * λοίς · παρα δε Σοφοκλεϊ επί δε του Απόλλωνος , και:

"Αρα και άρα διαφέρει ). ο μεν γαρ κατά περισπω , παρθενίου και επί Τηλέφου. ή παρα το "Αργον τονή

* μένην λεγόμενος σύνδεσμος απορηματικός εστιν ότε δε πολυόμματον κύνα πεφονεύσθαι τον Ιούς φύλακα. η

διαπoρoύντες λέγομεν, άρα έπος το πράγμα έξει. ο δε παρά το αργος , ο ταχις άγγελος ή ο εναργείς τας

και κατα συστολην συλλογιστικος , αλλα μην ημέρα εστι . Φαντασίας αποτελών, όνειρόπεμπος γάρ έστιν . ή ότι

ει τούτο συμφέρον ποιείν , ποιητέον ημίν άρα εστί. καταργεί τους φόνους , ειρηνικος γαρ ο θεος ή ο ενή

9

.

2

8

1) { 72 rõ lvlw ( S.c.) alienum certe haec locum occupant. cf. Ammonius ' p . 23. ex quo hic articulus emendandus eſt.

fupra p. 69. in ν. απότομον. 2 ) o melius og lupra. 3 ) omit . vid . infia ν . λύρα . 7 ) Fors . 11. VI, 136. cfr . VΙΙ, 153.

fum eft verbum . ά ) Sic .) L. αόριστος πρώτος. 5 ) cf. V , 71. 9) χωρίς πάρηλλ. Εmendetur Ειym. Μ:

6) (Sic.)

8) ΙΠ

5
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"Αργει πρώτον πεφήναι. ή ότι τον όφιν τον τυθωνα 1) τος ών. και κατ' αντίδρασιν τον ταχύν. άργος δε και
ανελε , κατα γαρ την των 'Αργείων γλώσσαν αργήν νωθρος και δυσκίνητος.

καλείται ο όφις, ν' ή οφεοκτόνος και είδος θηρίου ' Αργύριον εκ του άργυρος", το δε άργυρος παρά το
καλείται άργη. και οι κένταυροι ούτως υπό τινών αργος, και σημαίνει τον λευκόν. λέγεται δε και άσημος

προσηγορεύθησαν. ο ατύπωτος και αργός.

'Αργενος , το κατα πάθος γενόμενον λευκών εν τω 'Aργυρος ,, ο δής υπήρχον ). άργυρος δε έτυπώθη
οφθαλμώ. παρα το αργος και εστι λευκός , όθεν και απ' αρχής το νόμισμα . εκ δε των Ασσυριών εφοίτη

κύνας αργούς τινες τους λευκούς. σεν 'Αβρααμ , και εις γην Χαναάν φησι τον τύπον

"Αροις , ή ακις του βέλους , και ούτω Καλλίμαχος , αλλ ' τούτον ανώνοχεν.

απο τόξου αυτός ο τοξευτής άρδιν έχων ετέρου 2). ήιο'Αργύρειος , το μετουσιαστικόν , από το αργυρεός έστι

παρά αρώ το αρμόζω , αφ' ου και ο άρτος ο συμ- προθέσει του ι , ως το άχρεος αχρείος και χρεία, παρα
βαρηνος , παρα το ούν άρτώ και αρται , αρτης δια του το χρόα. τα σταθμού γράμματα τρία. αργυρος ο τέ

τ , όθεν και πυλάρτης παρώνυμον . και ως απο του
λειος λιτρων ο 8). άργυρος και μνας και μάνης όγ

προφήτης προφήτις, οίκέτις ') , ούτω και άρτια και και κιών και χαλκού 3) . αργύρια δε τα τετυπωμένα. διο και

τροπή του τείς δαρβις, ως χλίτη χλίδη. ή παρά το παρκ Αλεξανδρεύσι τα αργύρια χαλκινα καλούνται.

άρης και σημαίνει τον σίδηρον άρις , και εν πλεονασμα έστι δε ο χαλκούς του σταθμώ όγδοον ογκίον , ως η

του δ, άρδις. η παρα το ηρτήσθαι. ούτως Επαφρό' δραχμή. μνας αντί του μανή. τη γαρ 'Εβραίδι ο αρ
διτος. γυρούς μανη καλείται . η δε μνα η Ιταλική τας μ

'Αρείων, χερείων , ταύτα δια της ει διφθόγγου γρά- στατήρων εστί , τουτ'έστιν όγκια κ λίτραν μίαν , και δί

φεται , επειδή γαρ το άρειος χέρειος δια διφθόγγου.20 μοιρον 1ο ) αργυρίων. πολλοί τύποι κατα καιρον γεγόνασι,

τα δε εις ος καθαρον, εαν μεταβαίνει εις τοιούτον τύ- νούμμους τινας έχοντας , έπειπερ νούμμος της Ρωμαίων

πον , τροπή του ος είς ων αποτελείται, λωτος , λαϊων, βασιλέων γεγένητο , και κατα το όνομα αυτού τετύπω

βάϊος , δαίων , μεϊος , μειών. δίχρυσον δε εκάλουν οι παλαιοί το ήμισυ τού αρ

'Αρειμάνειος διφθόγγω , επειδή πάσα δοτική την εκ γυρίου. τούτο εστίν ο οι Ρωμαίοι μιλλιαρήσιον καλούσι ,

του άρει 4 ) . όπερ ερμηνεύουσι στρατιωτικών δόμα. το δε δίχρυσον

'Aργειφόντης, παρα εναργείς τας Φαντασίας ποιείν , και τούτο αργύριον ήν , όπερ κίβδηλον ύστερον εκλήθη.

ως φησιν 'Αλεξίων και Αρίσταρχος. ή αργειφόντης, αναιρεθέντος ούν του βασιλέως , τότε αυτο νόμισμα εν

ο μεγάλως φανταζόμενος τοις ονείροις , ως Δίδυμος και τω διχρύσω εκεχάρακτο, το όνομα αυτού αποβαλλόμε

Τρύφων. η παρά το αργον συγκείμενον το λευκών, αρ- νον κίβδηλον εκλήθη αδόκιμον.

γοφόντης τις ών. η αργος φόνου και ειρηνικός ή ο3ο'Αργυροηλον , εκ του αργυρού του κτητικού , και

φονεύσας Αργον τον πολυόμματον κύνα , ος εφύλασσε του ήλος.

' Αργυρότοξε , εκ του αργον και σημαίνει το καθαρόν,

'Αργείος διφθόγγω , και γαρ οι Αιολείς αργέος Φασι. και το τόξον ήγουν το όπλον , τουτ'έστιν ο λαμπρόν
σημαίνει δε τον από του "Αργους και τον ίππον, εξ ου τόξον έχων. το γαρ αργόν σημαίνει και το λευκόν.

και Αργείος πήγασος , ο ίππος ο πηδητικός. τούτο εστι παρα το αγλαον , τούτο παρα το αίγλη αι.

'Αργος , παρά το αίρειν ό έστι προσφέρειν. "Όμηρος, γλαον, αποβολή του ι,και μεταθέσει αλγον, και τροτη

μη μοί οίνον άειρε , πρόσφερε. 'Αργος δε παρα το αί- του λ εις ο αργόν. ότε δε σημαίνει τον ταχύν , απο

ρειν και προσφέρειν. του αρκώ αρκος , και τροπή του και εις γ αργός : ο γαρ

'Αργίνης , ως το Ησι 5) , το θηλυκόν αργενη , παν τοί- ταχύς επαρκεί” εν τω νικάν.

νυν εις ος μετα συμφώνου . το αρσενικόν αργενος,40 "Αρδην , παρά το αίρω άρδην ως Φύρω Φύρδην,

γίνεται εκ του αργος, ο σημαίνει το καθαρόν , αργεί- μίγο μίγδην. ούτω Φιλόξενος. ή απο του αίρω άρω

νός , ως έλεος ελεεινός. τω ει διφθόγγω διάτα και τα; άρης και άρδην. το δημ η διάτι ; τα εις να επιρρήματα
μέντοι εις νος οξυτονα παρώνυμα. και έθος εστί των δια του η γράφεται. οίον, χήθην , μάτην , άρδην, πλην

“Ρηγίνων διαλέκτω το ιτρέπειν εις ν , το γαρ σπείδω του πρίν , πάλιν και τα λοιπά.

στένδω λέγουσι , και το ένδοι, ένδον. και το έρεβεινός 'Αρδω, σημαίνει το ποτίζω , εξ ου και , άρσει οι λειμώ
ερεβεννος , όπερ από το έρεβος, ούτω και απο του νες παρά το ποτίζεσθαι και άρσην . σημαίνει δε το
αργεινος αργεννός. οι δε Σικελοί το εναντίον . το γαρ ευφραίνομαι .

σπένδω σπείθυ λέγουσι , και το ουμέντον , ου- 'Aρδις , το κοντάριον. ή ακις τάχα , ότι προαρμόζε

μέντοι . ται τα βέλει , ούτως οφείλον λέγεσθαι. μεταπέπτωκε

'Αργος , χώρα του Πελοπονήσου , από του έργους του5ο δε το ο. και γαρ τον σίδηρον άρην λέγομεν και παρώ
πολυομμάτου κυνος ων ωνομασμένος . νυμον αρις και αρδις.

'Αργος, ο λευκός , εκ του αργός αρσενικού. και εις το 'Αρείη , εν πολει απείλη, παρα την άρεος γενικήν

αργύριον. αρέα , και κατα πλεονασμόν τοϋ ι αρεία και κατα τρο

'Αργος , ο λευκός. σημαίνει δε δύο , τον νωθρον και πην Ιωνικήν του α εις η αρείη , ως πείνα πείνη. άρειος

ουσκίνητον , μάλλον δε ανενεργητον , παρα το αργός τις από του άρεος γέγονε του σημαίνοντας τον ανδρείον.

είναι η βοηθείας δεόμενος. ή παρα το αρήγω το βοηθώ. και κατα πρόσθεσιν του ιάρειος. και εις το αρήίος.

σημαίνει δε και τον καθαρόκ και λευκόν , ως ενταύθα, 'Αρειος Πάγος δικαστήριον 'Αθήνησιν ούτω καλούμενον.

γίνεται παρα το ακρον , άεργος , άργος. διειδης γαρ Καλλίμαχος , αι δε πάγον φέρουσαι" ή ως Φησιν Αι

ο ανηρ και διαφανής και διοσμος , άτε λεπτομερέστα- σχύλος , ότι αι Αμαζόνες επί τον τόπον εκείνον έστρα .

>

την Ιω.

1 ) (Sic.) L. τυφώνα , 2) (Sic.) cf. Fragm. Callim. 13o. Vid. Ειymol. Μ . 7) Sic). 8 ) cf. Phavor. ν . χρυσούς.
3) Sic. 4 ) επειδή άρει (Sic. male . Vid. Etymol. M. 9) mulia hiç corrupta. 1ο) Sic.)

5, (Sic., male . c.Etym . M. v. agyonós . 6) Sic., male.
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αυτούς και
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'Αρίδηλος,

τεύσαντο , άρεος όντας. ή ότι άρη εν αυτή εδικάσατο, 'Αρης , όνομα κύριον θεός βασιλευς Θρακών , παρά το

ποσειδώνι κατηγορήσαντι δια τον φόνον αλλιερoθίου 1 ) .
την άρσιν και αναίρεσιν ή παρά το αρήγειν το συλ

πάγος δε ο λόφος , ως και "Ομηρος , πάγος δε τε βο- λαμβάνεις την κατα βίαν μάχην σύμπτωσιν. και εις

• λησεν . το αγρος , και αριστίνδην , και άριστος , και αρουρα ,
"Αρέσει , παρα το αρώ το αρέσκω , ο μέλλων αρέσω το και επήρεια , και μαραίνω, και Φίλος.

η αρέσει.
'Αρθρέμβολα, όργανα τιμωρητικα , παρά το εξαρ

" Αρέσκω , ως από του όλώ , ολέσω αλέσκω , και τελών θρούν τον εμβαλλόμενον. ή τα βαλλόμενα εις τα αρ

τελέσω τελέσκο , ούτω και παρά το αρώ , το αρμόζω θρα των μελών και βασανιστήριον.

ο μέλλων αρέσω , κατα πλεονασμον του και αρέσκω. 'Αρθρον , παρά το αρηρύναι , ό εστι συνηρμόσθαι , ήτοι

'Αρετή , αρεσκόν τω θεώ τι , ή αρετή ήτις έραστη καιτο εξαρμούν.

Φιλητή. *Αρθρον , το προταττόμενον των πτώσεων , παρά το:

'Αρετή λέγετα, παρά το αρέσκειν τη αληθεία το γινό- άρτώ και σημαίνει το κατασκευάζω και τελειώ. άρτρον

μενον. ή αρετή εκ του αρέσκεσθαι και υπό πάντων, και άρθρον παρα το εν ημίν άρθρα : ώσπερ γαρ

επιθυμουμένη. ή ερατή τις ούσα, ήν πάντες ερώνται , τα άρθρα διορίζει εαυτα τε , και τα παρακείμενα

η επέραστος κτήσης. σημαίνει δε τρία · την κατα τον ούτω ταύτα διαχωρίζει τας διαφοράς των

πόλεμον ανδρείαν, ως τό , οίδ' αρετην οδός εσσι· τι σε πραγμάτων διάρθρωσιν εμφαίνοντα , δοκεϊ γαρ διαρ
κρή ταύτα λεγεσθαι 2). ότε δε την μεγάλην χάριν θρούν και ποιεϊν το επιφερόμενον όνομα φανερον , πό

της ανδρείας 3) : αλλ' εθέλεις αρετήν σην φαίνεμεν. τερον άρρεν εστίν ή θηλυ, και πότερον εφ' ενός ή επι

σημαίνει δε την της τύχης επιμέλειαν. της δ' αρετής πλειόνων .

ιδρώτα θεοι προπάροιθεν έθηκαν *). 20'Αρίζηλος, ο άγαν έκδηλος , παρά το δήλος : άδηλος ,

'Αρετή , αιρετή τις εστίν , ήν αιρούνται πάντες. ούτω και μετα περισσού του και αίδηλος , και κατ' επένθεσιν

Διδυμος εν υπομνήματι. του σ αΐσδηλος του σ και δεις και τραπέντος αίζηλος,
'Αρετή, η εν παντι πράγματι αιρετή υπεροχή παρα και επεισόδια του ρ αρίζηλος. ούτω Κρατίνος. εγω δε

το αιρώ το προαιρούμαι. παρα το δηλος , και την άρι επίτασιν , είτα δε εν πλερ

' Αρρητον , το μη δυνάμενον δηθήναι, και μη λαλούμε- νασμα του σ και τροπή του και εις ? αρίζηλος , η απο

απόρρητον δε το ακατάληπτον , και μηδε όλως
του ζήλος αρίζηλος:.

Φράσθαι δυνάμενον . " ίδηλος, ο πάνυ φανερός τούτο δε παρα του διαλός
'Αρητήρα , τον ιερέα, παρά το αράσθαι , ό εστιν εύχε- και σημαίνει τον πεπυρακτωμένον σίδηρος , και αναδύσει

σθαι. η παρα το αίρειν τας χείρας εις προσευχήν η του τόνου δάλος , και τροπή του α εις η δηλος , και
παρα το αρέσκειν τω θεώ. 30 μετα τού άρι αρίδηλος. και επειδή το ζ 'εκ του σ και.

'Αρητήρα τον Χρύσην τον ιερέα του Απόλλωνος. δ συγκειται , τρέπεται το σ και δ εις , και γίνεται

' Αρητον , το βλαβερον και αράς αίτιον. γίνεται δε αρίζηλος .
παρα το άρεϊν και εστι βλαβειν . ή το απευκτον.'Αρήτος , εκ του αρείος τροπή του το εισακτος οδυσ. 'Αρίων , όνομα κύριον, δια του και γράφεται, κατά διαστο.

ε η , λην συγκριτικού. το δε άρειος 7) , από του άρεος

σήίος οδυσσείος. γέγονεν, ήγουν το σημαινόμενον τον ανδρείον. και γρά
'Αρήγω εις το αργούς , και άρήξειν , και αρηγός και Φεται δια της ει διφθόγγου.

αρωγός. "Αρίγωνος, είδος όπλου , παρά το άρι μόριον και το

'Αρειος , το ρει
δίφθογγος διατι ; τα από των εις ος,

γωνία , αρίγωνος. και σημαίνει όπλον πάντοθεν έχων
είτε περιττοσυλλάβως κλινόμενα , είτε ισοσυλλάβως, γωνίας.

διατου ειος γινόμενα κτητικα , δια της ει διφθόγ-40'Αρθήσεται, εκ του αίρω , αρώ , ήρκα , ήρμαι , ήρθαν ,
γου γράφεται , χωρίς ει μη το τ τρέπεται εις σ. οίον, αρθήσεται .

αριστοφάνειος , αισχύνειος, Ιορδάνειος , δημοσθένειος. 'Αριθμήσαι, και μετρήσαι, τινές μέν το αυτο ενόμι
πρόσκειται ει μη τρέπεται το τείς σ , δια το ικέτης

σαν , διαφέρουσι δε αλληλών. Ο μεν γαρ αριθμός επ'
Γκέσιος , δεσπότης δεσπόσιος , Φηλήτης , ο κλέπτης , Φη- ολιγον λαμβάνεται , ως ότε λέγωμεν εις , δύο , τρείς.

λήσιος. άρης oύν άρειος , και Ιωνική διαλύσει αρέϊος, το δε μετρήσαι επί πλήθος · οίον , ως επί του σίτου
κατα τροπήν άρήίος , ως το οδυσσέίος , οδυσσήίον μέγα

επικρι και των ομοίων. πλήθος γαρ ενταύθα λαμβάδόμα ) .
νοντες μετρούμεν.

'Αρη φίλος, όνομα σχήμα σύνθετον , εκ δύο τελείων
ως χειρίσοφος, δουρίκτητος, δουρίκλειτος ούτω και 'Αριθμή μεναι,επίτών εις ναι απαρεμφάτων , το 9

"
άρηίος κατά τους αρχαίους Ίωνας .Ιωνικώς και Δωρι-50 μετα του καιεν συλλήψειέστινή εν διαστολή ουδε.

"
,

κώς 6) , και του φίλος γίνεται αρηίφιλος .
ποτε γαρ συλλαβή εις δασύ λήγον. γίνεται δε παρά
το αριθμώ . τούτο παρα το αριθμός , εξ ου και το

'Αρην τρόφασιν , παρά το εις αραν ανεπιτήδειον είναι .
εναριθμιος.

έστι δε αρην άρήνος και συγκοπή άρνος.
'Αριθμός, παρά το αρώ το αρμόζω. ως το άρσαντες

'Αρη Φατος κατά διάλυσιν , ο εν πολέμω πεφονεύ κατα θυμόν γίνεται αρμος , και πλεονασμό του και αρ

μενος. δμός ", και τροπή του και εις 9 και του αμεταβόλου εις
"Αρης , το τόξον , ο δαίμων , ο πόλεμος , και ο θυμός. αμετάβολος αριθμός. οιονεί ή συνάθροισις των μονά

και η αφροσύνη , κατα μετάστασιν φυσικήν , ή και σω- δων . η παρα το άρω το αρμόζω. αρμονίας 8) γαρ μοή .
ματοειδής θεός, και ο αστήρ νάδων ο αριθμός.

>

8

1 ) Sic . ) Cf. Phavorin. 2 ) 1. ΧΙΙΙ , 275, 35 μεγέ- ΧVΙΙ, 555. 6) agricos
λην ανδρείας (Sic ) cf. Ειym . Μ. 4 ) Heliod. Egy. 289.cf. ägeiwi. comparativus ( cil.

Xenoph. Mem. Socr . L. 1. c. 1. $ 20. 5) (Sic.) F. Οd.

δωρεκώς (Sic.) cf. Ειym. Μ .. 7) F.

8) cft . Εινη. Μ.

1



77
78Α Ρ AP

Σ

9

Σ

'Αριθμών, μετοχή , το θέμα αριθμώ, τούτο παρα το το χαλινόν άρκος έση. παρα ουν το άρκώ άρκτος εν

αριθμός , τούτο παρα το αλίζω. πλεονασμώ του τ. το επαρκούν εαυτώ ζώον. Φασί

'Αριπρεπέα , τον πάνυ ευπρεπή , νύν ενικόν. έστι και γαρ αυτό ζήν τον χειμώνα εκτος έπεισακτου τροφής.

ουδέτερον πληθυντικών. και αρσενικώς ): και "Ομη- ούτω Κρατίνος εν τη επιτομή των βασιλίδων , περί ομη

ρος , αμφί σελήνην Φαίνετ ' αριπρεπέα 1) , και αρσενι- ρικών λέγων .

κώς αιτιατική και Φράσσατο δ' αριπρεπέα ιππον 3). "Αρκτος , δια το είναι αργή , ή τάχα παρα το αλκείς

'Αρίσταρχος σύνθετον, παρά το άριστον άρχειν. αρι- εγένετο. ή δια το είναι στραβόραχος.
στάρχειος δε αίρε παρα συνθέτου. "Αρκευθος , είδος φυτού ακανθώδες, ου την ορμήν

'Αριστερος παρα το άριστος , κατ' ευφημισμόν ως πάντα τα ερπετα αποστρέφεται. είρηται παρά την

επώνυμος. το αραν , ό εστιν βλάβην κεύθουσα . αρκευθος και αρ

'Αριστερά , η χείρ , είρηται ως χρήσιππος από του κευθος.

αίρω. , επειδή τα πολλα των φορτίων βαστάζομεν επί "Αρκυον , παρά το αρπάζω αρπυον και άρκυον. επιτή
του ώμου δι' αυτής. βέλτιον δε κατ' ευφημισμόν, δειονγαρ προς το αρπάζειν. ή παρα το έλκύω έλκυον,

όθεν και η ευώνυμος ομοίως η καλώνυμος. ως φόβος και τροπή του και εις α , και του αμεταβόλου εις άμε

Φοβερος, ούτως άριστος , αριστερός. ταβολον , γίνεται άρκυον. ή παρα το ερύκω το κωλύω.

'Αριστερα παρα το αρηρέναι η δεξία. διάτι βαρύνεται και τα εις ον λήγοντα καθαρα παραλη

'Αριστίνδην, εκλελεγμένους κατ' αριστείαν , από του γομένα την α 4 ) βαρύνονται είτε δισύλλαβα , είτε

αρείων συγκριτικού. το δε αρείων παρά το άρης και ση. υπέρ δύο συλλαβάς: οίον κάρυον , κρόμμυον , δίκτυον ,

μαίνει τον πόλεμον. κυρίως γαρ αρείων και εν τω πο- δίγυον , άρκυον. δισύλλαβα δε βρύον , θύον , πτύου.

λέμω κρείττων. το δε άρης παρα το δω το λέγω , δ20'Aρκυς , είδος δικτύου εκ παχέος σχοινίου, δ ιστάσι

μέλλων ρήσω και εξ αυτού, της και μετα του στερη- προς θήραν λεόντων ή άρκτων ή ελάφων. και δασύμε

τικού α άρης. εν γαρ χερσί τέλος πολέμου , επέων. ται , εκ τού είργω το κωλύω , τροπή της ει διφθόγγου

δ ' ενί βουλή. το δε άδην συντάσσεται μετα δοτική.. είς α. Ησίοδος.

'Αριστος , κυρίως ο εν πολέμω ισχυρός. καταχρηστικώς "Αρκα, το βοηθώ, παρά το αρ) και σημαίνει τον βρό

δε και επί παντός προσήκοντος. ότι δε κυρίως επί του χον. ή παρα το αλε, αλκος, αλκώ και αρκω , τροπή
εν πολέμω ισχύρου είρηται δηλοί το παρώνυμον αρι- του μεταβόλου εις αμετάβολον . και εις το πο

στεύς. άριστος και άριστον διχως εκφωνείται , ώσπερ διάρκης.

και το δείπνος και το δείπνον. σημαίνει δε την στε- Αρμαλιή , η τροφή , έπει δίκην άρματος οχετεί τα
ρέωσιν της τροφής του σώματος . και γαρ πρότερον οι σώματα. η παρα το αίρω το προφέρω έστιν ως Ιππο

παλαίοι μεταλαμβάνοντες τροφής ούτως επί τας αρι-30 κράτης εν αφορισμούς προέρματα τας τροφας καλεί).
στείας εξίεσαν . ως και καθαίρω καθαρμός παρα το ιπποανακτι, η

"Αριστον , επί της ευωχίας αόριστόν τι όν. αόριστον . αρμαλιη η τροφή , παρά το αρμόζειν και ισχυροποιείν

γάρ έστι κατα καιρόν εντεύθεν ούν έχει το το σώμα .

κρόν : η παρα το τον άρεα . τοίς γαρ είς άρεα προϊ- "Αρμα, παρα το αίρω , αρώ, ήρκα , ήρμαι , άρμα. ή πα
ουσι παρεσκευάζετο. ως και το δείπνον. ρα το άρω το αρμόζω. σημαίνει δε τρία . παρα "Ελ.

'Αριστος, κράτιστος , παρά το αρείων. τούτο παρά το λησι μεν το ζεύγος των βοών, παρα δε Ρωμαίοις την

άρης και σημαίνει τον πόλεμον. γίνεται συγκριτικόν καρουχαν 8) . σημαίνει δε και όνομα πόλεως εν τη

αρείων , άριστος και κράτιστος. . εξ ου άριστος κυρίως ο Βοιωτία και δόρυ και ασπίδα και θώρακα. διάτι δια

εν πολέμω ανδραγαθής, καταχρηστικώς δε ο εν οιωδή- σύνεταικαι δείκυται εκ της συναλοιφής δασυνόμενον. εφ '

ποτε πράγματι. το δε άρης παρα το δώ το λέγω,40 άρματος ωκέας ίππους .

και μετα του στερητικού α . εν γαρ πολέμω ου λόγων Αρμαμαξα , και προς ανδρών καθέδραν κατασκευασμένη

αλλ' έργων χρεία. άμαξα , οίον άρμα και άμαξα , η ανδράμαξα τις ούσα,

'Αρκας , από το Αρκαδία. και η αρκάς . η αρκος εκ η άνδρας άγουσα.

του διαρκέσαι. 'Αρμένιος απέργης ει μη άρη ου μένει, ουχ ηρεμεί ,

'Αρκιος , και αρκετός , Ησίοδος δε άρκιον και καλώς λέγει ή μη φονεύση, θηρ γάρ έστι , και προς αίμα τρέχει

και ωφέλιμον Φήσι. αρκετος και βοηθήσει δυνάμενος. αδελφοκτόνον 1).

τα δια του ιος ονόματα προπαροξύτονα , παρ' ενεστώ- 'Αρμενον, παρά το εν τω αέρι αιρόμενον. ή ότι άειρό

των ή μελλόντων παρηγμένα δια του και γράφεται, οίον μενον το διηνεκώς κουφιζόμενον.

άγω άγιος, όσω όσιος, αρμοζω αρμοζιος , και αρκή Αρμησαυγιον παρα το άρμα , το επάνω των όπλων.

αρκιος , και ψιλούται. σεσημείωται το άρκυς , τούτο δέσο'Aρμόζω εκ του αρμού , τούτο παρα το αρηρένει και

δασύνεται. του γεννήσαντος γαρ το πνεύμα εφύλαξε, σηνηρμόσθαι, και διατι δασύνεται και το αλήγον εις ο

ταρα το είργω το κωλύω. επιφερομένου του μή του π δασύνεται . το μο μικρόν

'Αρκτος , ότι από του άρκτου εγένετο , ή δια το αίρειν διάτι ; τα δια του αζω βήματα δια του ο μικρού γρά

καλως. άρκτος δε λέγεται το βόρειον κλίμα , όθεν Φεται , οίον δεσπόζω , αρμόζω, πλην του βρώζω,

πνεί ο βορράςάνεμος. πλώζω , σώζω.

*Αρκτος, το ζώον. είρηται δε παρα το άρκώ όπερ και 'Αρνειοί και άρνες διαφέρει , αρνειοι μεν γαρ οι τε

επαρκώ λέγεται, ο μέλλων αρκέσω , αφ' ου και κύριον λειοι , άρνες δε' οι νέοι. " Όμηρος , αρνειους τε τράγους

όνομα αρκεσιος , εν πλεονασμό του 1. παρα το δή τε. και αρνών πρωτοτόκων 85 ρέξεις κλειτην εκατόμ

τούτο γίνεται το άρκος ουδέτερον , ου μέμνηται αρκαλος βην. πρωτότοκον δε λέγεται το πρωίμως γεννηθέν.

α μά

1 ) L. ουδετέρως. 2) Π . ΙΙΙ , 555.

5 , (ſic.) absque dubio ágxus.Ε. ν.

3) 1. ΧΧΙΙΙ , 453 , Emendandum ex hoc loco Ειym. Μ. και άρμα .

6 ) i . e . carrucam . 8) (Sic.) μ. 1V , 102. et alibi exftat πρωτογόνων.
7 ) Corrupta.
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'Αρναίος όνομα κύριον , παρά την αράν. "Αρουρα, παρά το αραιούσθαι την γεωργουμένην γην ,:

'Αρνειος, το νει διφθόγγω διάτι; τα από τών εις ος κυρίως δε και προς σποράν και άροσιν επιτήδεια. ή παρά

δια του ιος επί του αυτού σημαινομένου παρηγμένα, το αρω το αροτριώ.

και τα εξής. το δε αρνος παρά το γήν μηνός το δην “ Αρπαγή και αρπάγη διαφέρει. οξυτόνως μεν αρπαγήν

η διάτα , προς αντιδιαστολής του μέρους του σώματος. την αιφνίδιας και μετά βίας αφαίρεσιν δηλοί. αρπάγη

τούτο δικαταληκτόν εστι και δια του τι γράφεται, και δε βαρυτόνως , η έκτος των Φρέατων κάδους αφαίρουσα,

συστολή του η ρανος και εν υπερβιβασμώ. και μετά. ήγουν εξαίρουσα 4) .

γεται η αρνος γενική εις ευθείαν , και κλίνεται αρνος Αρπάσαι, απαρέμφατον αορίστου πρώτου. δασύνεται.

αρνού . και άρνα κατα μεταπλασμόν ή ευθεία των το ε και α προ του ρ , επιφερομένου του π δασύνεται .

δυϊκών αρνε. ή εκ του δην ρηνος και τροπή του και εις το έρπω ερπετόν.

α δανος 1), η δοτική άρνι, η αιτιατική τον άρνα , η "Αρπυια , όνομα θηλυκόν , παρά το αρπάζειν.

ευθεία των δυϊκών αρνε . διαφέρει δε αρνειος και αρ- Αρπαλέως, αρπακτικώς , ασμένως, ήδέως , προσφιλώς
νός , ότι το μεν αρνειός σημαίνει τον τέλειον το δε επιθυμητικώς.

αρνός τον νέον . και μετάγεται η γενική εις ευθείαν, "Αρπη παρα το άρπω, αρπάζω. άρπη σημαίνει την

και κλίνεται αρνος αρνού , αρνον και άρνα , κατα πλεο- δρεπάνην, άρπις δε το υπόδημα παρα το ράπτω , δά

νασιον. και επί μεν του τελείου λέγεται αρνειους τε πτης και απίς , και υπερθέσει άρπις.

επί δε τών νεωστι γεγεννημένων , αρνών "Αρπυιαι, ανέμων είδος , παρά το άρπω, αρπάζειν , ή

πρωτογόνων ρέξεις κλειτην εκατόμβην. δαίμονες ή άνεμοι αρπακτικοί , ή όρνεα αρπακτικά .

'Αρνείσθαι απο το αίρεσθαι τας χείρας επί παραι . 'Αρραβονίζω, εκ του αρραβων αρραβωνος οιονεί αρ

τήσει. ως παρ' Ευριπίδη εν Ορέστη αυτού γαρ είπον-20 ραγών τις εστι · αφ' ου γαρ ο αρραβων , ου μετακι-.
τος , και έλαβες απόδος εμού πατρός λαβων παρά. Φαί- νείται είς άλλον .

νεται ο Μενέλαος αρνησάμενος δια του σχήματος των Αρσενικόν, εκ του αίρειν το νίκος.

χειρών επάρας αυτάς. διόπερ Ορέστης μηδέν αυτού 'Αρρενωπός, δύο ρό, και οξύνεται, και το να μέγα.

είπόντος επιφέρει , ού Xρη μετα είπον 2). και γαρ άρδην άρρενος , και το ωψ ωπος, και σημαίνει

'Αρνειoς πoυς διφθόγγω τω λόγω των κτητικών. το πρόσωπον η γενική υπος , και εξ αυτού αρρενωπός ,

'Αρνειος, ο μέγας κριός : αρνιος ο ποιμήν ή και φυλάσ. ο άρρενα πρόσωπον έχων κατα συνεκδοχήν ήγουν και

ανδρείος και δυνάμενος προς όχθρον αντιταχθήναι.

'Αρνίον παρα το άρω το εύχομαι. το εις εύχην επι- "Αρδητον , απευκτον , χαλεπόν , παρά τον δήσω μέλ .
τήδειον. λοντα .

'Αρνος παρά το αραν , δ δηλοί την ευχήν, γίνετugo'Aρρίχων, εκ του αρρίχω εν αφαιρείσθαι μέλος. άρρι
άρην , άρήνος , και κατα συγκοπήν αρνός . χοι δε λέγονται κόφινοι σύϊνοι , αρσενικώς. Ίωνες δε

'Αρνύμενος εκ του αρνός. πρότερον γάρ δι' αρνών οι αναρριχοι , οι τα αναιρούντα έχοντες , τουτέστι τα

εποίουν τας θυσίας. και κλίνεται αρνος αρνού, και η βελη. το αναίρω συντάσσεται πτώσει αιτιατική και

ευθεία των πληθυντικών αρνοι , και κατα μεταπλασμών δοτική.

άρνες . 'Αριδε κ ετος , ο λίαν εμφανής , παρά το άρι επιτατι

'Αρνω εις το μισθαρνία.
κον μόριον , και το δείκω το δεικνύω.

'Αρνών, η ευθεία αρνες , η ευθεία δην και σημαίνει το 'Αρρωδείν , και ορρωδεϊν διαφέρει , αρρωδεϊν το κατα
πρόβατον , εκ του αρα και σημαίνει την ευχήν , το υπέρ Φρονείν , και τεθαρρηκέναι, ορρωδεϊν το ευλαβεί

ευχής διδόμενον πρόβατον. και ο ποιήτης. εν δ' άν- σθαι .

δρες ναίoυσι πολύβδηνες 3). εκ του αρώ το εύχομαι ο'Αρρωδείν και ορρωδεϊν διαφέρει. και έστιν εν αλλή

άρην , και αφαιρέσει του α βήν. οι γαρ παλαίοι δι' λοις. το μεν γαρ ορρωδεϊν , το ο σημαίνει το ευλα

αρνών τας θυσίας εποίουν. η γενική ρηνος και εν συ- βεϊσθαι , εξηγούνται την λέξιν ούτως. όρρος λέγεται και

στολή του η εις α δανος , και εν υπερβιβασμώ αρνός. περί τους γλουτούς τόπος , όν τινες ταύρον λέγουσιν ,

και μετάγεται από γενικής εις ευθείαν. όθεν και των ορνέων ο τόπος ούτος ορροπύγιον καλεί:

"Αρνύμενος , o λαμβάνων , ή ο αμείβων , ή ο φυλάσ . ουχ ώς τινες αγνοούντες ορθοπύγιον. ετοίμως

γέγονε παρα το αίρω άρνώ περισπωμένως , ως είρηται όρος ών της πυγής και οίον οροπύγιον. οι δε

πίπλω πιπλώ, ίχνω ιχνώ. τούτου παράγωγον αρνύω, ευλαβούμενοι περί τινος πολλάκις και τα άλογα 5)των

ως πληθύω , και άρνυμι , όθεν άρνυμαι και αρνύμενος. ζώων υποστέλλειν είωθε την ούραν όταν ευλαβήται .

"Αρουρα η γή παρά το αρώ το άροτριώ άρορα , και ευλόγως ούν από του παρακολουθούντος το ορρωδειν

αρουρα κατα πλεονασμόν του υ. 50 είρηται επί του ευλαβείσθαι.

"Αρουρα η γη παρα το άροτριώσθαι . αι αρούρι. "Αρρωστος αρρωστούντος διαφέρει. άρρωστος μέν γάρ

'Αρούν, αρώ , παρά τον αρεατον σίδηρον , ότι σιδήρω έστιν ο νόσων. αρρωστών δε ο αδυνατών τι τελείς

τέμνεται η γή δια την ύννιν. ή παρα το αρεούσθαι την κατα τας ορέξεις. ούτως 'Αριστοτέλης.

γην , εν τη αρέσει τεμνομένην, αρουρα κυρίως ηηρο- Αρρωστος, εκ του μη έχειν ρώσιν ,ήγουν υγιείαν.. "

τριασμένη γη, παρά το αρώ αρόσω, άρορα και αρουρα, 'Αρρωστος, παρά το ρώ,δε σημαίνει το υγιαίνω. γίνε

το δε αρώ παρά το άρης , και σημαίνει το σίδηρον. σι
' ται κατα παραγωγήν δώζω, ο μέλλων ρώσω , δωστος

δήρω γαρ τέμνεται δια της ύμνιος. διαφέρει δε γη και και άρρωστος , ο έστερημένος της υγιείας.

αρουρα. γή λέγεται απλώς πάσα ή ξηρά . αρουρα δε "Αρσαντες αρμόσαντες ή αρεσθέντες.
απο του

η προς σποραν καρπών επιτήδεια. αρέσαντες , άρσαντες.

>

ται .

σων.

Ν

1) cf. Ειym. Μ . 2) F. ουχ δήματα είπον. 3) 11. ΙΧ , cfr . Ammonium ibique Valcken ,

154 . 4 ) cfr. Ammonium . 5 ) περί άλογα ( Sic. ).
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νoυσι.

"Αρτην ,

9

σιόν.

"Αρσαντες , εκ του αρώ αρόσω, Αιολικώς ήρσα, και η ρές άρτιον είπωσι το ολόκληρον , και ανελλιπές σημαί

μετοχή άρσας , άρσαντος. ή εκ του αρμόζω, αρμώ,

ήρμοσα , η μετοχή αρμόσας, και κατά συγκοπήν 'Αρτος, παρα το αίρωτο προσφέρω , και κατ' εκάστην
άρσας. τω σώματι ημών προσφερόμενος .

από τού άρδω και μέλλοντα του άρσης , ο άρ- 'Αρτος , εκ του αίρω του σημαίνοντας το φέρω, άρα

δων την θήλειαν τη γονή. Επαφρόδιτος δε παρα το τος, ήρκα , ήρμαι , άρτος. σημαίνει δε τον εσθιόμενον

άρσι, πρακτικός γαρ λέγεται ο άρσην κατα διάλεκτου, άρτον, και την σάρκα, εξ ου και το , δεύτε και εμ

και ετυμολογείται παρά το έρδω , ν ή και πρακτικός. βάλωμεν ξύλον εις τον άρτον αυτού .

ούτως Ηρώδης , εν τω περί γάμου και συμβιώσεως. "Αρρωστος, παρά το ρώ, τρίτης συζυγίας των περι

"Αρσην , παρά το άρσαι και εστι ποτίσω. τούτο δε διατο σπωμένων , και σημαίνει το υγιαίνω , ου ο μέλλων δώσω,ό

την τόνην. άρδω άρσην. έργωσα. παρα δε τούτο το δώ όνομα ρωσις. και παρα

"Αρσιος, εις το ασπάσιος. το δώ , και το , τεύχεσιν εβδώσαντο ). παρέπεται

'Αρτηρία οιονεί αρτερία , από του περιέχειν το πνεύ- γαρ τοίς υγιαίνουσι και το ισχύειν , και το ορμάν. δύ

μα και τηρείν. δύναται γαρ κατα μετάστασιν του ρ9 ναται και παρα το ρώω, ου ο μέλλων δώσω.

είς λ , οίον αλτηρία , παρά την αλυσιν '). 'Αρτύνας , εκ του αρτύω, τούτο παρα το άρτώ , τούτο

"Αρτεμις, αερότεμις τις ούσα. ή τον αέρα τέμνουσα παρα το άρω το αρμόζα, ο μέλλων αρώσω , οι Αιο

και την πορείας αυτής ποιουμένη. άρτεμις δε λέγεται λεϊς άρσω,, και άρτος όνομα ρηματικόν. εκ δε τού

η σελήνη , ή παρα το άτρέιη και υγιή είναι αυτήν. αρτώ αρτίζω και καταρτίζω, και αρτύω.

και εις το ευφημισμόν . και εις το αίκεν . 'Αρτύω και αρτυσία και νόστος του άλατος οιονεί αλυτίω

"Αρτεμις , η υγιής και μη διεφθαρμένη. έστι δε όνομα20 και άλυτισία , και κατα μετάπλασιν αρτύω και αρ
κύριον βασιλίσσης Σκυθών. τυσία .

'Αρτεμίσιος, δια του .. το μι βραχύ και το σι 'Αρύβαλλον , το μαρσίππιον και βαλάντιον , παρά το

ιωτα , και αυτό μακρόν. τα γαρ δια του ισιος και αρύεσθαι και βάλλειν , αρύβαλλος το βαλάντιον , από

ισια και ισιον ουδέτερον αποστρέφονται την ει δι- του ερύειν τα βαλλόμενα ήτοι βαστάζειν .

φθογγον. τουτ'έστιν αφροδίσιος , αφροδισία , αφροδί- 'Αρχιτέκτων, παρά το άρχω και το τέκτων..
τα δε

παρασύνθετα δια του και γράφεται , οίον , άρχιστράτη

'Αρτάβη, τούτο μέτρον παρ ' Αίγυπτίοις εκλήθη. έστι γος , αρχιτέκτων. το τέκτων παρα το τεύχω το κατα

δε ξεστων οβ 1 ). εκ πολλών δε ακριβείας τούτο σκευάζω.

ούτω συνήχθη. εβδομήκοντα γαρ και δύο άνδρες τότε 'Αρχος ως από του άγω άγος ο ηγεμων. και ο θεο
τον πύργον ώκοδόμησαν , και την Βαβυλώνα , ότε εις30 λόγος , και εκ των επών , και γαρ αγoύ πίπτοντος όλος
π3) γλώσσας και μία συνήλθεν , όθεν και μέροπες εκλή- στρατος ες χθόνα πίπτει. ούτω και απο τού άρχω.

θησαν δια την μεμερισμένην Φωνήν. το δ' αυτό και αρχός.

ο μετρήτης. το δε γομορ δεκατόν εστι του μεγάλου "Αρχων , ο αρχην έχων , ήγουν πάντα έχων , ή παρα
μέτρου της αρτάβης , τουτ'έστι ξεστών πέντε. το άρχειν και όλα έχειν , ήγουν και κρατείν άνευ

'Αρτηρία , οίον αερτηρία τις ούσα , εν ή ο αήρ τηρείται. λόγου .

πνεύματος γάρ έστι δεκτικόν , ώσπερ ή φλέψ αίματος. 'Αρώ , εις το ασπάσιος , και αραρύιας , και άωρτο , και

ούτω Δίδυμος ο νεωτέρος . Φησί ιατρων παίδες φλέβα αρητήρα, και ενειρα και ξυνωρίς, και όργανον.

αίματος , αρτηρίαν δε πνεύματος αγγείον . ήαλτηρία 'Αρωγός , παρά το αρή γω τοβοηθώ.εξου και 'Αρης
τις ούσα , ότι άλλεσθαι δοκεϊ παλμους ποιούσα. ούτω ο θεός και βοηθών , αρωγος τροπή του η εις ω.

ó έν

Σωρανός. 40 τώ αμαρτηλός , αμαρτωλός. και οξύνεται. τα εις ος

"Αρτι και αρτίως διαφέρει. άρτι μεν γάρ έστι χρονικών αρσενικά είτε φύσει είτε θέσει μακρά παραλήγεται,
επιβόημα , και προ μικρού. το δε αρτίως επί του μη δια του γ δισσού οξύνεται , ει μη κύρια υπάρχει.

απηρτισμένου τελείως έργου. το μεν γαρ αρτίως ση- οίον , πελαργός, αρωγός , βρoτoλoιγός.
μαίνει αυτήν την ώραν. το δε άρτι παρατατικόν. 'Ασάμινθος , πύελος , παρά την άσης , ό εστι τον ρύ

"Αρτιον επιρρημα καιρου παρατατικον 4). σημαίνει το πον μεινύθειν, ήγουν μειούν και καθαίρειν. ήπαρα

σώον και υγιές , και γίνεται παρά το άρτώ , άρτιος την του σώματος μεινύθειν και έλαττούσθαι . " Ομη

και άρτιον, το δε άρτώ παρα το άρω , ο σημαίνει το
πλήρες και υγιές. "Ασβεστος , ακατάπαυστος μεταφορικώς από των αψύ

*Αρτιος , σημαίνει τον υγιή και πεπληρωμένον γίνεται χων εις έμψυχα . απο γαρ του πυρός επί τον γέλωτα

δε παρα το άρτώ το εδραιώ άρτιος , ως αρμόζω αρμό-50 μετήνεκται. σημαίνει δε δύο, το φώς το μη σβεννύμε

διος. σημαίνει δε το άρτώ και κρεμώ . νον , και την εκ λίθων καιομένων σποδόν.

"Άρτιος αριθμος, οδίχαήτοι είστεμνόμενον δύο ίσα. 'Ασέλγεια εκ του ασελγής" τούτο παρα το θέλγω το
οίον , και δύο τέμνεται εις δύο μονάδας. ο τέταρτος εις απατώ , και μετα του επιτατικού α . οι δε λέγουσιν

δύο δυάδας, ο έκτος εις δύο τριάδας. ούτως ο εξάρτιος από Σέλγης της πόλεως τινος , αφ ' ου οι άνθρωποι κα

έστι τέλειος , πληρούται γαρ από των ιδίων μερών. κώς διακείμενοι αλλήλους εκείνουν μετα του επιτατικού

μέρη δε αυτού ταύτα. έκτον , τρίτον , ήμισυ. εφ' εκά- ε , επι πολυ ασελγαίνοντες .

στου τούτων και τέλειος ούτος άρτιος επληρώθη. έστι δε 'Ασθένεια , εκ του μη έχειν σθένος ήγουν δύναμιν.

και άρτιος ατελής και άρτιος υπερτελής , και αρτιά- "Ασεμνα, άπρεπα, έκ του σεμνός τούτο παρά το

κις , άρτιος , και άρτιοπέριττος , και περισσάρτιος , και σέβω. οξύνεται , τα εις μνος δισύλλαβα, ει έχει την

τοιούτοι τινές αριθμοί, εκείνο δε Ιστέον , ότι οι πατε- προ τέλους φύσει μακράν μονογενή όντα βαρύνεται ,

1

ρος 6 ).

2) 72. . 3) i . e. δο . 4) (Sic.) 5 ) Οd . XXIV , 69. 6) Π . Χ , 576. et Sch.71 ) corrigenda quaedani.
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τριγενή δε οξύνεται. οον ύμνος , σκύμνος . το μεν σε . 'Ασκαλωνίτης , δια του και γράφεται , και πάντα τα
μνος τριγενές ον οξύνεται . τοιαύτα. πολίτης , έπαλξίτης 1 , μυλίτης είχε διδάσκει

'Αση κρήτης ), συγγραφεύς , και τους των κρατούντων και το ποληΐτης , μυθηΐτης , με αφίτης , ναυκρατίτης.

μυστηρίοις υπηρετούμενος. ούτω γαρ παρα τη Αυσονίδι και τα παρακείμενα τούτοις θηλυκα παρώνυμα είτε

διαλέκτω το ασηκρήτης όνομα επί των μυστηρίων με- αγιλ και τα εις της βαρύτονα ενι Φωνήεντι πα
θερμηνεύεσθαι βούλεται.

ραληνόμενα , ερμήτης , αγρότης και πρεσβύτης. έν πλεο
'Ασελγαίνειν, το παρά φύσιν ταΐς γυναιξί μίγνυσθαι. νασμώ γαρ τα τοιαύτα εστί το ι , αγροίτης , διαμούτης ,

καταχρηστικώς δε οπωσδήποτε ακολασταίνειν . είρηται θυμοίτης.

δε ρύπος . 'Ασκώ , κατασκευάζω, κοσμώ , υφαίνω , γυμνάζω.

'Ασσάριον του αργύρου καλείται λεπτών ξ . ασσάριονιο'Ασκαλαβω της , ζωύφιον έoικεν είναι δ ' σημαίνει το

σταθμός γραμμάτων 5. ησύχως 8) και το βιώ ρήμα , ασκαλαβώτης, ή ότε

"Ασθμα , πνοή , φύσημα, όνομα ρηματικόν. παρα το άω ασχάλλουϊ τη δημήτρι επεβόησεν η μητηρ αυτού άσχα

έστι πλεονασμώ του θ. ή παρα το άμμα πέπoνθεν λαβώτης τροπή του και εις και ασκαλαβώτης . ούτας

επενθέσει τού 19. το γαρ ανάλογον ήν άσμα. ώσπερ Έπαφρόδιτος.

και χθων όνομα , χω το χωρώ , χων , και κατ' επέν. 'Ασκωλιαζω και ασκαλίζω το χωλαίνω , και βαδίζω

θεσιν τοϋ 9 χθών ώσπερ και το χθαμαλη παρα το δι' ενός κωλου .

χαμαι, χαμαλή και χθαμαλή, και το φθέγγεσθαι 'Ασπάζεται , εκ του σπώ το κατασπώ , κατα στέρησιν
παρα το Φώ , το είς φως τα του νου ) , ούτω δε του μη αποσπαν. ο γαρ διαλυόμενος και έχθαίνων
έχειν φαμεν , και τον πορθμον. παρα γαρ τον πόρον. αποσπά εαυτόν από των φιλούντων αυτόν.

' Ασινης , καθαρός, ολόκληρος , και μη πλεονάζων , μήτε 20'Ασπάζω έστι ρήμα σπω , και σημαίνει το διαχωρίζω.

εν δέοντι του σώματος αβλαβής : εκ του σίνω . κα! εξ αυτού γίνεται σπάζω , και μετα του στερητικού και

εις το ερυσίβη και ζιζάνιον. ασπάζω, το μη διαχωρίζεσθαι , αλλ' υπο της φιλίας
'Ασία , όνομα πολεως γενικής , ως ευμελίω. η ευθεία ηνώσθαι .

'Ασίας . εκλήθη ούν 'Ασίας και λειμων , από ασίου 'Ασπάλαθρος, είδος ακάνθης. είρηται παρά το σπα,

του κότσος , ος ήν βασιλεύς Λυδίας. και κλίνεται σπάλαθρος και ασπάλαθρος , ούτως αμάραντος εις τον

'Ασίας , ασίου , ως κοχλίας , κοχλίου. και το Ιωνικόν Θεόκριτον. Επαφρόδιτος δε παρα το σταλιεύειν ετυμο

' Ασίεω. ο κανών : οι Ίωνες τας εις ου γενικας, τας λογεί , ό εστι ξύειν . ίν ή σπάλαθος και ασπάρα'
απο τών εις ας και εις της γινομενας, δια του εω θρος 2 ).

προσφέρουσι, οίον , Ορέστης, ορίστου, ορέστεω , Ατρεί- 'Ασπαλιεύς, ο αλιεύς , παρα το αποσπών τους ιχθύας
δης , ατρείδου, ατρείδεω, έτερον μεγαθύμου Ερμείεω.30 της θαλάσσης , ήγουν εκ της αλος : οίον σπώ, σπαεύς,
ούτω και ασίεω, o τoνός . αι δε 4 ) του εω Ιωνικαί γε- και πλεονασμό της λι συλλαβής σπαλιεύς. και μετα

νικαι, ει μεν από βαρυτόνων κοινών ώσι , προπαροξύ- του επιτατικού α ασπαλιεύς 1 ).

νονται . χωρίς ει μη κατα πάθος ώσιν· οίον Ορέστης, 'Ασπαραγον , παρά το άγαν σπάσθαι , ό έστι διατεί
Ορέστου , Ορέστεω, βορέεω και κατα συγκοπήν βορέων. νεσθαι.

ομοίως και έμμελίω Πριάμοιo 5 ). ούτως ούν και 'Ασπαράγος , κυρίως ο επί ελείου ή ορείου μη σπειρό.
'Ασίας , ασίου, ασίεω, και κατα συγκοπην ασίω εν λεί- μενος . ούτως Ηρωδ.

μωνι ). και όμως ου προπαροξύνεται επειδή κατά 'Ασπάσιος, όνομα αρσενικόν το θηλυκόν ασπασίη. λέ*

συγκοπήν εστί. γεται επιρρηματικώς ασπασίως. και σήμα ασπάζομαι

'Ασκελές, το ξηρόν , παρα το άγαν έσκληκέναι , όθεν και ασπάζω, ρηματικών όνομα ασπαστος και ουδέτερον

και σκέλος είρηται το άγαν έσκληκός. και Ασκληπιός,40 ασπαστον , ο μέλλωνασπάσω,αφ' ου και ασπάσιος.'

και μη έων έσκληκέναι των θεραπευομένων τα σώματα. έστι παρασύνθετον. το γαρ ασπάζομαι σύνθετόν έστιν,

'Ασκαρδαμυκταν, επικαλύπτω οφθαλμώ χάριν του από του σπώ ρήματος , αφ' ού το σπίμαι και παρά

μύειν. γωγον σπάζω. ως Φρώ Φράζω , βω βάζω και προς
*"Ασκησις , δια το ως ασκον νεκρούσθαι τον ασκητής : ήλθεν η α επίτασις εις το ασπάζω ") , και εποίησεν

όρος δέ έστιν αυτός ο πόνος και ο κόπος της ασκή- ασπάζω. το γαρ επισπάσθαι εστί το ασπάζεσθαι. η δια

του ιος παραγωγή απο μέλλοντος τρίτης από τέλους

'Ασκητής παρά το ασκώ άσκησω, σημαίνει δε το πονώ , έχει την οξειαν. ορθώσω , ορθώσιος , αινήσω αινησιος,

και της ασκήσεως πόνος. και εις το ήκειν. άξω , άξιος , αρώ το αρμόζω, άρσω άρσιος, αρκέσω
'Ασκός , εκ του σχίζω , μετα του στερητικού α . οιονεί αρκέσιος , και μετα του και αρκείσιος , άζω άσω άσιος,,

υγιής : ο μη εσχισμένος. 50 και κατ ' αντίθεσιν όσιος. ούτως ούν και ασπάζω

'Ασκληπιός , ο τα άγαν σκληρά ήπια ποιών , του α ασπάσω ασπάσιος , και θαυμάζω θαυμάσω θαυμάσιος.

επίτασιν σημαίνοντος. ή και τα σκελή και πάν το σώμα οξυτονα δε ανεψιός , δεξιός . το δε πλησίος από του

υγιές έχων, και ανώδυνον. ούτως Ηρωδοτός. πλητος έχομεν την χρήσιν 12): ο γαρ άπλητος αντι

'Ασκληπιός , όνομα Ιατρού , παρά το τα ασκελη ήπια του απροσπέλαστος , πλητος , πλησίος , ως άμβροτος αμ

ποιείν . από μέρους δε όλον το σώμα. ή και τα άγαν βρόσιος , τροπή του τέλους. ου γέγονε δε το πλησίος

σκληρα ήπια ποιεί και εις το φίλος , και υγιή και παρα μέλλοντα. οι γαρ Λάκωνες τα παρα μέλλοντα
ανώδυνον . εις το τ ου τρέπουσιν , αλλ ' από του τ εις το σ ,

.

S

σεως.

1 ) vox latina a ſecretis. 2) (Sic) reliqua omiſſa funt. Vid. videntur.
.

20) 'Aonalieu's etc. Emendetur ex hoc articula
Etym. M. h. v. 3) vid. Ειym . Μ . 4) δε Ε. δια . 5) 11. Ειym. Μ . 1 ) εις το ασπάζω (Sic .) L. σπάζω , nifi pro fuper

IV , 165. et alibi . 6) ΙΙ.11, 461. ibid . Schol. 7) cf. Ειyπι. Μ. Tuis habenda , cfr. omnino Etym . M. 12) εχομεν την χρήσιν

ν . έπαλξίτης . 8) (sic) omilla quaedam reftituenda ex Ειym . (Sic.) Ειym. Μ. έχει μεν τον χρόνον.
Μ . h. ν. 99) σπάλαθος - ασήμα . haec ad fequentia pertineredonuz
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ενιαυτός , ενιαύσιος ενιαύτιος λέγουσιν· υπόμνησιν δι- 'Αστήρ, παρά το αθω το λάμπω αυστηρά και αποβολή
δόντες του προτέρου τ. το δε πλούσιος πλήτιος ) λέ- του ιαστής. ή ο μη στάσιν έχων.

γουσιν , ώστε ου παρά τον μέλλοντα. 'Αστείος , ο εν άστει διατρίβων . λέγεται δε και ο δια

' Ασπετος , εκ του έπασπώ. σπετος ο πολύς , καικαι το ήθος χρηστον επαινούμενος. ως ήν το παιδίον αστείον

μετα του επιτατικού α άσπετος. τω θεώ. λέγεται και ο γελωποίος.

"Ασπετος , ο απαρακολούθητος και πολύς.ο
στραπη , και κεραυνος διαφέρει. αστραπή μεν γαρ

*Ασπετον , το πολύ, είρηται παρα το α στερητικόν μό- η προλάμπουσα και προφθάνουσα την βροντην κεραυ

ριον και το σπω.
νος δε και εξ ουρανού κατερχόμενος και καίων την γην,

'Ασπίζω , εις το υπερασπιστής. ήτοι πύρ ή χάλαζα.

'Ασπίς σημαίνει δύο, το ερπετόν και το όπλον και τοτο'Αστραπή, παρά το στεροπος, και "Όμηρος εκάλεσεν
μεν ερπετόν από μεταφοράς της ασπίδος του όπλου. αντί του οφθαλμού λάμποντος. ώπες γαρ οφθαλμοί

ούτω γαρ συστρέψαν εαυτό, πολεμεί και μάχεται το λέγονται και παρα το Φαίνειν την αστραπήν, ως οφθαλ

οπλον 1). γίνεται δε το όπλον παρα το σπίζω , ό ση- μους ουρανίους , ήγουν τους αστέρας. δια το και την

μαίνει το εκτείνω και μηκύνω, ο μέλλων σπίσω, σπίς , ονομασίαν έχειν ήτοι Φώς απόρρηξις. συγκοπής γαρ

και μετα του στερητικού α ασπίς , το μη εις έκτασιν γινομένης των νεφών μετα του ύδατος εν τώ αέρι απο

μεμηκυμένον , αλλ' εις περιφέρειαν κεκλωμένον. ασπις τελείται η αστραπη άμα τη βροντή.

ασπίδος. ο κανων , τα είς τις θηλυκα δια του δος κλί- 'Αστραπή , παρα το αστράπτειν.' τούτο παρα το

διότι οξύνεται και τα εις σπις θηλυκα δισύλ; άστρον. τούτο παρα το στερώς 4) άττειν εν τώ λαμ

λαβα, ει μεν από συμφώνου άρχονται . βαρύνονται.

οίον , τραμπις τραμπιδός, έστι δε βαρβαρικών όπλον,20'Αστήρ, παρά το άστατον έχειν τον δρόμον. η παρα
θέσπις θέσπιδος, κάλπις κάλπιδος" ει δε απο Φωνήεν- το ίστημι στήσω. κλίνεται δε αστηρ αστέρος. σεση

τος οξύνονται : οίον ασπις, ελπίς , εμπίς , σημαίνει δε μείωται το
πατρος.

τον κώνωπα. 'Αστιβητος, απεριπάτητος , ή αδιάβατος , από του

'Ασπίς , το όπλον. σπώ έστι ρήμα , ου το παράγωγον στείβω ο μέλλων δεύτερος στιβώ. και μετάγεται μεν

σπίζω, αφ' ου σπίδος ο μικρός." και σπίδος το ουδέτε- είς ενεστώτα και γίνεται στιβώ στιβησω , εστίβηκα

ρον , απο δοτικής. ασπίδες ούν είρηνται δι' ασπίδος εστίβημαι, εστίβησαι , εστίβηται , στιβητος και αστί

του μικρού πεδίoιo 3). από ουν το σπώ σπίζω , σπις βητος μετα του στερητικού α. το δε στιβώ παρα το

ρηματικών όνομα , και μετα της α στερήσεως ασπίς, στείβω. συντάσσεται δε μετα αιτιατικής.

άλλα περιφερης και ου μακρος" επι δε του ερπετού "Αστικτος, και αποίκιλος, εκ του στίβω το ποικίλλω.
δύναται κατ' επίτασιν του α. ούτω Φιλόξενος . 30'Αστράγαλος , παρα το αστραβή και ορθήν φυλάττειν

'Ασπίς , παρα το σπώ σπίζω το εκτείνω. στερητικών δε την βάσιν του πόδoς.

και κλίνεται ασπίδος. ο κανων , τα εις τις ονό- 'Αστραπή, παρά το αστάτως και ράον παύεσθαι : η
ματα είτε απλά είτε σύνθετα έχοντα το π διου του παρά το αστέρος οπήν έχειν , ήγουν διάπυρος αστήρ..

δος κλίνεται. απλά μέν οίον κρηπίς κρηπίδος, σύν , 'Αστράπτω, εκ του αστεροπη, τούτο εκ του αστρά,
θετα δε οίον διψάσπις διψάσπιδος . πτω, τούτο εκ του αστηρ αστέρος, και του όπτω,

'Ασπόρως , εκ του άσπορος. τούτο έκ τού σπείρω, αστεροπτη και αποβολή του τ αστεροπη και εξ αυτού

σπορα και μετα του στερητικού α άσπορος . διατι παραγωγην αστεράπτω και κατα συγκοπην

βιβάζει τον τόνον και τα γαρ απο τών εις α και εις η αστράπτω.

θηλυκα εις ος συντεθειμένα ονόματα αναβιβαζουσι τον 'Αστήρ , και άστρον διαφέρει. άστρον γάρ έστιν όλον

τόνον. οίον τιμη άτιμος , ώρα άωρος , κεφαλή ακέφα -40 το ζώδιον , το εκ πολλών αστέρων συνεστηκός , οίον άρ
λος , σπορα άσπορος. κτος ) , ο ωρίων και τα παραπλησιά. αστηρ δέ έκο

'Ασσων , είς το άγη ξίφος , και ασύφηλος και άττειν. στον των εν τω ζωδίων υπαρχόντων. ως όταν λεγομεν,

*Ασσων , εις το επασσυτερόν . την άρκτον εξ αστέρων συγκεϊσθαι.

'Αστεφής, και αστεμφέως, αμετακινήτων και ισχυρώς 'Αστράγαλος, από του ορθήν και αστραβή φυλάσσειν
παρα το στέμμου , και σημαίνει το κινείν συνεχώς. ούτω69 την βάσιν του ποδος. πλεονασμό του ο αστράγαλος,

μέμνηται Αισχύλος. αστεμβής ουν ο αμετακίνητος,και ου προς το μένειν και εστάναι γεγόνως, αλλά προς το

και αστεμφης , ούτω Φιλόξενος. ή παρα το στρέφω κινείσθαι . επί δε των άλλων οστέων των εν τω νώτα,.

αστρεφής και ελλείψει του ρ και πλεονασμό του και παρα το έμπεπάρθει και μη στρέφεσθαι μηδέ κινεί

αστεμφης και αστεμφέως. σθαι. αστράγαλος το των ποδών σφυρόν. και σφόν

' Αστάρτη, όνομα εστίν ειδώλου , λέγεται δε από μετα-50 δυλοι δε υπό του ποιητού ωνομάσθησαν, έκ δε μοι
Φοράς του άστρου. λοιπόν παρα το άστρον αστράτη αυχήν αστραγάλων εάγη . είρηται δε αστράγαλος

και εν υπερβιβασμό αστάρτη. άστρον γαρ εν τω ου- αστράβαλός τις ών , και αστραβή τον πόδα ή την διά

ρανώ ανάπλασμα, αφ' ου καλείται το είδος έχων όνο- χιν φυλάσσειν , και τροπή του β εις γ αστράγαλος,

μα άστρου . προς κίνησιν και ουχί προς το εστάναι γεγονώς.

'Αστεμφης , αμετακίνητον, ισχυρώς, εκ του στρέφω στρε- 'Αστερόεις αίματόεις διφθόγγο, και πάντα τα τοι

φής και μετα του στερητικού α 'άστρεφης και μεταθέ- αύτα . η γαρ γενική αστερόεντος , αίματόεντος , το ου

σει του ρ εις μ αστεμφής . δέτερον αστερόεν , αιματοεν. αι δε διάλεκτοι τρέπουσι

"Αστέρος, εις το άστρον. την ει δίφθογγον εις η αστερόης , αίματόης.

το α .

ανα κατα

N

.
9

1) (Sic.) Exciderunt quaedam reſtituenda ex Elymolog. M. II. IV , 75. et v. 5. 6) Οd. XI , 65. cf. Schol. ad Od. X ,

2) aliena Iunt . 3) δι' ασπίδος - πεδίοιο (Sic) male ut et an- 560. Ex hoc articulo Etym. M. emendari poteſt.
teced. cfr . Π. ΧΙ , 753. 4) vel oraggws. 5) Cfr. Schol. ad(Sie ,

Fa
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'Αστρολόγος αστρονόμου διαφέρει. αστρονόμος μέν ραγον τον Φέροντα την φωνήν. ούτως Ηρωδιανός :

έστιν ή κατάλυσις των αστέρων. αστρολόγος δε , ή, τα παρα το σφάραγoς πλεονασμό του α και ασφάραγον
εκ των κινήσεων αποτελέσματα , δηλούσα επιστήμη. τον βρόχον.

'Αστρονόμος , αστρών διανομεύς. 'Ασφόδελον και ασφοδελον διαφέρει παρα τοϊς Αττι

'Αστρονόμος , και την κίνησιν των άστρων γινώσκων. κούς. ασφόδελον μεν γαρ βαρυτόνως σημαίνει το Φυτον

αστρολόγος, και εκ τεκμηρίων ηλίου και σελήνης επιστά- παρα τους παλαιούς , ασφοδελον δε οξυτόνως τον τόπον

μενος τι γίνεται . εν ώ ασφόδελοι γίνονται.

"Αστρον, παρά το αίθω το λάμπω , ο μέλλων αίσω, 'Ασχαλαά , λυπεί , αδημονεί, βήμα ενεργητικόν β συζυ
αίστρον, και αποβολή τους αστρον. άστρον αστέρος δια- γίας των περισπωμένων . έστι γαρ ασχαλάω και εξ

φέρει. άστρον μεν το έκ πολλών αστέρων συνιστάμε- το αυτού ασχαλώ περιστώμενον. το β ασχαλάεις , το

νον σχήμα, ήγουν όλον το ζώδιον ). αστηρ αυτός ο η ασχαλάει ασχαλά , και εν πλεονασμα του α

λάμπων, ήγουν έκαστος των εκ των ζωδιων υπαρχόν- ποιητικώς , ως έν αλλά και ποιήτης. ούτε θαλάσσης

ως όταν λέγομεν την άρκτον εξ αστέρων συγ- κύμα τόσον βοάα *) . και εστι το μέν α προ τέλους
κεισθαι. βραχύ , το δε επί τέλους μακρόν. επειδη κανών εστιν

'Αστυ, παρά το άνω ίστασθαι. οι γαρ αρχαίοι εφ' ο λέγων , ότι πάσα συλλαβή πλεονάζουσα , βραχυτέρα

υψήλου τόπου τας πόλεις εποίουν. διαφέρει δε άστυ και θέλει είναι της εν ή πλεοναζούσης συλλαβής.

πόλις. πόλις λέγεται ο τόπος και οι κατοικούντες, και το "Ασχετον , παρά το έχω το κρατώ, αφαιρέσει του ε'

συναμφότερον. άστυ δε ο τόπος μόνον , και "Ο , και πλεονασμά του σ σχώ , σχετος, ο κρατητος και

Φραζε μοί όπως πόλιν και άστυ σαώσεις. εξ αυτού μετα του στερητικού α άσχετος ο ακράτητος.

γίνεται αστείος ο πολίτης . 20'Ασωπός, και σκοτεινοπρόσωπος , παρά το άσσον και ση

'Αστείον , πολιτικόν . μαίνει τον υπόν , και το ωψ οπός. και εις το άσπε .

"Αστυ, τριχώς λέγεται , αυτό το χώριον, και ο εν αυτώ

όχλος, και το συναμφότερον ). όθεν και πόλις ετυμο- 'Ασωτία, η αμαρτία , το μη δν εις σωτηρίαν . «σωτήρ2

λογείται , δια το μη γωνίαν έχειν , αλλ ' υπερφερή γαρ το σώον τηρείν.

είνσει . "Ασωτος, έξοχος και ο αισχρος , παρά το σώζω και το
'Αστυνος , και πένης , εκ του μη έχειν στάσιν . ούτω στερητικών α , ο έστερημένος του σώζεσθαι . και εξα

Σελεύκος. αυτού ασωτία. έστι δε το άσωτος σύνθετον , παρα το α

'Ασύφηλον , άτιμον ή απαίδευτον, αδόκιμον και ανόητον, στερητικόν μόριον, και το σώον · οιονεί και έστερημένος
και " Όμηρος , οππότ ' εκείνου μνήσομαι ας μ' ασύφηλον του σώου.

εν Αργείοισιν έλεξεν . έστι δε παρα το άσσω ο ση-30'Αταλαίπωρος , ράθυμος , ολίγωρος , Αριστοφάνης Δα
3 '

μαίνει το βλάπτω και το φηλώσαι, δε σημαίνει το δη- ναΐσιν. ούτως αύτοϊς άταλαιπώρως η ποίησις διάκειται.
λωσαι, και απατήσαι, εξ ου και Φήλος ο απατεων . σημαίνει δε το κακοπαθείν και ενεργείν. ταλαίπωρος

και Φήλικτα σύκα τα ωμα μεν όντα , τη δε ιδέα πέ- δε κυρίως λέγεται , και περί τον παρον τλών, τουτέστι

πείρα . και ώσπερ παρα το σώσω Σωσικράτης , Σωσί- καρτερών , οίον ταλάπωρος και πλεονασμα του ιτα

βιος , αρκέσω Αρκεσίλαος , ούτω και παρα το άσω και λαίπωρος. οι γαρ αρχαίοι τους νεφρικούς ταλαιπώρους

το φηλός γίνεται ασίφηλος και ασύφηλος , ως δίφρος έλεγον , τους τλώντας περί τον παρον. πώρος δε όνο

δύΦρος , και τριφάλεια τρυφάλεια. η παρα το σοφος

γίνεται σόφηλος, και μετα του στερητικού α ασόφηλος, Αταλος, ο νήπιος , παρά το απαλός , κατα μετάθεσιν

και μεταβολή του ο εις υ , ως αγορος άγυρος , γίνεται στοιχείου του πεις τ , και το μεν απαλον δασύνεται ,

ασύφηλος. 40. το δε αταλον ψιλούται , ούτω και το άττα.

"Ασυλος, από του άσο μέλλοντος , δηλούν το βλάπτω. 'Αταξία, το μη όν εν τάξει καλή.
'Ασύρροι, και 'Ασύρριοι το γένος είρηνται, ήγουν το 'Αταρ , εις το αυτάρ.

έθνος , παρά τον 'Ασσαρακον του έθνους επικρατή- 'Αταμπος οδός. Απλαχυ ) παρα το άτρεπτον και
σαντα . ν' η άσσατος και εκβολή του και , και τροπη εις ισον .

2ρ άσσαρος 2). και τροπή του α εις ν ασσυρος , ως 'Ατασθαλία , η περί τον οίνον αταξία . και ατασθα .

μάθω μύθω" και κατά παράβασιν ασσύριος . • ούτως λίσι νόοιο. ούτως εν Ησιόδο.

Επαφρόδιτος. και δοκεϊ καλείσθαι ασσυρίους τους εν 'Ατασθαλία πονηρού , από του ταϊς άταις θάλ-.

τω πόντο , παρα το μηκέτι είναι σύρους , ίν' η 'Ασσύ- λειν .

ριοι, διπλω σσ . και θαύμα εί αναδιπλασιασμός και Αταρτηρος, χαλεπος , παρά το τείρω το καταπονώ ,
μετά τινα στέρησιν , και γαρ επί του άληκτος και άμ-50 και κατά συγκοπην τρώ, τρήσω , τρηρός, κα)

μορος αλήκτωρ και αννίφελος και άρρωστος 1 ). στερητικού α άτρατηρός 1). η παρά την άτης και σημαί

'Ασφάραγος , ο λεγόμενος Φάρυγξ. είρηται άνευ του νει την βλάβην ατηρος , και αναρτηρός.

α , σφάραγος , παρά το σφαράγειν δ' έστιν ηχείν , δι ' 'Αταρτηρος , ατηρος , χαλεπος , απειλητικός , πλεονάζει

αυτού γαρ η Φωνή Φέρεται. 'Αρειδίκης δέ φησί πλεο- γαρ η ταρ συλλαβή, ως επιτάρρoθος .

νασμα του α και του σ είναι σφάραγον , αντί του Ατάλαντος 'Αρη: τάλαντον τον ζυγον είρηται , και
Φάρυγγα. Πολέμαχος δε ότι ομοίως απαίρει. άλλοι δε ταλαντεύειν το ζυγοστατεϊν. έστιν ούν ταλαντος , ο

για το μη σπάσθαι ασπάραγον και ασφάραγον κερα- ομοτάλαντος , οιονεί ο ισοζυγος και ατάλαντος ή πάνυ ,

τώδης γαρ είναι. οι δε κατα πλεονασμόν του P
ασπά- ή πλεονασμό του α.

μα λιθου.

.

μετα του

il vide Uranologiump . 134. 2) Haec proxime anteceden- 6) Il. XIV, 394.

tibus contrar a lunt. 5) 11. ΙΧ , 643 . 4, ίν' η άσσατος - pictum , vox nihili.

sraços (Sc.) corrupta . 5 ) και θαύμα - άρρωστος (Sic.)

7) ( Sic) rò A in arraxu , colore rubro erat

8 ) (Sic .) Male . Vid. Etym . M.



89
90

Α Τ AT

'Ατασθαλος, άδικος , υβριστης και αμαρτωλός , παρου εις τα μακρον άτη. έστι και άλλως το λαμβάνω 2) :
το εν ταις θάλλειν , ήγουν έν βλαβαις και αδικίαις. κύκλωψ τη πίε οίνον , και μετα του στερητικού α γί

'Ατασθαλος , υβριστης, ακόλαστος , άδικος , αυθάδης , νεται άτη. ουδείςγαρ αυτό λαμβάνει, αλλά πάντες
αμαρτωλός. εκφεύγουσι. και εις το αίτιος, και αναρτηρος, και ατα

"Ατε, επίρρημα παραβολής , αντί του ώσπερ. σθαλος και άτρυτα.

'Ατειρης, ο σκληρός , εκ του ατερής γέγονε κατα πλεο- "Ατευκτα , ακάματα , σκληρά και ισχυρά , σημαίνει
ó

νασιον τού ι ατειρής, οιονεί ο μη ων απαλός. δε και αβλαβή.

' Ατελές και ατελέστερον διαφέρει. ατελές μέν γάρ "Ατιμος , παρά το τιμη , και το στερητικών α.
'

εστι το μήπω τετελεσμένον, ατελέστερον δε το αδύνατον 'Ατίω , το ατιμάζω. έκ τοϋ τίω το τιμώ και μετα

τελεσθήναι. οι ούν εναλλάσσοντες ταύτα άκυρολογούσιν.10 του στερητικού α ατίω .

'Αταρνείτης διφθόγγω. επειδή το πρωτότυπόν αυ- 'Ατιτάλλω, σημαίνει δε το γνησίως τρέφω. εξ ου και

του απ' ευθείας έχει το ε. τούτω τώ λόγω και το τάλλος λέγεται ο νήπιος.

ορείτης , παρά γαρ το βρει . όθεν και τραπεζείτης τι- 'Ατίζεσθαι , ταράσσεσθαι παρα την άτην. ου γαρoi

νές δια της ει διφθόγγου γράφονται. έναντιούντες ταράσσονται. έστι δε παρα την άτην ,

'Ατειρής , ο ακαταπόνητος. τούτου η ετυμολογία εστίν ήγουν την βλάβην.

αθειρής , ήτοι παρά τον αιθέρα , άθειρης δε ο λαμ- 'Ατίζει , ατιμάζει, εξ ου και το ήτίμησε. τούτο παρα
προς λέγεται. χαλκον δε περιβαλείν αθεϊρα τινές το τοάτιμώ , ωςτο βώ βάζω. τούτο παρα το άτιμος ,

άγριον βλέμμα. τούτο παρα το τιμή , τούτο παρα το τίω. το τι μα

Ατημέλητος , εκ του τω, το λαμβάνω , και το μέλλω κρόν. έστι δε το άτιμώ δευτέρας και τρίτης συζυγίας

το Φροντίζω , και επιμελούμενος , γίνεται τημελώ , καιρο των περισπωμένων. το δε τίω σημαίνει τρία , το τιμώ

μετα του στερητικού α ατημελώ.α ατημελώ. και ατημέλητος καιο θεος δ' ως τίετο δήμω 3) , το τιμωρώ και το αποδίδωμι.

ημελημένος. το ατιμώ σημαίνει τρία , το ατιμάζω, το υβρίζω και

Aτημελείτης, απρονοητής , ανεπιμελής. το καταδικάζω. τι διαφέρει το ατιμώ , ή γ συζυγία,

Ατεμβεϊν , το στερίσκειν και βλάπτειν, παρα το άτην του ατιμάζω; ατιμώ μεν λέγεται το κατά νόμον ,
όλο

βάλλειν. ου γαρ ατεμβείν ουδε δίκαιον ξείνους Τηλε- σχερώς καταδιακρίνω , εξ ου και το επί ξύλου ήτιμω

μάχου . μένος , τουτ 'έστι κατακεκριμένος. λάβετε γαρ υμείς

'Ατενίζω, το πάνυ βλέπω και εκτείνω. τείνω ο μέλ- και κατα τον νόμον υμών κρίνατε. ατιμάζω και το

λων τενώ και κατα παραγωγής τενίζω , και μετα του υβρίζω πάλιν διαφέρει και το ατιμώ ή η συζυγία:
επιτατικού α ατενίζω , το λίαν επιτεταμένως ορώ. των περισπωμένων της δευτεράς. η μεν γαρ τρίτη συ

'Ατερ κατα διάλεκτον αντί του χωρίς.. 30 ζυγία παρασύνθετόν έστι. έκ του άτιμος , η δε δευ

"Ατερπνος , ούτως ο άγρυπνος παρα Ρηγινοίς , ως και τέρα σύνθετος , εκ του τιμή , εξ ου και το ήτίμησεν.

παρ' Ίβυκώ και Στησιχόρω. ουκ έστι δε η φωνή κατα 'Ατιμούμαι και ατιμάζεται διαφέρει. άτιμούμαι υπό
στέρησιν του τερπνού . ως ο άκακος , και ο άφιλος και του νόμου ολοσχερή ατιμίαν. ατιμάζεται δέ τις υβρι

ο άσθενος. δεί ουν αποδείξαι το οφειλόμενον υ , έστι ζόμενος έν τινι πράγματι.

γαρ κατ ' εντέλειαν ατέρυπνος , και χωρίς ών ύπνου.ο 'Ατλαντικον πέλαγος , ο ωκεανός , από του "Ατλαν

'Ατέραμνος, παρά το τείρω τέραμος , ως πλέκω πλό- τος όρος της Λιβύης. και εις το αστέρια.

καμος και πλεονασμό του και τέραμνος και ατέραμνος. "Ατλας, όνομα θεού, και ο άξων , παρά το μή κοπιαν.
ή παρα το τερεν μη είναι εν αυτώ. τούτο τον και εις το τλήσομαι.

έπλεόνασεν , ως το νώνυμος . Ατθις , ή Αττική χώρα παρα τας Αθήνας.

'Ατέραμνον , απαράτητον , σκληρον , δεινόν , ακόρεστον,40'Ατονία, εκ του μη έχειν τόνον, ήγουν ισχύν.
πολύ, το μη τερεν άλλα σκληρον : ατέραμνον ούν το' 'Ατμις , αναθυμίασις , ανάδοσις. ασμός μεταβολή του σ
μη είναι τέρεν , κατα στέρησιν , τουτέστι, τρυφερον εις τ ατμις , ως εφίημι έφεσμη εφετμή.

και απαλον, το ευχέρως τειρόμενον τουτ'έστι βλαπτό. 'Ατ.μός, η αναπνοή του θερμού , παρα το αν το πνέω,
λέγεται δε τέρεμνα τα μη έψημένα όσπρια, άσω ασμός και ατμις 4).

αλλα σκληρά και κερασβολά. και τεράμων και σκληρός "Ατομoν , παρά το μοτών και άτομον. επιτατικών δε

και απηνής άνθρωπος.

"Ατερος, εις το θάτερος. *Αττον , εις το ήττον.

Ατέχνως και ατεχνώς διαφέρει. ατέχνως αδόλως "Ατρακτος, παρά το ταράσσω ταρακτος και άτρακτος.

απλάστως. τεχνη γαρ ο δόλος. και "Ομηρος αμφί "Ατραπόν, το άθρεπτoν και αμετάθετος του μερισμού ,"

δε δεσμοί τεχνήεντες έχoιντο ) πολύφρόνος Ηφαίστοιο.50 ή της οδού .

ατεχνώς, απλάστως και σημαίνει και το απλώς κα. "Ατρακτον, το γυναικείων εργαλείου, εφ ' ού το νήμα
θάπαξ. οι δε εν ίσα τω όντι και τη αληθεία . οι δε περιέχεται. καταχρηστικώς δε και επί βέλους είρηται ,,

το παράπαν και το καθολόν. κατ' ευφημισμόν και ατάρακτον ών. αεί γαρ ταράτ

'Ατη , η βλάβη το α μακρόν οι μεν ότι εστίν απάτη,
ή ότι ατάρακτον το νήμα φέρει. παρα γούν

και κατα κρίσιν γίνεται ατη. ουκ έστι δε · πλεο- το ταράσσω , ταρακτος και ατάρακτος , και κατα συγκο
νασμός γάρ έστι του α. έστι δε άλλως είπείν , ότι πην άτρακτος. το δε βέλος από της παρά το ξύλον

άετος και μάταιος και ψευδής, και γέγονε εκ του ετεος ομοίοτητος μεταφορικώς είρητα. τρίβεια και ιδιωτεία

και το θηλυκόν αετη , και κατα κρίσιν του α και ο και η χωρί ) .

.

9

μενον .

το α.
/

T

»

TETOU .

x

•

1 έχoιντο (Sic.) Verum erafa erat media νocis litera et litu- cum cedere debuille. 2) (Sic.) F. τω το λαμβ. 3 ) Οd. XIV ,

rae fuperiodictum το οι. Vera lectio eft έχυντο. Οd . VIII, 297. 205. 4 (Sic . Ειym . Μ. ασμος και. ατμος. 5) τρίβεια etc,

quite line dubio hic locus habuit, altera manus éxo.vto ſubſtituit (Sic) F. argißea ut diverſus apriori le articulus.
manifefto indicio vocabula minus nota frequentioribus aliquando lo
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'Αττικής , το εθνικόν, ο Αθηναίος είρηται , 'Ακτικός τις "Ατρυτα , ακάματα , σκληρά και ισχυρα , σημαίνει δε
ών. ' Ακτή αρ εκαλείτο η Αττική, όθεν και Ακταίοι και αβλαβή, οιον άτρητα , παρά το τρώ τρήσω τρητα

οι Αθηναίοι. ελλείψει και διπλασιασμό του τ 'Ατ- κα άτρητα μετα του στερητικού α , τροπή του η εις υ ,

τικός . ως άλμη αλμυρός.

'Αττική , παρα το ακτην , και γαρ παραθαλάσσια. "Αττειν , άλλεσθαι και πηδάν. γίνεται παρα το αίσσω

Καλλίμαχος ) Αρκταίη τις έναιον. "Ακτή ούν και 'Ατ .' το ορμώ, άσσω και τροπή των δύο σσ εις ττ αττειν ,

τικός , ως Κρήτη Κρητικός , τροπή του και εις τ. κατα και εις το διάττειν, και στρατός.

Ίωνας ακτικός και αττικός. 'Αττικη παρα το 'Ακτή, ούτως ελέγετο το παλαιον , πα

'Ατραπός η οδος , ήτις λέγεται και ατράπιτος και ραθαλασσία γάρ.

άταρτος . είρηται δε παρά το πατώ , και κατ' επέκτα-1c Αττω, εις το κάττα.

σιν τού α η αγαν πατουμένη , απατος και άτοπος , και 'Aκώλωνος, ότρυγηφάγου περιττεύοντος του ο , ως και

πλεονασμώ του ρ ατραπος , και εν παραγωγή ατράπι- οκρυόεις παρα γαρ το κρύος εσχημάτισεν η λέξις.

τος . η παρα το τρέπω, ή πολλας εκτροπας έχουσα, 'Ατρυγέτοιο , ήτοι απείρου παρα το βάθος. ή ακατα
του ε εις α τραπέντος, και μετα του επιτατικού και πονήτου και ακάρπου. σημαίνει δε την θάλασσαν .

άτραπος. κυρίως δε άτραπος , η στενή έν όρει οδός. ατρυγετος γαρ η θάλασσα.

'Ατρείδης, πατρωνυμικόν όνομα, διαφέρει δε το πατρω- Aύα, ξηρα ξύλα , παρα το εις αυσιν και καύσιν επιτή
νυμικόν του κτητικού . ότι τους μεν πατρωνυμικοίς εν- δεια .

δέχεται τα των παίδων ονόματα συντάσσειν και μή. Αυγή , η λαμπρότης, παρά το άγω ρήμα , δι' ήν αγό .
ει δε αδέλφων τινών όντων τούτων ένα σημάνει βου- μεθα . είγε σκότος , δια το μη επισχεϊν ημάς.

λοίμεθα το πατρωνυμικά παρατίθεμεν το του παιδος20'Aυγουστος , απ' Αυγούστου βασιλέως ούτως επικληθέν

κύριον όνομα, οίον , 'Ατρείδης Μενέλαος , ο Πριαμίδης από γαρ της αυτού βασιλείας , και μέχρι σήμε

"Έκτωρ. ει δε μη ώσιν αδελφοί , ου χρεία προσθήκης ρον αύγουστοι οι βασιλείς κικλήσκονται. όθεν και βή

κυρίου ονόματος. αρκούμεθα γαρ τη πατρωνυμία , και λον εν τοίς βασιλείοις μελέθροις επικρέμαται. τυραν

Πηλίδης εφόνευσεν "Εκτορα, τα γαρ πατρωνυμικα αυτό- νούντος γάρ τινος αυτώ εν τοις μέρεσι της Ιλλυρίας,

θεν έχει την σημασίαν , καν μήτε τους υιούς επάγοιτο , και χειριωθέντος υπ ' αυτού , δια το ιταμον και σκληρον

μήτε το του παιδος κύριον όνομα, τα δε κτητικα ουχ τον αντίπαλον γέγονε , προς μνήμης και τιμήν της αυ

ούτως , αλλ' ανάγκη προσυπακούεσθαί τι αύτοϊς. ει δε του βασιλείας το κολόβιον αυτού έκρέμασε και εκ τοτε

τις Φαίη Πλατωνικός ου προσυπακουομένου του νόμος ή οι βασιλείς , βηλον επιτιθέασιν έμπροσθεν αυτών ,

χιτων ατελές εστι. διο αναγκαίως δει επιφέρειν τοις. κατα μίμησιν εκείνου , όθεν και η απογραφη πρώτη

κτητικούς προσηγορικα ή κύρια , οίον , Ομηρικός λόγος ,30 γέγονε .
βασιλικός δόμος. *Αοθεν αυγή , από του αύω του σημαίνοντας το φαίνω ,

'Ατρείδης, Αιγείδης , Αλκειδης και πάντα τα πατρωνυ- αη και πλεονασμό του υ αυγή.

μικα όσα έχει το πρώτον είς ευς λήγον, δια της ει Αυδή, η φωνή είρηται, παρά αυγή , τροπή του γ, εις ο,
διφθόγγου γράφεται . απο μέντοι τών εις ης ληγών- δι ' ης αυγάζεται και φωτίζεται τα του νου. και Φωνή

των , και εις ους των επί γενική δισση ή χρήσις. και το αυτο, φωτονή τις ουσα. 'Απολλώνιος δε παρά το

γαρ εκπίπτει τα πατρωνυμικα δια του ιδης συνεσταλ . αύω αυγή 2 , όθεν και εν διαιρέσει αυτή και αυδή.

μένου του ι , και δια της ει διφθόγγου γράφεται. Κο. Αυδώ , παρα το αύω το φωνώ , και αύος και άφωνος και
μιδίτης , Ευτυχίτης . εις το ηύδα.

'Ατρεκέως, επίρρημα μεσότητος, παρά το δέρκα , ο Αυθις και αύθι χωρίς του σε διαφέρει. το μέν γαρ

σημαίνει το βλέπω. όνομα δερκές και κατ' επέκτασιν4ο αύθις εστί το παλιν , η μετα ταύτα. το δε αύθι το

του και γίνεται αδερκές , το λίαν υπερβλέπον , και τρο αυτόθι σημαίνει. κακώς oύν Καλλίμαχος φησί , αύθι

πή του και εις τ. ατρεκές το λίαν υπερβλεπόμενον . η τόδε εκδύοιμι , αντί του μετά ταύτα .

παρά το τρέχω, ο μη τρέχων . Αυθαίρετος , παρά το αιρώ το προαιρούμαι , αιρετός,

'Ατρυτωνη, η Αθήνα , παρά την τρυτάνην , ήτις έστι και μετα της αυτο αυτοαιρετος και συγκοπή αυταίρε

ζύγη , αντί του αζευκτος ή ανδρεία . τος , και τροπή του τείς και αυθαίρετος. σημαίνει δε

'Ατρέκεια , εκ του ατρακης , εκ τούτου το υπερθετικόν τον αυτοπροαίρετον.

ατρεκέστατος . Αυθάδης και σημαινόμενον δηλοί. και πολλή ή χρήσις

'Ατρέμας γίνεται εκ του ατρεμώ , και έστι παρασύν- παρα τη κωμωδία. είρηται ο εαυτω 4) άδων , και μη

θετoν εκ του ατρέμης. παρκ το τρέμω , και μετα του συμβούλω χρώμενος , αυτοάδης και αυθάδης , του αδείν

στερητικού α ατρέμης , και ρήμα εις ω ατρεμώ , και ο σημαίνοντας το αρέσκω.

εξ αυτού επίρρημα εις ας ατρέμας. έστι δε εις α Αυθέντης , κυρίως ο Φονεύς , ο εαυτόν κτιννύων. είρη

άτρέμμα , ώσπερ εκ τού ήρεμώ γίνεται ηρέμας και ήρέ- ται δε παρα το , αυτεντης τις ών , ο εαυτόν βάλλων

μα , ούτω και τούτο .
τους έντεσιν, ό εστι τοίς βέλεσιν , το δε εν τη συνηθεία

'Ατρύγητος , ο καρπός. τρυγή γαρ ο δημητριακός καρ- έoικε παρα το αυτο και το έντης και ο εαυτόν επαφιείς

πός. εις πάντα, και αν αυτεξούσιος , και μη άλλου , αλλ'
'Ατρεκες, το αληθές , ο μηδεις παρατρέχει ευφρονών. εαυτού ών .

όθεν Δωριείς ατρεχές λέγουσι. Aύθι , επίρρημα τοπικών και εστι των εν τω τόπω , και
'Ατρέμας πλεονασμα του σ έστιν . ως γαρ σιγά σίγα, γίνεται εκ του αυτόθι τούτο εκ του αυτού. "Ομηρος"

αντώ αντα , ούτων και παρά το ατρεμώ ατρεμας ). αυτού και ένθ' εκάχοιτο ). την εις τοπον σχέσιν , αντί

9

1
#

Σ

2) ( Sic) Deficiunt1 ) Callim . Frag. 318. ibique interpr.

quaedam , vid . Etymol. M. 3) L. αυτή. 4 ) vel εαυτού.

5) 11. VΙΙ , 207.
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του εκείσε.. και ώσπερ παρα το αγχου γίνεται αγχόθι, εξ αυτού αυστηρος, όπερ παρά το ύω το βρέχω. αυ
ούτω και από του αυτού αυτόθι και συγκοπή αύθι. δια. στηρος δε είρηται παρά το αύον και το ξηρών και

Φέρει δε αύθις και αύθι. το μέν αύθι χωρίς του στο. τραχύ.

πικον επίρρημα από του αυτόθι, το δε αύθις σημαίνει Αυταρ του δε διαφέρει, ότι ο μεν αυταρ προτάσσεται, και
το πάλιν , και μετα ταύτα. το 9. Iωτα . τα εις ις δε δε υποτάσσεται . οξύνεται δε το αυταρ ή βαρύνεται.

επιρρήματα πεφυκότα λέγεσθαι χωρίς του σε δια του και οι μεν ουν οξυτόνως ανέγνωσαν , ως Καλλίμαχος. οι

γράφεται. αύτις και αυτι , μέχρις και μέχρι , αύθις δε βαρυτόνως λόγω τοιώδε. πάσα λέξις εις α λήγου
και αύθι.

σα βαρύνεται , οίον δάμαρ , είθαρ , ουθαρ, στέερ,

Αυθωρηκα, εις το δευτέρον αυ θωρηκα. Φρέαρ. ρητέον ότι ουδείς συμπλεκτικός σύνδεσμος ή

Αυλος, πως το στενόν και επίμηκες, κυρίως δε η σύ- το περισπάται ή βαρύνεται. πάντες δε σχεδόν οξύνονται.

ριγξ παρα το αυσαι το βοάν. Αυτάρκης, το όνομα και αυτάρκες ουδέτερον. το επίβ
Αύλον , εκ του αυλίζω γέγονε κατα συγκοπήν αύλιν. ρημα Αττικώς μέν αυτάρκως και κατά δε την αναλογίαν

Αυλισθήσονται, εκ του αυλίζω το κατασκηνώ. αυταρκώς. κανονίζεται δε από της γενικής των πλη
Αύλαξ , σχήμα γης, επιμιξ ) παράτασις εις το αυτ. θυντικών. ήκολούθησε γαρ τω τόνο του ονόματος,

Αυλή , παρα το αύω το λάμπω αυή , και πλεονασμό αυταρκών γαρ η γενική και αυταρκώς δε επίρρημα , ώσπερ

τουλ αυλή , ή παρά το άω το πνέω. υγιώς επειδή υγιης, και σαφώς επειδή σαφής.

Αυλισμός , η κιθαρωδία , γίνεται δε εκ του αυλώ το Aύλαξ, παρώνυμον παρα το αυλον αυλός δε επιμήκης

τραγωδού αυλισμός και η διανυκτέρευσις, εκ του αυλώ. παράτασις και ως βωλος βώλαξ το παρώνυμον και
το αύλω σημαίνει β.

εριβώλαξ, λίθος λίθαξ, αυλος αύλαξ. επί του αρότρου

Αυλίδα , πόλις Βοιωτίας εκ του αυλίς : το δε αυλές εκ20 η επιμήκης τομή : από των μουσικών οργάνων, και γαρ

του αυλίζω , αυλίσω , αυλίς. και τι μετέχεικαι επει- δια στενοπόρου επιτεχνήματος το πνεύμα των αυλούν

δη εκεί συνηθροίσθη ο ελληνισμος άπας 2). των διαθέει. ή παρα το αύω αυλος , ως δαίω δαυλός.

Αυλητρίς , αυλητής και αυλητός . ως ηγήσω , ήγητηρ, Αυτήμαρ, αυτή τη ημέρα . επίρρημα καιρού παραστα
και άλλη παραγωγή ηγήτωρ, ηγήτορες ήδε μέδοντες,

και αυλήσω αυλητος αυλήτηρ , αυλητήρος αυλητή. Αυτίκα, επίρρημα μεσότητος και χρόνου δηλωτικόν. το,
ριος , αυλητηρίς και συγκοπή αυλητρίς ως και ληστής τι ιώτα διότι και τα εις και επιρρήματα των ιώτα παρα

λειστηρ , ληϊστήρος. ως και η συνήθεια πολλάκις λέγει λήγουσιν , οίον αυτίκα, ηνίκα , πηνίκα. πλην του ήκα

ληϊστρίς γυνή τούτο δε και αλίτης , αλίτηρ , αλιτήρος , δ σημαίνει το ταχέως.

αλιτήριος. Αυτος, αντωνυμία τρίτου προσώπου , πτώσεως ευθείας

" Αϋλος, ο μη έχων ύλην. παρα το ύλη υελος και αυλος30 των ενικών. έστι δε ασύναρθρον. το τους μικρον διά
μετα του στερητικού α. το δε ύλη παρά το ύω το τις προς αντιδιαστολής του αύτως επιρρήματος. ση

βρέχω , η δια υγρα αυξανομένη. τα δε από των εις α μαίνει δε το αυτος πέντε. ζήτει ένα επιμερισμούς.

και εις η θηλυκών αναπέμπουσι τους τόνους. Αύτη και αυτη διαφέρει. αύτη ή δεικτική αντωνυμία

Αυλωπις, αυλίσκον έχουσα , καθ' ου πήγνυται ο λόφος, παροξυτόνως , αυτή η αναφορική οξυτόνως.

ίν ' η είδος περικεφαλαίας , λόφος εις οξυ ανατετα . Αυτοβοή , το παραχρήμα συντελεσθήναι, επί πολεμι
μένος. κοϊς έργοις, οίον ταχέως , άμα βοη. παρα δε Θερπόμ

Αύρα , πνοή ανέμου λεπτή ή γαλήνη , παρα το αήρ κατ' πω επί του κατά κράτος.

αναστροφήν παρωνύμως. Αυτόμoλος , ο εφ' εαυτό μολών ή φεύγων. ομοίως

Αυρώ , το απολαύω, ου ο μέλλων αυρήσω. εξ ου και και απαυτομολώ το Φεύγω.

το έπαυρήσασθαι δίω. 40Αυτόματος, αύτοκάλεστος, αυτόκλητος , αυτοβούλητός
Αύρα , παρώνυμον κατ' αναστροφήν απ' αρσενικού εις τις ών , από του μάω , δεσημαίνει το ζητώ , γίνεται

θηλυκον , ως ξυστηρ, ξύστρα , γαστηρ , γαστέρα , αης μαστος, ον επιζητούσι τα βρέφη , αυτόμαστος, και απο

άρα , και πλεονασμό του ο αύρα , ως αι γράες αι βολή του σ αυτόματος , και μη επιζητηθείς , αλλ ' αυτος

γραύς , αι νέες αι ναύς. εαυτόν επαγαγών από τούτου και το απροτίριαστος

Αυλός , το στάδιον και εν συνθέσει δίαυλος. είρηται δε γυνή , η μη επιζητηθείσα εις μίξιν ' αλλ' έμεν’ απρο
δια την στενότητα , καθ' ήν και αυλώνας μεταξύ των τίμαστος ενί μεγάροισιν έμοίσι 4 ) .

Φαράγγων στένα επί μήκος φερόμενα ονομάζομεν. και Αύτως, ατράκτως , ματαίως, επίρρημα μεσότητος δ' έστι
επαύλεις τας μετα τας κελεύθους αναπαύσεις , από και ψιλούται προς αντιδιαστολήν έτερου του σημαίνον

των μουσικών οργάνων. και γαρ διο στενοπόρου επι- τος το ούτως και τούτο διατι ψιλούται και το στερητι

τεχνήματος το πνεύμα των αυλoύντων διαθέει . ή πα-50 κον και ψιλούται.- πόθεν παράγονται τα επιδόματα

ρα το αύω, αυλος, ως δαίω δαυλός. της μεσότητοςκαι εκ των γενικών πληθυντικών ονομάτων,

Αύριον , το χρονικόν επίβδημα . είρηται παρα το αύθι και πως έστιν η γενική του ονόματος ; έστιν έτος και

όπερ παμφασιν αύρι. τρέπει το 9 τις ρ , αφ' ου και αληθής. ο γαρ αληθής υπάρχον ψεύδος ουκ έστι, καιó

το αύριον το εις αυθις. ή παρα την αύραν. ή παρα μετα του στερητικού και αετος και ανεβίβασε τον τό

το εναύεσθαι υπό του ηλίου. ή παρα το αήρ αυής, τα γαρ εις ος δισύλλαβα αναβιβάζει τον τόνον

Αιολικώς αύερα και αύρα , παρά το αύρα αύριον και εν τη συνθέσει , και κλίνεται αετος: η γενική και των
μάλλον βούλεται το έωθεν σημαίνει , δια το , αύρη δ' πληθυντικων αέτων . και εξ αυτού επίβλημα μεσό

εκ ποταμού ψυχρή πνέει ηωθι προ 3) . τητος αέτως , και τροπή του ε εις υ , και κράσει αύ

Αυστηρός , παρα το αύω το ξηραίνω , ο μέλλων αύσω

1

4

νον ,

τως.

5) Omiffa quaedam Vid . Etym . M. v. autws.et Barn.1 ) (Sic.) Ειym. Μ . επιμήκης. 2 ) (Sic '. Vid. Schol. ad Il.

1, 3ο5 . et Ειym , M. 3) Οd. V, 469. 4 ) 11. ΧΙΧ , 263.>
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Αυχήν, από της άνω του κεφαλαίου νεύσεις επί των νεται αποέδρα και ανέδρα , αφεδρων, και σηνιαίνει τον

αυθάδων , ή επί τισιν αυχούντων. κόλον και την ακαθαρσίαν της γυναικός , ότε τα έμ

Αύω, σημαίνει το λαμπω. διατι δασύνεται ; διότι από μηνα εκθεί αυτής, και λέγεται έφεδρος..

του Φα το λάμπω γίνεται φαύω , και αύων κατ' αποβο- "Αφεσις , εκ του αφήσω, εξ ου και αφετoν το μη κρα

λην του Φ . και εις το κυλή και αυτης , και εις το τούμενον. γ γονε δε παρα το αφενος και σημαίνει την

αίνος και άνεως και τηλαυτής και ωρύω. κράτησιν , άφεσαι δε το μη κρατείσθαι. άφεσις ή έχ

Αύω , το Φωνώ, εξ ου και το της φωνής δεκτικόν αύας, δρομή του ύδατος της πηγής.

και τροπή του α εις ο ούας ώς , ως κω κώς , αποβολή 'Αφέθησαν , έκ τού έημι το συγχωρώ, ο μέλλων εήσω,
του υ όας. και ετέρως τροπή του α εις ο. κωεσσιν ο παρακείμενος ήκα , "ο παθητικός ήμαι, ο αόριστος

έν μαλακούσιν ούδος , ουδος , ούδεϊ , πλην του ούτας,το Αθην και αφέθην.

σας όος και εν συναλοιφή ους, και κατα Δωριέους ως 'Αφέωνται, αφίημι , ο παρακείμενος αφήκα και Αττι.

τρέπουσι γαρ πολλάκις την ου δίφθογγον εις ω. κώς αφέωκα . οι γαρ 'Αττικοί ηνίκα πλεονασμόν του

αύω σημαίνει έξ. αύω το λάμπω , εξ ου και αύριον. ε κατα τον παρακείμενον ποιούσι τότε και το επαγό .

αύω το ξηραίνω, εξ ου και αύος ο ξηρός, και "Όμηρος μενον φωνήεν εις ωμέγα τρέπουσι. ο παθητικός αφέ

έστηκεν αύoν το ξύλον ' . αύω το φωνώ, εξ ου και , μαι , το τρίτον των πληθυντικών αφέωνται αυθυπότα

αυε δ' "Αρης ετέρωθεν 1) , αντί του έφώνει. αύω το

καίω , εξ' ου και βάναυσος , ο περί τα πυρί εργαζόμε. Αφή , σημαίνει δύο , το προσψαύσαι τω σώματι, και το

αύωτο πνέω , εξου και αυλός . αύω3) το κοι- πλήξει και τραυματίσαι, και συντρίψαι , εξ ου και

μώμαι, ου ο μέλλων αέσω , εξ ου αεσίφρων μη έχων αφανισμός , η εκ του πολέμου βάσανος , και αφή η

διεγηγερμένας τας Φρένας. αύω το καθευδω. είρηται20 πληγή , και αφανίζω το λεπτύνω , και πορθω , και
δε παρά την αύαρ Αιολικώς , την γαρ ήώ οι Αιολείς αφανή ποιώ. αφανισμος δήωσις πολεμική.

αύαν φασί. κυρίως αύω λέγουσι το έως , της έω κα- 'Αφήκα , παρά το αφίημι, αφήσω , αφήκα και εις το

θεύδειν αύος ως. ή ήως, τουτ'έστιν η ημέρα ούτω λέ- ατηωρημνός.

γεται παρ' Αίολεύσιν. είρηται παρα το αύειν και σημαί- 'Αφηνιάζω, είρηται η λέξις απο μεταφοράς των π .
νει το βουν. ως "Ομηρος" αύε δ' 'Αρης ετέρωθεν * ) , πων των σκλυρυνομένων , και αποθεν των ηνίων καθε .

επειδή φαινομένης τα ζωα φθέγγεται, και αλλήλους στώτων αφηνιάζειν ουν το σκληρύνεσθαι , και από της

επί τα έργα καλούσιν, οίον άνθρωποι. ως αύος ή ηως ευθείας οδού είναι. γίνεται δε εκ του ήνιον , ο ση :

τουτ'έστιν η ημέρα , ούτω λέγεται παρ' Αίολεύσι. μαίνει τον λώρον , ήνιάζω και αφηνιάζω.

Αυχμος , η ξηρότης , η αβροχή. επομβρία δε η πολλή "Αφθιτον, έστι Φθίω το φθείρω, και πλεονασμό του

βροχή. 30 ν φθίνω , και εξ αυτού Φθιννύω, και πλεονασμα του 3
"Αφαρ, επίρρημα μεσότητος αντί του ευθέως , παρά το φθιννύθω. και " Όμηρος φθιννύθεσκε φίλον ήτορ. έκ

άπτω το ευθέως και άμα του άψασθαι γενόμενον , εξ δε του φθίω γίνεται φθιτος και άφθιτος. εκ τούτου

ου και οι Ίωνες και οι Έφέσιοι αφαρει λέγουσι το ευ- και η αφθονία , η δαψίλεια του υγρού. σημαίνει δε

θέως και ασκόπως ποιείν τι ή φθέγγεσθαι. το πλήθος , γέγονε δε εκ του φθίνου Φθινία , και
'ΑΦάρτεροι , από του άφαρ αφάρτεροι, τουτέστι τα- αφθονία παρα το αφθόνως το δε φθίνω διφορείται,

χύτεροι. η παρα το αφαρεί , ο έστιν εσπουδασμένον. γράφεται γαρ και δια του ιώτα , και δια της ει δι
"Αφθαρτος, αναροτρίατος 1), Φάρος γαρ η άροσις, οιονεί φθόγγου .

αάροτος, κατά περίττευσιν, και αυτή η άροσις από του "Αφθονον, το πολύ μετα του επιτατικού και κυρίως λέ
αιρείν και διαιρείν. ή Φάρος παρα το φάρσαι ο εστι γεται η λέξις και επί πλήθος των δεόντων υδάτων , εξ

σχίσαι και γαρ διαφάρσους φαμέν χιτώνας τους εις4ο ου και αφθονία. ετυμολογείται δε παρα το άφατον.
δύο μέρη κεχωρισμένους. και Φάρος το απόσχισμα της και έστιν επίρρημα μεσότητος αφθόνως.

εσθήτος. εν υπομνήσει ιάμβων Καλλιμάχου. 'Αφίγμεθα , από του ήκω , ήξω, ήκα , ήγμαι 9 ,

ΑΦαυρα , ασθενέστερα , αμαυρότερα η κουφότερα, από ώσπερ λέλεχα , λέλεγμαι. και λαμβάνει την πρόθε.

του αφαυρος , ήτοι άγαν παύρος και ολίγος κατα δύνα- σιν , και γίνεται αφίγμεθα , το πληθυντικόν εύλο

μιν. ή παρα το φώ το λέγω Φάρος , πλεονασμό του ο γίου .

και μετα του στερητικού και αφαυρος , ο μηδένος λόγου Αφίει , έστι δήμα ιω περισπώμενον και δασύνεται τού
άξιος.

ο
παρατατικός τους , το δεύτερον εις το γ ίει και

'Αφεγγης, αλαμπής, σκοτεινός εκ του φέγγος και αφίει εξ ου το προτει. Ιστέον δε ότι του τίθημι και

φεγγής και αφεγγής τούτο παρα το φώς άγειν. του δίδωμι , και του ίημι οι παρωχημένοι μάλλον από

'Αφελής , παρά την από πρόθεσιν και το ελον και ση-50 των εις αν είσιν εν κρήσει, ήπερ από των εις μι· ως
μαίνει το άκακον. κατα το Φερόμενον εν τη κοινό- είπων εν χερσι τίθει , και εδίδουν αυτώ ραπίσματα.

νητί. "Άφιξις, παρά το ήκω. τούτο εν μέν τοΐς ενεργητικούς

*Αφενος , ο ποιητής ουδετέρως κράται τη λέξει. τινές παρα τοϊς ποιηταίς δια τούι γράφεται , παρα δε τους

δε αρσενικώς. γίνεται δε εκ του ένος και σημαίνειτον πεζολόγοις και ιαμβολόγοις δια του η . εν δε τοις τα .

ενιαυτόν. άφενος προπαροξύνεται. αφενός δε άνθρω- θητικούς και εν τοίς ενεργετικούς δια του ι .

πος και πλήρης του αφένου. ένος δε ο ενιαυτος παρα το άφιξω , εφίην . εν δε τοις ονόμασι δια τούι, οίον

έω το πληρώ , ο εξ ενός ενιαυτού αρτιμαίος συναγόμε- προίκτης , σημαίνει δε τον προσαιτούντα , παρα το έχε .

πλούτος δε ο εκ πολλών . σθαι. και πάλιν ικανος εις πάντα δύναται παραγί.

'Αφεδρων , παρά την από πρόθεσιν και το έδρα , γί νεσθαι 7).

TOU

άφιγμαι ,

νος.

1) II. XXIII , 317 . 2 ) 11. ΧΧ, 51. 3 ) (Sic) L. αω. cf. αφίρoτος. vid. Ειym. Μ.

Erym . M. v. aiw et d'errogw . 4) 11. ΧΧ , 5ι . 5 ) Lege quaedam ,
6 ) ( Sic) L. inw etc. 7 ) Corrupu
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"ΑΦραστον, ακατάληπτον , άρρητον , ανεκδιήγητον , και δε το φρώ , το μονοσυλλαβον όνομα Φρος , και αφρος

μη δύναται Φράζεσθαι, κατ ' επίτασιν του α. παρα το προϊέσθαι μετα

ΑΦωσιαμένον, το αποκεκληρωμένος και τετιμημένον. Φοράς.

'ΑΦρογένειαν ), η παρα το αφρενος και Ευριπίδης, "Αφρων, ανοήτου διαφέρει. άφρων έστιν ο έστερημένος1 : , .

τα μόρια γαρ πάντεσσι γίνονται αφροσύνη βροτοίσι 1 ). Φρονήσεως , και ο προς τα κοινα και ανθρώπινα διο

'ΑΦρήτωρ, και αφράτωρ , ο Φρατρίαν και συγγένειαν ρατικώς μη έχων. και ο άθεος , και ο εθνικώς ζών.

μη έχων. " Όμηρος Φρατρία δε κυρίως το τρίτον μέ- ανόητος δε ο άνους , και μη έχων τα του ανθρώπου εξαί

ρος της φυλής. ρετα , αλλά και περί την ζωην βλαβερόν, και Ιουδαί,

'ΑΦνειας, ο πλουσίος , έστιν ένος και ενιαυτός · εκ τού- κώς κατά την του νόμου τήρησιν πολιτευόμενος.

του γίνεται αφενος , τουτέστιν και των καρπών του ενι-τσ'Aφρων, ο άνους και παρά το Φρώ το προϊώ γίνεται
αυτού συναγόμενος πλούτος εκ του αφενος ουν γίνεται Φρων και μετα του στερητικού α άφρων.

αφενειος και κατά συγκοπήν αφνειός · και εις το ολβιό- 'Αφύης , εκ του φυή, ο σημαίνει τον τρόπον και την

δαιμον και πλουσίος. θέσιν . αμφοτέρων δε Φυήν εδώην *) : και μετα του

'Αφνειος , ο πλουσίος , οίον απενέος και μη πενόμενος. στερητικού α αφύης , οιονεί ο κακότροπος, ευφυής και

*Αφνω , το εξ αφανούς , άφαν, αφανώς επίρρημα συγ- ευμαθής διαφέρει. ευμαθής μεν και καλώς μανθάνων .

κοπή και αποβολή του σ άφνω, βαρυτονώς ως πόρρω, ευφυής δε ο πανούργος και σκώπτης.

έξω. 'Αφύξειν , παρά το αφύσσω το απαντλώ. Δωρική δε η

"Αφνω, σημαίνει το απροσδοκήτως. γέγονε παρά το λέξις έν πλεονασμα του λ λαφύσσω. γίνεται ούν

αφανής αφανώς , ως ευσεβής ευσεβώς, ευγενής ευγε- αφύξειν το απαρέμφατον τετάρτης συζυγίας των βα

νώς και συγκοπή και αποβολή του σ , και αναδρομή20 ρυτονών. το αφύσσω από του Φύσσω, μετα του επι
του τόνου δια τον χαρακτήρα άφνω. ούτως περί πα- τατικού και αφύσσω, από μεταφοράς των φυσσουμένων

θών. έστι δε επίβδημα χρονου δηλωτικόν 3). τα γαρ ασκών.

εις ω λήγοντα δισύλλαβα επιρρήματα , μη όντα Δωριαία 'Αφύσγετος , η ακαθαρσία και ο τύπος, από τουๆ

βαρύνονται , οίον , πόρρω , κάτω , έξω. αφύσσεσθαι υπό του ρεύματος, και εις το εξαίρετον.

'Αφορίζω, το διαχωρίζω και εκλέγω, εκ της από προ- 'Αφυσσόμενοι , αρυόμενοι, απαντλούντες ή κενώσαν

θέσεως και του όρος, και σημαίνει τον ορισμόν. τες μετοχή δήματος ενεργητικού το θέμα αφύσσω και

'Αφοσιω , το πληρώ και αποδιδώ · τούτο παρά το όσιος, μέλλων αφύξω και το απαρέμφατον αφύξειν, γίνεται

εκ του οσιώ γαρ γέγονε δσιώ και αφοσιώ , το τα νε- δε εκ του φύω το κρατώ εν τ' άρα οι φυ χειρί 7) :
νομισμένα επί τη ταφή πληρώ. μετα του επιτατικού α αφύω , ο μέλλων αφύσω και

'Αφροδίτη, ή του ανδρος προς γυναίκα συνουσία. καίγο πλεονασμό του σ αφύσσω μεταγομένου του χρόνου εις

όνομα κύριον. Ευριπίδης παρα την αφροσύνην" τα ενεστώτα. ανατρέπεται δε επειδή τα απο μελλόντων

μωρα 4) γαρ παντεσσι γίνονται βροτοίς. εναντία γαρ εις ενεστώτα παραγόμενα , άχρι του παρατατικού κλί

έστιν αύτη τη Φρονήσεις και Επαφροδίτης , παρά το νονται. γίνεται γούν εκ του αρύω το απαντλώ , κατα

αφραδες μη νομιζομένην Φρόνησιν , δια το αφρατές και τροπην τού αμεταβόλου εις δασύ αφύσσω εις το και

άγνωστος της μίξεως ή παρα το αΦρον της συνουσίας φιλήν διάτι ; το α προ δασέος ψιλούσαι , πλην του αφή.

ή δια το εκ θαλάττης αυτής την γένεσιν είναι. ο δε Αχαϊδες , γυναίκες Πελοπονησίαι , και περί του ερίθους

Δίδυμος , παρά το αβρον της διαίτης, το γαρ β του Φ το εύτεχνον εχούσαι δε εκ τού Αχαΐς , τούτο δε εκ

συγγενές έστιν , δήλον εκ του τους Μακεδόνας τον Φ/- του 'Αχαια. και σημαίνει τρία , την θεον , και την

λιππον Βίλιππον καλεϊν και τον Φαλακρόν βαλακρόν, ερίθουσαν , και την γυναίκα.

και τον ΚεφαληνόνΚεβαληνόν , και τους Φρύγας Βρύ-40'Αχαιός *) , ποίου είδους των υποπεπτωκότων τα ονό
γας , και τους ανέμους δια το φυσαν φυσήτας όντας, ματι; εθνικού ποσαχώς λαμβάνεται τα εθνικάκαι τε

βύκτας και "Ομηρος βυκτάων ανέμων κατέδησε κέ- τραχώς. εκ πόλεως , εκ χώρας , εξ έθνους , ει βασι

λευθα 5) . διχώς δε η αβροδίαιτος , ότι δεί αυτή δια το λείας . το δε Αχαιός από Αχαιού βασιλεύσαντος της

κάλλος χλιδής ή ότι οι κατεχόμενοι τήδε τη θεά Ελλάδος , εξ ου καλείται Αχαΐα. διατι οξύνεται και τα'
αβροι και πολυτελείς. ούτω Δίδυμος. καί τούνομα δια του αιος εί έχουσι προ της ει διφθόγγου το και

αφροσύνης έχει θεα · και εντεύθεν αυτην την Αθηναν προπερισπώνται, οίον αρχαίος , τροχαίος σεσημείωται
παρεισάγουσαν. το 'Αχαιός.

'Αφροδίτη, ώσπερ από το φυτόν γέγονε φυτρος και Αχαιός, το εθνικός απο Αχαΐας, δ'έστι Πελοπονήσου.
φιτρος κατα τροπήν του υ εις ι, ο έστι κορμός, και και ' Αχαιός ποιητής και Αχαιος κόλαξ.

από του δύο φέρειν, γίνεται δυόφορος , και τροπήσο'Αχαια, η Δημήτηρ παρα Αττικούς. είρηται παρά το
του και εις και δίφρος δ έστιν άρμα , παρά το δύο φέ- άχος της λύπης , ούτ.: Δίδυμος. και ότι μετ. κυμβά

ρειν τον αυτον τροπον και από του ενεδύτα και του λων ηχούσα την κόρην εζήτει. ως φιλητες τας ερί

αφρού γίνεται αφροδύτη , και τροπή του και εις ι αφρο- θους Αχαιας εκαλούν . ένιοι δε εκτείναντες το απο

δίτη. γέγονε δε παρα το αφρός αφροδίτη. 'Αφροδίτη του συμβάντος γεφυραίοις. και πάλιν 'Αχαια η Δημή

δ λέγεταιπαρά την αφροσύνην , και τούνομα ορθώς: ' τηρ. μέμνηται του ονόματος 'Αριστοφάνης. είρηται

αφροσύνη έχειθεα"καιεις το ανεπαφρόδιτον. απο του άχους , του επι Περσεφόνη ως φησίν απο

'ΑΦρος, φρώ έστι δήμα, από του προϊώ· αφ' ου το ιστορίας τοιαύτης. τοϊς Ταναγραίοις μεταστάτιν εκ Τα

εις Φρώ , όπερ εγένετο από του προϊώ συγκοπή παρα νάγρας και Δημήτηρ όναρ Φανεΐσα , εκέλευσεν αυτούς

1.

9

1) Omilfa quaedam . 2 ) Troad . 989. 3) Verba ούτως VI, 253. 8) cfr. Etymolog. M. v. axardes. item cod. nofter

ad ontwrixdy parentheſin efficiunt. 4) cf. fupra in αφρογένειαν p . 100. v. άχος. 9 ) Ειym. Μ . κόρης.

Troad. 989. 5) Οd. X , 20. 6) 11. 11, 208.

ETYMOLOG. T. II . G

7) ΙΙ .
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ακολουθήσαι τώ γινομένω ήχο και όπου αν παύσηται, χώ , ο δηλοί το διαχείσθαι την ψυχήν υπό της ηδονής
εκεί πόλιν κτίσαι. και διώδευον ακούοντες ψόφου και και χαράς , εξ ου γίνεται χαίρω. λοιπόν εκ του
κυμβάλων και τυμπάνων, και παυσαμένου περί Αττι- γίνεται άχω, το μη διαχείσθαι , αλλά συνέχεσθαι υπ'

κους έκτισαν πόλιν , και ιδρύσαντο Γερον 'Αχαιάς Δημή- αυτής την ψυχήν · ή χώ το χωριό χος , και μετα του
τερος.

στερητικού α άχος , ο μη χωρούμενος δια την λύπην.
'Αχνη, το λεπτότατον μέρος των αχύρων , ων ουκ άν γίνεται άχω αχύω, και πλεονασμό του ν αχύνω, και

τις έχεσθαι δύναται δια σμικρότητος και επί του ύδα- εν υπερβιβασμό αχνύω , και αχνύμενος και τα εξής.

τος ομοίως.
"Αχος ή λύπη όνομα , παρά το χέω μετα του στερητι

"Αχνη, πάσα λεπτότης υγρού τε και ξηρού : επι μεν κου α. ή μη διαχέουσα την ψυχήν αλλά συγχέουσα

υγρού , αποπεύει δ' αλός άχνης 1) : επι δε ξηρού , κρί-το ώσπερ τουναντίον επί του χαίρω , παρα το διαχυθαι.

νη επειγομένων ανέμων καρπόν τε και άχνας 2) . είρη- ποίου είδους των υποπεπτωκότων τώ ονόματι ; ίδικου .

ται δε παρα το έχω και την α στέρησιν , αεχινή τις διόρισον. ειδικον δε εστι το εκ του γένους διαιρεθέν

ούσα, η μη δυναμένη έχεσθαι και κρατείσθαι. δια και εκ ποίου γένους παρήχθης έκ της λύπης. και

το λεπτομερές και τομον. Αλέξανδρος δε και του Ασκλη- πόσα είδη λύπης και τέσσαρα , άχος , άχθος , φθόνος και

πιάδου παρά τον έξω μέλλοντα , ως τεύξω τέχνη απο- έλεος . τι εστιν άχος ; λύπη αφωνίαν έμποιούσα και

βολή του ι, άχνη κατα τροπήν του ε εις α 3). ενοχλούσα επί άβουλία των συμβαινόντων ήτοι αφο

'Αχνες, η λύπη, είρηται παρά το άχος , παρωνύμως ρήτοις συμβάσεσι. τι εστι φθόνος ; λύπη επ ' αλλο

αχύς , και πλεονασμό του ν αχνύς. τρίοις αγαθοίς. τί έστιν άχθος ;
.'Αχαλίνων , το λι Γιώτα διάτι ; τα δια του ινω βήμα- 6 ) τι εστιν έλεος ; λύπη επ ' αλλοτρίοις κακούς . πάσχει

τα δια του και γράφεται. το νω μέγα διάτι4) ; ή δε τρίτη20
μέγα διάτι ) δέ τρίτη20 γάρ τις και ου ελεείς.

συζυγία των περισπωμένων επί του μέλλοντος. χαλινώ, Άχος , η λύπη , παρα το μη εάν την ψυχήν διαχείσθαι
χαλινώσω. και χαίρειν. έχω σημαίνει το αδημονώ, το παθητικών

'Αχανές, αΦεγγές στερητικόν το α και σημαίνει το άχομαι, εξ ου και αχάλλω και αχαλώ , και ασχάλλω

μέγα και βαθύ , ή το ηπλωμένον. ει δε επιτατικών, εξ ου και ασχαλαά παρα νηυσιν ").
το λίαν ανεωγμενον , παρά το άγαν κεχηνέναι . *Αχραντος, εκ του χραίνω το μολύνω , χρανώ κέχρα

'Αχανής , άλαλος και άφωνος ο μη κεχηνως εύρος. μι, και άχραντος παρα το μη χραίνεσθαι , ήγουν

"Άχερδος , βαρυτονώς, παρα το μη δύνασθαι αυτην μολύνεσθα .

λαβείν τη χειρί , δια το ακανθώδες , πλεονασμό του δ. 'Αχρείος, γίνεται εκ τού χρεία , και ώφειλεν είναι
ως έστι το ύωρ , ύδωρ. αχρείος. κανων γάρ έστιν ο λέγων, τα απο τών εις α

'Αχερως, η λεπτη . 30 και εις η θηλυκών συντεθέντα προπαροξύνεται , οίον,

*Αχθομαι, παρά το έχω άχομαι και άχθομαι. πύλη ευρύπυλος , κεφαλή ακέφαλος , ούτω και χρεία

*Αχθος , εις το άχος , και εις το απηχθημένος. αχρείος. αλλ' έτερος κανων έστιν ο λέγων , ότι τα

'Αχιλεύς , παρα το άχος και λύπη γένεσθαι τη μητρί τού εμος ονόματα έχοντα εν πρώτη συλλαβή το α,

ή και τα άχη των παθών λύων , ιατρός γαρ ήν έμπει- μεθ' ό εστι β σύμφωνον ή και προ ' μιάς έχει τον τόνον.

ρος . ή ο λαούς άγων ως στρατηγός. ή δια το μη οίον αστείος , Βακχείος , Καδμείος 8 ). τούτοις συνηκο

χιλα ανατραφήναι» ή παρά το χιλος , ο δηλοί τηνδ' λούθησε και το αχρείος. ως oύν είπομεν εκ του χρεία,

τροφήν , χιλεύς και μετα του στερητικού α , ' Αχιλεύς, μετα του στερητικού α αχρείος , ου μη έχει τις χρείαν

δ ' έστερημένος τροφής. λέγουσι γαρ αυτον εκ μυελών και 3ξ αυτού αχρείον το ουδέτερον. απο δε ονόματοςεξ

ελάφων τραφήναι. ή ότι άχος τοϊς Ίλιεύσι παρέσχεν. μετήχθη εις ρηματικής σύνταξιν.

η γενική 'Αχιλήoς Ιωνικώς. " αι από τών εις ευς γενι-40'Αχρείον, έστι ρημα χρώ , δηλούν το άπτομαι και

και εξαχώς προφέρονται: οίον 'Αχιλέως , Ίωνικώς 'Αχι- πλησιάζω, ού παράγωγον κραύω. "Όμηρος , χραύση μέν

λήoς: 'Αχιλεός5) κατα τους Βοιώτους: 'Αχιλεος κοινώς τ' αυλής 9). αφ' ου το έχρας το επιβαρύνειν και

κατά τους Αιχαίους και Ίωνας , Αιολείς και Δωριείς μετα “ . του στερητικού α άχρης. και αχρείοντο ασθε

'Αχιλείος κατά τους νεους Ίωνας , Αιολείς και Δωριείς : νές και βάρους αμέτοχον. " Όμηρος: αλγήσας δ' αχρείονd '

και 'Αχιλεύς περισπωμένως κατα τους Δωριείς . ιδων απεμόρξατο δάκρυ ") , αντί του ασθενώς και τα.

"Αχρας, η απιος ή αγρία. είρηται παρα την όχλησιν, πεινας. επί δε Πηνελόπης , αχρείον δ' εγέλασεν 12) ,

την εν τω έσθίεσθαι γινομένην υπ ' αυτών. έστιν ουν. επίπλαστον και επικεκριμένον , και επιπόλαιον , μέχρι

αχας και αχρας : η αυτή δε καλείται και όχνη. μόνον διανοίγειν.

'Αχλύς , σκότος, παρά το τας όψεις ημών λυπείν και 'Ακρι , αντί του μέχρι , αποβολή του και μεταθέσει

όχλείν. άχος γαρ η λύπη. ούτως Ηρακλείδης ο Ποντι-50 του ε εις α. ούτως Ηρωδιανος εν τη ορθογραφία.

κός εν τω περί ετυμολογίων. "Αχρις , και άχρι κατ' αποβολην του σ.

'Αχλας, έστι χέω και εξ αυτού γίνεται χύσω , ώσπερ μέχρι είρηται κατ' αποβολής του μ , και τροπή του και

ρέω ρύσω. έκτού χύσω αποβολή του ω χυς και πλεο ως το δεινός είνος αποβολή του ο. άχρι και

νάσμώ τουλ και κατ' επίτασιν αχλύς , ή πάνυ κεχυ- άχρις διαφέρει το μεν γαρ άχρι χωρίς του σ, χρονι

μένη , ζόφος γάρ έστι. ή απο του αχος αχυς , και κόν έστιν επίρρημα. άχρις δε μετα του σ αντί του

πλεονασια του λαχλύς. ή παρα το άγαν ειλύειν και σ αντί του ακριβώς : " Ομηρος , άχρις απηλοίησεν 13)

αποκρύπτειν. αντί του ακριβώς απέκοψεν.

'Αχνύμενοι, λυπούμενοι , εκ του άχω , τούτο έκ τού 'Αχρί , αντί του μέχρι , αμοιβή των στοιχείων.

παρα δε το

είς α. 1

1

1 ) 11. ΙV , 426. 3 ) 11. V , 5o 1.. 3) Emendetur , Ειym . Μ. Εuffall . p . 217. c. f.

4 ) corrupta . 5 ) vid . Ειym . Μ. ν. βασιλευς. 6) (Sic.) 10 , Vid. Ειym. Μ.

omiſſa definitione toi ö % $ 16 . 7) ll . , 293. νηί.. 15) Π. 1V, 522.

9) 11. V , 138. V. Schol . ad Od. V , 596 .

1 ) II. II, 269. 12 Οd. XVII , 162.

8 ) cf.

ε
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σιν .

Aχρονον , παρά το μή από χρόνου άρξασθαι, "Αψεα, τα μέλη από του εφάπτεσθαι άλληλα, από του
“Αχυρον , ή καλάμη η αλωνισθείσα αέχυρόν τι όν . άπτω ρήματος. και άψεα πληθυντικώς , αν και παρα

ουδέν έχον οχυρόν. λύεται και χαυνούται εν τω καθεύδειν . όθεν λυσιμε .

'Αψ. εκ του α του σημαίνοντας το εις τα οπίσω. ουou λης ο ύπνος. δύναται γαρ και λυσιτελής νοείσθαι , και
μόνον γαρ το α σημαίνει το ομού , αλλά και το εις τα λύων τας Φροντίδας" είτε τον ύπνος έμαρπτε , λύων

οπίσω. γίνεται άψ. και ερύω αερύω το εις το οπίσω: μελεδήματα θυμού 4) .

ο και πλεονασμά του υ, αυ ερυσά μην ") . οι δε παρα 'Αψίντιον , είδος βοτάνης πικράς , ως και το αβρότινον.
το έπω το ακολουθώ , ο μέλλων έψω, έψ και αψ . ένιοι δε των κωμικών απίντιον καλούσιν , και ουκ άν τις

σημαίνει τρία , αψ δε ήλθε . σημαίνει δε το έσω , αψ πίνη δια πικρότητα.

δ' επι δόμον Ιων κατ' αρ έζετο 2). και εις το όψιτέ-το'Aωρία , έστιν ώρα και σημαίνει το φως , και μετα του
λεστον .

στερητικού και άωρος, και το θηλυκόν αωρία , ήγουν

*Αψ, εις το οπίσω , άοψ τα άοπτον. τα γαρ οπίσω ουκ σκότος. τούτο δε παρα το δρώ το βλέπω.
οπτα .

"Aωρος , ο απαιωρημένος , ή και εκκρεμής. οι δε την

"Αψεα , τα μέλη παρα το συνήφθαι αυτα εις σύστα- κωλην μη έχοντα , "Ίωνες γαρ την κωλην ώραν καλού
σιν όλου του σώματος. οι δε το αφύλακτον , ώρα γαρ η Φυλακή, ένθεν

'Αψόκορον, παρα το αψ ο σημαίνει το ευθέως και το και παρά τοϊς Αττικούς οι όροι . Καλλίμαχος , δε

κόρος : το ευθέως κόρον λαμβάνουν και ταχέως πλη- κατα μετάληψιν τους αγρίους. άωρον γαρ το ωμόν,

ρούμενον. το δε ωμόν άγριον , όθεν και τους ώμους των καρπών

"Αψοβρον , επίρρημα μεσότητος, αντί του όπιστορμή. αώρους Φαμέν.

και γίνεται από το αν το οπίσω και του όρω2d'Aωρτο, ο μεν Ηρωδιανός λέγει , ότι σημαίνει το ήρ

το διεγείρω. πλεονασμό του ο ποιητικώς. μοστο ), τουτ'έστι παρα του ξίφους , εκ του αρώ το

'Αψορροι, οπισθόρμητοι. σημαίνει δε δύο , το εις του ο μέλλων Αιολικώς άρσω , και παρακείμενος.

πίσω και άψοβδοι ποτί άστυ λέλεχθεν. ήρκα , και παθητικός ήρμαι ο υπερσυντέλικος ήρμην ,

'Αψοφητί, εκ του ψόφος , και σημαίνει τον κτύπον , γί- ήρσο , ήρτο, και Ίωνικώς άρτο , και πλεονασμό του ω,

νεται ψοφω , ο μέλλων ψοφήσω , και εξ αυτού αψο- ώσπερ είθα , είωθα , αρτο , άωρτο γίνεται. τινές δε

Φητί. το τι ιώτα διάτι ; τα είς τι επιρρήματα δια λέγουσι το έκρέματος και γίνεται εκ του αίρω , το

τουιγράφεται , οίον αναιμωτί, αγελαστι, άψοφητί, κουφίζω και κρεμώ , ο μέλλων αρώ και Αιολικώς άρσω,

αμογητι. και " Ομηρος Νέστωρ δ' ο γέρων αμογητι παρακείμενος ήρκα , ο παθητικός ήρμαι , ο υπερσυν

άειρεν 3) : πλην του ακηρυκτεί, αφιετει ανoυτεί. τελικός ήρμην, ήρσο , ήρτο , και τροπή του μικρού

"Αψεα , κυρίως αι συναφαι των μελών , καταχρη -30 εις μακρον άρτο , και πλεονασμό του και ποιητικώς

στικώς δε τα μέλη, παρά το άπτω , άψω, άψος και
αψεα πληθυντικώς. άψεα ούν τα εξ αλλήλων συνα- 'Aωτον , εις το άεσα , καί άκρον άωτον.

πτόμενα και συνηρμοσμένα. Τέλος τού "Άλφα.

τον. 9

αρμόζω.

1

άωρτο.

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Β ΣΤΟΙΧΕΙΟ Υ.

Βααλ , εις το βεελφεγώρ. άλξω , αλξ και ένα διπλασιασμώ βαβεξ: πολλα δε περί

Βάβεξ, και βαβέαξ και λάλος , παρα το βάζω , βάξω, τους μέλλοντας εκπίπτει ονόματα. ελίξω έλιξ , δώσω,

βαβεξεξ ου και το βαβαι επίρρημα θαυμαστικόν. δως , θήσω θής.

Βαβυλων, Εβραϊκή η λέξις , σύγχυσις ή ταραχος . έστι Βαλβίς, έστι μεν και η βαθμη. λέγεται δε η πρώτη
δε πόλις Συρίας , ήν Σεμίραμις έκτισε το περιβoήτω έξοδος των δρομέων .

τείχει . είρηται από βήλου δς αυτός κτίσας απ' αυτού Βαλβίς , η αφετηρία , και η καμπτος, ήγουν η άφεσις
προσηγόρευσε. βαλ γαρ καλείται τη Σύρων Φωνή , και των δρομέων. ήσαν δε ξύλα δύο αφ' ών σχοινία διε
τη Ελληνίδι βήλος. δοκεί δέ μοι βηλων 7) , και εν δι- τείνετο , αφ' ής και βαλβίδος εξέτρεχον οι αγωνιζόμε.

πλασιασμού βαβηλων και τροπή του η εις υ βαβυλων,40 νοι . παρα το βώ το βαίνω γίνεται βηλος και βαθμος.

ως αλμηρος , αλμυρος και τηρώ τυρος , το εις φυλακής βηλώ επί λιθέα 8) και ως παρα το ψήφος γίνεται ψη

και τήρησιν γάλα. φίς , ούτω και παρά το βηλος , βηλές και τροπή του και

Βαθμος , βάσεις και στάσις , ή καμπτος: και εις το εις α , και πλεονασμό του β βαλβις .
μύσσα .

Βάκχος , παρά το βοη βοακχος και βάκχος.

Βάζω, παρά το βοη βοάζω και βάζω. ή από του φω Βαθρον , εφ' ώ εστί βαίνειν. ή βήμα ή θεμέλιου. λέ .

Φάζω και Φάζω. ο μέλλων Φάξω. και εις το ασπά- γεται δε και βάθρη θηλυκώς επί βάθρας επί βάσεως.

σιος και βάκχος. Βαίτυλος , ο εσπαργανωμένος λίθος.

Βαβαξ , ο λάλος , ή ο εκβακχευόμενος. • γέγονε δε απο Βαλανείον , δια της ει διφθόγγου , από του βαλανεύς.

του βαβάκτου υποκοριστικού. βέλτιον δε ούτως έστι λέγουσι δέ τινες ότι το βαλανείον παρα το αποβάλλειν

βήμα Φώ , τούτο γίνεται βώ , ως το κύφων, παράγω-5ο την ανίαν είρηται. κακώς φησίν.50 ει γαρ ήν ούτως,
γον βάζω βάξω , αφαιρέσει του ω βαξ , ως το άλκω, έδεϊ δια του και γράφεσθαι , ως και το ανία . έστι δε

8

1) ου μόνον iguráumy confuſa et corrupta " . Erymol. M. 6) addidi ex Etym . M. omilla n. erant.

ν. ανέρυσαν. 2) Corrupta vid. Etym. M. v. ät . • 3) , 11. ΧΙ, minus recte legit βολος et βαβηλος.

636. 4) 11. XXIII , 2 . 5) Callim . Frag. 315. ibig. Ern. T. VI . p . 154 . 8 ) II . XXIII , 202 .

7) (Sic.) Cl. Bielius
Vid. " Aci. Érud. Suppl.
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ειπείν ότι από του βαλάνου λέγεται . και γαρ βαλά- ναύσω. αύσος δε έστιν η κάμινος . παρα το ακόντινον

νους είχον έθος εν αυτώ υποκαίειν. αφιέναι: ή ο τας καμίνους αύων , τουτέστιν καίων .

Βαβαι , θαυμαστική Φωνή. Βάναυσος , ο δια πυρός εργαζόμενος, παρά το βαύνον,
Βαθρον , εφ' ώ εστί βαίνειν , ή βήμα , ή θεμέλιον ή παρά το τας αύνους καίειν ήγουν αύειν. Τρύφων ο

κλίνη και βάθρα θηλυκώς λέγεται , επί βάθρας , επί του "Αμμωνος από του βαύνος βάναυσος λέγει κατά πά

βάσεως. θος , ώφειλε γαρ ως παρά το ίππος ιππάσιος , κριος,

Βάϊον , παρά το βία τίλλεσθαι . σημαίνει δε τον κλά- κρίασος, ούτω βαύνος βαύνασος. γέγονε δε εν υπερ
δον του φοίνικος. θέσει. Χρύσιππος δε από του τεχνίτας την προς τον

Βάδος , ελαίου μέτρον . καλείται δε αυτο απο της βίον έγγίνεσθαι και πορίζεσθαι.

“Εβραϊκής διαλέκτου , συνωνύμως το ελαιοτριβείω 1 ) κα-ΙοΒαύνος, το πύρ , ή ο χυτρόπους, ή η κάμινος. ένθεν

λούμενον. βηθβάδα γαρ ερμηνεύεται το ελαιοτριβείον. και βάναυσος , και κρίβανος ο έχων κρίθας " γέγονε δε
έστι δε ξέστων ν 2) . το δε μέτρον εστί της του ελαι- το βαύνος πλεονασμό του β κατα Λάκωνας: ούτοι γαρ

τριπτου εργασίας , και παρ' Εβραίοις καλείται βε9 ., το ιδείν βιδείν λέγουσιν ούτω και το αύσω, αυνος και

Βακχεύω, το μαίνομαι , και μεθύσκομαι και ορχούμαι βαύνος , ούτως Ηρωδιανός.

και γελώ. Βάρβαρος, είρηται από του περί την φωνήν βάρους,

Βακτηρία , παρά το την βάσιν τηρείν , ή δια τον βαί- βάρος , και ένα διπλασιασμό βάρβαρος.

νοντα τηρείν. Βάρβαρος , βαρυβαρός τις ών : βάρβαρος κατα συγκο

Βακχεύω , βάκχος και μέθυσος λέγεται και ο Διόνυσος. πην και παρήχθη από του βαρβαρισμού.

ετυμολογείται δε παρα το βουν μετ' ήχου. Βάπτισμα, δια το τα του βίου πταίσματα ή βάπται

Βαλακρον εις το αφροδίτη. σμα , ήγουν βάπτει το πταίσμα τουτ'έστι πλύνει. ή

Βάλιος 3 ) , ίππος Αχιλλέως , σημαίνει δε το ποικίλως . βάπταισμα 1) εκβολή του α , εν ω βάλλεται ήγουν πίώ

Ευριπίδης βαλιαν έλαβον φησί , παρά το βάλλεσθαι πτει το πταίσμα .

δια το τάχος. ή Φαλιός τις ών , ο λευκoμέτωπος . Βάπτω, παρα το βώ το βαίνω , παράγωγον βάπτω,

Βαλλέρης, o βάλλων έριν ήγουν μάχην η o βάλλων οιονεί έμβαίνειν ποιώ.

έραν , ήτις εστί γή. Βάπτισμα , παρα: το βώ το βαίνω τούτο παρα το
Βαλείαι, αι ταχείαι, βαλείαις ασκερων 4) αρπυιαις , * βαπτω , βάπταισμα τουτ'έστιν έκπλυνον . και το θη

από του βάλλειν και ταχέως φαίνεσθαι το βαλλόμενον. λυκόν βάπτισις.

Βάαλ , Περσιστι λέγεται θεός ός έστιν ο πολεμικός Βαφώ, υποτακτικών εκ του βαπτω, βάψω, ο β αόρι

' Αρης. στος έβαφον, ο παθητικός έβάφην , η μετοχή βα.

Βαλάντιον , παρά το βάλλειν εστι δε σταθμός και καίγο φείς του βαφέντος, και το υποτακτικών έαν βαφώ.

Φόλλις δηναρίων ρν ) και εις το φόλλις το βαλάντιον Βαρβιτος , είδος μουσικού οργάνου ή κιθαρα είρηται

γίνεται τια ). ή δια το βάλλειν εν αυτώ τα Φυλατ- δε οιονεί βαρύμιτός τις ών , ο βαρείαν την φωνήν και

τόμενα. ή δια το βάλλειν τους εναντίους , και σημαί- τον φθόγγον αφιείς: μίτους γαρ τα νεύρα έλεγον,

νει το βέλος. επειδή προ της χρήσεως των νευρών , λινούς τους στή

Βάλλω, σημαίνει το τοξεύω. βολή γαρ κυρίως η απο μοσιν εκέκρηντο. όθεν και οι Αιολείς βάρμιτον λέ

του τόξου πεμπομένη . έχ του βάλλω έβαλλον γίνε- γουσι,

ται βλώ βλήμι , ο β αόριστος έβλην , και το ευκτι- Βαρεις , εισί δε πλοία , τείχη, στόχι , αυλαί , πύργοι,

κον βλείην , το δεύτερον βλείης και μετα της θα συλ- σφύρι τινές δε λέγουσιν αι μεγάλαι και πολύβιθοι

λαβής βλείησθα , η μετοχή βλείς , ως θείς από του πέτραι. ετυμολογείται δε παρα το μετα βίας πολλών

βλήμι το δεύτερον βλής. το δε βεβολήατο ως απο του4ο αρηρέναι. η ευθεία η βαρις , και κλίνεται της βάρεως.

θέματος του βολώ. όπερ εγένετο παρα το βολή. και ο κανων · όσα το έχει, τηρεί αυτό και επί γενική,:
ο .

το μέν ακόλουθον βεβολέατο και κατ' έκτασιν βεβο- Βάρις , το πλοίον , η πηγή Αισχύλος ,πηγή Αισχύλος , βαίνειν κελεύω

λήατο. βάριν εις το αμφίστροφον. είρηται παρά το βαίνω

Βαλων, αι εις ων μετοχαι του δευτέρου αορίστου οξύ- βάρις.

νονται , δραμων , ελθων , ποιων , ούτως ούν και βαλων. Βάρις , υπερθέσει του ρ και πλεονασμό του και βράδις :
αντίκειται το πέφνων · αι γαρ εις ων λήγουσαι μετο- παρά το βάρος.

χαι , ποτέ δεν επιπλοκή έχουσαι σύμφωνον , εαν το Βάραγγος θ) βαρύς αεί εκ μήκους το καυχημα , έγ

δεύτερον έστιν αμετάβολος πάντως βαρύνετα, κάμνων , γυς δε ουδ' όλώς εύαρμοστος , εύσωμος τώ είδει. δεί

τέμνων , τοιούτον και το πεφνων. λανδρος εγγύθεν. εκ μακρόθεν συν ταγκώ πλησιάζειν

Βαμβαίνω , παρά το μέγα βαίνω. οι γαρ εν Φόβω ουρο είσσυμμαχίαν δειλία 9). μεθοδεύων το

δύνανται στήναι . μεταφορικώς δε και επί της γλώτ. ψεύδος.

της. Βασαν , εις το έκβασαν.

Βάναυσος, παρά το τας βαύνους και εστι τας καμίνους Βάσανος , λέγεται η κόλασις , παρα το βιάζω , βιάσω,

μετέρχεσθαι. κυρίους δε και το πυρ εν τοίς καμίνοις βιάσανος και κατά συγκοπην βάσανος ή από του βί

απτων και εις το κλίβανος και τεχνίτης. βημι , βήσω, και το ανία , δε σημαίνει την λύπην. η

Βάναυσοι τέχνε:ι λέγονται , καταχρηστικώς μεν πάσαι από της βασάνου της λίθου της χρυσοϊκής , εν ή δοκι

αι αλογοι τέχναι. κυρίους δε αι δια πυρός εργαζόμε- μάζεται και χρυσος , κάντε εύρυζος έστι κάντε κίβδη

ναι . λέγονται δε βαναυσοι , παρά το βαίνειν και το λος.

δια του μ.

집

8

1) συνωνύμως το ελαιοτρ. cf. interpr. Ηefycli. ν . βάθος et 1. e. 51. 7) ( Sic.) Decft verbom. 8) Vid. Du

du Fresne Lex . Graec. v. Buddns . 2 ) 1. 1. e. 50. 3) 11. Fresne Lex . Graec. • βαραγγοι. 9) Sie. , m . liaius in co

XI, 119 . 4) Cf. Εινη. Μ . ν. βαλία. » 5) Bν . i . e. 15o. dice adeft.

6 ) για.
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Βατία , εις το υπερβασία. Βάτος , κατά περίφρασιν , άβατός τις ουσα εφ' ής ουκ
'

Βασιλευς , εις το τύραννος . έστι τις επιβήναι , δια το ακανθώδες.

Βασιλευς , παρά το σίνω το βλάπτω γίνεται σινεύς ο Βάτος , το μεν βα σημαίνει την βάτον , το δε τoς ση

βλαπτικός και σκωπτικός, και σιλεύς και μη βασιλεύομε- μαίνει το τείνεσθαι αυτήν· τοιαύτη γαρ η βάτος εν

νος και μη σκωπτόμενος κατα πλεονασμον του στερητι- τοϊς Φραγμούς . βατός δε τόπος εις όν τις επιβήναι

κού α και του β βασιλεύς 1) : ποιου είδους των υπο
δύναται.

πεπτωκότων τα ονόματι; προσηγορικού ή επιθέτου. διό- Βάτος , η άκανθα , είρηται δε κατ' αντίΦρασιν , ή μη

ρισον : επίθετον δε εστι το επί κυρίων ή προσηγορικών ουσα βατη και έστιν εν τονώ παρώνυμος. γίνεται γαρ
ομωνύμως τιθέμενον και δηλούν έπαινον ή ψόγον. λαμ- τα τοιαύτα πολλάκις ώσπερ το κυρτός κύρτος ,ξανθος

βάνεται δε και τριχώς ταύτα. προς μεν τα προσηγο-Ιο ξάνθος το κύριον . λευκός, λεύκος : λεύκος Οδυσσέας,

ρικα τασσόμενα τάξιν επιθετικήν έχει και βασιλεύς εσθλον εταίρων 4). πυρδος , Πύρρος , και του Αχιλλέως,
Κωνσταντίνος , ο προφήτης Σαμουηλ. επιθέτοις δε ούτω βατός βάτος.

συμπλεκόμενον προσηγορικόν γίνεται, ο καλός βασι- Βάτος , διάτι βαρύνεται και τα εις τος λήγοντα ονόματα
λευς και ευκλεής πολίτης. έστι γαρ ότε τα επίθετα βραχεί, παραληγόμενα μονογενή προ μιάς έχει τον

τα αυτα και προσηγορικα γίνεσθαι και επιθετικα , τόνον οίον σκότος , κρότος , κότος , πάτος, πλάτος,

πη μεν υποκείμενα , πη δε επιτιθέμενα , δίκαιος , σοφός, βάτος. σεσημείωται το βροτος και στρατός όξυνό .

μέγας , πρόμαχος . ταύτα γαρ επίθετα όντα, πολλά μενον.

κις προσηγορικών και επιθετικών συνταξιν επέχουσιν, Βραγχος, παρά την μίμησιν της γινομένης αυτώ τρα
αλλήλοις υποκείμενά τε και επιτιθέμενα. οίον , δι- χύτητος εν τη φωνή 5). ούτως Ηρακλείδης εν ταίς

καιος σοφος, μέγας πρόμαχος. το έστι βασιλεύς,20 ετυμολογίαις αυτού, αφ' ου και βρόγχος λέγεται.

νόμου φύλαξ , ειρήνης πρύτανις , δικαιοσύνης κανων, Φάραγξ δι' ου αναφαίρεται η φωνή.

των άριστων έργων παράδειγμα , έννομος επίτασις. Βαθρον , παρά το βω το βήμα και βίβημι " ένθεν το ,

Βασιλεύς , και κoίρανος και ηγεμών διαφέρει 2) . βασι- ήε μακράβιβάσθων *), βάτρον γίνεται ρηματικών όνομα ,

λεύς μεν γαρ ο πατρόθεν ή εκ γένους την αρχήν έχων και τροπή του τείς 9 δι' ευφωνίαν , βάθρον,

και παραλάβων κoίρανος δε και προς καιρόν το του βα- Βάκχος , και βάκχη από της βοής των κατα την χο

σιλέως έργον επιτελών. ηγεμών δε , ο τάξεως στρα- ρείαν και τον ενθουσιασμόν , και του ψόφου των τυμ

τιωτικής ηγούμενος. πάνων και των κυμβάλων των εν ταίς θυσίαις.

Βασις , παρα το βαίνω. Βάτραχος, παρα το βοην τραχείαν έχειν, βοάτραχος
Βάσκανος, τροπή του β εις Φ , παρα το βάσκανος τις και βάτραχος, βοάτραχύς τις ών· βάτραχος το ζώον,

ών. και τοϊς Φαέσι καίνων , οίον φονεύων τουτ'έστιν30 βατραχός τις ών 7).

αποκτεινων · ή και τοϊς Φαέσι σαίνων ήγουν βλάπτων. Βαύνος, κυρίως επί των εγκοι πόνων , αι κάμινοι,

Βάσκανος, ο φθονερός και επί του λυπείσθαι λυ" παρα το αύω αυοι , και πλεονασμα του β βχύνοι. και

πηρος. εις το βάναυσος , και κλίβανος και κρίβανος.

Βασκεμεν , και έστι βασκέμεναι δημα απαρέμφατον Βαφεύς , παρά το βάπτω, ο αυραιοποιών τώ Φαιω,

ενεστώτος και οι Δωριείς τα εις ειν απαρέμφατα, δια ήγουν την χροίαν βάπτων.

του εμεν, προφέρoυσι. λέγεται δέ έκ τού βώ βασκω : Βείω , ο έστι βώ κατα διαίρεσιν βέω και κατα πλεο

και επειδή τα βήματα της δευτέρας συζυγίας , δια του νασμών του ιβείω , δ έστι πορευθώ όφρ' αν εγω

ασκω γίνεται, οίον γενειώ γενείασκω , αλώ αλάσκω. βείω 8).

και κατα παραγωγήν αλασκάζω και τροπή ηλεσκάζω. Βδέλλα, παρά το βδέλλω το αμέλγω, οι γαρ 'Αττικοί

Βασκ' 1.9ι φησί και άπιθι τινές, και ουχί εν παραθέ-40 το αμέλγειν βδέλλειν λέγουσι. αμέλγειν γαρ έoικεν η
αλλα κανών έστιν ο λέγων , τα εις μι λή- βδέλλα εν τω σπαν.

γοντα μετα προθέσεων Φιλεί συντίθεσθαι , οίον μέ. Βδελλύσσω, τούτο παρα το βδέλλα.

τειμι και συνειμι και εξειμι μεθ' άλλων δε λέξεων Βεβαασι , βέβαα περί των εις μί. οι Ίωνες ηνίκα εν

ουδαμώς. το ούν άθι από του είμι. και πάλιν έτερος τοίς ρήμασιν ύφεσιν ποιήσονται των συμφώνων , τότε

κανών εστιν ο λέγων ότι τα εις θι παραχθέντα προς- και συστολή παρακολουθεί , οίον έστηκα έσταα , βεβη

τακτικά κατ' αρχήν ου συντίθενται , πλην των προ- και βέβαα, βεβαιως , βεβώτα 9) και πλεονασμό βε
θέσεων ώστε δηλον εν παραθέσει δει αυτο αναγινώ- βαωτα.

το δε βάσκε από του βάσκω, το δε παρά το Βέβηλος και μη ιερος τόπος και ο αμύητος, είτε απο
βω βήμα , βήσω , βήσκω πλεονασμό του κ. επειδη ρύ- του βω βήσω βηλος και ένα διπλασιασμώ βέβηλος , ο
δέποτε βαρυτονος μέλλων δια του η εκφερόμενος μετά-50 βάσιμος παντί, προς αντιδιαστολής του αδύτου. και

γεται εις ενεστώτα 3) , βαρυτονος μέλλων είπε δια το και ο άνθρωπος. από του τόπου ανίερος , και εν ανιε

πλάκω" το γαρ και έχει , αλλ' έστι περισπώμενον , και ρούς τόποις άξιος διατρίβειν.

τροπή του η εις α βάσκω. Βέβαιος , εκ του βιβ βίβαιος και τροπή βέβαιος , ή

Βασσαρίδαι, αι βάκχαι παρα το εν βύσσαις διάγειν, παρα το βαίνω κατ' αναδιπλασιασμόν βέβαιος κατ'

ο έστιν , ορεινούς τόπους και παρά το υπόδημα το λε- αντίφρασιν εδραίος , και αμετακίνητος.και

γόμενον βάσσαρις " τούτο παρα το βάσει αρηρέναι. Βεβαιω , παρα το βέβαιος , τούτο εκ του βαιον ο ση

άρω γαρ το αρμόζω. μαίνει το μικρόν και το αληθές " τούτο έκ τού βίβλημα

Βαστέρνιον , μωλάριον. ο β αόριστος έβην , και η μετοχή ο βας , του βάντος,

>

4

σει "

>

σκειν.

>

1 ) και σιλεύς • βασιλεύς. ( Sic.) vid. Ειym. Μ . 2 ) cf. φαγχος. 6) L XVI, 534. cf. Ειym. Μ. ν. βιβά .
- male.

Xenoph . Merm . Socr. V. c. 6 S. 12. 3) επειδή ενεστώτα 8) II . VI, 113. et Scliol . 9) Deluat quaedain. Vid . E Λ .

( Sic) corrupta. 4) . ΙV, 491 . 5 ) Vid. Ειym. Μ. τ. Βά
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ειπείν ότι από τους βαλάνου λέγεται . και γαρ βαλά- ναύσω. αύσος δε έστιν η κάμινος. παρα το ακόντινον

νους είχον έθος εν αυτώ υποκαίειν. αφιέναι ή και τας καμίνους αύων, τουτέστιν καίων.

Βαβαί, θαυμαστική Φωνη. Βάναυσος , ο δια πυρός εργαζόμενος , παρά το βαύνον,

Βαθρον , εφ ' ώ εστί βαίνειν ,. ή βήμα , ή θεμέλιον ή παρά το τας αύνους καίειν ήγουν αύειν. Τρύφων και

κλίνη και βάθρα θηλυκώς λέγεται , επί βάθρας , επί του "Αμμωνος από του βαύνος βάναυσος λέγει κατα πά

βάσεως. θος, ώφειλε γαρ ως παρά το ίππος ιππάσιος , κριος,

Βάϊον , παρά το βία τίλλεσθαι . σημαίνει δε τον κλά- κρίασος , ούτω βαύνος βαύνατος. γέγονε δε εν υπερ

δον του φοίνικος . θέσει . Χρύσιππος δε από τουςτεχνίτας την προς τον

Βάδος , ελαίου μέτρον. καλείται δε αυτό από της βίον έγγίνεσθαι και πορίζεσθαι.

“Εβραϊκής διαλέκτου , συνωνύμως το ελαιοτριβείω 1) κα -ΙοΒαύνος, το πυρ , ή ο χυτρόπους, ή η κάμινος. ένθεν

λούμενον βηθβάδα γαρ ερμηνεύεται το ελαιοτριβείον. και βάναυσος , και κρίβανος ο έχων κρίθας γέγονε δε

έστι δε ξέστων ν 2) . το δε μέτρον εστί της του ελαι- το βαύνος πλεονασμα του β κατα Λάκωνας ουτοι γαρ

τριπτου εργασίας, και παρ' Εβραίοις καλείται βε9. το ιδείν βιδείν λέγουσιν ούτω και το αύσω , αυνος και

Βακχεύω, το μαίνομαι , και μεθύσκομαι και ορχούμαι βαύνος , ούτως Ηρωδιανος.

και γελώ. Βάρβαρος , είρηται από του περί την φωνήν βάρους,

Βακτηρία , παρα το την βάσιν τηρείν , ή δια τον βαί- βάρος , και εν διπλασιασμό βάρβαρος.

νοντα τηρείν . Βάρβαρος , βαρυβαρός τις ών : βάρβαρος κατα συγκο

Βακχεύω , βάκχος και μέθυσος λέγεται και ο Διόνυσος. πην και παρήχθη από του βαρβαρισμού.

ετυμολογείται δε παρα το βοάν μετ' ήχου . Βάπτισμα , δια το τα του βίου πταίσματα ή βάπται

Βαλακρον εις το αφροδίτη. σμα , ήγουν βάπτει το πταίσμα τουτέστι πλύνει. η

Βάλιος 3), Γππος Αχιλλέως , σημαίνει δε το ποικίλως. βάπταισμα 1) εκβολή του α , εν ω βάλλεται ήγουν πί

Ευριπίδης, βαλιαν έλαβον φησί , παρά το βάλλεσθαι πτει το πταίσμα.

δια το τάχος. ή Φαλιός τις ών , ο λευκο μέτωπος . Βάπτω, παρά το βω το βαίνω , παράγωγον βάπτω,
Βαλλέρης, o βάλλων έριν ήγουν μάχην η o βάλλων οίονεί έμβαίνειν ποιώ.

έραν, ήτις εστί γη. Βάπτισμα , παρα το βω το βαίνω : τούτο παρά το

Βαλείαι, αι ταχείαι, βαλείαις ασκερων 4) αρπύίαις , *βαπτω , βάπταισμικ τουτ'έστιν έκπλυνον. και το θη

από του βάλλεινκαι ταχέως φαίνεσθαι το βαλλόμενον. λυκόν βάπτισις.

Βάαλ , Περσιστι λέγεται θεος ός έστιν και πολεμικός Βαφώ, υποτακτικών εκ του βαπτω , βάψω , ο β αόρι

"Αρης. στος έβαφον , ο παθητικός έβάφην, η μετοχή και βα

Βαλάντιον , παρα το βάλλειν ' έστι δε σταθμός και καίγο φείς του βαφέντος , και το υποτακτικών έαν βαφώ.

Φόλλις δηναρίων ρν ) και εις το φόλλις το βαλάντιον Βαρβιτος , είδος μουσικού οργάνου ή κιθαρα είρητα

γίνεται τια ). ή δια το βάλλειν εν αυτώ τα φυλατ- δε οιονεί βαρύματός τις ών , ο βαρείαν την φωνήν και

τόμενα . ή δια το βάλλειν τους εναντίους , και σημαί- τον φθόγγον αφιείς : μίτους γαρ τα νεύρα έλεγον,

νει το βέλος. επειδή προ της χρήσεως των νευρών , λινούς τους στη.

Βάλλω, σημαίνει το τοξεύω. βολη γαρ κυρίως η από μοσιν εκέχρηντο. όθεν και οι Αιολείς βάρμιτον λέ

του τόξου πεμπομένη. έχ του βάλλω έβαλλον γίνε γουσι δια του μ..

ται βλώ βλήμι, ο β αόριστος έβλην , και το ευκτι- Βάρεις , εισί δε πλοία , τείχη , στόχι , αυλαίι , πύργοι,

κον βλείην , το δεύτερον βλείης και μετα της θα συλ- σφύραι· τινές δε λέγουσιν αι μεγάλαι και πολύβαθου
λαβής βλείησθα , η μετοχή βλείς, ως θείς απο του πέτραι. ετυμολογείται δε παρα το μετα βίας πολλών

βλήμι το δεύτερον βλής. το δε βεβολήατο ως απο του4ο αρηρέναι. ή ευθεία η βάρις , και κλίνεται της βάρεως.
θέματος του βολώ. όπερ εγένετο παρά το βολή. και ο κανων· όσα το έχει , τηρεί αυτό και επί γενική.

το μέν ακόλουθον βεβολέατο και κατ' έκτασιν βεβο- Βαρις , το πλοίον , η πηγη Αισχύλος, βαίνειν κελεύα
λήατο.

βάριν εις το αμφίστροφον. είρηται παρά το βαίνω

Βαλων , αι εις ων μετοχαι του δευτέρου αορίστου οξύ- βάρις.

νονται ,δραμών , ελθών, ποιών, ούτως ούν και βαλων. Βάρις, υπερθέσει του ρ και πλεονασμά του και βράδι;"
αντίκειται το πέφνων · αι γαρ εις ων λήγουσαι μετο- παρά το βάρος.

χαι , ποτέ δεν επιπλοκή έχουσαι σύμφωνον , εαν το Βάραγγος 8 , βαρύς αεί εκ μήκους το καυχημα, έγ

δεύτερον έστιν αμετάβολος πάντως βαρύνεται, κάμνων, γυς δε ουδ' όλώς εναρμοστος , εύσωμος τα είδει. δεί

τέμνων , τοιούτον και το πεφνων. λανδρος εγγύθεν. έκ μακρόθεν συν ταγκω πλησιάζειν

Βαμβαίνω , παρά το μέγα βαίνω . οι γαρ έν φόβω ουρο είσσυμμαχίαν δειλία 9). μεθοδεύων το

δύνανται στήναι. μεταφορικώς δε και επί της γλώτ. ψεύδος.

της. Βασαν , εις το έκβασαν.

Βάναυσος, παρά το τας βαύνους και εστι τας καμίνους Βάσανος , λέγεται η κόλασις , παρα το βιάζω, βιάσα,

μετέρχεσθαι, κυρίως δε και το πυρ εν τοις κείνοις. βιάσανος και κατά συγκοπήν βάσανος ή από του βί.
απτων και εις το κλίβανος και τεχνίτης. βημι , βήσω, και το ανία , δε σημαίνει την λύπην . και

Βάναυσοι τέχνει λέγονται και καταχρηστικώς μεν πάσαι από της βασάνου της λίθου της χρυσοϊκής , εν ή δοκι

αι αλογοι τέχναι, κυρίως δε αι δια πυρός εργαζόμε- μάζεται ο χρυσός , κάντε εύρυζός έστι κάντε κίβδη

ναι . λέγονται δε βαναυσοί , παρά το βαίνειν και το λος.

8

>

1 ) συνωνύμως το ελαιοτρ. cf. interpr. Ηefych . ν. βάδος et
du Fresne Lex. Graec. v. Baidys . 2 ) 1. i . e . 50.

XVI , 119. 4) Cf. Ειym. Μ. ν. βαλίαι , 5) εν . . e. 15ο.

3 ) Π .

6 ) τια . i . e, 51 . 7 ) / Sice) Decft verbom . 8) Vid . Du

Fresne Lex. Graec, V. βαραγγοι .

dice adeft.

9) i Sie. ) 1. liaius in co
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Βατία , εις το υπερβασία. Βατος, κατά περίφρασιν , άβατός τις ουσα εφ' ής ουκ
Βασιλευς , εις το τύραννος. έστι τις επιβήναι , δια το ακανθώδες.

Βασιλευς , παρά το σίνω το βλάπτω γίνεται σινεύς ο Βάτος , το μεν βα σημαίνει την βάτον , το δε τoς ση

βλαπτικός και σκωπτικός , και σιλεύς και μη βασιλεύομε- μαίνει το τείνεσθαι αυτην τοιαύτη γαρ η βάτος εν

νος και μη σκωπτόμενος κατα πλεονασμον του στερητι- τοϊς Φραγμοίς. βατός δε τόπος εις όν τις επιβήναι

κού α και του β βασιλεύς 1) : ποιου είδους των υπο- δύναται.

πεπτωκότων τα ονόματι; προσηγορικού ή επιθέτου. διό- Βάτος , η άκανθα , είρηται δε κατ' αντίφρασιν , η μη

ρισον" επίθετον δέ εστι το επί κυρίων ή προσηγορικών ουσα βατη και έστιν εν τονώ παρώνυμος. γίνεται γαρ

ομωνύμως τιθέμενον και δηλούν έπαινον ή ψόγον. λαμ- τα τοιαύτα πολλάκις ώσπερ το κυρτός κύρτος ,ξανθος

βάνεται δε και τριχώς ταύτα. προς μέν τα προσηγο-Ιο ξάνθος το κύριον . λευκός , λεύκος : λεύκου Οδυσσέας

ρικα τασσόμενα τάξιν επιθετικήν έχει και βασιλεύς εσθλον εταίρων 4). πυρδος , Πύρρος , και του Αχιλλέως ,
Κωνσταντίνος , ο προφήτης Σαμουηλ. επιθέτοις δε ούτω βατος βάτος.

συμπλεκόμενον προσηγορικόν γίνεται, ο καλος βασι- Βάτος , ειατι βαρύνεται και τα εις τους λήγοντα ονόματα
λεύς και ευκλεής πολίτης. έστι γαρ ότε τα επίθετα βραχεί, παραληγόμενα μονογενή προ μιας έχει τον

τα αυτά και προσηγορικα γίνεσθαι και επιθετικα , τόνον · οίον σκότος , κρότος , κότος , πάτος , πλάτος,
πη μεν υποκείμενα , πη δε επιτιθέμενα , δίκαιος , σοφός , βάτος. σεσημείωται το βροτος και στρατός όξυνό .
μέγας , πρόμαχος. ταύτα γαρ επίθετα όντα , πολλά μενον.

κις προσηγορικών και επιθετικών συνταξιν επέχουσιν, Βραγχος, παρά την μίμησιν της γινομένης αυτώ τρα

άλληλοις υποκείμενά τε και επιτιθέμενα. di- χύτητος εν τη φωνή 5). ούτως Ηρακλείδης εν ταίς

καιος σοφός, μέγας πρόμαχος. τι έστι βασιλεύς,20 ετυμολογίαις αυτού. αφ' ου και βρόγχος λέγεται καιο
νόμου φύλαξ, ειρήνης πρύτανις , δικαιοσύνης κανων, Φάραγξ δι ' ου αναφαίρεται η φωνή.

των άριστων έργων παράδειγμα , έννομος επίτασις. Βάθρον, παρά το βω το βήμα και βίβημι· ένθεν το,
Βασιλεύς , και κoίρανος και ηγεμών διαφέρει 2). βασι- σε μακράβιβίσθων 6), βατρον γίνεται ρηματικών όνομα,

λευς μεν γαρ ο πατρόθεν ή εκ γένους την αρχήν έχων και τροπή του τείς 9 δι' ευφωνίαν, βάθρον.

και παραλάβων κoίρανος δε και προς καιρόν το του βα- Βάκχος , και βάκχη από της βοής των κατα την χο
σιλέως έργον επιτελών. ηγεμών δε , ο τάξεως στρα- ρείαν και τον ενθουσιασμόν, και του ψόφου των τυμ

τιωτικής ηγούμενος. πάνων και των κυμβάλων των εν ταίς θυσίαις.

Βασις , παρά το βαίνω. Βάτραχος , παρα το βοην τραχείαν έχειν, βοάτραχος

Βασκανος, τροπή του β εις Φ , παρα το βάσκανός τις και βάτραχος, βοάτραχύς τις ών · βάτραχος το ζώον,
ών. και τοϊς Φαέσι καίνων , οίον φονεύων τουτ'έστιν3ο βάτραχός τις ών 1).

αποκτεινων ή τους φαέσι σαίνων ήγουν βλάπτων. Βαύνος, κυρίως επί των εγκοι πόνων , αι κάμινοι,

Βασκανος , ο φθονερός και επί του λυπείσθαι λυ" παρα το αύω αυοι , και πλεονασμώ του β βιαύνοι. και

τηρος. εις το βάναυσος , και κλίβανος και κρίβανος.

Βασκέμεν , και έστι βασκέμεναι δημα απαρέμφατον Βαφεύς , παρά το βάπτω , ο αυραιοποιών τώ Φαιω,

ενεστώτος και οι Δωριείς τα είς ειν απαρέμφατα, δια

του εμεν προφέρoυσι. λέγεται δε εκ του βώ βασκω : Βείω , δ' έστι βώ κατα διαίρεσιν βέω και κατα πλεο

και επειδή τα βήματα της δευτέρας συζυγίας , δια του νασμών του ιβείω, δ έστι πορευθώ όφρ' αν εγω

ασκω γίνεται, οίον γενειώ γενειασκω , αλώ αλάσκω. βείω 8) .

και κατα παραγωγήν αλασκάζω και τροπή ήλασκάζω. Βδέλλα , παρα το βδέλλω το αμέλγω , οι γαρ 'Αττικοί

Βασκ' 1.9ι φησί και απιθι τινές , και ουχί εν παραθέ-40 το αμέλγειν βδέλλειν λέγουσι. αμέλγειν γαρ έoικεν η
αλλα κανών έστιν ο λέγων , τα εις μι λη- βδέλλα εν τω σπαν.

γοντα μετα προθέσεων Φιλεϊ συντίθεσθαι , οίον μέ- Βδελλύσσω, τούτο παρα το βδέλλα.
τειμι και συνειμι και εξειμι μεθ' άλλων δε λέξεων Βεβαασι, βέβαα περί των εις μί. οι Ίωνες ηνίκα εν

ουδαμώς. το ούν 19ι απο τού είμι. και πάλιν έτερος τοίς ρήμασιν ύφεσιν ποιήσονται των συμφώνων , τότε

κανών εστιν ο λέγων ότι τα εις θι παραχθέντα προς- και συστολή παρακολουθεί , οίον έστηκα έσταα , βέβη
τακτικά κατ' αρχήν ου συντίθενται , πλην των προ- κα βέβαα , βεβαίως , βεβώτα 9) και πλεονασμω βε

θέσεων ώστε δηλον ένα παραθέσει δεί αυτό αναγινώ- βαωτα.

το δε βάσκε από του βάσκω, το δε παρα το Βέβηλος και μη ιερος τόπος και ο αμύητος, είτε απο
βω βήμα , βήσω , βήσκω πλεονασμώ του κ. επειδή ού- του βω βήσω βηλος και ένα διπλασιασμώ βέβηλος , ο
δέποτε βαρυτονος μέλλων δια του η έκφερόμενος μετά -50 βάσιμος παντί, προς αντιδιαστολής του αδύτου. και

γεται εις ενεστώτα 3) , βαρυτονος μέλλων είπε για το και ο άνθρωπος. από του τόπου ανίερος , και εν ανιε

πλάκω " το γαρ και έχει , αλλ' έστι περισπώμενον, και ρούς τόποις άξιος διατρίβειν.

τροπή του η εις α βάσκω. Βέβαιος , εκ του βιβύ βίβαιος και τροπή βέβαιος ,
Βασσαρίδαι, αι βάκχαι παρα το εν βύσσαις διέγειν, παρα το βαίνω κατ' αναδιπλασιασμόν βέβαιος " κατ'

ο έστιν , ορεινούς τόπους και παρα το υπόδημα το λε- αντίφρασιν o εδραίος , και αμετακίνητος.

γόμενον βάσσαρις , τούτο παρα το βάσει αρρέναι. Βεβαιω , παρα το βέβαιος , τούτο εκ του βαιον και ση

άρω γαρ το αρμόζω. μαίνει το μικρόν και το αληθές: τούτο έκ τού βίβημι

Β αστέρνιον, μωλάριον. ο β αόριστος έβην , και η μετοχή ο βας , του βάντος,

σει "

σκειν.

1 ) και σιλεύς βασιλεύς. ( Sic.) vid. Ειym . Μ . 2 ) cf. φαγχος. 6) L XVI , 534. cf. Ειym. Μ. ν. βιβάω. 7 ) male .

Xenoph. Mem. Socr. IV . c. 6 S. 12. 3) επειδη ενεστώτα 8 ) II . VI, 113. et Scliol . 9) Delunt quaedain . Vid . Etym . M.

( Sic) corrupta. 4 ) Π. ΙV, 49 . 5 ) Vid. Ειym. Μ. ν. Βά
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σησι 4) .

και εξ αυτού βαός και βαιος, και κατ' αναδιπλα- Βενέτικος αίγας γένος , αφυκτοτραγόπους τρυχηνόθριξ ,

σιασμόν βέβαιος ο αλήθης και μη ψευδής.

κονδόστολος , ολιγάληθος , απλησίαστος χριστιανοις , ουκ

Βεβηλώσωσι, το υποτακτικών εκ του βεβηλώ , τούτο έχων βάσιν εν γή διάγειν , αλλ' οίκών εν βορβόρω θα

παρα το βέβηλος.

λάσσης . εκείσε κακώς τον βίον έχει .

Βεβήκει ήδραστο , πεπάγρωστο αναβεβήκει επορεύετο, Βενέτικος, βενιτ τέκουμ 3) , Λατινική Φωνή . ήγουν
3

น

η μετοχή και βεβηκως βεβώς. βεβηκώς εξελθων. έρχεται μετα σου.
Βεβολήατο, ελυπείτο , από του βάλλω γίνεται δημα- Βητέρμονες, ορχησται, οι δια των ποδών ορχούμενοι ,

τικόν όνομα βολή. έκ τού βολώ ρήματος ο μέλλων απότου ήρμοσμένως βαίνειν , ή παρα το μετα αρμο

βολήσω , ο παρακείμενος βεβόληκα ,βεβόλημαι, έβε . νίας , βαίνειν , ή από του αρμοδίως βαίνειν , κατα
,

βoλήμην, έβεβόλησο, έβεβόλητο και Ίωνικώς βεβολέατο.Ιο πλεονασμόν του τ.
λέγει γαρ οτεχνικός ει μεν από περισπωμένων Φυσει Βηλος, ο ουρανός, από του βαίνεσθαι , ως και οδος από

μακρώ παραληγόμενα , ταύτα και δια την επαλληλίαν του διοδεύεσθαι · και εις το βαλβις : ετυμολογείται δε

των δασέων εγένετο έκτασις 1 ).

παρά τον βήσω μέλλοντα , εις δν επιβαίνομεν. Βήλος

Βεβήκει , υπερσυντελικός των εις μι.
δε κύριον όνομα.

Βεβυσμένα, πεφραγμένα , παρά το βίω, τούτο παρα Βηλος η φλυα και επιβαίνουσιν οι εισιόντες και εξιόν

το δύω , το υπεισέρχομαι , αντί βεβυθισμένα κατα

συγκοπήν.

Βήσσης θηλυκον , δοτική πληθυντικών , ως 'Αθήναις

Βεελφεγωρ , έστι δε όνομα του ειδώλου του λεγομένου 'Αθήνης , η ευθεία η βησσα , και συστέλλει το α ως το

βάαλ . και λέγεται πιο “Εβραίοις βηλ , και το όνομα κνίσσα. ομοίως παρά τον βήσω μέλλοντα πλεονασμα

του τόπου Φεγωρ, και διαλύσει τού η εις δύο εε , καί2ο του σ, ών εστι βήναι και πορεύεσθαι· ούρεος εν βησ

τροπή του α εις ε γίνεται σύνθετον βεελφεγωρ.Βεελφεγωρ βήλ εν τόπο του Φεγαρ , τουτέστιν όνο- Βησσος, εν ώ τις εισέρχεται και εξέρχεται.

μα ειδώλου, ο παρ' "Ελλησι λεγόμενος κριός. Βήμα, βάδισμα ή τόπος υψηλος δικαστού ή τόπος εν

Βέθρος , εις το βόθρος.

βαίνουσιν οι ιερείς , παρά το βώ το βαίνω.

Βελλεροφόντης , Βελλεροφόντου. ο κανών, τα εις ης Βήτα ότι επιβεβηκε δευτέραν έχων τάξιν , ώσπερ δοκεί

αρσενικα μη όντα σύνθετα, η κύρια παρα το κρατώ επιβαίνειν.
η κράτης, μηδέ έχοντα ουδέτερον εις ες , εις ου έχει Βία, η, δύναμις , παρα το ες , και σημαίνει την δυνα8

την γενικήν. οίον δεσπότης δεσπότους πολίτης πολί- μιν , α και βία , και κλίνεται ίνος, η ευθεία των

του , Βελλεροφόντης , Βελλεροφόντου πρόσκειται αρ- πληθυντικών ίνες. ινών ήγουν των νευρών. τούτο

σενικα , διατο κακότης, κακότου, φιλότης. πρόσκει-30 παρα το έω το υπάρχω, ή υπάρχουσα έν τινι .

ται μη όντα κύρια σύνθετα παρα το κρατώ ή κράτος, Β / α, η δύναμις, και η εκ δυναστείας αδικία. η δύναμις
η

δια το Ιπποκράτης Ιπποκράτου , Σωκράτης Σωκράτου. ση και 5) βίη λέλυται , χαλεπόν δε σε γήρας οπάζει.

πρόσκειται μη έχοντα ουδέτερον εις ες , δια το ενναε. και η αδικία βία κέκληται. βία έκ τοϋ ία, κατα πλεο

της ένναετούς. τούτο δε ει μεν σημαίνει την ηλικίαν νασμών του β.
βαρύνεται ενναέτης. ει δε χρόνος ενναετής οξυγονώς. Βιαία , παρά το βία γίνεται βίαιος , και εξ αυτού βιαία

Βελεσι, παοα το βάλλω το τιτρώσκω , και παρά το και προπαροξύν
εται

βίαιος" τα γαρ έχοντα του εν τη

βάλλω το σημαίνον το πέμπω βέλος κατ' αφαίρεσιν αρχούση θηλυκή προπαροξύνεται , οίον δικη δίκαιος ,

του ενός λ.

τιμη τίμαιος , βία βίαιος και το θηλυκον βιαία. ση

Βελίας , και πολέμιος , εκ του άρεως και του βολή . μαίνει δε την δύναμιν.

Βελία , ήγουν σαΐττα πολέμου η σιδήρου.

4οΒίβημι ο παρατατικός έζην" και "Ομηρος αν δ' ανέβη

Βελόνιον , σιδήρου οξύτης.

Πρίαμος. βαίνειν γαρ λέγεται το απλως δια των σκε .

Βελόνη , παρα το βέλος , και την του τόξου οξύτητα : λών βαδίζειν. αναβαίνειν δε εκ των κάτω προς την

η παρα το βάλλω, του και τραπέντος εις ε , ως και άνω ανάδοσιν. λοιπόν εκ του βιβημα βήσω και μετά.

εν τα βέλος. ως ουν παρα το πέρω περόνη , ήδω ηδο- γεται ο μέλλων εις ενεστώτα. παρακείμενον ούκ έχει.

νη , ούτω βάλλω βελόνη. Δίδυμος Φησί αυτό παρ' ονό- τα ποιητικώς από μελλόντων εις ενεστώτα μεταγόμενα ,

μεχρι του παρακειμένου κλίνεται .

Βέλλος , εις το βέλεσι.

βασία .

Βεσσάδιον, έστι τόπον βήναι και πορεύεσθαι . ούρεος Βηβ1ξαντε
ς, έμβιβάσαντες. σιβάσαντες .

εν βησσησι 1):

Βινεϊν , ' Αλεξίων φησί , ότι οι κομίζοντες ήδη την ηλι

Βελόνη , παρά το όλη βάλλεσθαι.

5ο κίαν του συνουσιάζειν αρχες έχουσι του βίου, το δε

Βελων, και τα βέλη ωνούμενος.

βίος δια του τι γράφεται , ή επειδή και . βύνειν λέγουσι

Βέλος, ως το οίστός.

δια του υ.

Βέλτερος , εις το αβελτηρία.

Βίος , δια την βίαν. δια τούτο και βέλος , δια το βία

Βενιαμήν έστι μείον το μικρον. και εκ τούτου και βάλλεσθαι.

του μόνος γίνεται μενιαμήν και τροπη βενιαμήν. και Βίοιο , εκ του βία βίος.

μόνος των άλλων αδελφών , ως έσχατος και μικρέ . Βιον εις το αντιβιον.

Τατος.

Βίβλος , παρα το βύω το ασφαλίζω βύλος και βίβλος.

Βέραδον, ξύλον.

η περα τους βίους βάλλεσθαι εν αυτώ ή δια το βαβαί.

Βερέδοις , κεντούροις ίπποις.
η δια το βέβαιον.

1

και εις το υπερ

ματος είναι .

>

1 ) ει μεν από

Ixtasis. Corrupta. cf. Etymol. M. v.Béc 5) L. di ex lI. VII , 103.

βουλα . 2) I. XI , 87- 5) venii tecuil . 5) 11. ΧΙ , 87 .
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Β / λιπποε , εις το « Φροδίτη. λέξιν, εύρον ότι δια τούτο λέγεται βλέφαρον, διότι
Βύβλος , δε πόλις αιρομένου αύτου επί τα άνω βλέπομεν, οιονεί βλέπε

Β / ος, παρά το βία και ανάγκη ξεν · ή παρα το εν τη και άρον, έρον και βλέπε ει μη διαστρέψας το, δια,

βάσει αρηρέναι . στείλας δε μόνον την λέξιν εύρον ότι ωσανεί φάρος,
Βιω , εις το τιμή.

όπερ περιβολαιον εστίν ημών του βλέμματος.

Bιος, το τόξον , διότι δι' αυτού τα προς τον βίον έχον- Βλεμεαίνων , επιρωνύμενος, παρά το βρέμω, βρεμεαί

τα ') αρχαίοι εν ταις θήραις αυτώ χρώμενοι. ή πα- νω και βλεμεαίνω. ή τω βλέμματι Φοβω. βρεμαίνω

ρα το βία τείνεσθαι : η παρα το βίας αυτοδείσθαι εις και μεταθέσει του ο εις λ βλεμεαίνω.

την έντασιν. ή παρα το βίω βάλλεσθαι το βέλος . και Βλέπω , παρα το λεύσσω το βλέπω και πλεονασμώ
εις το διστος. το του β και εκβολή του υ βλέσσω, και τροπή Αιολική

Βιρα γός, το και κηρύκειον. των δύο σσ εις και βλέπω ου γαρ Αιολείς το νίπτο

Βίτος 1) , όνομα . νίσσω λέγουσι , και το βλέπω βλάσσω. σημαίνει δε
Βιώην, ευκτικόν , ως και παρα 'Αριστοφάνει, βιών βι- τρία. το βλέπω το λέγω και το προφητεύω, εξ ου και

ούντος , και το ευκτικών βιοϊμι , βιοϊς , βιοϊ , και πλεο- βλέπων ο προφήτης και βλέπω το θεωρώ και φυ

νασμα του η βιολη " ως περιπατοϊμι περιπατοίη και πε- λάσσω.

ριπατω· κα: δοίη , δώην. Βλέπω , εις το βλέπεις και λεύσεται.

Βιούν , το απλώς ζην. Βλήδην, και υποβλήδην ώσπερ εκ του καλώ κλώ επιρ

Βιοτεύειν , το καλώς αναστρέφεσθαι. δημα κλήδην ούτως εκ τού βάλλω , βλώ βλήμι.
Βίος , ότι βιαίως εξάγεται. Βλημάζειν , το αποστάζειν του μέλιτος και στηθoλα

Β/ος ,και ζωη διαφέρει. βίος μέν γαρ επι λογικών20 βείν. ήγουντο ψηλαφάν τα στήθηκαι τουςμαστους. ,
τάσσεται ζώων τουτέστιν ανθρώπων. ζωήδε επί αλό-. καταμανθάνειν τη αφή. ή το ψηλαφών τας όρνις δια

39ον και Αριστοτέλης τον βίον ωρίσατο ούτω τα ωα.

βίος τε λογικοίς. Βλιμαίνω , το οργίζομαι.

Βίος , η ζωή και βιοτή προσαγορεύεται, παρά το βέω Βλίξαι, το βαστάξαι.

το πορεύομαι. τι γαρ εστί βίος η οδος και η πορεία. Βλίσαι , τοκηρίον θλιψαι. βλίττειν και βλιτρώ, το αφαι
και "Ομηρος όφρ' αν εγω βίω ποτ' "Ίλιον , και το ζήν ρεϊν το μέλι απο των κηρίων: τουτ'έστιν εκπίεζειν και

βέω. "Εκτωρ εγω , το γαρ βέω το ζω 3) . θλίβειν παρα το μέλι μελίζω και κατα συγκοπήν και
Βίσεξτον , βισέξτου , Λατινικών : τουτ'έστι δις εξ . η του εις β. και 'Αττικώς βλήττω ή το μαστροπεύειν.

κατα τεσσάρους γινομένη χρόνους. Βλοσυρος, μανιώδης, από τον βλέπω και του σύρω

Βλάβη , παρα το βλάπτω , τούτο παρα το βάλλω,30 βλεσυρος και βλοσυρος. ή παρα το σοβαρώς και επηρ

βαλλη και εν υπερβιβασμώ βλάπτω και βλάβη. μένως λεύσσειν. ή παρα βλέπεις και βλοσυροπίς θηλυ

Βλαξ παρά το μαλακός , μάλαξ και βλαξ υποκοριστι- κον , η Φοβερα και καταπληκτική την προσοψιν , από

κώς. βλαξ συγκοπή και μεταθέσει του β εις μ. μά- του βάλλειν και σύρειν τα όμματα εκ του βλέπεις
λαξ και μαλακός. και παρώνυμον μάλαξ και βλαξ : δεινώς .

ουκ έδύνατο γαρ το μ προ του β προτρέπεσθαι ότι Βλύω, και βρύω διαφέρει, ότι το μεν βρύειν επί της.

ασύντακτον . αναδόσεως των ανθέων λέγεται το δε βλύειν, επί της

Βλάπτω , παρα το βράπτω το εσθίω, και μεταθέσει των υδάτων αναδόσεως. ούτω βλαστάνω βλυστάνω

του αμεταβόλου εις αμετάβολον βλάπτω κατα παρα- και εις το όμβρολύττεϊν..

γωγήν αντί του φθείρω , από μεταφοράς , των εσθιο- Βλώ , παρα το μολώ , βλώθω και βλώθης, και βλεω

μένων, και μηκέτι γινομένων , ο μηκέτι υγιών όντων. 40 θρή ή μεγάλη και υψηλή, παρα το μολεν εις ύψος,

Βλαστός , εκ του βαίνειν την αύξησιν. παρα το βλώ- οίον μολόθρη. ούτω και βλαστάνω βλυστάνω.

σκειν εν τω αυζεσθαι , και εστι μολυσκειν.
Bλωμος , ο ψωμος , είρηται εκ του ψωμος , του και,

Βλάσκω , το πορεύομαι, όπερ γέγονε από του μολύσκω, πλεονασαντος , και του ψείς β μετατεθέντος. ή παρά

εκτάσει του ο εις ω , και μεταθέσει του μ εις β , και το φλώ Φλωμος το σκάμμα του άρτου και τροπή βλω

κατα συγκοπην βλάσκω. μός ή από του βλώμι βλώ και βλώμα και ως υδρηρος

Βλασφημος , παρα το βάλλω και το Φήμη γίνεται υδρηλος ή παρα το βώ βωμός , ούτω βρώ βρωμος και

βλάσφημος , ο βλάβην λέγων , ή και τας κακας Φήμας βλωμός

κατά τινος βάλλων, ήγουν και λοιδορος. Βλιμάξω , το ψηλαφώ.

Βλαχέρναι, οι μεν λέγουσι , ότι από του βαλαχνον

βλαχέρναι επειδή βλάχνα ήσαν εις τον τόπον εκεί οΒλώθρη, παρα το λαμ , λαμ .
νον , και έκοψαν αυτήν και ούτως εκτίσθη. Ο δε Θεο- Βλώσκω , το αυξάνω, παρά το μολώ μολυσκω και

φύλακτος και αντιγραφεύς λέγει αυτην λακέρναι , επειδή βλώσκω » και εις το βλαστος.

λέγει ότι λακέρναι λέγονται Ρωμαϊστί αι θύνναι' και Βοεικος , εκ του βος βοος γέγονε βόειος και εκείθεν

λέγει ότι εν τω μέρει εκείνη έπρέθησαν πολλαι θύν- βοεικός.

Βοή , όνομα προσηγορικόν , και γίνεται παρά το βέω

Βλέφαρα , παρά το αίρεσθαι αύτα εν τω βλέπειν , βοή , ώσπερ παρα το χέω χοή, το σημαϊνον το
οιονεί βλέπαρα όντα , κατα αντίστοιχων η παρα το βαίνω ή τρέφω. ήτοι δια της αρτηρίας βαίνουσα,

βλέμματος φάρος είναι , ήγουν ιματίoν. ή αναπεμπομένη εκ των τρεφομένων πνοών. οξύνεται

Βλέφαρον , τρέψας το φ εις π, και διαστείλας την διάτι ; τα εις η λήγοντα καθαρα δισύλλαβα τα ο

πες

>

ναι.

1 ) (Sic .) Ε. είχον . 2) F. Vita . 5 ) η οδος To su male . 4 ) βλώ και βλωμα confuit .
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παραληγόμενα , ώνπερ κατ' αρχήν ρημάτων εστι το ε , Βορράς, ότι βαρύς και βίαιος και κρυμώδης . άλλοι δε

οξύνεται" οίον πνέω πνοή , χέω χοή, βέω βοή. το βορδας δι' ενος ο γράφoυσι .
Βοηθός , παρά το βοή και το θέω το τρέχω. βοήθεια Βορεας ο άνεμος , παρά το ήχον τον γινόμενον κατα

γαρ είρηται , παρά το εν τη βοή θέσιν .

την βοήντο όνομα γέγονε. τάχα δε δια το εμβoρρω
.

Βοηθός , εκ του βοηθ . έστι δε το βοηθώ σύνθετον, τατα ημών κατασκευάζειν τα σώματα , δια την πύκνω

από του βοή και του θοός. οιονεί και κατα βοην τα- σιν του σώματος.χυς : το γαρ βού τους βοώσι ταχύς θέλει γνωριζεσθαι. Βοσωρ, Εβραϊκή η λέξις , σημαίνει δε ιμάτιον εκ κοκ
κίνου βεβαμμένον. λέγεται δε βοσωρ και το σώμα :

και εκ τούτου βοη" και εις το επίκουροι.

ώστε, ού το ερύθημα εξ αμπέλου βοσαρ: αντί του ου

Βόθρος, παρά το βώ βέω. εξ ου και πλεονασμα τούτο τινος το σώμα εξ αμπέλου ήν βεβαμμένον.

ι βείω , βέθρος και βόθρος κατ' αντίφρασιν εφ' ον Βόστρυχοι, οίον βότρυχοι, αι μετα σχήματος βοτρυει

ουδείς βαίνει η παρα το βάθος βάθρος και βόθρος. δούς αποκρεμάμεναι τρίχες. ή βόστρυχος ο πλόκαμος

Βόθυνος, βαθυνός τις ών , παρά το βαθύς.
παρα το βότρων.Βοΐδιον , ότι βοήν δίδοι. διατι το βοϊδιον γράφεται Βοτάνη, παρά το βία τείνεσθαι ήγουν αυξειν : η παρα

δια του και κατά διάλεκτον. εν συλλήψει βοϊδιον εύρη- το βαδίζειν άνω, ώσπερ και άνθος παρά το άνω θέειν

ται , και εκ τούτου, κατα διάστασιν βοΐδιον δια του ήγουν τρέχειν. ή δια το βιούν την άνω.

ιωτα .

Βοτηρ και δια του ο μικρον και δια του ω. παρ' Ομή

Βούς , παρά το βώ δηλούν το τρέφω , ου ο μέλλων βήσω. ρ ,

όθεν το κτείνον δ' επί μηλοβοτήρας ) : και εις

και βόσις ή τροφή , ως αρόσω άροσις. αφ' ου και το πολυβότειρα .

βοτήρος αρoτήρ.

2ΟΒότρυες , αφ' ών έστι πίειν , οίον ποτρυες , αι τους πο

Βοος, και βόειος διαφέρει. βοος μέν γαρ πούς εστιν σιν τριβόμενοι , ήγουν πατούμενοι.

επί ζώντων , βόειος δε και του νεκρού.

Βόσω, τρέφω , εξ ου και συβώτης, και τους σύας τρέ
Βοιωτος, όνομα, και απ' αυτού η χώρα Βοιωτία ειρη- Φων , ήγουν βόσκων , κατ ' επαύξησιν του ο εις ω .

ται , ότι "Αρνη η μητηρ αυτού τέκουσα λαθεϊν βουλό- Βουβωνος , παρά το βώ το βαίνω γίνεται βώνα , και

μένη τον πατέρα , έβριψεν εις βουκολίαν παρα το ούν

,

μετα του επιτατικού μορίου γίνεται βουβων το εις

μετα των βοών τραβήναι βοτος και βοιωτός εκλήθη. ύψος βαίνον. σημαίνει δε το πάθος.

Ευφορίων. τον δα Ποσειδάωνι δαμασσαμένη τέκε μητήρ, Βουβων , επί του σημαίνοντος οιδήματος , παρά το άγαν

βοιωτον δ' ονόμηνε" το γαρ καλέoυσι βοτήρες , όττι ρα βαίνειν εις ύψος , και μετα του επιτατικού μορίου βου

πατρώησι βοών απεθήκατο κόπροις.

βων ως βούπαις , βούγεις.
Βόλος , το δίκτυον και η δρόσος, αμφιβληστρον και ήχοΒουκόλοι, ήτοι βουκόνοι, παρά το κονεϊν περί τας

σαγήνη και λίνος και πολυωπον βώλος δε και της γης βούς , τροπή του και εις λ ως νίτρον , λυτρον. ή βουκό

προπερισπάται, ότι βαλλόμενος λύεται.

λοι, βούσι κεκλημένοι ήτοι έγκελευόμενοι. παρα το

Βολωσία , βολές ή ειλήθουσα. βολας γαρ τας οδύνας

η

κέλλω κέλλομαι. ω 'Αχιλεύ κέλεαι δε με την δ' απο
.

ονόμαζαν: Ειλήθεια δε εστι θεα η επέχουσα τας οδύ- δούναι 2) . η βουσι κεκολλημένο
ς
" ούτως εύρον εν υπο

2νας των τικτουσών γυναικών. είρηται δε από του ελ- μνηματι της Η. "Όμηρος. Αθηναίοι δε τον βουκόλον

θείν εις φώς τα δι' αυτής τικτόμενα και εις το ειλή- ειρήσθαι παρά το κόλον , ό εστι τροφή , ήν ή και τους

θυια.

βουσι την τροφήν προτέρων. ή παρα το κέλλω και

Βούνης , και τας βούς ωνούμενος.

σημαίνει το πορεύομαι , και αμα τους βουσί κέλλων. Δι

Βοόωντας , βοώντας πλεονασμό του ο ποιητικώς γίνε- δυμος δε παρα το κομεϊν ειρήσθαι, ίν' η βουκόμος ως

ται βοόωντας , το δεύτερον βοώ, εκ τούτου βοη" το4ο ιπποκόμος.βο μικρον διάτι; τα έχοντα το ε εγκείμενον. και Βουκόλος, βουκόνος τις ών , παρά το κονείν εις έριν

έστιν εκ του βέω και κατά πλεονασμον βείω , οιονεί η τας βούς και εστιν ενεργείν και διατρίβειν' η βουσί κε.

δια της τραχείας αρτηρίας εκπεμπομένη φωνή.

κλoμένος , ό έστιν έγκελευόμενος.

Βολές , παράτο βάλλω βαλίς και βολές.

Βουλή , παρά το βάλλω ή παρα το βέλω βολή και πλεο

Βολμος, επί του εσθιομένου , παρά το βία αναβάλλειν. νασμό του ο βουλή, ή του νοός εμβολή , βουλη

ούτως Ηρωδιανός έν συμποσίου.

γνώμη , πρόθεσις.Βορα , η βρώσις παρα το βω το τρέφω ο μέλλων βώσω. Βουλή, παρά το βέλλω εξ ου και βέλος και βολές και

βόρος και βορα και βώτης και συβώτης , επεκτάσει βουλή , επιβουλή γάρ έστι.
του ο εις ω απο δέ τού αυτού και βουτης , πλεονασμα Βούκινον, έκ τού βοη , και του κίνησις , βοή κενή ή

του υ. και εις το βόρβορος, και εις το λαύρος και ο βοη κοινή.

νεβρός .

Βίαιος , παράνομος .
Βόρβορος, παρα το βορά και σημαίνει την τροφήν βόρ- Βουληφόρος, ο σύμβουλος τα εκ δύο τελειων συντε

βοροςγαρ λέγεται το περίττωμα τηςγαστρος , και θειμένα ονόματα εκ πόσων πτώσεων συντέθεινται; και

κατ' αναδιπλασιασμ
ον βόρβορος. και εξ αυτού βεβαρ- από ευθείας , ως το ζωη ζωηφόρος , και έωςεωσφόρος

βορωμένος, όνομα μετοχικόν ο βδελλεκτός.ó

ή από γενικής ως το ουδενός ουδενόσωρα ή από δοτι

Βόρδων , δια το βάρη δονείν ήγουν βαστάζειν.

κης , ως το αρη αρηίφιλος" ή από αιτιατικής, ως το

Βορράς, ο άνεμος , ίσως δια τo βία αύρειν , ή ορέσσε. πόδα ποδαλείριος . μόνον δε από κλητικής ου γίνεται

σθαι: η παρα το εμβoρρώτατα τα σώματα ημών ποιείν σύνθετον , επειδή πάσα πτώσις τρίτου προσώπου εστι

και ισχυρότατα.

πλην της κλητικής 3). η δε κλητική αυτοτελής έστι ,

9

1

1) 11. ΧVΙΙΙ , 529.
2) I. I , 134.

3) Emendetur Etym . M.
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και πολλάκις τέλειον λόγον αποτελεί , ως το ω μάκαρ Βούστα , Λατίνοι τα ' έκ της πυράς καλούσι λείψανα,

'Ατρείδη, μοιρηγενές ολβιόδαιμον " και παλιν : Διογενές παρα το φώ και σημαίνει το λάμπω γίνεται φώτα.

Λαερτιάδη , πολυμήχαν’ Οδυσσε το δε τέλειον μετα τροπή του και εις ου δίφθογγον , και του Φ εις β γί
του ατελούς ου συντίθεται . και απορούσι τινές ότι νεται βούτα , και κατα πλεονασμόν τουσ βούστα .

επε. από κλητική ου συντίθετα , πως το γυναικομα- Βοώτις , η μεγαλόφθαλμος .η είδους, προσηγο
νές από κλητικής του και γύναι και του μαίνομαι βήμα- ρίκου.

τους συνετέθη, έστι δε είπείν , ουκ από κλητικής συν- Βραβείον, παρά το διάβδος ραβδείον , και τροπή του και
ετέθη του ω' γύναι , αλλ ' εξ αποκοπής της γυναικός γε- εις β και εν υπερβιβασμώ του ετέρου , β βραβείον.

νικής. βουληφόρος. έστι δε δήμα φέρω και φορέω: λέγεται γαρ το βασιλικός σκήπτρον, εξ ου και βραβευ

ως δ' άνεμος άχνας Φορέει , αφ' ού Φορητος , από δετο ται οι τας βασιλικας διάβδομς βαστάζοντες, και τους
του φέρω Φερτος , ένθεν το , συμφερτή δ' αρετή, το νικήσει τους στεφάνους διδοντες. το βει διφθόγγο

συγκριτικόν , προφερέστερος. το φέρω κατα τέλος διάτι ; τα δια τού ειον κτητικά. στέφανος βραβείου

συντίθεται , σπανίως δε κατ ' αρχήν, ώσπερ το Φέρε- διαφέρει. στέφανος κόσμος γυναικείος , επί της κοίτης,

κλος , Φερέσταχυς , βουληφόρος , τελεσφόρος : έστι βραβείον δε η επινικιος αμοιβή.

βούλω όθεν το βουλεύω παράγωγον " και άρχω αρ- Βραβευται, κυρίως οι την ράβδον από Φοίνικος ή τι
χεύω απο τούτου τα εις η λήγοντα θηλυκα, το η η νος άλλου διδόντες σύμβολον της νικής , ραβδευταί τι

τρέπει , οίον, γη , γηγενής , οδύνη οδυνήΦατος 1). πάντα νες όντες. πλεονασμώ του β, ως παρ' Αιολουσι το

δε τα παρα το φέρω παροξύνεται , οίον , εωσφόρος, “Ρόδον Κρόδον λέγουσι.

βουληφόρος , ει μη άρα τύπος κωλύει δια το ευ μόριον, Βραβεύω, επιφηφίζομαι διακρίνω , όθεν και βραβευ

και τας προθέσεις , και την του και στέρησιν , πρόσφο-20 της κριτής , διοικητής , οριστής.

ρος , άφορος , εύφορος. Βράσσων, ο βραδύς , ως θάσσων, ο ταχυς , δύναται
Βούλιμος , ο μέγας λιμος , παρά το βου επιτατικών , δε και ο μη καθεστώς από του βρασμού.

και το λιμος , και δημα εξ αυτού βουλιμώ. Βραγχίων το των ήχων.
Βούβρώστις ή μεγάλως εσθίουσα ανία , η λιμος το Βραγχιάζω εις το έβραχιασε.

Βραδύς , από το βάρος βαρύς , υπερθέσει του

Βούλω, βαρυτόνως , επειδή τα εις ω λήγοντα καθαρά πλεονασμό του και βραδύς.

δισύλλαβα παραληγόμενα τη ου διφθόγγω , τα μεν δύο Βραχίων, o ολίγος προς τα πλείονα . ούτω και το
βαρύτονα τα δε δύο περισπώμενα, και τα μεν βαρύτονα μέρος της χειρός.

βούλω και ούλω , εξ ου και ο ποιητής ουλέ τε και μέ- Βραχίονες βραχικίονες. , βραχύτεροι γαρ τού λοιπου

γα χαίρε 1). ταύτα δε περισπώνται , ουλώ παρά το3ο μέρους των χειρών του πήχεως.
ούλη και σημαίνει το τραύμα , ένθεν και το κατούλωσε : Βραχείς , παρα το βραχείς κίονας είναι της χειρός.
και το δουλώ παρα το δούλος και εις το ουλόμην. Βραχίων , εκ του βραχύ και του κίω το πορεύομαι

Βουτρωτος , η Βουθρωτός πόλης της Ηπείρου , ως βραχυκίων , και συγκοπή βραχίων , βραχίονος ο κα

φησί Τεύκρος ο Κυπριανός , ότι Ελένου εκ της πα- νων: τα εις ων συγκριτικά τρέπει το ω εις ο επί

τρίδος εις την Ήπειρον παρατενομένου , θύοντος τη γενικής : οον · μείζων μείζονος , βελτίων βελτίoνος ,
επιβατηρία ή βούς ου καιρίαν λαβούσα τομήν φεύ- ούτως ούν και βραχίων βραχίονος.

γει , και κόλπον τινα διανοιξαμένη εις γην εξέρχεται, Βαλβιτα και τα καλουμενα δαμάσκηνα , βολάβιλα τι
και καταπεσούσα απέθανεν, ο δε "Έλενος συμβουλή όντα. την βοράν εκβάλλοντα. έστι γαρ μαλακτικα

θεία χρησάμενος κτίζει πόλιν , και από του συμβάντος γαστρός. είρηται δε και μαδρυα, οιονεί μαλίδρυα όντα.
Βουτρωτoν αυτην ονομάζει. 40 είρηνται δε δαμιάσκηνα κατ ' εξοχήν , δια το εν Δαμασκώ

Βουκέφαλος, ο ίππος δν Αλέξανδρος έκέκτητο. είρη- καλώς γεωργούμενα είναι ευθαλέστερα και καλλίονα .

ται δε ουχ ώς τινες οίονται, ότι βοός κέρατα είχε, Βραχίων, παρά το είναι βραχύ. υπό τε της τού πή
τούτο δε ψευδές. εκοσμείτο μεν υπο Αλεξάνδρου χρυ

σούς κέρασι , και άλλα βασιλικό κόσμο, και ου δια Βραδυς , βαρύς τις ών ..

του κέρατος βουκέφαλος ωνομάζετο, αλλ' ότι ούτως εν Βρόχθος , το ολίγον πόα και ο Φάρυγξ δι' ου κατα

Θεσσαλία εκαλούντο οι ίπποι , έχοντες εκκεκαυμένον πίνομεν. είρηται δε παρα το βρέχω, βεβροχα , βρό

βουκράνιον" ότι δε των Θετταλικών ίππων τινές εκα- χος και εν πλεονασμώ βρόχθος" το γαρ πινόμενον

λούντο βουκέφαλοι δηλού 'Αριστοφάνης εν 'Ανυγύρω μη βρέχει , και πίνον όργανον βρέχεται .

κλαίω εγώ σοι βουκέφαλος ωνήσομαι και πάλιν ψύ- Βραχος , δια το βάρεως χείσθαι ήγουν κολάζεσθαι.

χει ηρέμα τον βουκέφαλος και κοππατίαν. 5οΒραχος , εις το βροχος και έβραχίασε.

Βουνος , παρά το βαίνειν άνωθεν βαινος , και τροπή Βραχύς , σημαίνει το μικρόν , ή παρα το ράον χει:

της διφθόγγου εις δίφθογγον βουνός, ως όνoιρος όνει- σθαι,

ρος. έστι δε και ύψωμα εκ γης , ούκ εκ πετρων πε- Βρέμεται, το βρε ψιλόν διάτι; τα δια του εμω ρή
πυκνωμένος . ματα δια του και ψιλού γράφεται πλην του μαιμώ , ση

Βουπλήξ , διφορείται κατα την τάσιν , προς διάφορον μαίνει δε το ορμώ. ή ούτως μαιμώσα του αίματος γευ

σημαινομένον. οξυτόνως μεν γαρ το ενεργούν όργανον. στικώς έχουσα , ορμώσα.

βαρυτόνως δε τον υπ' αυτού πλησσόμενον *) . Βρέμω , εις το άδραμον .

Βούς μόσχου διαφέρει. βούς μέν γάρ έστιν ο τέλειος Βρενθυόμενοι , δυσχεραίνοντες, οργιζόμενοι, θυμούμε .
ó

μόσχος δε ο νεόγονος , αφ' ου και μοσχία η νέα φυτάς. νοι , έπαιρόμενοι και βρενθύεσθαι το θυμον μετεωρί

Ν

χεως οστών.

1 ) omnia turbata . 2 ) μεγάλως σωμα . Male. 3 ) Οd. 5 ) L. Βόλβιτα.

ΧΧΙV , 4οι . 4) cf. Schol. Lycoph . 187. Schol. II . VI , 135.
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ζεσθαι , ή προσποιείσθαι , παρα το μετα βαρούς θύειν : σχοινία δια του βρέχεσθαι. τινές δε παρα το βρόχον ,
εστιν ορμάν. την αγχόνην ετυμολόγους σκλήρον τούτο.

Βρενδήσιον, χώρα της Ιταλίας " είρηται δε ούτως ότι Βρόχος, και περιτιθέμενος τα αυχένι.

λιμένα έχει κέρασαν ελάφου παραπλήσιον. βρένδον δε Βρόγχος , ο Φάρυγξ, πάν γαρ φθέγμα εκ βρόχου και
τον έλαφον λέγουσι οι Μεσσάππιοι. Φάρυγγος φθέγγεται ήγουν Φέρεται. εκ τούτου γίνεται

Βρέτας, το είδωλον , ή ξόανον σημαίνει , και γέγονε και βρόχος το σχοινίον της πνιγμονής , ήτοι το δί

ούτως. έστι βρετώ το σημαίνον το φθείρω , εξ ου και κτυον το πνίγον.

βρότος και εκ του βρετώ βρέτας. έστι δε άκλιτον. Βρογμον , τό της κεφαλής άκρον , το απαλού, παρά το

* και εις το ξόανον. βρέχεσθαι.

Βρέτας, παρά το βροτώ έoικέναι , ή παρα το βροτοίς1οΒρόμος, παρα το βρομών και εστιν ήχος του πυρός ,
è

απεικονίζεσθαι. κυρίως δε το από ξύλου πεποιημένον απο της σεμέλης της κεραυνωθείσης. ή η αρπαγή ή

ανθρώπου αγαλμα. από του πυρός.

Βρέφος , παρά το είς Φως βεβηκέναι η παρα το φέρ- Βρόμιον, υψούμενον , ήτοι εξογκούμενον . έκ τού βρο

βω , το τρέφω , Φερβος , και εν υπερβιβασμα , το εν μάσθαι.

κοιλία της μητρος αυτού βεβρεγμένον όν ή παρα το Βροντή, παρά το βρόμιον , και σημαίνει τον του πυρός

τρέφω τρέφος, και τροπή του τ εις β βρέφος. 'To ήχον , έμπυρος γαρ η βροντή, είκότως ώνόμασται η

βρε ψιλον διατι ; τα δια του εφος ουδέτερα δια του παρα το βρέμω βρόμος, κατά μίμησιν του γινομένου

ε ψιλού γράφεται ολον νέφος στέφος . σεσημείωται το ήχου, κυρίως δε επί του πυρός.

λαϊφος. σημαίνει δε το ιμάτιον. και εις το γερών. Βρομος , ο Διόνυσος , ο γενεσιουργός των καρπών , παρα
Βρέφος , το δεόμενον τροφής ή Φορβης. η παρα το2ο το βορα βόριμος και βρόμιος , ό έστιν ήχη του πυρός.

Φέρβω Φέρβος , και μεταθέσει των δύο στοιχείων βρέ- Βρόμος, ιδίωμα ήχου.
Φος. Βροντή, ως βαρύνουσα την φωνήν ή παρα το βρόειος

Βρέχει, πάν νόημα και πας λόγος τέλειος εξ ονόματος και σημαίνει τον του πυρός ήχον γίνεται βρομή και

συνίσταται και δήματος : οίον λέγει Θεόδωρος , αναγι- βρονμη και βροντή , κατα τροπήν του μ. εις τ.

νωσκεί Πλάτων χωρίς τούτων ουδέν έστι τέλειον. εαν βροντη ή παρα το ράον ηχείσθια.

γαρ είπω αναγινώσκει, οφείλει είπείν και επαγόμενον Βροντησία , εκ του βροτος βροτόσιος και τροπή του ο

ή Θεόδωρος , ή άλλός τις , διότι πολλοί εισιν οι αναγί- εις η βροτήσιος , ως το θεοτόκος , θεηθόκος. το σι

νωσκοντες, όταν δε ερωτηματικώς είπωμεν βρέχει , η Ιώτα διατι; τα δια του ισιος άπαντα δια του ιγρά

βροντά , ή αστράπτει δια τούτο ου προστίθεμεν και Φετα , οίον άχαρίσιος , αφροδίσιος. βροτήσιος δε και

τον επαγόμενον , διότι εις εστίν ο ταύτα ποιών , τουτ'30 και ι. αρκείσιoς δε και σιμσεϊσιος δίφθογγον και

έστιν ο θεος ώσπερ και επί του βασιλέως , οίον , έδων ιωτα.

κεν αξίας, εποίησε σπαθαρίους και ου λέγομεν ο δείνα, Βροτος, εκ του μείρω μέμορα μoρτος , και εν υπερ
επειδή είς έστιν ο ταύτα πράττων. βιβασμώ μροτος , και τροπή του και εις β βροτός..

Βρίηπυος, μέγα και βαρυβοών, παρά το ήπειν ό εστι και διατι ετράπη το μ εις β. , επειδή ουδέποτε το και
φωνείν '). προ του ρ ευρίσκεται , η κατα σύλληψιν ή κατα διά .

Βρίζω, το κοιμώμαι" είρηται δε βρίξαι το μετα βάρους ποίου είδους των κατα σημασίαν ; συνωνύμου.

τροφής νυστάζειν. εξ ου ηρεμείν και αμελεϊν. διόρισον . συνώνυμον δε εστι το εν διαφόρους ονόμασι

Βριμαίνειν , εις το εμβριμι. το αυτο δηλούν , οίον, άνθρωπος , βροτος μέροψ , εξ ου

Βρίμος , εις το όμβριμος . μερόπων γένος , " Ομηρος.

Βριθοσύνη, η βαρυτης, παρά το βρίθω το βαρώ. 4οΒοοτόεντα , ημίγμενα. το μετουσιαστικόν βρότειος

Βρίζειν, το μετα την τροφήν κοιμάσθαι , οιονεί βορί- δια διφθόγγου: τα δια του ειος μετουσιαστικα ή αση

ζειν. βορα γαρ η τροφή. τικα , ή μέρος σώματος δηλούντα , δια τού ει διφθόγ

Βριθομένη αντί του βρίθεται, ό εστι βαρείται και γου γράφεται, οίον βρότειος , δρακόντειος , Εκτόρειος.

ουχ ώς τινες είπον βαρουμένη. κέχρηται γαρ τη με- Βρoτοσσώων, των βροτοσσώγων , παρα το βροτος και

τοχή αντί ρήματος. και έστι το σχήμα ίδιον Αίολέων. του σώος και υγιής , βρoτοσσώος και βροτοσσώων.

Βυσσοδομεύων , εκ βυθού της διανοίας κρυπτώς συν- Βροχή , δια το βαρεώς χέεσθαι.

τεθείς σκέψιν , οίον έν βυθώ τινι οικοδομων. ως το Βρυγμός , η σύντομος έδωδή: Εύπολις όσος ο βρυγμός

μη προτέρων γνωσθήναι πρίν υπερέχειν άνω. και κοπετος εν τη στέγη, παρά το βρύχω και σημαίνει

Βυσσοδομεύειν , το φροντίζειν, παρά το δομεύειν, το εσθίω , ως νυσσω ούν νυγμός , βρύκω βρυγμός.

και κατασκευάζειν τα εν βάθει. 5οΒρύα, εις το όμβροβλυτoίη.

Βροτόεντα , ημαγμένα" βρότος το απο φόνου αίμα του Βρύω , εις το βλύω.

θεολόγου. τίνας ατμούς από γης αιτιάσει νέφους δη- Βρύξει , το θέμα βρύχω έστι δε και βρυχώ δευτέρας

μιουργούς ή αέρος πύκνωσιν τινα ή νεφών μανοτάτων συζυγίας των περισπωμένων.

θλίψιν η σύρρηξιν , ν' η μεν θλίψις την αστραπήν, Βρύει , ανθεϊ, φύει. ως το έμβρυον.

η δε ρηξις την βροντην απεργάσηται , πνεϊ δε πνεύμα Βρύχω , τρύζω , βρύχετει μαίνεται.

στενοχαρούμενον. είτα ουκ έχουν διέξοδον ένα αστράψη Βρύχω , επί ανθρώτου βαρύνεται. βρυχώ δε επί θη

θλιβόμενον , και βροντά ρηγνύμενον 2) . ρίου και άλλων ζώων.

Βροχος, και επί του σχοινίου και του λαιμού. κυρίως δε Βρώσις , παρα το βρώ το έσθίω ο μέλλων βρώσω.
βρόχος και εις τας αγκύρας ενημένος. και τα απόγεια Βρώω, σημαίνει το τρώγω , παρα το βρωθω το βρώσω.

στασιν .

>

1 ) παρά το etc. Male. Vid. Ειyin . Μ. 2) τίνας ατμούς - ρηγνύμενον. Confula et corrupta pleraque,
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Βυζάντιον , όνομά πόλεως , δια τον της Θράκης βασι- προσαιτούντες · έτι δε και οι παραλαμβανόμενοι τας

λέα βυζαντα. θυσίας αυληται και μάντεις . έκ μεταφοράς δε τούτων

Βυθος , παρά το βάθος ή παρα το βύζω βυτός και ελέγoντo βωμολόχοι και τινες εύκολοι και ταπεινοί άν

βυθος , εξ ου και βύθιον και υποβρύχιον. θρωποιποι , και παν οτιούν υπομένοντες επί κέρδει , δια

Βυθος , παρά το δύειν τον δύνoντα λίθον εν αυτώ το παίζειν τε και σκώπτειν, ώστε τρία σημαίνει.

ή και σίδηρον και μόλυβδον και μη δρασθαι . Βωμολόχος, ο σκώπτης, ο πένης , ο ευτελής και Γερό

Βύνη , εις το γυνή . συλος , παρα το λοχείν εις τους βωμούς και εστιν ενε.
Βύνη , η θάλασσα και όνομα θεας. δρεύειν.

Βύνη, η Ίνω, ή ότι βυθον ήλλατο ή ότι μετά των Βωμος, εκ του βό ρήματος το σημαίνον το περιπατώ,
έματίων εις βυθον ελκύσθη. ή ότι ύδατος επληρώθη,το ο μέλλων βήσω βημιος και βωμός.

βλύσαι γαρ το πληρώσαι: ή παρα το δύναι εις το Βωμός , σημαίνει και το ίδρυμα , εφ' ώ τας θυσίας

ύδωρ εστί δε Βοιωτική η λέξις. εποίουν' και βάσιν τινα εφ' ής δρυον, τα σκεύη : έκα'

Βυούσης , η ευθεία βυούσα , παρά το μύω το καμμύω, τέρων μέμνηται "Ομηρος και του μεν προτέρου εφ' ου

και περισπάται ο μέλλων μυών και τροπή του και εις
εθυον , του μεν δήποτε φημίτε περικάλλεα βωμόν*) :

β βυω και μετάγεται εις ενεστώτα και γίνεται βύν του δε δευτέρου άρματα δ' άμβωμοϊσι τίθει κατα λιτα

βύεις και η μετοχή βύων το θηλυκόν βυούσα βυού- , πετάσσας 1). είρηται δε αμφότερα παρα το βω . βά

σεις γαρ ο βωμός τινας έχει , αλλ' ου περιφερεις,σης .

Βύσσος, έστι δε είδος βοτάνης , εξ ης και τα απ' αυ- ". ώσπερ ή εστία το δε ότι βάσις έστι τινος υψηλού
της βαπτόμενα ιμάτια βύσσινά λέγονται . παρα το βώ και βηλος, και βαθμος , και βήμα , και

20 βάσις , και βαλβίς , ής πρότερον επιβαίνομεν. σημαί
Βύρσα , το δέρμα του βοος · το λεγόμενον βυρσ . και νει δε η λέξις και ταφον , οίον βωμός παρα το

κάστημα 1 ). πωμός τις ών , ο πωμα ον και σκέπασμα του νε

Βύω , εις το άβυσσος , και ακροβυστία . και βεβυσμένη. κρού.

Βώλος, παρα το βά το τρέφω » οι γαρ βώλοι τους Βώ , εις το αίνετο , και βάπτω, και βορα , και βοσβώνα ,
καρπους ανάγουσι ή ότι βαλλόμενος λύεται . και εις και βούς , και έκβασαν , και ερισύβη , και ήβη, και,

το βόλος.
* Υλεως , και στίλβω.

Βωβος , κατ' αντίΦρασιν, ο μη δυνάμενος βοάν εκ του Βατιανείρη, άνδρας τρεφούση δια του ιώτα , παρα το

βώ το σημαίνον το Φωνώ. βω το τρέφω.

Βώ μαξ, ο βωμολόχος , τάσσεται δε επί των μαλακιζο- Βώλος, παρά το βώ το τρέφω: αι γαρ βώλοι των καρ

μένων , λέγεται δε βόμαξ και ο μικρός βωμος υποκο-3ο πών τας αναδόσεις ποιούνται , όθεν και " Όμηρος ερί

ριστικώς.
βωλον και εριβώλακα τον καρπόν λέγει. και παρωνύ

Βομολοχίαις , ου συνηθες έμοιγε βωμολοχίαις και μως βώλος , βώλαξ και εριβώλαξ , ως λίθος , λιθκξ.

γλίχεαις ελπίσιν εγκαλλωπίζεσθαι , γελωτοποιΐαις. Βωνίτης , γή βωτιανείρη , παρα το βώ το τρέφω γέ
βωμολόχοι δε κυρίως λέγονται οι επί των θυσίων επί γονε βωτιανείρη .

τοίς βωμούς καθεζόμενοι και μετα κολακείας και δόλου Τέλος του βήτα.

τη

9 9

.
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Γαγγαλίζω , παρά το γελώ γελιζω , τροπή του ε εις επί θαλάσσης γαρ βεβηκεν η γή. ή παρατο γαίειν

α γαλίζω, και κατ' αναδιπλασιασμον γαγγαλίζω , ετέ- και τον όχoν , ο γαυριών το όχη , ήγουν τα οχήματα.

ρου η πλεονάσαντος" το εις γελάν άγω. Γαε ιδαρος , παρα το την γήν δαίρειν , ή παρα το αει

Γάθειρα , από του γη και του δειρα του σημαίνοντος δαιρόμενος. λέγεται γαείδαρος και αείδαρος.

την εξοχήν γέγονε γάδειρα , οιονεί γης δειρα, τουτ'έστι4οΓαίω , εις το αγαυρος και γαύρος και ταύρος.
σπόνδυλος. Γάλα , παρα το καλον εις ανατροφήν , οίον κάλα , κατα

Γαίης , της γης. έστι βήμα γαίω , το σημαϊνον το τροπην του και εις γ.

τίκτω , εξ ου γίνεται γέα δια του και ψιλού , οιονεί η Γαλα παρά το γυΐα και άλλομαι , το εκ των γυιών αλ
γεννητική , εξ ου και γεωμέτρης. εκ τούτου γίνεται λόμενον.

γέα γη'' και εκ τούτου άλλη παραγωγή δια της αι Γκινος, ο σεισμός κατα Αθηναίους, και την γήν κινών.

διφθόγγου. Γαλαθηνος , εκ του γάλα και του θώ το θηλάζω , εξ

Γάγγραινα, πάθος διαβρωτικόν σαρκών , παρά το γράφου , ου και τιθήνη " ως το επει ετανών γάλα θεϊσθαι 4).

και σημαίνει το έσθίω . Καλλίμαχος αιζώων έγραε κη- Γαλήνη ειρήνη, ηρεμία . παρά το γελώ, γελάνη, ή το
δεμόνος , αντί του, ήσθιε: παρα το ούν γράω γραίνα γελάν Φέρουσα , ή το έκ τής γής λίαν εσθαι, η αστα

και ένα διπλασιασμό γάγγραινα. 5ο σίαστος κατάστασις. η παρά το γελώ γελάσω , γελάνη

Γαιήουχος, παρά το περιέχειν την γήν δια του ωκεα- τις ούσα , και κατα τροπήν του α εις η γαλήνη. γε

νού παρα γαρ το γαι παράγωγον , και την γην κατέ- λώντι γαρ έoικε τότε η θάλασσα.

Γαλήνη, παρά το γάλα , η καθισταμένη θάλασσα και

Γαμησυχώ , τώ την γην όχούντι , ό εστι βαστάζονται : πραεια .

χων Ποσειδών.

1 ) Γ. βυρσάτονον και κάσσομα.. Vid. Phavoria . : . 2) του τάσσας Τ . VΙΙΙ , 441 .

βωμόν. Ειηend. cx I. VII , 238 . 3 ) άρματα - πε- 1V,

4) 61 éadroy etc. emend. ex Od.

με!
89. ''
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και μετά
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Γαληνομορφον , παρά το γαλήνη και το μορφή. το γάγγαμα , από του λαμβάνειν τα αγρεύμενα κείται
δε γαλήνη γέγονεν ούτως · έστιν αλς αλός η θάλασσα * δε το όνομα εν τοίς του 'Όππιανού αλιευτικούς .

και η ταραχή , και μετα του νη στερητικού μορίου Περί γαστριμαργίας, τι εστι γάττριμαργία και και

αλήνη, και πλεονασμό του γ γαλήνη , ή έστερημένη πόθεν ωνόμασταις και κατα αναγώγείν πως θεωρεί

της ταραχής: τα στερητικα και τα επιτατικά πάντοτε ται ; ουδείς ούτε γραμματικών ούτε ρητορικών εμνημό

εν τη αρχή λέγουσι τίθεσθαι , πλην του γαλήνη, χε- νευσε ταύτης.'Αριστοτέλης δε εν τω περί ζώων λόγω,

λώνη , σελήνη. χελώνη δε παρα το τρέχω, και το νη μέμνηται ζώου μαργου λεγομένου , και ότι γεννάται

στερητικόν η έστερημένη του τρέχειν. σελήνη παρα από σήψεως, μεταξύ της γης και του ύδατος 3 : και αφ'

το σέλας και σημαίνει το Φως , και το νη στερητικόν ου γεννηθη, ου παύετα γηίφαγούν , έως oύ εκτροπή.

μόριον , ή έστερημένη του σέλας. σαν την γήν εις επιφάνειας εξέλθη. όταν δε εξέλθη

Γαλήνη ) , παρά το γελώ γελάσω , γελάνη γαρ γα- θνήσκει και κείται νεκρόν τρείς ημέρας.

λήνη , το δε μορφη παρα το μείρω το μερίζω, η γαρ ταύτα έρχεται νέφος βροχής, και βρέχει επάνω αυτού

μορφή πάντα μερίζει και εις το μορφή.
και ανας ή μηκέτι γηίφαγούν και εκ τούτου οι μετα

Γαλόω, ή ευθεία γάλως το λως μέγα και κλίνεται της τους αρχαιους φιλοσόφους ορμηθέντες τους πολυφάγους

γαλω ο κανων: τα δε βαρυτονα , κατ ' αποβολής γαστριμαργους απεκάλεσαν. δύναται δε τις ευσεβώς

του σ. η δοτική γάλω , και πλεονασμό του ο γαλόω. τοίς ούσι κατα θεωρίαν επικαλείν τα ειρημένα. παν

διάτι καταβιβάζει τον τόνον ; επειδη ουδέποτε , τού ω γαρ πάθος από σήψεως γεννάσθαι πέφυκε και έπει

επί τέλους κειμένου, τρίτη από τέλους τίθεται η δαν γεννήθη, ου παύεται έσθίων την υποστήσασαν και

οξεία . χωρίς των 'Αττικών. έως αν δια της γνωστικής εξεως εις Φανέρωσιν έλθη.

Γαλόη , ή του ανδρος αδελφή. και έλθων θνήσκει ταϊς τρισίν δυνάμεσι της ψυχής.

Τάλως , ο άλλος τις γενόμενος , και μεταβάλλων την και ούτως ή χάρις του αγίου πνεύματος , ως διανέ.

φύσιν εξ ανδρών. ανδρός αδελφή ). φους της διδασκαλίας επανεισα τους σταλαγμούς δι

Γαμήλιον και επιθαλάμιον διαφέρει. γαμήλιον μεν δωσι της γνώσεως και ζωοποιεί. ου κατα την προ

περιόρισται χρόνω επιθαλάμιον δέ εστι , το επι θα- τέραν εμπαθή ζωήν , αλλα κατααλλα κατα την ενάρετον

λάμου της γαμουμένης γραφέν ποίημα. και θεά οικείαν. μαργος δέ μοι δοκεί ότι ο μύρμηξ

Γαμήλιον, παρα το γαμώ γαμήσω γαμήλιον , ως δεμώ
έστι .

δεμήσω δεμέλιον και θεμέλιον και παρα το κατοικώ Γαστριμαργία , η περί την γαστέρα μανία. μαργαί

κατοικήσω κατοίκησιν και κατοικεσίαν .
νειν γαρ λέγεται παρά τους έξω το μαίνεσθαι. και

Γαμησείω, παρα τον γαμήσω μέλλοντα . μαργος καλείται και μανιώδης , παρά το μαργαίνειν ο

Γαμος , οίον διαμός τις , ο δαμαστικός και υποτακτικός30 εστι μαίνεσθαι περί την γαστέρα. ' διαφέρει δε γαστρι
των θηλείων , όθεν και τας παρθένους αδαμαστους λέ- μαργία λαιμαργίας 4 . γαστριμαργία μεν γάρ έστιν η

γουσι. της γαστρος χόρτασις . λαιμαργία δέ ή του λαιμού
Γάμος , παρα το δαμώ δαμός και γάμος. ετυμολογείται ηδονή , ήγουν τα γλυκάσματα.

δε παρα το δύο άμα είναι , κατα μετάθεσιν του και Γαυρια , εις το κομα.

εις γ . η δια το έγγαμίζεσθαι ήτοι αρμόζεσθαι" ή δια Γαύρος , παρά το γαλω το γαυριώ , εξ αυτού γαίρος και
το άγεσθαι γαμετας , ή δια το γεννάν. τροπή του και εις ο γαύρος και προπερισπάται.

τα

Γναμπτησιν επικεκαμμένοις . γαρ εις ρος δισύλλαβα τη αυ διφθόγγω παραληγό
Γαμφυλή , η γνάθος, η σιαγών , παρά το κάμπτω μενα ή προσηγορικά ή επίθετα προπερισπώνται : οίονolos

κάμψω, γαμψή και παράγωγον γαμφαλή και γαμφυ- σαύρος , μαύρος , ταύρος , γαύρος.

λή: ως παρά το θάπτω ταφή. 4οΓαργάρεoν, γάργαρον λέγεται το άκρον , όθεν και•

Γάνος , παρά το γανώσω, το λαμπρύνω και εις το όρ- γαργάρεoν το υψηλότατον του ανθρώπου και εν τω στό

ματι ουρανός και καλούμενος υπερώον.

Γαρ , σύνδεσμος ισοδύναμος του ότι διαφέρει δε του ότι, Γάστρα , ή εις το κύτος γεννηθείσα , και εις το λαμ

ότι το μεν ότι προτακτικόν , ως το , ότι ήπαιδεύτησας βανειν τι.

ετυφθήθης: ο δε γαρ υποτάσσεται ως το έτυπθή- Γαστρος. ή ευθεία η γαστηρ της γαστέρος , γαστέρι .
9ης , ήπαιδεύτησας γαρ ένα πλεονάση το αίτιον. εξ ου και γαστριμαργος.

Γαστηρ , παρά το γώ το χωρώ , ή παρά το γώ το Γαυλος , ο εξ αλλοτριων ζών. λέγεται δε το σκάφος

λαμβάνω και δέχομαι , γω γάζω γαστήρ. δια το κοίλον και πλείστα δέχεσθαι. ώς φησίν Ηρωω

Γαστηρ , η πάντα τον βίον λαμβάνουσα και μη πλη
διανος εν τω ι των ιστοριών.

ρουμένη , ούτω Φιλόξενος.
5οΓαύρος , ο μεγαλόφρων παρα το άγαν και την αύραν.

Γαμβρός, ο ανήρ της θυγατρός" γαμβρός δε λέγεται Γαυλός, αγγείων δεκτικόν σημαίνει δε και πλοίου εί
ο άγαν πεΦυσιωμένος.

땡ο γήμας επί των οικείων της γαμηθείσης .
δος. ή το γαλακτοδόχον αγγείον λέγεται , γαυλος παρα

Γαμφυλοΐσι , σιάγωσι , από του το σχήμα κεκάμφθαι το γάλα γαλος και πλεονασμα του υ γαυλός » ή παρα
δοκείν .

το για το λαμβάνω , το δεκτικόν τινος. γαυλος δε το

Γαμμα , ότι έστι δρεπανοειδές, και αμα την γην ήγουν σκάφος γύαλός τις ών: τουτ'έστι κοίλον. και άλλως,

θερίζει, ώσπερ το δρέπανον , ούπερ και ο τύπος του παρά το γω το γάζω. γαυλος δε κατα πλεονασμών

γράμματος είκελος τουτέστιν όμοιος. του υ , γυαλος γαρ αγγείον δεκτικόν . σημαίνει δε και

Γαγγαμων , δικτύου έστιν είδος παρά το γάζω , γαμος, πλοίου είδος .

9

γενον. -

.

T

1) (Sic.) Pertinent ad articulum antecedentem. 2) Errones. 4 cf. Clem. Αlex . p. 171. 5ι . ν .

Vid. Εtymol. Μ . ν. γάλλος . 5) Emend. hinc Etymolog. M,
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Γε , σύνδεσμος εις το όγε. * και πλεονασμά του γ γωνώ , και κατ' αναδιπλασιασμον
Τέα , εις το ανώγειον και βαθύγειον. γεγωνω.

Τεχαυΐα , γεγώσα γεγονυΐα μετοχή. το βήμα γώ , εξ Γεωλόφος , γειoλόφος , γηλόφος δέ .
ου και δημα γείνω " ο μέλλων γήσω , ο παρακείμενος Γείνεται , εις το γίγνεται.

γέγηκα" και οι "Ίωνες επί του παρακειμένου ηνίκα ύφε- Γείνω, το γεννώ το γει διφθόγγω διάτι; διότι έχει
σιν ποιήσωσιν του συμφώνου τότε και συστολή Φωνήεν. εν τω μέλλοντι το ε. και παθητικός γείνομαι , το η

τος ακολουθεί. βεβήκασι, βεβαασι , ούτω και γέγηκα γείνεται και εις το γίνομαι και γυνη .

γέγαα και η μετοχή γεγαως γεγαότος , το θηλυκόν γε- Γεείτων , το γει διφθόγγω διάτι; τα παρά το γέα
γαυΐα. και το γεγώσα παρ' αυτο. κανων γάρ έστιν ο συγκείμενα , δια της ει διφθόγγου γράφεται. εξ ου

λέγων , αι εις ως μετοχαι, ει μεν ώσιν απαθείς διατο και γειτνιώ. από του γέα του γραφομένου δια του και
του ο μεγάλου κλίνονται , και το θηλυκόν έχουν δια ψιλού γίνεται γείτων και γείτων , κατα συναίρεσιν. ο

του υΐα. ει δε παθητικαί κλίσιν μεν έχουσι δια του ω δε Δίδυμος λέγει , ότι ώσπερ απο του τεύχω γίνεται

μεγάλου , το δε θηλυκόν εις α μεταποιούσιν : εστως τέκτων, ούτω και από του γείνω του σημαίνοντας το

εστώσα , γεγως γεγωσα. ή γεγώσα εκ του γώ το πλησιάζω, όπερ γράφεται δια της ει διφθόγγου , γίνε.

χωρώ , ο μέλλων νήσω , και παρακείμενος γέγηκα και το τι γείτων. η λέξις. δε ότι από του γέα του δια ε
Ιωνικόν γέγαα. επί γαρ του παρακειμένου ήνικα αφαί- ψιλού γίνεται γείτων, και γείτων κατα συναίρεσιν.

ρεσιν ποιήσωντα συμφώνου τότε και συστολή παρακο- Γειόμορος, ο γεωργός είρηται δε από το γήν μορείν
λουθεί, λοιπόν η μετοχή γεγαως γεγαότος , το θηλυ- και εστι πονείν. και γειόμορος ο γην μερίζων.

λον το μεν υπερτρισύλλαβον γεγουλα , το δε τρισύλλα- Γεΐσα , παρά το γέα και σημαίνει το οίκημα, γείσα πα

βον γεγωσα. επί μεν γαρ των υπερτρισυλλάβων γε-20 ράγεται και γείσα, κυρίως δε λέγεται τα κατα γης,
γ αυγα η μετοχή , ώσπερ το μεμαυίά . το δε τρισύλλα- τουτ'έστι τα καθ' εαυτών εξέχοντα οικοδομήματα.

βον γεγωσα ως μεμώσα . Γεηρος , ο γηεινός.

Γεγανωμένος , λελαμπρυσμένος και χαίρων, η διακεχυ- Γειτνιώ , από του γείτων γέγονε γειτονώ , και γειτνιώ
μένος ή κεκαλλωπισμένος , και γανωθείς οίον , καλλω- κατα συγκοπήν.

πισθείς. και γανώσαι επί του λαμπρύναι και γανείν, Γελίοιος, εκ του γελοίος . τα δια του οιoς ονόματα

λευκάνει και γανερον, λαμπρον , λευκόν , και γάνος υπέρ δύο συλλαβας άπαντα προπερισπώνται, οίον,

ύδωρ , χάρμα, Φώς, λίπος , αυγή , λευκότης, λαμπη- αλλοίος , παντοϊος . αλλοίος μοι ζην εφάνη νέον , ή το

δων υπό δέ Κυπρίων, παράδεισος. παροιθεν έτεροϊο 2) : γράφεται δε δια τουιώτα. επειδη

Γέγειος, ο αρχαίος , από του γέα γέγονε δια του ε, τα απο τών εις ος δια του ιος κατά του αυτού σημαι

γείος και κατά συναίρεσιν γεϊος και κατα διπλασιασμόνο νομένου παρήγμενα , ει μεν οξύνεται δια της ει δι

γέγειος " ή από του γέα γέειος , και κατ' επένθεσιν φθόγγου γράφεται, οίον θαμος θάμειος, αδελφός , αδέλ .

του γ γέγειος . Φειος. ει δε βαρύνεται δια του και γράφεται. κύπρος
Γεγηθως, το θέμα γήθω. . το γη η διάτι; τα δια του κάπριος , τάφος τάφιος και επιτάφιος , όρθος όρθιος,

ηθω βήματα δισύλλαβα μη εν κινήσεσι γεννώντα το λοίσθος λοίσθιος , Αίτωλος Αιτωλιος , όμοιος ομολiος , γέ.

ο δια του ηθα γράφεται, οίον πλήθω το πληρώ , γήθω λοιος γελοίος . γέλοιος δε και γελοίος διαφέρει. προ

το χαίρω , πηθω το πάσχω. χωρίς ει μη εν κινήσεσι παροξυτόνως μεν λέγεται ο γελωτοποιός. προπερισπω

ευρίσκεται δια το πείθω το καταπείθω, και πλην του μένον δε , ο γέλωτος άξιος. και εις το σκώμμα.

βρίθω και πρίθω και θρίθω. Γελώ , περισπάται τα εις ω λήγοντα καθαρον , έχοντα

Tεγωνέμεν, από του φωνώ τροπή του και εις γ , γωνώ, την προ τέλους συλλαβην εις και καταλήγουσαν μη απο

γωνήσω γεγίνηκα, από του γωνώ γωνήσω, γωνεϊν καλ4ο συμφώνου μέσου βαρύνεται. οίον κελώ, πελώ. πρόσκει

γεγωνείν κατα διπλασιασμός και ποιητικώς γεγονέμεν . ται μη απο συμφώνου αρχομένα δια του ελώ ελασω,

Γεγονότερον, εξακουστότερον , λαμπρότερον. γέγονε μέλλων δε δια το γελώ γελάσω.

παρά το γωνώ τούτου ο μέσος παρακείμενος γέγωνα, Γενεα, παρά το γένος , τούτο παρά το γείνω το γεννώ .
και η μετοχή ο γεγωνως , και εξ αυτού γεγονότερον σημαίνει δεϊν την ηλικίαν , ως το τη γενεή νεώτατος

το συγκριτικών και γεγονότερον επίρρημα. έσχεν απάντων την ευγένειαν , ως το τέκνον εμον , την

Γεγωσα , γεγωνυΐα , από το γενώ το γίνομαι , ο μέλ . Φυλης: γενεα λέγεται τα κ9 έτη 3) .

λων γενήσω , ο μέσος παρακείμενος γέγηνα και κατ' Γενειάζω εις το δανείζω.

αποβολήν γέγηα η μετοχή κατα τροπήν του η εις α Γενειας, εκ του γένειον η βαθεία υπήνη. έκ τού γέ.

γεγαώς. και έστι σεσημειωμένον το γεγαως, βεβαίως, νους γένειον , διακρίνει γαρ τα γένη. λέγεται γαρ απο

μεμαώς , έσταως , άπερ κατα κράσιν γίνεται βεβας5ο ιστοριας. έθνος κε, χιλιαδας επελθον παρεκάθητο

βεβωτος , μεμως μεμώτος , έστως εστώτος , γεγως γε. τοΐς Ρωμαίοις. εκείνοι δέ ολίγοι όντες , έφερον τους εκ

γωτος , και τα θηλυκα βεβώσα , γεγώσα , μεμώσα, σβλαβηνίας έτι δε οι σθλάβοι ολίγοι όντες , έφερον

έστωσα και τα ουδέτερα δια του ω , το γεγως , το βε- τας γυναίκας αυτών, και περιθέντες αυταίς σχήμα

βώς , το μεμως και το εστώς. ανδρείον και γενειάδας εξήρχοντο. ιδόντες δε οι εθνι .

Γεγωνω , αλλ' ούπω σοι εμβώσαντι γεγονεϊν , παρά το κοί ήρώτων τους Ρωμαίους , τίνες εισίν ούτοι , και έλε .

γνώω έν υπερθέσει γωνώ, και ένα διπλασιασμό γεγονώ γον , Λογγιβάρδοι , τουτέστιν υπήνην βαθείαν και μα

οι γαρ εξακουομένοι γνωστοί . Δίδυμος δέ φησι, γεγωνείν κραν έχοντες.

είναι το εις πάσαν γωνίαν αφικνείσθαι την φωνήν. Γενειον , ο ποιητής, εν τω περίτης Οδυσσείας το γένειον
Γεγονοτέραν 1) εκ του φωνώ γίνεται ωνώ εκβολή του φ , επί του τόπου φησί, τας δε γενειάδας επί των τριχών.

δε

1 ) Sic. ) το Γ. colore rubro . 2 ) αλλofos ετεροϊο . male . Vid . Ειym. Μ . p. 223. 1. 14 .

Emend . ex Od. XVI, 181 . 3) Γινεα - τα και 9 έτη (Sic.)
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Γαληνόμορφον, παρά το γαλήνη και το μορφή. το γάγγαμα , από του λαμβάνειν τα αγρεύμενα κείται

δε γαλήνη γέγονεν ούτως έστιν άλς αλός η θάλασσα δε το όνομα εν τοίς του 'Όππιανού αλιευτικούς .

και η ταραχή , και μετα του νη στερητικού μορίου Περί γαστριμαργίας, τι εστι γάττριμαργία και και
αλήνη , και πλεονασμό του γ γαλήνη , ή έστερημένη πόθεν ωνόμασταις και κατα αναγωγείν πως θεωρεί

της ταραχής : τα στερητικα και τα επιτατικά πάντοτε ται ; ουδείς ούτε γραμματικών ούτε ρητορικών εμνημό

εν τη αρχή λέγουσι τίθεσθαι , πλην του γαλήνη, χε- νευσε ταύτης. 'Αριστοτέλης δε εν τω περίζώων λόγων ,

λώνη ,σελήνη. χελώνη δε παρα το τρέχω, και το νη, μέμνηται ζώου μαργου λεγομένου , και ότι γεννάται
στερητικόν : η έστερημένη του τρέχειν. σελήνη παρα από σήψεως , μεταξύ της γης και του ύδατος 3 : και αφ'

το σέλας και σημαίνει το φως , και το νη στερητικών ου γεννηθη , ου παύεται γηίφαγούν , έως oύ εκτροπή.

μόριον , ή έστερημένη του σέλας. σαν την γήν εις επιφάνειας εξέλθη. όταν δε εξέλθη

Γαλήνη ) , παρά το γελώ γελάσω , γελάνη γαρ γα- θνήσκει και κείται νεκρόν τρείς ημέρας.

λήνη: το δε μορφη παρα το μείρω το μερίζω , η γαρ ταύτα έρχεται νέφος βροχής , και βρέχει επανω αυτού

μορφή πάντα μερίζει και εις το μορφή. και ανας ή μηκέτι γηίφαγούν καιεκτούτουοι μετα

Γαλόω , ή ευθεία γάλως το λως μέγα και κλίνεται της τους αρχαιους Φιλοσόφους ορμηθέντες τους πολυφάγους

γαλω ο κανων » τα δε βαρυτονα , κατ ' αποβολήν γαστριμαργους απεκάλεσαν. δύναται δε τις ευσεβώς

του σ. η δοτική γάλω, και πλεονασμό του ο γαλόω. τοϊς ούσι κατα θεωρίαν επικαλείν τα ειρημένα. παν

διατι καταβιβάζει τον τόνον , επειδή ουδέποτε , του ω γαρ πάθος από σήψεως γεννάσθαι πέφυκε και έπει

επί τέλους κειμένου , τρίτη από τέλους τίθεται η δαν γεννήθη , ου παύεται- έσθίων , την υποστήσασαν ,

οξεία. χωρίς των 'Αττικών. έως αν δια της γνωστικής έξεως εις Φανέρωσιν έλθη. •

Ταλόη , και του ανδρός αδελφή. 20 και έλθων θνήσκει ταϊς τρισίν δυνάμεσι της ψυχής.

Τάλως , ο άλλος τις γενόμενος , και μεταβάλλουν την και ούτως ή χάρις του αγίου πνεύματος , ως δια νε.

φύσιν εξ ανδρών. ανδρός αδελφή 1 ). φους της διδασκαλίας επανεισα τους σταλαγμούς δι

Γαμήλιον και επιθαλάμιον διαφέρει. γαμήλιον μεν δωσι της γνώσεως και ζωοποιεί. ου κατα την προ

απεριόρισται χρόνω · επιθαλάμιον δέ εστι , το επι θα- τέραν εμπαθή ζωήν , αλλα κατα την ενάρετον

λάμου της γαμουμένης γραφέν ποίημα. και θεα οικείαν. μαργος δέ μοι δοκεί ότι ο μύρμης

Γαμήλιον, παρά το γαμώ γαμήσω γαμήλιον , ως δεμώ έστι .

δεμήσω δεμέλιον και θεμέλιον'' και παρα το κατοικώ Γαστριμαργία , η περί την γαστέρα μανία. μαργαί
κατοικήσω κατοίκησιν και κατοικεσίαν. νειν γαρ λέγεται παρα τοίς έξω το μαίνεσθαι. και

Γαμησείω, παρα τον γαμήσω. μέλλοντα . μαργος καλείται και μανιώδης , παρά το μαργαίνειν και

Γαμος , οίον δαμός τις , ο δαμαστικός και υποτακτικός30 εστι μαίνεσθαι περί την γαστέρα. διαφέρει δε γαστρι
των θηλείων , όθεν και τας παρθένους αδαμαστους λέ- μαργία λαιμαργίας 4) γαστριμαργία μεν γαρ έστιν η

της γαστρος χόρτασις. λαιμαργία δε και του λαιμού

Γάμος , παρα το δαμώ δαμός και γάμος. ετυμολογείται ηδονή , ήγουν τα γλυκίσματα.

δε παρα το δύο άμα είναι , κατά μετάθεσιν του ο Γαυριά , εις το κομα.

εις γ. η δια το έγγαμίζεσθαι ήτοι αρμόζεσθαι " ή δια Γαύρος, παρά το γαλω το γαυριώ, εξ αυτού γαίρος και
το άγεσθαι γαμετας , ή δια το γεννάν . τροπή του και εις ν γκύρος και προπερισπάται . τα

Γναμπτησιν επικεκαμμένοις . γαρ εις ρος δισύλλαβα τη αυ διφθόγγω παραληγό

Γαμφυλή , η γνάθος, η σιαγων , παρα το κάμπτω μενα ή προσηγορικα ή επίθετα προπερισπώνται : οίον

κάμψω, γαμφη και παράγωγον γαμφαλή και γαμφυ- σαύρος , μαύρος , ταύρος , γαύρος.

λή ως παρά το θάπτω ταφή. 4οΓαργάρε ον, γάργαρον λέγεται το άκρον , όθεν και

Τάνος , παρά το γανώσω, το λαμπρύνω και εις το όρ- γαργάρεoν το υψηλότατον του ανθρώπου και εν τω στό

. ματι ουρανός και καλούμενος υπερώον.

Γαρ , σύνδεσμος ισοδύναμος του ότι διαφέρει δε του ότι, Γάστρα , ή εις το κύτος γεννηθείσα , και εις το λαμ
ότι το μεν ότι προτακτικόν , ως το , ότι ηπαιδεύτησας βανειν τι.

έτυφθήθης: ο δε γαρ υποτάσσεται ως το ετυπτή- Γαστρος. ή ευθεία η γαστηρ της γαστέρος , γαστέρι .
εξ ου και γαστριμαργος.

θης , ήπαιδεύτησας γαρ ένα πλεονάση το αίτιον.

Γαστηρ , παρά το γώ το χωρώ , ή παρά το γώ το Γαυλος , ο εξ αλλοτριών ζών. λέγεται δε το σκάφος

λαμβάνω και δέχομαι , γώ γαζω γαστήρ.
δια το κοίλον και πλείστα δέχεσθαι. ώς φησίν Ηρα

διανος εν τω ι των ιστοριών.
Γαστηρ , και πάντα τον βίον λαμβάνουσα και μη πλη

5οΓαύρος , ο μεγαλόφρων παρα το άγαν και την αύραν.ρουμένη , ούτω Φιλόξενος.
ο άγαν πεφυσιωμένος.

Γαμβρός,ο ανήρ της θυγατρός : γαμβρός δε λέγεται Γαυλος, αγγείων δεκτικόν σημαίνει δε και πλοίου εί
ο γήμας επί των οικείων της γαμηθείσης.

δος . ή το γαλακτοδόχον αγγείον λέγεται , γαυλος παρα

Γαμφυλοΐσι , σιάγωσι , από του το σχήμα κεκάμφθαι το γάλα γαλος και πλεονασμα του υ γαυλός " ή παρα

coxery.
το γιο το λαμβάνω , το δεκτικόν τινος. γαυλος δε το

Γαμμα, ότι έστι δρεπανοειδές , και αμά την γην ήγουν σκάφος γύαλός τις ών · τουτ'έστι κοίλον. και αλλως ,

θερίζει, ώσπερ το δρέπανον , ουπερ και ο τύπος του παρά το γω το γάζω. γαυλος δε κατα πλεονασμόν
γράμματος είκελος τουτέστιν όμοιος. του υ , γυαλος γαρ αγγείον δεκτικόν. σημαίνει δε και

πλοίου ειδος .
Γαγγαμών , δικτύου έστιν είδος παρά το γάζω , γαμος,

4

γουσι,

9

γανον . -

1) (Sic. Pertinent ad articulum antecedentem . 2) Erroneo.4 cf. Clem . Alex. p . 271. 31..

Vid. Ειymol. Μ. τ. γάλλος. 5 ) Emend. hinc Etymolog.



121 122Τ Ε Γ Ε

.

Τι , σύνδεσμος εις το όνε. και πλεονασμά του γ γωνώ , και κατ' αναδιπλασιασμόν

Τέα , εις το ανώγειον και βαθύγειον. γεγωνω.

Τεχαυγα, γεγώσα γεγονυΐα μετοχή. το ρήμα γω , εξ Γεωλόφος, γειoλόφος , γηλόφος δε.

ου και δημα γείνω " ο μέλλων νήσω , και παρακείμενος Γείνεται, εις το γίγνεται.

γέγηκα" και οι "Ίωνες επί του παρακειμένου ηνίκα ύφε. Γείνω , το γεννώ το γει διφθόγγω διάτι ; διότι έχει
σιν ποιήσωσιν του συμφώνου τότε και συστολή Φωνήεν. εν τω μέλλοντι το ε. και παθητικός γείνομαι , το γ

τους ακολουθεί. βεβήκασι, βεβαασι , ούτω και γέγηκα γείνεται και εις το γίνομαι και γυνη .

γέγαα και η μετοχή γεγαως γεγαότος , το θηλυκόν γε- Γεείτων, το γει διφθόγγω διάτι; τα παρά το γέα

γαυΐα . και το γεγώσα παρ' αυτο. κανων γάρ έστιν ο συγκείμενα , δια της ει διφθόγγου γράφεται. εξ ου

λέγων , αι εις ως μετοχαι, ει μεν ώσιν απαθείς διατο και γειτνιώ. από του γέα του γραφομένου δια του και

του και μεγάλου κλίνονται , και το θηλυκόν έχουν δια ψιλού γίνεται γείτων και γείτων , κατα συναίρεσιν. ο

του νΐα. ει δε παθητικαί κλίσιν μεν έχουσι δια του ω δε Δίδυμος λέγει, ότι ώσπερ απο του τεύχω γίνεται

μεγάλου , το δε θηλυκόν εις α μεταποιούσιν εστως τέκτων, ούτω και από τους γείνω του σημαίνοντας το

έστωσα , γεγως γεγώσα. ή γεγώσα έκ τού γώ το πλησιάζω, όπερ γράφεται δια της ει διφθόγγου , γίνε

χωρώ , ο μέλλων γήσω , και παρακείμενος γέγηκα και το ται γείτων. η λέξις δε ότι από του γέα του δια χε

Ιωνικόν γέγαα . επί γαρ του παρακειμένου ήνικα αφαί- ψιλού γίνεται γείτων, και γείτων κατα συναίρεσιν.

ρεσιν ποιήσωνται συμφώνου τότε και συστολή παρακο- Γειόμορος, ο γεωργός είρηται δε από του γην μορείν

λουθεί. λοιπόν η μετοχή γεγαως γε γαότος , το θηλυ- και εστι που είν. και γειόμορος ο γην μερίζων.

λον το μεν υπερτρισύλλαβον γε γαυία , το δε τρισύλλα- Γεΐσα , παρά το γέα και σημαίνει το οίκημα , γείσα πα

βον γεγωσα. επί μεν γαρ των υπερτρισυλλάβων γε-20 ράγεται και γείσα κυρίως δε λέγεται τα κατα γης ,.
η αυγα η μετοχή , ώσπερ το μεμανία. το δε τρισύλλα- τουτέστι τα καθ' εαυτών εξέχοντα οικοδομήματα.

βον γεγωσα ως μεμώσα . Γεηρος , ο γηεινός.

Γεγανωμένος , λελαμπρυσμένος και χαίρων, η διακεχυ- Γειτνιώ, από του γείτων γέγονε γειτονώ , και γειτνιώ,

μένος ή κεκαλλωπισμένος , και γανωθείς οίον , καλλω- κατα συγκοπήν .

πισθείς. και γανώσαι επί του λαμπρύναι και γανείν , Γελίοιος, εκ του γελοίος . τα δια του οιoς ονόματα

λευκάνει και γανερον , λαμπρόν , λευκόν , και γάνος υπέρ δύο συλλαβας άπαντα προπερισπώνται, οίον,

ύδωρ , χάρμα ,φώς , λίπος , αυγη , λευκότης, λαμπη- άλλοϊός , παντοϊος. αλλοϊός μοι την εφάνη νέον , ή το

δων υπό δέ Κυπρίων, παράδεισος. παροιθεν έτεροϊο 2) : γράφεται δε δια του ιώτα. επειδη

Γέγειος , ο αρχαίος , από του γέα γέγονε δια του ε , τα απο τών εις ος δια του ιος κατά του αυτού σημαι

γείος και κατα συναίρεσιν γεϊος και κατα διπλασιασμόνο νομένου παρήγμενα ,, ει μεν οξύνεται δια της ει δι
γέγειος " ή από του γέα γέειος , και κατ' επένθεσιν Φθόγγου γράφεται, οίον θαμος θάμειος, αδελφος, αδέλ .

τού η γέγειος . Φειος . ει δε βαρύνεται δια του και γράφεται. κάπρος

Γεγηθως, το θέμα γήθω. . το γη η διάτι; τα δια του. κάπριος , τάφος τάφιος και επιτάφιος , όρθος όρθιος,

ηθω ρήματα δισύλλαβα μη εν κινήσεσι γεννώντα το λοίσθος λοίσθιος , Αττωλος Αιτωλιος , όμοιος ομοίϊος , γέ

ο δια του καιθα γράφεται, οίον πλήθω το πληρώ , γήθω λοιος γελοίος. γέλοιος δε και γελοίος διαφέρει. προ

το χαίρω , πηθω το πάσχω. χωρίς ει μη εν κινήσεσι παροξυτόνως μεν λέγεται ο γελωτοποιός. προπερισπω
ευρίσκεται δια το πείθω το καταπείθω, και πλην του μένον δε , ο γέλωτος άξιος. και εις το σκώμμα .

βρίθω και πρίθω και θρίθω. Γελώ , περισπάται τα εις ω λήγοντα καθαρον , έχοντα

Γεγωνέμεν , από του φωνώ τροπή του και εις γ, γωνώ , την προ τέλους συλλαβήν εις και καταλήγουσαν μη απο

γωνήσω γεγώνηκα, από του γωνώ γιωνήσω, γωνεϊν καλ4ο συμφώνου μέσου βαρύνεται. οίον κελώ, πελώ. πρόσκει
γεγονεϊν κατα διπλασιασμός και ποιητικώς γεγωνέμεν. ται μη απο συμφώνου αρχομένα δια του ελώ ελασω,

εγωνότερον , εξακουστότερον , λαμπρότερον. γέγονε μέλλων δε δια το γελώ γελάσω.

δέ παρά το γωνώ τούτου ο μέσος παρακείμενος γέγωνα , Γενεα, παρά το γένος , τούτο παρά το γείνω το γεννώ.
και η μετοχή ο γεγωνως , και εξ αυτού γεγονότερον σημαίνει δεϊν την ηλικίαν , ως το τη γενεή νεώτατος

το συγκριτικών και γεγονότερον επίρρημα. έσχεν απάντων την ευγένειαν , ως το τέκνον εμόν , την

Γεγωσα, γεγωνυΐα , από το γενώ το γίνομαι , ο μέλ . Φυλήν , γενεα λέγεται τα κθ έτη 1) .

λων γενήσω , ο μέσος παρακείμενος γέγηνα και κατ ' Γενειάζω εις το δανείζω.

αποβολην γέγηα . η μετοχή κατα τροπήν τού η εις α Γενειας, εκ του γένειον η βαθεία υπήνη. έκ τού γέ

γεγαώς. και έστι σεσημειωμένον το γεγχώς, βεβαίως, νους γένειον , διακρίνει γαρ τα γένη. λέγεται γαρ από

μεμαώς , έσταως , άπερ κατα κράσιν γίνεται βεβας5ο ιστοριας. έθνος και χιλιαδας επελθον παρεκάθητο

βεβωτος , μεμως μεμώτος , έστως εστώτος , γεγως γε- τους Ρωμαίοις. εκείνοι δε ολίγοι όντες , έφεραν τους εκ

γώτος , και τα θηλυκα βεβώσα , γεγωσα , μεμώσα, σθλαβηνίας έτι δε οι σθλάβοι ολίγοι όντες , έφερον

εστώσα και τα ουδέτερα δια του ω , το γεγως , το βε. τας γυναίκες αυτών , και περιθέντες αυταίς σχήμα

βώς , το μεμως και το εστώς. ανδρείον και γενειάδας εξήρχοντο. ιδόντες δε οι εθνι-.
Γs γωνω , αλλ' ούπω σοι εμβώσαντι γεγονεϊν , παρά το κοί ήρώτων τους Ρωμαίους , τίνες εισίν ούτοι, και έλε

γνώω έν υπερθέσει γωνώ, και ένα διπλασιασμό γεγωνω: γον , Λογγιβάρδοι, τουτ'έστιν υπήνην βαθείαν και μα
οι γαρ εξακουομένοι γνωστοί. Δίδυμος δέ φησι , γεγωνείν κραν έχοντες.

είναι το εις πάσαν γωνίαν αφικνείσθαι την φωνήν. Γενειον, ο ποιητής, εν τω περί της Οδυσσείας το γένειον
Γεγονοτέραν 1) εκ του φωνώ γίνεται ωνώ εκβολή του φ , επί του τόπου φησί , τας δε γενειάδας επί των τριχών.

1 ) Sic. ) το Γ. colore rubro . 2 ) αλλοίος ετεροϊο. male. Vid . Ειym . Μ . p. 228. 1. 14 .

Emend. ex Od. XVI, 181 . 3) Γενεα - τα και 8 έτη (Sic.)
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Γένειον , από του γένους γένειον , ως δάνος , δάνειον το Γέρον , ουδετέρως το παλαιόν ή το όπλον.

μεν γένειον ο τόπος των τριχών λέγεται , τα δε γέ- Γέρων και πρεσβυτής και προβεβηκώς διαφέρει . 'Αλε
νεια αυται αι τρίχες.

ξίων εν τη επιτομή του Διδύμου τυμμίκτων Φησί ούτως,
Γένος , παρά το γεννάν οδόντας και τρίχας .

εκ των εριστάνου περί ανθρώπου γενέσεως και αυξή
Γένος, εκ του γείνω και σημαίνει το γεννώ. σεως άχρι γήρως. βρέφος μέν γάρ έστιντο γεννηθέν
Τενερον εις το γεγανωμένον. ευθέως . παιδίον δε το τρεφόμενον υπό της τιθής.

Γένετο εκ του γείνω ο δεύτερος αόριστος έγενον , ο παιδάριον δε το ήδη περιπατούν και λέξεως άντεχόμε

μέσος εγενόμην, εγένου εγένετο, και γένετο κατ' αφαί- νον παιδισκος δε ο εν εχομένη ηλικία. παίς δε ο δια

Α ρεσιν . των εγκυκλιων μαθημάτων δυνάμενον ιέναι: την δε

Γεννήσαι του τεκεϊν διαφέρει. - γεννήσαι μεν επί πα- το εχομένην ταύτην ηλικίαν οι μεν παλλικα οι δε βού

τρός τάσσεται:, τεκειν δε επί μητρος , όθεν κυρίως παιδα οι δε αντίπαιδα , οι δε μελλέφηβον καλούσιν.

ο ποιητής: ξανθου δινήεντος δον αθάνατος τέκετο ο δε μετα ταύτα έφηβος, εν δε Κυρήνη τους εφήβους
Ζεύς 1) .

τριακαταίους καλούσιν. εν δε Κρήτη αποδρόμους , δια
Γείνατο μήτηρ , έστι μέσου αορίστου γέγονε δε εκ του το μηδέπω των κονιών δρόμων. 'Αχαίοι δε κούρους κα

γέω του σημαίνοντας το τίκτω. εξ ου γέγονε γέα δια δες δε αγούρους. ωσαύτως και 'Αττικοί. ο δε μετα

του ε ψιλού τούτο το γέω γίνεται κατα αναδιπλα- ταύτα μειράκιον ή μείραξ. είτα νεάνισκος , είτα νεα

σιασμον τοϋ ν γένω , ο μέλλων γενώ , ώσπερ μένω νίας. είτα ανήρ μέσος . είτα προβεβηκως , αν και

μενώ, και νέμω νεμώ ένειμα. ούτως έγεινα, και ο μέ- ομογέροντα καλούσιν. είτα γέρων.είτα γέρων. είτα πρεσβύτης .

σος αόριστος έγεινάμην , εγείνου εγείνατο και αφαιρέσει είτα έσχατόγερως .

του ε γείνατό.
2οΓέρων, τινές φασί και εις γην ορών , ή και μετα φθοράς

Γενική, παρά το γένος γενώ γενήσω , γενική , ή τα πορευόμενος εις τον άδην. ή και καλώς δημηγορών.

γένη δηλούσα.

:Γένος το μέρος του προσώπου , ότι γένεσις τριχών Γέρα , παρά το έβρω το φθείρω έρρων και γερών,
, ο μετα φθοράς ειςτον άδην πορευόμενος. ηπαρά το

και οδόντων.

είρω το λέγω, λεκτικοί γαρ οι γέροντες. και "Ομηρος ::

Γένειον , το μέσον , και εξέχον της κάτω γένυος. από αλλ' αγορηται εσθλοι 1 ) : η παρα το εις γην οράν. ή

του δι' αυτού τα γένη διαστέλλεσθαι των άρσένων και παρά το γέρας και σημαίνει την τιμήν , του γέροντος.

των θηλειών , και ατελών και τελείων . και κανών : τα είς ρων ονόματα δισύλλαβα βαρύτονα,

Γεραίρω, παρά το γέρας γεραίρω, ο μέλλων γεραρώ, μη όντα συγκριτικα φυλάσσει το ω επί της γενικής.
αλλαχού εστι.

το ούν γέρων ως μετοχικόν δια του ο μικρού κλίνεται.
Γέρα,η ευθεία των πληθυντικών. ή ευθεία των ενι-30 συνεξηκολούθησε το φέρων Φέροντος. επειδή το γέρων

κών το γέρας. παρά το ερώ το επιθυμώ έρας και γέ- ουκ έστι μετοχικόν αλλ' όνομα . ει γαρ ήν μετοχικών

ρας " πας γάρ τις γέρατος επιθυμεί. σημαίνει δε την φυλάττειν είχε και επί κλητικής το ω μέγα . αι γαρ

τίμην. ή ευθεία των πληθυντικών γέρηα Ιωνικώς και περιττοσυλλάβως κλινoμένοι μετοχαι τας αυτας έχουσιν

κατα συγκοπήν τα γέρα .
ορθας και κλητικάς . του δε γέροντος η κλητική δια

Γέρων, ήτοι παρα το γέρας , ίν' η παρώνυμον το όνομα. του ο μικρού.

ή παρα το έντιμον , ήδη εις τιμήν έρών ή εις γην Γευσις , κυρίως η επί των υγρών προφορα και δεύσις τιςή

ερών. η παρα το την γην ραίνειν. ούτως Έρέννιος. ουσα. παρα τον δεύσω μέλλοντα , ως γνώσω γνώσις ,

Γέρρα , είτε τα σκηνώματα , εν οίς τα ώνια επιπρα- νεμέσω νέμεσις και γεύσεις , είωθε γαρ το δ εις γ τρέ

σκετο, είτε τα δερμάτινα αιδοία, είτε τα υποδήματα..
πεσθαι " ως γάμος , δαμος γάρ έστιν , εν ώ υποτάττε

Φίλων εν τω περί χρηστομαθίας Φησί δε την δευτέραν4ο ται η γυνήτώ ανδρι. ένθεν και δαμαρ καλείται.

δασύνειν . Γέφυρα, η κατα ποταμον ωκοδομημένη , οιονεί γή. Φυ

Γερανος , γηρένευτός τις ών , και τα της γης έρευνών γάρ τις ουσα. γέφυρα η εφ ' υγρων κειμένη , δι' ής οι
σπέρματα , όστις και σπερμολόγος καλείται. ότε γαρ οδοιπόροι πορεύονται. είρηται η εφ ' υγρού κειμένη γη.
ο γεωργός σπείρει και ου χωννύει αυτα , εκείνος συλ .

ελλείπει δε το γ , ως εν τω σιγαπη σιωπή , ή της

λέγων εσθίει , και εκ τούτου εκλήθη σπερμολόγος . έχει όπης σιγή.

δε και βραχύ το α. έστι δε ειδικόν το γέρανος. Γέφυρα, παρά το γη και το Φύρω το αναμιγνύω ,

Γερανος , ότι την γην έρα , η κατα την γήν ορά.
εφ' υγρώ τόπω κειμένη. ή ή τη γή Φυρανθείσα.

Γεραρος , παρά το γέρας, τούτο παρα το ερώ , έρας παρά το γεωφυρα , η εφ' υγρώ κειμένη γη .
και γέρας. πας γαρ γέρατος επιθυμεί και τιμής. Γεωγραφία γεωμετρίας διαφέρει. γεωγραφία μεν γάρ

Γέρας η τιμή, παρά τογήρας το τίμιον. τροπή του ησο έστιν ήπάσης της γης διαγραφή. γεωμετρία δε η μέη
εις ε.

ρους τινός της γης καταγραφή. και εις το γαλα.
Γεροία, η υφάντρια , παρά το επί της γης έχειν έρ- Γεωπεϊναι, παρά το της γης πένεσθαι, ολίγον γαρ

δος , ήγουν έργον ή ποίησιν. και έργων τέχνης. είχον γην , ως φησίν Ηρόδοτος , οιονεί πένητες της γης.

Γερουσία ,εις το ουσία . Γήτειον , από του γή γίνεται γητος, και εξ αυτού γή

Γέρον , Περσικόν μέν έστιν όπλον κυρίως το γέρον.
τειον δια της ει διφθόγγου.

καταχρηστικώς δε και άπαν σκέπασμα, είτε δερμάτι- Γεωδαισία , παρά τον δασμών ήτοι τον μερισμός της
νον , είτε εξ άλλης τινός ύλης. λέγεται δε ούτω και γής.

τα γυναικεία αιδοία, παρα Σικελοίς, οίον δεράτινα όντα, Γηθόσυνος, ο περιχαρής δηλούσιν οι Δωριείς την τού

το δέρας , και σημαίνει το δέρμα . του γραφην , γαθόσυνος λέγοντες .

9

1 ) 10. ΧΙV , 43) . 2) II . II , 15ο.
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Tηλόφος , εκ του γη και του λόφος ., γολη η γη. Γλαγονες , οι το γάλα πήσσοντες , προς το γάλα , γά

Γήμα του γή μασθαι διαφέρει'' γήμει μεν ο ανήρ.: λακτος , γλαγος.

γήμεται δε η γυνή και "Ομηρος δε διαστέλλει, γημα- Γλαυκος, λευκός , κυανός , γάλακτι έoικώς την σάρκα
μένη υιώ ο δ' δν πατερ' εξεναρίξας 1) . και να και τα όμματα.

κρότον δέ διασύρων έτι θηλύτητι τινα λέγει. και θάλ- Γλαυκώπις , από του γλαυκωπίου όρους της Αττικής
λει κείνος μόνος ουκ έγημεναλλ' εγή μετο ). και Αι- όλοκα βήτατος 7) καλείται. ή από του γλαυκους έχειν
σχύλος έν 'Αμυμόνι ον έο μεν γαμείσθαι μόρσιμον γα- τας ώπας , ή από του δεινόν γλαύσεις τους οφθάλ
μεϊν δόμος.

μούς , ό έστιν απαιθυσειν. ή από του γλαύκα ωπίζε
Γεωργός παρά το την γήν οράν. ή παρα το την γήν σθαι. ο κανων τα εις ις θηλυκά είτε απλά είτε συν

εργάζεσθαι. το ω διάτι; τα παρά το έργον συγκεί-το θετα δια του πθετα δια του π έκφερόμενα, δια του δος κλίνεται.
μενα δια του και γράφεται , οίον γεώργιος , γεωργος και ουκ έστι δε ο κανών ως το δραπέτης ούτω και ο

εί τι όμοιον. γλαυκώπης. και πόθεν δηλον ; έκ τού είπείν τον τε

Γηγενής , εκ της γης έχων την γένεσιν. ή ο εκ της χνίτην , σύτε κυνώπα. εκ τούτου δηλον αρσενικόν.

γης γεννηθείς , παρά το γη και το γεννα. ομοίως και τα λοιπά.

Γή, παρά το γώ το χωρώ ή το δέχομαι , όθεν και γω- Γλαυκώπις , παρά το γλαύσω γλαύξω, εξ ου και η

ρυτός , ο χωρών το ουτον , ήγουν το τόξον. γλαυξ το όρνεον.

Γή, δια το γένος ανθρώπων εκείθεν , και εις το αρουρα : Γλαύξ , εις το αίξ.

η γη παρα το παγεωθήναι, ήγουν μη φέρεσθαι , αλλ' Γλαφυρησι κοίλαις. έστιν όνομα η γλαφυρά. το δε
ακίνητον έχων την στασιν . αρσενικόν ο γλαφυρός. τούτο παρα το γλάπτω το διο

Γή μας , ο σύνοικος , το γη ητα. εντεύθεν και γάμος. 20 ρύττω , εξ ου και γλάφω πετρήεν λυγρόν έστιν ουν
Γήπαιδες , οι λεγόμενοι Λογγιβάρδοι , οιονεί γετόπαιδες, γλαφω , γλάψω , έγλαψα , η μετοχή και γλάψας. naci

οι γεων παίδες. " Ομηρος : ευνας εν ψαμάτοισι διαγλάψασ’ αλλησιν 8):

Γηραιος και γερειος παρά το γέρας και σημαίνει την επί δε του ηθεος, παρά το διορύττειν και κινείν την
τιμήν. ακοήν προς ηδονήν. καταχρηστικώς δε και επί άλ

Γήρας,παρά το γέρας, και σημαίνει την τιμήν: οι δε λων.

παρα το εις γην έβρειν , το εγγύς είναι θανάτου , ή εις Γλαυκόφθαλμος , και το γλαυκον έχων εν τω οφθαλ

γην όρων και βλέπων. μώ παρά το γλαύσεις και εστι κάμπτειν.

Γηροκομείον, δια το τους γέροντας μένειν. Γλαύκω, λάμπω , εξ ου και γλήνη ή των οφθαλμών

Γηροκομώ, το ρω μέγα διάτι; έκ τού γήρας γήρως κόρη , παρα το δι' αυτον γαληνεύεσθαι τη ποικίλη των

και του κομώ το επιμελούμαι. τα δε παρα Αττικήν30 ορατών, παρά την αίγλην γλήνη δε εστι φαος : γλήνη.
γενικήν σύνθετα δια του και γράφεται . λέγεται και κόρη πάρθενος.

Γίνεται και γείνεται διαφέρει . γίνεται μεν γαρ αντί Γλουτοι, ένυγροι της κοτύλης κύκλοι δια την τρυφερό
του κατασκευάζεται δια του ι . γείνεται δε το γεννάται τητα και υγρότητα. κοτύλη δε ποτήριον κάσεως μέ

δια διφθόγγου.
τρον.

Γίνομαι 3), ει μεν σημαίνει το αποτελούμαι από το Γλούτος, το υπό των πρώκτων. μέρος όπισθεν των

γένομαι γέγονε. το γαρ ε εν ταις τοιαύταις παραγω- μερών , δια το τρυφερον και απαλον, και γλοιώδες εί

γαϊς επιφερομένων δύο συμφώνων εις ι πέφυκε τρέπε- το μέρος. γλοιουτος και γλουτος.

σθαι. οίον , μένω μίμνω , τέκω τίκτω , ούτω και από Γλαρίδες, οι κολαπτήρες παρά το γλάπτω το κολάπτω.

του γένομαι γίνομαι και δια του ιώτα . το γαρ σημαίνον Γλίχεσθαι , το επιθυμητικώς σπεύδειν , παρά το λίαν

το γεννώμαι , απο του γένος γέγονε , γένω και γένομαι,40 έχεσθαι, και πλεονασμά του γγλίχεσθαι.

και προσθήκη του ι γείνομαι , δια της ει διφθόγγου. λίαν δια του και γράφεται. επειδη εύρηται συνεσταλ
Γινώσκω, έστι δημα νοώ, νοήσω, και εν συναλοιφή μένον.

νώσω, ως ογδοήκοντα ογδιώκοντα. τούτου επενθέσει Γλήνη , ή των οφθαλμών κόρη , παρά το δι' αυτής τον

του και νώσκω , ως θρώσκω , νώσκω και θνήσκω. και νούν γαληνιούσθαι τη ποικιλία των ορατών. ή από

πλεονασμά του γ γινώσκω 1) , ως νέφος γνόφος και του γλαυειν ό έστι λάμπειν εισί γαρ αι κόροι έμπυ

νοω μι γνώμη και γνώμη καταδιπλασιασμόν γιγνώσκω, ροί .
όθεν παρ' Ομήρω ο λεων γλαυκιόων 9). η παρα

είτα κατ ' αφαίρεσιν του γ γινώσκω. ώσπερ και απο του το αίγλην αποβολή της αι συλλαβής , και προσθέσει
τρώσω μέλλοντος πλεονασμό του και γίνεται ενεστως

τρώσκω , και κατ' αναδιπλασιασμόν τιτρώσκω , ούτω Ιλιχόμενος, καρτερών ή επιθυμών , παρά το λίαν έχε

και απο του γνώσω γνώσκω , και κατ ' αναδιπλασιασμονο σθαι τινός. συντάσσεται μετα γενικής και δοτικής.

γιγνώσκω. και αποβολή του ενός γ γινώσκω. και λοι- Γλυκείδιον , από της γλυκέος γενικής, γέγονε γλυκεί
πόν η θέσει μακρα επήλθεν εις Φύσει ) . ώσπερ και διον , ως πράξεως , πραξείδιον , και λέξεως λεξείδιον.

επί του γίγνεσθαι γίνεσθαι αποβολή του ενός γ, εξέ- Γλυκύς γλυκίων και η κλητική ο γλύκιον. ο κανων:
τεινε το ι . κατα δε άλλον λόγον το γινώσκω δια του τα είς ων υπέρ δύο συλλαβας αναβιβάζουσι τους τό

ι γράφεται. επειδη ως εμάθομεν από διπλασμού έχει νους επί της κλητικής , οίον ώ άρειον ώ βέλτιον , ω
την γε συλλαβην . ου θέλουσι δε οι αναδιπλασιασμοι γλύκιον. γίνεται παρά το γλεύκος , ο σημαίνει τονδ'

δια της ει διφθόγγου γράφεσθαι , αλλα δια του ι . νεον οίνον , ο νεωστί αποστάζων εκ του ληνού οίνος.

οίον δω διδώ , θώ τιθώ, βώ βιβω , ούτως ούν και Γλυπτον , εκ του γλύφω , τούτο παρα το γλάπτω το,

γνώσκου γινώσκω. κοιλαίνω .

>

να!

το δε

>

του η γλήνη .

9

εγόμετο. Cor- 5) L. γνώσκω :

4) L. γίγνομαι . 8 ) Οd. IV , 438.

6 ) Γcil. μακράν.1) Οd. XI , 272.

rupta . Vid . Ammonius.

2 ) και ανα κρότον

3) L. γίγνομαι . 9) 11. ΧΧ , 172.

7) (Sic .) vid . Ειym . Μ .
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Γλυκύτερα , παρά το γλυκύς, τούτο παρά το γλεύκος, Γονοδροίας, τα παρά το νούς, και ρούς και χρούς,
και σημαίνει τον αποστάζοντα οίνον από του λήνου,, και πλούς δια δίφθογγον , οίον εύχροια , εύνοια , εύροια.

γλευκύς και γλυκύς. όνομα αρσενικόν γονoρoίης γονορρής δε.

Γλώσσα , παρά το είναι αυτην γνωστής των νοστίμων Γνυξ , σημαίνει το επί γόνυ, γόνυξ και γνύξ κατά
και ανόστρων , ήγουν των βροσίμων και ποσίμων ηδέων συγκοπήν. ένθεν ιγνύα , ή το γόνυ συνέχουσα.

και πικρών και γλυκέων και αγλυκων. Γνωματεύοντες, διακρίνοντες , διαγιγνώσκοντες ακριβώς.

Γλώσσα, παρα το γνώ γνώσω , γνώσσα και γλώσσα , γέγονε παρά το γνώμη και το ματεύω , και σημαίνει το

ως διαγνωστική ουσα των χυμών. ζητώ και γνωματεύοντες εγίνωσκον , οποτον ετύγχα

Γλώσσα , η γνώσιν έχουσα εν τοις τών χυμών ιδιώμα- νον αφηρημένοι.

ότι κλωμένη την έναρθρον Φωνήν αποδίδωσι. τοΓνώμη , παρά το νοώ νοήσω, νοήμη και κράσει νώμη,
Γλωσσαλγία , φλυαρία , αργολογία , παρά το γλωσσα και πλεονασμα του γνώμη. η παρα το γνώσω γνώ

και το άλγος , και σημαίνει την λύπην. το δε γλώσσα μη , στήσω στήμη , φήσω Φήμη. η παρα το νομώ το

παρα το γνώ, γνώσω , γνώσσα και γλώσσα , ή τα του μερίζω νόμη και γνώμη.

νόος εις φώς Φέρουσα. η εκ του νοώ. το δε άλγος Γνώμονος το μέτρον , η στάθμη η πήχη.ή

παρά το αλέγω το Φροντίζω, άλεγος και εν συγκοπή Γνώμων , ο οδους των αλόγων ζώων και προβατογνώ

άλγος , το Φροντίδος άξιον. βαρύνεται. τα εις γος μων είρηται , από του τον χρόνον απ ' αυτού διαγινώ

δισύλλαβα έχοντα την προ τέλους συλλαβήν εις συμ- σκεσθαι .

Φωνήν καταλήγουσαν προσηγορικα όντα , βαρύνεται. Γνώριμοι,μαθηται και φίλοι..

οίον πύργος , σπόγγος , ούτω και άλγος. Γνώσεαι, δ κανών" οι "Ίωνες επί των τρίτων προσώπων

Γλωττημασι , έκ τοϋ γλώσσα το δε γλώσσα παρα τορο των παθητικών αποβολή του το δεύτερα ποιούσιν· οίον
γνώσα . βούλεται βούλεαι , γνώσεται γνώσεαι.

Γλωσσοκομον , βή γλώσσα" ον μακρόν σώμα κομιζων. Γνώσις σοφίας διαφέρει γνώσεις μέν έστι το ειδέναι

διό και λέγεται γλωσσόκομον. τα όντα . σοφία δε και το τα όντα γινώσκειν , και το

Γλωχήν, η γωνία , παρά το γλάπτω το κοιλαίνω , η την των αντιπιπτόντων λύσιν επίστασθαι.

γλύφω, γίνεται γλυχήν και εις το τριγλώχην. Γνωστος , παρα το γνώσω γνωστός και άγνωστος .

Γναθμος, προσηγορικών παρα το κάμπτω, τροπή του Γνωστος, ο αδελφός , ο άμα τινι γεννηθείς.
και εις γ , ως κόνυ γόνυ , παρά το κονώ γαρ γέγονε Γογγύζω , εκ του γρύζω του σημαίνοντας τη φωνή υπο

επενδέσει του ν γνάμπτω. ο παθητικός γέγναμμαι, κλαίω και παραλαλώ , και κατ' αναδιπλασιασμόν γο

γναμμος και τροπή του και εις 9 γναθμός.. 9 γρύζω . και εκβολή του e και πλεονασμώ ετέρου η

Γνα 9 μοίς , γνάθοις , ακοαΐς. 30 γογγύζω.

Γναθοι, οίον χάρινοί τινες όντες , χαίνον τι γαρ η έν . Γοητεια, εις το Φαρμακία.

θεσις γίνεται τών εις φερομένων. Γόης , κόλαξ, πλάνος , περίεργος, απατεων και φάρμακος .

Γνάπτω, ρήμα εκ του κάμπτω, μετα της ανα προ- Γομορ, το μέγα μετρον θεμέλ λεγόμενον. ως εν το

θέσεως ανακάμπτω, ή γαρ ανα πρόθεσις σημαίνει την προφήτη Ωσηέ ), εμισθωσάμην εμαυτώ θεκέλ κριθών,
εξ υστέρου επάνοδον. βαρύνεται. τα εις πτω λήγοντα έν άλλοις δε αντιγράφοις λέγεται γομορ κριθων. το

δήματα , ει μη προκαταρχήν όνομα βαρύνεται: οίον ούν αυτό ιε μεδίμνους δηλοί. 9εκέλ δε Εβραϊστί είρη

κάμπτω , βλάπτω, όπτω, λάπτω το λείχ . λάψον- ό εστιν έσπαρμα 3) , από του δύνασθαι νεανίαν

τες γλώσσαισιναραιήσιν ). το δε οπτώ περισπώμενον, επάραντα τον γομόρ των ιε μεδίμνων του σίτου ή κρι

έκ του όπτω βαρύτονον γέγονε. ως διήλλαξε περί το θης τω όνω επιτιθέναι , έστι δε και μικρον γομορ ιβ.

σημαινόμενον , διήλλαξε και περί τον τόνον. είπε εί4ο ξεστών δε ν .

μη προκαταρχήν όνομα για το αελπτω , έστι γαρ όνομα Γόμφος κυρίως το ξύλινον κάρφιον , παρά το κόπται ,
αελπτος , και απεπτω, άπεπτος. κόψω , κέκομμαι, κομφος και γόμφος.

Γνάμψαι , εις το ανέκαμψε. Γόνατα , παρά το κονώ το ενεργού.

Γνήσιον ,ον , μίαν ψυχήν εν δυσί σώμασι εκ του γεννη- Γόνυ , το εις την γήν νεύον: έστι νεύω το πράττω και

τος , γεννητόσιος , και κατα συγκοπην γνήσιος. παρα εκ τούτου πόνος και εκ του πόνος βήμα πονώ , και

τον γνήσω μέλλοντα. κατα τροπήν του πεις και κονώ , και εκ του κονώ κόνυ ,

Γνόφος, παρά το δονώ και το νέφος δονοφος και γνό- και τροπή του και εις γ γόνυ , το μετα κόπου καμπτό
φος. η παρα το έννω και σημαίνει το κινώ. hleyoy .

Γνόφος, η πυκνοτης νεφελών καλείται, παρά το νείφω Γουνάσομαι, έστι μέσου μέλλοντος δευτέρας συζυγίας
νέφος και νόφος , και πλεονασμά του γ γνόφος, και ο των περισπωμένων.
μεταθέσει του γ εις δ , δνόφος , ή ο κενός Φάους άηρ, Γουνούμαι, γονυπετώ , ικετεύω.

κατα μετάθεσιν του και εις γ, κενόφαός τις ών και Γούτος , ληκύθου είδος. είρηται παρά το γίτον , ό εστι
γνόφος . ρύπον.

Γνόφος και νεφέλη διαφέρει. γνόφος μέν έστιν ο Γραικός ο "Έλλην το έθνει. Καλλίμαχος» Γραικοί και:
αχλυωδης και ομιχλωδης σκοτασμός. νεφέλη δε το γης ημετέρης αδαείς. παρά το βαίσω ραικός και γραι-.

εκ Φωτοειδούς αέρος Φεγγόβολον λεπτότατον ύφασμα. κός. δια γαρ την κατα πόλεμον ανδρείαν , ούτως οι "Ελ.

Γνόφος και δενόφος μάλλον το δια του και αναλογώτε- ληνες έκαλούντο: ή από τινος ελληνος γραικού . ως

ρον. παρα το δονεϊν τα νέφη. ούτως ο Ειρηναίος ο από "Ελληνος "Ελληνες.

Αττικός. Γραύδην , εις το παραβλήδην.

Tou ,

1) I. XVI , 165 , es Schol . 2 ) Hof. II , 2 . 3) F. έπαγια .
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Γράμμα στοιχείου διαφέρει. στοιχείον μέν έστι αύτη γρίφος καλείται, παρά το γράφειν , ό έστι ξύειν γρά
η εκφώνησις και η φθόγγος , οίον , α , β , γ , δ , και φος και γρίφος , και την γην ξύων .

τα εξής στοιχεία. γράμμα δε το σύγγραμμα , ως έν Γρίφον , το δύσλυτον αίνιγμα και δύσκολον. παρά το

τη συνηθεία φαμεν , πολλα οίδε γράμματα. ου γαρ αγρεύειν δ' έστι ζητεϊν .

τα κδ από πολλών γραμματων έμπειρός έστι. Γριφώδες, το δύσκολον και συμπεπληγμένον λόγιον.

Γραμματικός, γράμμα τήκει ήγουν χωνεύει. ή ως Γρυμεγα, ήν οι πολλοί γραμείαν καλούσι., τα εική

κατά πολύ των άλλων ενωκειωμένη την πολυμάθειαν. συμπεφορημένα. και έστι πολιτικώτερον άνευ του ,

ένθεν γαρ αύτη και τα της επικλήσεως κατήρξε. γρυμέα και εκείθεν το λεγόμενον εν τη συνηθεία έγρυ

Γραμματεύς , και ου γραμματαίος. πίσαμεν , του φ τραπέντος εις π.

Γραμματείας , έστι γράμμα, όπερ από του γλάπτω τοτοΓρυξ , παρά το γρύζειν, ισχυρός εν τώ αρπάζειν και

κοιλαίνω γίνεται , και εξ αύτού γραμματεύς , γραμμα- ανασπάν την θήραν.

τεύω γραμματεια ) και γραμματείας. Γρύζω, εις το γογγύζω.

Γραμματείδιον , αμφίβολόν εστιν , είτε δια της ει Γρώνη η βεβρωμένη ήτοι τετρωμένη πέτρα. Λυκόφρων 4),
διφθόγγου , είτε δια του ι. ει μεν ούν από του γραμ- οι δ' ούσα γρύνης ευγαληνα χερμάδος. παρά το γω,

μάτιον του σημαίνοντας το μικρόν γραφείον δια του και και σημαίνει το δέχομαι , γωνη και πλεονασμώ του ο

μακρού γράφεται. ώσπεροψάριον , όψαρίδιον , λάχα- γρώνη, η εν τη τρήσει δεχομένη τα σχοινία πέτρα.

νον, λαχανίδιον. ει δε από το γραμματειον γέγονε Γυΐα, όνομα ουδέτερον, ευθεία των πληθυντικών. ' έστι

του σημαίνοντας την μικρον δέλτον , δια της ει διφθόγ- γαρ γυϊον. γίνεται παρά το γυΐα και σημαίνει τας χεί

γου , ώσπερ γραφείον γραφείδιον. Ιστέον δε ότι κατα ρας, δια γαρ των χειρών τα έργα εκτελούνται. ή

τιναςγραμματείον το μικρόν βιβλίον. ο δε όρος την2ο παρά το γυη και σημαίνει την γην. το δε και πλεονάζει
δ

μικραν δέλτον. και γίνεται γυλον και γυΐα. εις το εγγυαλιζω και υπό

Γρά τις η χλωρα κριθή. γαιον ..

Γράμματα, οι χαρακτήρες των στοιχείων, παρά το Γυΐα , κυρίως επί των ποδών των επί της γύης , ό εστι,

γράφεσθαι , και εστι καταξέεσθαι. , ένθεν και η κατε. της γής ιέναι. γυΐα δε και αι χείρες .

ξυσμένη λαμπας και γρας ή κατεξυσμένη το σώμα Γυΐα, εις το αίματόεσσα , και γυϊα και υπόγαιον.

δια το γήρας. ως τρέφω συν θρέμμα , θρύπτω θρύμ- Τύαλον, το κοίλωμα της χειρος , κυρίως από του λαμ

μα , ούτω γράφω γράμμα . η παρά το γλάπτω γλαμ, βάνειν.

μα, και συγγράφω σύγγραμμα. και "Ομηρος" εύνας δ ' Γύαλον , το κύτος, το κοίλωμα του θώρακος. χύαλον
εν ψαμάθοισι δια γλάψασ αλλησιν 2) . το περικεχυμένον τώ φορούντι. και απλώς παν κοί

Γρας Αττικώς αναλογώτερον έστιν γρανς γίνεται δε3ο λωμα. τινές δε και επί του γυαλoίσιν άρήροτα 5) ,

παρα το δέω το φθείρω, δ . μέλλών ρεύσω και πλεο- του έξωθεν κόσμου χάριν επικεκολπωμένοις . διο και

νασμα του γ, γρεύσω και εξ αυτού γρεύς και γραϋς το οι δε πάλιν ήρμοσμένα τα κοίλα

διερρυηκος γύναιον , τροπή του ε εις α. της γραώς : φορούντι.

ο κανων δύο μόνα εισίν εις αυς θηλυκά μονοσύλλαβα Γύης, το κατώτατον άκρον του αρότρου, το προς το
περισπώμενα ναύς και - γραύς. κλίνεται δε αμφότερα ξύλον το λεγόμενον γονάτιον. είρηται δε παρά το γω

δια καθαρού του ος, ναύς ναος , γραύς γραός. το λαμβάνω. ή ότι αεί περί την γην. λέγεται δε και

Γραφείον , από του επί γραφή ον · ή από του γράφω, γύης μετρον παρ' Ομήρω.

γραφείων και γραφείδιον, ώσπερ παρά το άγω αγεΐον Γυαλιζω , εις το εγγυαλίζω.
αγγείων και αγγείδιον. Γυμνάσια, οι τόποι , όπου εγυμνάζοντο' γυμνοί γαρ

Γράφω, μετα ποίας πτώσεως συντίθεται και προς διάφο-40 ηγωνίζοντο.

ρον σημασίαν. έαν, γράφω σοι , γαρ είπω, μετα δοτι- Γυμνός , ο άνευ ματιών. ώσπερ παρα το σκύζω σκυ

κης , σημαίνει το επιστέλλω σοι , ει δε μετα αιτιατικής μνος και σέβω σεμνος , ούτω παρα το κύπτω κυμος

γράφω σε , σημαίνει το εκτύπωμα σοι ποιώ. ει δε εί . και γυμνός , ο γαρ τοιούτος κύπτει κρύπτων τα αιδοία

πης γράφω σου μετα γενικής , σημαίνει το έγγράφως υπό αιδούς . η παρα το γυΐα μόνα έχειν.

κατα σου εις δικαστηριον αποτίθημι. Γυναιμανές, όνομα αρσενικόν , γυναιμανής: ώσπερ:

Γρηγορώ , παρά το εγείρω , ο μέλλων έγερώ και τροπηó παρα το κελαίνειν και το νέφος κελαινονεφης και κε

του ε εις ο εγoρώ , και πλεονασμά του γ και ο γρε- λαινεφης , ούτω και παρά το γυνή γυναικος και το

γορώ και τροπή του και εις η γρηγορώ. μαίνω μανω , γυναικομανής και κατα συγκοπήν γυναι

Γρηνικος, ποταμός. γίνεται απο του κρήνη Κρήνικος, μανής. η κλητική γυναικανές .

και Γρήνικος, και εκ της κρήνης. ή από του γη και οΓυνη, γυνή τις ούσα, ή δεκτική του σπέρματος , παρα

του νικώ , γήνικος και Γρήνικος , και την γην νικών , η το γώ το χωρώ *). η παρά το γίνω το τίκτω, γίνε.

από του νικώ και το Γραικός , εκεί γαρ ο Γραικοί ενί- ται γονή και τροπή του ο εις υ Αιολικώς , ως όιιοιον,

κησαν τους βαρβάρους. ύμοιον. γυνή διότι μη εκλήθη γυνή γυνής αλλα γυναι
Γρίπος , παρά το αγρείν , ό εστι παρακολουθείν τη κός και επειδή τα εις νη δισύλλαβα θηλυκα τ υ πα

άγρα. ούτως Ηρωδιανος εν τη ορθογραφία . Θεόκρι- ραληγόμενα εκτείνει αυτο. οίον μύνη και προφασις ,

τος. τοις δε μετα γριπεύσι 3) , γριπευς γαρ ο αλιεύς, Βύνη ή θεος ήτις και Ίνω λέ ετα, Φρυνή όνομα κύ.

παρά το γρίπον , το δίκτυον , παρώνυμον γριπευς γρί- ριον. το δε γυνή γυναικός ετερόκλιτόν έστι, της μεν

πος δε παρα το άγρειν ενδεία του α . το δ' αυτο και γυναικός ή ευθεία απέλειψε , ώφειλε γαρ γυναιξ ' είνα"

αρήροτα είπεν. του

4

.

1 ) γραμμα (Sic.) 2) Οd. IV , 438 . 3) V. Urini Virg. 6) L. λαμβάνω.

illuftr . p. 2 , 4 ) verf . 20. 5 ) I. XV, 53ο. et Shol .:

ΣΤΥΜΙOLOG . Τ. ΙΙ. I
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οιοναλλ' επειδή τα εις ξ λήγοντα αρσενικα εισιν, εστι μητέρ ' είναι και γυνην. ούτως Ηρωδιανός εν επι

Θραξ. εαν δε ώσιν αρσενικά πάντως και θηλυκά , μερισμούς, και εις το καλλιγύναικα. , . .

οίον ο ατε και η αύξ. ότι δε λέγεται αρσενικώς , εδή- Γυνή παρθένου διαφέρει. γυνή μεν γαρ καλείται η ήδη
λωσεν ο ποιητής είπων τόξον εξάλου αιγος ) : επειδη ανδρος πείραν ειληφυΐα . παρθένος δε η μηδέπω μυη

ούν το γυναιξ ου λέγεται αρσενικώς , η γαρ σημασία θείσα ανδρός.

κωλύει , τούτου χάριν επέλειψεν η ευθεία. του δε Γυρίνοι, οι βατραχοί παρά το γύρος το περιφερές.

γυνή η γενική και ότι τα εις νη δισύλλαβα θηλυκά , τα Γυρίν , και γύρινος ο μικρος βάτραχος, παρά το γύρου,ó

υ παραληγόμενα εκτείνει αυτό. το μέν τοι γυνή του το περιφερές..

συστέλλει, και είκότως ως μονήρες όν άκλιτον έμεινεν. Γυψ, δια το γυρεύειν τα ύψη. το μεν γαρ γυ σημαί-

η αιτιατική την γυναίκα. ο κανων πασα αιτιατικήτοο κανων πασα αιτιατικήτο νει το γυρεύειν . το δε ψ τα ύψη,

ένικών εις α λήγουσα διφθόγγων παραληγουμένη προπεί Γωρυτος και των βέλων" θήκη,παρά το γώ το χωρώ
οίον γυναίκα , παΐδα. η κλητική ω γύναι και λαμβάνω αυτόν. ουτον γαρ το τόξον, σημαίνει δε.

παρά την γυναιξ ευθείαν. και δήλον από της δοτικής και την ξιφοθήκην. ή χωρυτος , και του τόξου- θήκη.

των πληθυντικών. αι γαρ εις ξ δοτικαι των πληθυν- μετείληπται δε εκ του χ , το γ και οιονεί χωρυτός ,

τικών αποβάλλουσαι το ι , ποιούσι τας ενικας ευθείας. παρά το χωρείν το τόξον .

φοίνιξι , φοίνιξ , κόλαξι , κόλιξ. Γω , εις το γαστηρ και γεγχύσα, και γη , γυνή και χωρυ

Γυνή , κοινή γη. τος, και διακήρυκτος και εγγυαλίζω και εγγύη και χθών.

Γανη , δυνή τις ούσα, παρά το όύνειν εν αυτή τα σπερ- Γωνία, παρά το τα γινόμενα τεσθαι ήγουν φέρειν. ή

ματα τα ανθρώπεια τροπή του και εις γ. η παρά το παρά το γόνυ γίνεται το κτητικών γωνία, κατ' έκτασινγ ή «'

εκ μελών του ανδρός γεννάσθαι, ή ως Θεόκριτος , γυ-20 του ο εις ω , όπερ επικαμπεί τε και κεκλασμένω σχή

νή τις ούσα, η γονής δεκτική. ή από της γης και του ματι φύσει πεποίηται.

γεννάν , κλίνεται δε η γυνή κατα τας άλλας πτώσεις, Γωνώ , εις το γεγώνε μεν και γεγονότρον.

ως τα εις η λήγοντα θηλυκά. Φερεκράτης ως άτοπόν
Τέλος του Γαμμα.

ρισπάται.

1

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Δ Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Υ .

Δαρδάπτουσιν , εσθίουσι , καίoυσι . Δαισάνη , πτισσάνη, από σίτου έψημένη έψηθείσα .
Δαύω , το κοιμώμαι. έκ τού εύδω. είρηται παρά το δαίσασθαι δ' έστιν ευωχείσθαι , την

Δαδαπτoυσι, παρά το δάπτω , επιτατικόν δε το α . γαρ πρώτην τροφήν προ της ευρέσεως των άρτων ού

Δαουξ, εις το δολάυξ. τως έχρώντο.

Δάει , εις το γέλιος. Δαιταλεύσι , θιασώταις η συμπόταις. παρα την δαϊτα
Δαήρ, ανδρος αδελφός , παρά το δαίω , δε σημαίνει το δ σημαίνει την ευωχίαν. ή παρα το δαίω το ευωχού

γινώσκω , αφ' ου το εδέην, και εν γνώσει τους κατ' επι-30 μαι δαιαλεύς, και διαιταλούς πλεονασμό του τ .
γαμίαν οικείοις. τινές δε παρα το δαίω και σημαίνει το Δαίμων όνομα , σημαίνει δε τον δαίμονα και τον επι

καίω, είγε τούτοις εν τούς γάμοιςέθος εστί λαμπαδη- στήμονα και τον δαΐζοντα , και τον διακόπτοντα .

Φορείν , ούτω και παρά το πατώ το συνουσίαζω. Δαίμων , σημαίνει έξ. τον πάντα ειδότα θεον τον

Δαμαλευς , εις το δαιταλεύσι. ακάθαρτον , τον τεχνίτην , τον μακάριον , τον πλού

Δαίδαλα, εκ του δαιδάλλω του σημαίνοντας το ποι- σιον , τον ευτυχή και τον αστέρα .

κίλλω , τούτο δε εκ του δαίω του μέλλοντος . Δαιτρος, ο μάγειρος , παρά το δαίω το μερίζω καιo

Δαίδαλος , όνομα παρα το δαίω το γινώσκω , οίονεί και κόπτω , ήγουν και διαιρών και κόπτων τα κρέα.ο

πολυΐστωρ. Δαίνυτο, παρατατικός τρίτου προσώπου των εις με

Δαιμόνιος , ο μακάριος , επιστημονικός. το νι ιώτα από του δαινύω , έκτης συζυγίας των βαρυτόνων. το

ως επίθετον , το μο μικρόν ως κοινόν , εκ του δαίμων ,40 παράγωγον δαίνυμι.
δαίμονος . Δαιτυμόνος , και το άριστον ποιών , παρά το γαϊτα , και

Δαιμονέστατοι , της των αστέρων πορείας τεχνικώ- σημαίνει την ευωχίαν , δαιτυμόνες δε οι φίλοι.

τατοι , έμπειρότατοι , επιστημονικώτατοι , παρά το Δαίμονες, παρα το δαήνει τα πάντα, ή μερίζειν τα
δαίω , ο σημαίνει το μανθάνω. αγαθα και τα κακά τους ανθρώποις.

Δαίνυτο , ευωχεϊτο , τα εις ω λήγοντα ρήματα βαρύ- Δαιομένων, καιομένων , διαιρουμένον ή διανεμομένων.

τονα , ποιούνται την παραγωγήν δια του νυω , ει μεν Δα , σύνδεσμος ερωτηματικός εκτεταμενος 2) , οίον , τις

δίφθογγος παραλήγεται , δι' ενός αμεταβόλου εκφέρε- δαι όμιλος 1) : πώς δαι των άλλων Τρώων. ο δε συμ

ται , οίον δαίνω , δαινύω. ει δε ενί Φωνηεντι διπλα- πλεκτικός δε συνεσταλμένος .

σιάζει εις το σύμφωνον , οίον έω , εννύω , σβέω σβεν- Δαντος , θηλυκού γένους μόνου. , γενική των ενικών,

50 ή δαϊς της διαιτος . γέγονε δε απο του δαίο ρήμαη

Δαίς , ή μεριστη ευωχία. τρία εισίν εις αις ονόματα. τος , του σημαίνοντας το κόπτω και μερίζω, τουτ'έστιν

αρσενικόν το παίζ, θηλυκόν το δαις , ουδέτερον το η μεριστη ευωχία , ή ίσως διδομένη πάσι. ο μέλλων

σταϊς. σημαίνει δε την ζύγην . και εις το παίς. δείσω , και κατ' αποβολην του ω δαίς , και οξύνεται,

Δαίμων, παρά το δαίω το γινώσκω , ο ειδήμων πάντων . το δε παίς και σταϊς περισπάται .

νύω.

,

1) II. IV , 105. 2 cf. Arnimonius . 3 ) Π . Χ , 408. ibid. Barn .
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Δαΐς , η λαμπας οξύνετα, εκ του δαίω : δάϊς δε η μάχη δε δαμαλις παρα του δαμάζεσθαι άλις και ούτως ήμε

βαρυτόνως. ρούσθαι .
Δαίω , το κοιμώμαι εκ του εύδω . Δάμαλις και δαμάλις 3) διαφέρει.

Δακτύλιος, επί της έδρας , ήγουν και άφεδρών, ήτοι Δανα, ξηρα ξυλα , παρά το δην. τα δια τον χρόνον

διοι το δακτύλω εφικτόν είναι. ή από του στρογγυλό- ξηρά. - ή παρατο δίκίω το καίω.

τητα του σημαντήρος , τουτ'έστι της σφραγίδος. ο δε Δαμείεν , δαμάν ο κανων, τα εις μεν εκτικα δι

Φορούμενος από του περί τον δάκτυλον ιέναι. φθόγγω παραλήγεται. έστι δε δαμείημεν , επειδή απο

Δαΐφρων, ο πολεμικών φρόνημα έχων , παρά το δά του δανείων γίνεται . και κατα συγκοπην δε μείμεν. το

• δοτική και το Φρήν. το δε διάίς παρά το δαίο το δημα δαμώ, σημαίνει το υποτάσσομαι , ο μέλλων δα .

κόπτω, κατά διάλυσιν δαίω , και πλεονασμό του το μήσω. Ο δεύτερος αόριστος έδαίον , έδα ειην, εύαμημεν,

δαίζω , ο μέλλων δαΐσω , και εξ αυτού δαίς και εξ το γαρ μ τούτο ουκ έστι κλιτικών , αλλά θεματικών.

αυτού δαΐδος. Ο κανων, τα εις ις οξύτονα θηλυκα παν γαρ πρώτου πρόσωπον εις ν λήγον , μη έχον το μ

υπέρ μίαν συλλαβην δια του δος κλίνεται , ελπίς , ελ- κλιτικόν τροπή του και εις σ την μετοχών ποιεϊ. ο δα

πίδος , δαίς δαΐδος. η δοτική δαίδι , κατ ' αφαίρεσιν της μείς και το ευκτικών δανείην.

δι συλλαβής δαί: εν δαι λυγρή και εξ αυτού δαίφρων. Δανείζω , έκ τού δίνος , τούτο -παρά το δίδεσθαι μετα

τα δε εκ δύο συγκείμενα τελείων ονομάτων , η απο ανίας.

ευθείας συντίθενται, ως το εωσφόρος , βουληφόρος , η Δασεία, το πνεύμα παρα το σφοδρών και μέγα είναι
από των λοιπών πτώσεων πάρεξτης κλητικής. απο προς σύγκρισιν της ψιλής , παρά το δα επιτατικόν,

γαρ ταύτης. ου συντίθεται. επί δε του κουριδίης αλό- και το σεύεσθαι το ορμάν το σφοδρώς εκπεμπόμενον

χοιο δαίΦρονος Πηνελοπίης 1) , ου σημαίνει την πολε- 20 πνεύμα.

μικήν , αλλα την σώφρονα και συνετήν. γέγονε δε Δαρθείν και καταδαρθείν το κοιμηθήναι και δράθειν,

ταρα το δάω το μανθάνω , ο μέλλων δαήσω , και εξ παρα το δρώ το ενεργώ και δρήθω το κοιμώμαι. οι

αυτού δαφρων: τα γαρ από της δευτέρας συζυγίας γαρ κοιμώμενοι ουκ ενεργούσι.

των περισπωμένων γινόμενα ονόματα, ή τω ο παραλή- Δαρδαπτoυσι, διασπαράσσοντες εσθίουσιν επέκτασις δε

γεται, ως το αμαρτω αμαρτοεπης , μισώ μισογύνης. .. έστι του δασέος , εμφάσεως, χάριν.

ή τωι ως ειλώ ειλίπους, οιδώ Οιδίπους, αμαρτω αμαρτί. Δανείον, παρά το δάνος , ο σημαίνει το δώρον , ως ουν
νους . ούτω και δαώ δαΐσω δαίφρων. ή παρα την δια πρό τέλος τέλειον , ούτως δάνος , δάνειον, κατ' αντίΦρασιν

θεσινκαι το Φρήν» δαίφρων. σημαίνει δε η δια επίτασιν, το μη δωρον Τρύφων δε και του “Αρποκρατίου 1) φησί , το

Δαίδαλος , το δαι δίφθογγος , παρα γαρ το δαίω το παλαιον επί του αναφαιρέτου δώρου τάττεσ.9ι την

ποικίλλω γίνεται και οιονεί ο πολυίστωρ. -30 λέξιν . δίδευσι ) δε το χρονίζον χρέος, παρά το δην.

Δάκνω , παρά το καίνω , μεταθέσει το ν , και πλεο- Δαπάνη, παρά το δάπτω, το εσθίω και πλεονασμό του
νασμα του α.. αν δαπτάνη , και αποβολή του τ δαπάνη. ή δαπάνη

Δάκρυον, δάκνυόν τι εστι απο του δάκνεσθαι δι' αυ- δέοντος σπάνις, ήγουν ελάττωσις.

του τα όμματα. ή και τα πολλα από της δηκτικής λύ- Δάπηρες,τάπητες , παρα το εν δαπέδω στρώννυσθα:
πης γίνεται . έγκειται το ιδα , δηλούν το άγαν , ας το ζα , αφ' ου το

Δάκτυλος, παρά το δράσω δάκτυλος , αδελφοποιός ών. μέγα. το μέγα ούν πεδίον ζάπεδον , μεταθέσει του και

και αδελφατα τικτόμενα. εις ζ.

Δαλός , παρά το δαίω , το καίω, δαίσω , δαλος. και εις Δάπτω, εις το δαρβάπτω και δαπάνη.
το αρίδηλος. Δαρεικος, από του Δαρείος γέγονε δαρειακός και κατα

Δαμά , ενεστώτος. γέγονε δε παρά το δεμώ, το δαμά-40 συγκοπήν δαρεικος.

ζω και καταπονώ , ο β αόριστος έδαμον, και ο μέλλων Δαύω, το κοιμώμαι, παρά το εύδω δεύω, κατ' υπερβι
δεύτερος δαμώ. δαμάς , δαμά. τινές δε ούτω, δαμώ, βασμόν του δ , και τροπή του ε εις α δαύω.

δαμάσω, το γ δαμάσει , και αποβολή της σει συλλα- Δαφoινoς, εκ του Φοινός ο πυρδος , και τούτο εκ του
βής δαμά . Φόνος , και το θηλυκόν φονη , και πλεονασμό του και

Δάμαρτα, η γαμετή , παρα το δαμάζεσθαι και υπο- φοινή και το αρσενικόν Φοινος , και μετα της δα δα .

τάσσεσθαι τώ ανδρί. φοινός. διότι ουκ αναβίβασε τον τόνον; κανών γάρ

Δαμασκός, πόλις Συρίας και παρα το αντιλαμβάνεσθαι. έστιν ο λέγων , τα εις ος οξύτονα έν συνθέσει αναβί

είρηται δε ότι δαμάσων στρατεύματα 2) μετα Διονύσου βάζουσι τον τόνον , οίον τέλος όψιτέλεστος , χωρίς ει

εκείσε σκήνην ποιησάμενος ή πηξάμενος , ιδρύσατο εκεί μη δια σημασίαν τινα κωλυθή , δια το λουγος και βροτο

σε θεου ξόανα,.: ή ούν δαμά σκήνη, Δαμασκός. ή ότι50 λουγος , και χωρίς των εθνικών , δια το Αχαιός Πανα'

'Ασκος είς των γιγάντων , ος μετα Λυκούργου τον Διόνυ- χάιος, και χωρίς του ιατρος αρχιατρός, τούτο γαρ

σον έδησε , και εις ποταμον ενέβαλεν , εφονεύθη υπό φυλάττει τον τόνον έν τη συνθέσει , αρχιητρός γαρ.

“Ερμού. και 'Ασκός εξεδάρη και εκεί ετάφη , και εκ του τούτο δε δια το σημαινόμενον , ώς είπον , εκωλυθη βα

σαφέντος, η πόλις εκλήθη. και τα οίνοδόχα δε δέρμα-. ρύνεσθω.

τα καλούσιν ασκούς. Δαψιλής , αρκετος , κεχορτασμένος , παρά το δάπτω το

Δαμάσκηνον, παρά το θαυμαστώς κινείν. θαυμα- εσθίω , ο μέλλων δαψω. και εξ αυτού κατα
тарауш

σκηνόν τι ον. γην δαψιλής

Δαμαλις , θηλυκών και δαμάλιoν το θηλυκόν και μι- Δαψιλος, ψιλόν λέγεται το μόνον και ταπεινον , ως

κρών βοΐδιον. το δε αρσενικόν ταύρος. ετυμολογείται και ψιλος στρατιώτης , και μεμονωμένος και όπλα μη

>

>

1) Forf. ex Od. XV, 355.

liqua omila, funt. vid . Animon.

2 ) Vid. Ειym. Μ. 3 ) Re- 5) Ειym. Μ . Δίδυμος .

4 ) Ειym. Μ. 'Απαρκτίωνος . ::

I 2
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έχων και μετα του δα επιτατικού μορίου δαψιλος ο λία. η παρα το δέω δεηρος, και κατά τροπήν του οP
αρκετός και ικανός. εις λ , και κατα συναίρεσιν του ε και η εις την ει δί

Δεδασται , με μέρισται , εκ τού δω διάζω , γέγονε το δέ- φθογγον δειλος .

δασται παθητικός παρακείμενος τρίτου προσώπου. Δειλός, δια της ει διφθόγγου γράφεται. ώσπερ γαρ

Δεδμήατο , ο κανων, ταύτα δε τα τρίτα οι Ίωνες. παρα τον χήσω μέλλοντα , τον δηλούντα το χορήσω
έστι δε δεδμέατο , και εκτάσεις του ε δεδμήατο , χρόνου γίνεται χηλος ή κιβωτος, και παρά το χύσω χυλος,

υπερσυντέλικού. το βήμα β συζυγίας των περισπωμέ- και παρα το βήσω βηλος ο βαθμός: ούτω και παρα

νων , όπερ γίνεται δαμώ · εξ ου και το , δη πόλεμος το δείσω δειλος δια διφθόγγου. σημαίνει δε το δειλος
τε δαμά και λοιμος Αχαιούς. δύο , τον κακόν και τον άνανδρον.'. δειλός δε κυρίως ο

Δέδοικα , μέσου παρακειμένου. το δέδοικα απο τούτο δεδιως τας ίλας των πολεμιών, ήτοι τα στίφη.

δείου εστι το φοβούμαι και ο παρατατικός έδειον, ο Δειλα κρείων , και δειλος : 'Αριστοφάνης, και δειλακρείων
παρακείμενος δέδεικα και ο μέσος δέδοιδα , και δια την πώς ήλθες και σύνθετος η λέξις , παρά το δειλος και το

επαλληλίαν των τριών δδδ , ετράπη το έν εις και , και ακρος και άκρως δειλος " είρηται και δείλακρος και δεί
εγένετο δέδοικα .

λακρα και δειλακρινός.

Δεδύναμαι, εις το δυνάστης. Δειλή, παρα το ενδεϊν τηνικαύτα την έλην. απο γαρ

Δεί, εις το δείπνον και Χρή.. της μεσημβρίας αμυδροτέρα γίνεται η του ηλίου θερ

Δειδία, η ασέληνος νυξ, η σκοτεινή , δια της ει δι- μότης. λέγεται δε και δείλη, και διέλη, και δεείλη.

φθόγγου γράφεταικατά την άρχουσαν. παρα γαρ το Δείκω, σημαίνει τρία , δείκω , το δεικνύω, εξ ου και
δεός έστιν , οιονεί η φόβου εμποιητικη. δειδία το δι απόδειξις." δίκω το βάλλω και ρίπτω , εξ ου και δι

ιωτα εξ αυτού δειλίσση δειλίσσομαι. οειδισσόμενος δια -20 κτυον· . δήκω το δάκνω εξ ου και δηγμός 3).

θέσεως ενεργητικής, ουκ έστι παθητικόν , αντί του Δείμος, "Όμηρος , δεϊμος τ' ηδέ φόβος 4) , παρά το
εκφόβων , και ουκ εκφοβούμενος. δέος δείμος , ως άνθος , άνθιμος , κύδος , κώδιμος , ο

Δαύω , το κοιμώμαι , εκ τού εύδω εστίν . Σμα μη το δέος εμποιών , όνομα πρέπον "Άρεως παιδίου. 3

δεύω επί του χρήζω συμπέση. Δεϊν , συναλοιφή του δέον δεϊν, και πλέον πλεϊν .

Δάφνη, το φυτον , δαοφώνη τις ούσα , ή εν τώ δαίεσθαι Δεϊμα, ο Φόβος, ως από του ποιήσω μέλλοντος γέγονε

Φωνούσα . ηχεί γαρ καιομένη " . μαρτυρεί Θεόκριτος. . ποίημα , ούτω και από του δείσω γίνεται δεϊμα.

χ ' ως αυτα λακκον ) μέγα κακουρίσασα. Δειμέλεος, ώσπερ παρα το τάρβος γίνεται ταρβάλεος,

Δ :ινος, ο πονηρος παρά το δέος δεεινος και δεινός , ο ούτω και από του δεύμα , σημαίνει τον φόβον δειμά

φόβον δυνάμενος τους υπεναντίοις ποιείν . λεος δια της ει διφθόγγου.

Δείσα , υγρότης , η δυσωδία, είρηται παρά το διώ , τοξοΔεϊν , το πρέπον , από του δέον γέγονε δεν κατά κρά

δια τούιγραφόμενον , και σημαίνει το φοβούμαι , ίν' σιν τοϋ ε και ο εις την ει δίφθογγον, οίον , δεν γίς

ή δίσα, ή δύσοσμος , ήν φεύγομεν . είτε ούν δια του ι, νεσθαι αντί του δέον. ώσπερ παρα το πλέον γίνεται

είτε δια της ει διφθόγγου γράφοιτο. το οιώ και δείω το πλείν. και εις το ζηρα. και εις το ζήτρείον.

διαφόρως. όθεν δέος δείος δια της ει διφθόγγου και Δενα , εις το ο δείνα.
δια του ι . όθεν και δείδιο θύνων και τρις περί αστυ Δείπνος , παρά το δει και το πονεϊν . δείπνον γαρ λέ

μέγα Πριάμου δίον 2) . γεται μεθ' ο δεί πονείν . έστι δε το λεγόμενον άρι

Δεξαμένη , η δεχομένη , ως δεξάμενος η μετοχή. στον. άριστον δε το παρ' ημίν πρωϊνον βρώμα.

Δειδίσσεσθαι, βήμα , και δειλίσσω δια του ι. ουδέ- Δείπνος πόθεν ; έκ τού δεί του σημαίνοντας το πρέπου
πωτε προ των δύο συμφώνων δίφθογγος. ευρίσκεται , και του πόνος . δειπόνoς τις ών , και δείπνος μεθ' δν

οίον ελίσσω , αινίσσω . 40 δεί πονείν , άριστον γαρ έστι παρά τους "Ελλησι. δει

Δείοω, σημαίνει το φοβούμαι . από το δέος δέω γέ- πνος ο καιρός της τροφής. και η εν τω καιρώ διδο

γονε , και κατα πλεονασμόν του ιδείω , και επενθέ . μένη τροφή : δείπνον ερίθοισιν λεύκ' άλφιτα πολλα

σει του ο δείδω , και εις το δεισιδαίμων.
πάλυνον ) . οι δε κωμικοί και οι νεότεροι συγχέουσι

Δείκηλον, το είδωλον. ώσπερ από του πέμπα γίνε- τον καιρόν , την εσπερινην τροφήν δείπνον ονομάζοντες.

τα πέμπελος , σημαίνει δε των πολλών ενιαυτόν όντα, ως και νυν μεθ' ον δει πονείν . έωθεν γαρ εσθίοντες

και ώσπερ από του άγω γίνεται άγελος και άγγελος, επί πόλεμον ή επ ' εργασίας εξήρχοντο. Έπαφρόδιτος δε

ούτω και από του δείκω του σημαίνοντας το δεικνύω παρα το δάπτω δάπτον και δάπνον , δέπνος και δεί

γίνεται δείκελος και κατ' έκτασιν του ε εις η δείκηλος . πνον , κατα τροπην και πλεονασμόν.

σημαίνει δε το ομοίωμα , φάσμα . Δεί, τέσσαρα έχει σημαινόμενα, δεί αντί του πρέπον ,

Δείκω , εις το δείξω , και δοξούμενοι και έδειξεν. 5ο και δεί αντί του χρεία εστί , οίον , δεί χρημάτων, και

Δειλία, εκ του δέω το φοβούμαι. ή εκ του δέοντος λίαν. άνευ τούτων ουδέν έστι γένεσθαι. και δεί αντί του

Δείλη, δια της ει διφθόγγου γράφεται , παρά το εν- δεσμεϊ. και δεί εν διαλύσει αντί του απερ'.

δείν και ελλείπειν την έλην , ήτοι την θερμασίαν , Δειρα , εις το γάδειρα .

δεέλη ούν φησί , έστι δε κατα κρασιν των δύο εε εις Δειρη , ο τράχηλος των ζώων. εκ του δέρων δερή και

την ει δίφθογγον δείλη. ή δείλη της δείλης , επιβόη- πλεονασμό του και δειρη. κυρίως από μεταφοράς. κατα

ματικώς , οιονεί, δείλης ήλθον. τούτο γαρ το μέρος πρώτον άρχονται τα ζώα εκδέ

Δειλος , κακός , άνανδρος , παρά το φοβείσθαι τας ίλας ρεσθαι. απο δε τούτου μετήλθεν επί των λοιπών αν

των πολεμιών. η παριν το δέω το φοβούμαι , πλεο- θρώπων. οι μέντοι Αιολείς δέρρη λέγουσι και κατα

κασμό του και δείω, ο μέλλων δείσω και εξ αυτού δει- παρασχηματισμών δέρις. σημαίνει δε την παρατετα

1 ) Idyll . I , 24 . 2 ) Π. ΧΧΙΙ , 251 . 3) Δείκω - οηγμός » cf. Ειym. Μ . .' 4 ) ΙΙ. 1V, 44σ. 5) . ΧVΙΙ , 56ο .
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μένην βύρσαν. Εύπολις δε ιμάτιον παχύ . Πλάτων δε Δελφακες, οι χοιροι απ' αυτών και δελφοί δια πονη

περιπέτασμα. ρίαν. επει και " Ομηρος ολόφρονας 1 ) αυτούς καλεί:

Δειρη και αυχήν διαφέρει. δε ρη το έμπροσθεν του οι γαρ πονηροί δελφοι προσηγορεύοντο. και οι Τυρηναι

τραχήλου , καθ' ό εστιν ο φάρυγξ. Aυχήν δε το όπι- δια την πονηρίαν.

σθεν. και εις το δολιχός. Δέλτος , βίβλος , παρά το δηλούν.

Δεισιδαιμονία , είρηται παρά το δεδιέναι τους δαίμο- Δέλλιστος , ζωύφιον όμοιον μελίσσης. και εις το όρ

νας . και παρα μεν τοίς "Ελλησιν επί καλού λαμβάνε- νιθος.

ται . ως δέον δεδιέναι τους θεούς αυτών, παρ' ημίν δε Δελφικα τα τρίποδα Ρωμαίοι έπει πρώτον εν Δελφοίς

τους Χριστιανούς επί της ασεβειας λέγεται το τής δει- γέγονε"

σιδαιμονίας όνομα. συ τους δαίμονας γαρ δεδιέναι χρή,τοΔέρμας δια τον δεσμών γίνεται δε από του διδώ δι
αλλά τον όντως όντα θεόν. κακείνους μεν μισείν ως δείς ,deic didez, didnur.δίδημι. ο παθητικός παρακείμενος δέδεμαι

εχθρούς και πολεμίους και ασπόνδους αεί: τον δε θεον και εξ αυτού δέμας. το γαρ σώμα δεσμός έστι της

τον του κόσμου πάντος ποιητήν τε και κυβερνήτης ψυχής. δεσμος δε από του δέω βαρυτονον , ή από

αγαπάν τε καί σέβεσθαι. του δεώ περισπώμενον. δεί δε γινώσκειν , ότι ο ποιητής

Δεισιδαίμων, ο δεδιως τους δαίμονας , παρά το δέω δέμας είωθεν λέγειν το έμψυχον , παρα το δέδεσθαι
δέσω . την ψυχήν εν αυτώ. σώμα δε το άψυχον , επειδή

Δείσα , παρά τον δεύσω μέλλοντα , ο βοτανωδης τόπος. σημοι εστι του ποτέ ζωντος , οίον τάφος , σώμα δε οί..

Δέησις, παρά το δέω το παρακαλώ. διαφέρει δέησις - καδ' εμον δόμεναι 2).

έκεσίας ουδέν . Δέμας λέγεται οιονεί δεσμος της ψυχής. ή παρα το

Δέησις και προσευχή και ευχαριστία και έντευξις δια -20 δέδεσθαι εν αυτώ τα μέλη.

φέρει. δέησις μεν γάρ έστιν , όταν τις αξιοϊ τον θεόν Δέμνια , εγκοίτια στρώματα , από του μένειν εν αυτούς

εις πράγμα , ή υπέρ απαλλαγής τινών λυπηρών ικεσίαν το δέμας. η παρά το δέμνω δέμνιον , ως το παίζω

προσφέρει. προσευχή δε αίτησις αγαθών. ' ευχαριστία παίγνιον. το εις σώματος αναπεσείν 2) ωκοδομημένον η

δε όταν τις υπέρ ών έπαθεν ευχαριστεί τω θεώ. συντεθεν , ή παρα το δεδεά μνείσθαι ημάς κοιμώμενοι

έντευξις δε κατηγορία των αδοκούντων , ως δοκεί μηδέν πράττοντας.
Παύλων . Δενδίλλων, διανευόμενος , παρα το δίνειν τους άλλους,

Δεκας, παρά το δεκτης αυτής είναι των αριθμών, ήτοι τους οφθαλμούς κινείν και μεταφέρειν. άλλοι γαρ

οιονεί δεχάς τις ούσα , ή τους λοιπούς αριθμούς εν οι οφθαλμοί ραδιώς είλούμενοι , και συστρεφόμενοι προς
αυτη δεχομένη. λέγεται δε και πας , παρά το πάσας εκατέρω.

δέχεσθαι τας μονάδας. ή παρά το δέχεσθαι πάντα3cΔένδρον , παρά το δέον δράσθαι. η παρα το ίδρυ
τα γένη των αριθμών. γαρ δέκατος αριθμός δέχε- νασθαι.

ται, ήγουν περιέχει εν εαυτώ πάντας τους προ αυτού Δεξιτερή, τη δεξιά , η ευθεία η δεξιτερή , από του
αριθμούς ως δεκτικός ούν πάντων λέγεται δέκατος. δέχεσθαι δ ' αυτής τον άνθρωπον τα διδόμενα, ή από

και ότι μέχρις αυτού προϊόντες οι αριθμοί , επανακάμ- του δι' αυτής διεξιέναι τας πλείονας πράξεις , ήπερ δια

πτουσι επίτην μονάδα . διο και δευτερευμένην μονάδα της αριστεράς.
καλούσι την δεκάδα οι Πυθαγοριοι. Δελφαξ , ο γαλαθηνος χοίρος, παρά την δελφών την

Δέκατος, παρα το δέχω, το λαμβάνω δέχατος και δε- μήτραν, κυρίως γαρ επί της θηλείας λέγεται δέλφαξ

δεκτικος γάρ έστιν των αριθμών πάντων ή • η δέλφών έχουσα.

δεκάς. Δέλτα, το στοιχείον οιονεί δελτα τι δν ; το ελλείπον

Δεκατευτήριον τελώνιον , από του δεκατεύτης. τού-40 τη επάρσει. ισόπλευρον γαρ τούτο ενδεές εστιν επάρ
το παρά το δεκατεύειν. δεκατεύειν δε από του δεκά- σεως τινος και αφαιρέσεως.σεως τινος και αφαιρέσεως. ου γαρ αφαιρούμεθα τι
τας εισπράττεσθαι και λαφυραγωγείν. τα γαρ από. των ίσων , ένα ίσα γένηται, έπει ούτως έτυχεν έχει εκ

των πολεμίων ληφθέντα , έδεκατεύοντο θεοίς. διο κυ- της κατ' αρχήν εκτυπώσεως . άλλοι δε από του δελτς

ρίως δεκατεύσει το καθιερώσαι , μεταφορικώς δε και του σημαίνοντας το ειρησθαι 4) , και τον τύπον έχειν

το δεκάτων οπωσούν λέγειν ή απαιτήσαι. του· δ . προεβάλλoντo εξ αστέρων συγκειμένου , ου και

Δεκαχόρδω, παρά το δέκα και το χορδόν , σημαίνει "Αρατος 5 ) μνημονεύει λέγων. δέλτό το πλευροίσιν

δε έντερον. ετυμολογείται δε παρα το χέειν ώδην ή ίσαιενσιν έoικός.

παρά το χέειν κάτωθεν την χορηγουμένην έδωδην το Δέρκω το βλέπω , εξ ου και δράκων και δορκάς.

δε χορδή παρα το χέω , το σημαίνον το κενούν , χεορ- Δέχω , σημαίνει το δέχομαι , εξ ου και δεξία και δέ

δη και χορδή ,
το χεον ωδήν ή παρα το χορεϊν την50 πας το ποτήριον.

έδωδην, δε σημαίνει την τροφήν.Δέκτο, εκ του δέχω, δεξω, και πλεονασμά του , δεξιά. Δέος , παρά το δείω το φοβούμαι , ως νείφω νέφος .

και εδεξιούτο το λυτρών , αντί του φιλοφρόνως υπ'εδέ- Δάπας , είρηται οιονεί δέχας , από το δέχεσθαι τον

χετο.
λοιπόν εκ του δεξω και παρακείμενος δέδεχε, οίνον , τροπή του και εις π . και μεταθέσει του τόνου ,

δεδεγμαι. εσεδέγμην , εδέδε ξο , και συναρχόμενον δέδεκτο, οίον , πλησάμενος οίνοιο δέπας .

και συγκοπή δέκτο. και δέχεσθαι αποινα . Δεξία , παρα το δειξιν αυτών είναι , δι' αυτής γαρ δει

Δέλεαρ, παρα το δόλος, δόλεαρ, και δέλεαρ. ήτοι κνυόμεν τα ζητούμενα. η παρα το δέχω , δεχια και

παρά το δόλον. η παρα το ελεϊν και πλεονασμό του δεξια , η παρα το δέχεσθαι επιτήδειος-ουσα. έστιο ,

δ δέλεαρ , το βέλος γαρ δολερόν έστι. τριγενές ο δεξιός , η δεξια , το δεξιόν .

OU

κατος "

6

>
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1 ) L. όλοόφρονας ex ll. XVII , 21 . 2) II . XXII , 342. Literae A figuram prae fe ferebat. corrupta. Agarbias L. II.

3 ) ct. Εtym. Μ . 4) δελτω - ειρησθαι . Δελτω τα γας τωκει ; p. 44. Β.- 5) Phaenom. 234.
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Δέρος , κώδιον , παρά το δείρω δόρος , ας μείρω μορος Δεύτε,επίρρημα παρακελεύσεως. παρα το θέω το τρέ
και φθείρω φθόρος. χω , θευτε και δεύτε .

Δεξιάδην, τον υιόν του δεξιού , ή αντί του εκ δεξιών. Δεύω , εις το δέω , σημαίνει δε το βρέχω, από του Ζευς
ε τε ουν όνομα πατρωνυμικόν το δεξιάδην , εΐ τε ποιότη- Διός , δεύω. Θέτιος γάρ έστιν ο θεός.

τος , ή τόπου επίρρημα δύναται είναι, και τους άνοις ) Δέω και δεύω, εξ ου και το , ήδ' εστί και χρυσου επι

και τους επομένοιςσυντάττεσθαι. ή γαρ ιφινόον δεξι- δεύεται 2 ) . ο ενεστως δεύω το χρήζω κατα πλεονασμόν

άδην βάλεν 2). ή βαλεν δεξιάδην ώμον · η δεξιάδην και ποιητικώς περισπώμενον δε δεήσω , εδέησα
έπιαλαενον , από των δεξιων ώμων. και πλεονασμό του υ έδευσα. έκ του δεύω το τρίτον

Δέρμα βύρσης διαφέρει. δέρμα κτηνών , βύρσα βοών. δεύεται , και οι "Ίωνες αποβολή του τ του τρίτου προ

Δέρμα , η ευθεία δερρις. σημαίνει δε την δεραν τουτο σώπου ποιούσι το δεύτερον. εκ του δέω γίνεται και

κτήνους, παρά το δέρω το εκδέρω. ή δέρβις ιμάτιον δεύτερος και εις το δειλος και δειματουμένη , και δη,

παχύ , ήτοι παραπέτασμα επί ταϊς θύραις ταις αυ- μιουργός και δεύμα και δημος και διδάσκω, και ένδεια ,

λίαις βαλλόμενον . Εύπολις, γυνή μελαιναν δέριν ήμ- και υπόδημα , και φλήναφος.

φιεσμένη , επί του ιματίου. επί δε του περιπετάσματος Δηθα επίρρημα χρόνου δηλωτικόν: έκ τού δηνα γίνεται

Πλάτων, παρά το δέρω δέρις και πλεονασμό του ο δηνθα , και αποβολή του και δηθά.

δέρβις. και εις το δειρή. Δηθύνονται εκ του δην γίνεται δηθα και δηθύω ρήμα .

Δεσπότης, παρά το δεσμον, αφ' ού το δέος , επειδη και εξ αυτού δηθύνω, το παθητικόν δηθύνομαι. και

των όλων δεσμός έστι συνέχων τα άλυτα και σφίγ- έστι τρίτου προσώπου των πληθυντικών. σημαίνει δε

γων αυτά: η παρα το δεσπόζω , δεσπόσω , δεδεσποκα , το ενχρονίζω.

δεδέσπομαι , δεδέσποσαι , δεδέσποται . και εξ αυτού204 ή και χρή επίρρημα εκ του δηθάκις.

δεσπότης. καιτη ελλείψει του σ , ανεβιβάσθη ο τόνος : Δεύω , το χρήζω, εξ ου και έδευσα.

δεσμώτης τις ών , δια του τα πάντα περιέχειν και Δεύω, το βρέχω, εξ ου και έδευσε το έβρεξε.
συγκρατείν. και εις το κύριος " ή δεσπότης παρα το Δεύειν, το βρέχειν. κυρίως δε το υπό Διός βρέχεσθαι.

δέος ποιείν , και τους δούλοις Φοβερός. ένθεν και διερος ο υγρός.

Δέρτρον , το δέρμα , παρα το δέρω , δέρτρον ως φέρω Δέω , σημαίνει 'έννεα. πέντε δια της αι διφθόγγου , και

Φέρτρον . τέσσαρα δια του ε. και τα μεν δια της και διφθόγγου

Δευοίατο , έχρηζε , δημα ευκτικόν μέσου αορίστου β. εισι ταύτα : δαίω το μανθάνω , εξ ου και δαίμων, οι.

τρίτον πρόσωπον των πληθυντικών. και οι Ίωνες επί οννεί δαιμών τις ών , και εδάην το έμαθον. ο β αόρι .

των ευκτικών του τρίτου προσώπου των πληθυντικών στος εδώην και δαιμων ο έμπειρος. δαίω το μερίζω,

μετατιθέασι τον είς α . το γαρ πειθέoιντο το πει-30 εξ ου και δαιτρος ο μάγειρος , ή ο εν τη τραπέζι κό

9ολατα λέγουσι. ούτω και τούτο. πτων τα κρέα . δαίω το ευωχούμαι , εξ ου και δαις

Δεύρο και δεύτε , το μεν δεύτε γίνεται από του θεύσω, δαιτος η ευωχία και δαιτυμόνες οι φίλοι. δαίω το καίω

θεύτε τροπή του και εις δ · δια τούτο και κλίνεσθαι εξ ου και δάδες αι καιομέναι. η ευθεία η δας , της

αυτο ομοίως τους βήμασι εις αριθμούς και πρόσωπα. δάδος. δαίω το χορεύω εξ ου και δαίσαι το χορεύσαι.

ή από του θεύω , θεύσω θεύτε. οι γαρ προκαλούμενοι τα δε δια του ε ψιλού εισι ταύτα. δέω το δεσμεύω ,

θέoυσι προς τους καλούντας. το δε δεύρο από του δεύ. εξ ου και δεσμος και δημος , και συνδεδεμένος όχλος.

σω τροπή του σ εις ρ και του ω εις οι δύο δε σημαί δέω το Φοβούμαι, εξ ου και δέος ο φόβος. δέω το

νει το δεύρο , το ενταύθα, ως εν τη δεύρο μαχησό- Ικετεύω και χρήζω , εξ ου και δέησις. δέν το πρέπον ,

μεθα και το έξω , ως εν τω Λάζαρε δεύρο έξω. εξ ου και το έδεον , έδεες έδεις , έδεε έδει , γενεσθαι ,

Δεύρο , επίρρημα παρακελευστικόν: ουδέν δε επίρρημα40 αντί του έπρεπε , κατα κρίσιν των δύο εε. και επί
εις ο λήγον , πλην του δεύρο και από το γαρ ψο του παρατατικού. δέω το δοκώ , εξ ου και απροσδεης

ποιμενικον επίφθεγμα. η δεύρο επίρρημα χρόνου δη- και επιδες και μικρού δέων.

λωτικών , και γράφεται ώσπερ και το δύο μικρον , και Δέργματα , τα όμματα. δέρξεις γαρ αι βλέψεις , ώστε
μέγα Αττικώς. έστι δε και ρημα προστακτικών , και! απο των βλεπομένων και της ενεργείας ωνόμασται , δέρ
σημαίνει δύο , το μεν εξελθε και το ενταύθα . το

κεσθαι δηλούν το βλεπόμενον .

πληθυντικός αυτου δεύτε . ει γαρ ο κανουν λάβοι αυτο Δηλητήριον, φάρμακον ολότριον , και βοτάνη θανά

επίρρημα ανοικείον έστιν , επειδή τα επιρρήματα αρι- σιμος. είρηται δε παρα το δηλώσασθαι και βλάψαι.

θμους ουκ επιδέχονται. Δημήτηρ , ή θεος , γημήτηρ τις εστι. και αυτό δε το
Δεύνυσος , ο Διόνυσος. από του Διόνυσος του ιτρα- γη δαρεικώς δια του και λέγεται δα. η δήμου μήτηρ ,

πέντος εις ε. και του ο εις υ, ούτω γαρ Σάμιοι προ-50 και Δημήτηρ κατα συγκοπήν.
.

φερονται συναιρέσει δε Ιωνικώς Δευνυσος , ως Θεόδοτος Δηθυνω, το έγχρονίζω. έκ τού δηθα και σημαίνει το

θεύδοτος. ένιοι δε αυτον Δεύνυσον ονομάζεσθαι φασιν, επί πολύ.

επειδή εβασίλευσε Νύσης. κατα γαρ την των Ινδών Δήίος , εκ του δαίω το καίω, γίνεται το δηΐω , και

Φωνην δεύνος ο βασιλεύς. περισπάται δηϊώ τρίτης συζυγίας. και δηλωθέντων
Δευσοποιον, εις το τοξίτυλοι. 'Αχαιών 4). και διαλύσει του δαίω δαίω , και πλεονασμα
Δεύσω , εις το δείσα . του και δαίζω, εκ του δαίω γίνεται όνομα δηϊος , και

Δεύτατος, ο έσχατος , παρά το δέεσθαι και ενδείν . τροπή δήίος , εξ ού , και ασπίδα δηίφοβον.

Δεύτερος , παρά το δέω το ελλείπω , ο λειπόμενος Δηίπυλος κύριον.

του πρώτου. Δήκω , εις το έδειξε και ήνυγε.

1 ) i. e. ανθρώπους . Γed cf. Εtym. Μ . S) 1. 11 , 229.2) 11. VΙΙ , 15 . 4 ) 11. ΙV , 417.
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Δ η ω σας , διακόψας: Δηλότητι, μάχη , παρα το δρούσθαι εν αυτώ τους τι
Δηλαδή, από του δηλον , ο σημαίνει το φανερον , και τρωσκομένους , εστι διακόπτεσθαι .

του δη συνδέσμου. Φανερον δή. Δηδηωμένους εκ τού δαίω το κόπτω , και εξ αυτού

Δηλονότι , Φανερον εξάπαντα. παραγωγών , δηώ δηώσω.

Δηλήσηται, έστι δηλώ το βλάπτω , παρα το κήλα τα Δηώσας, πορθήσας, χειρωσάμενος.

βέλη οιονεί φθαρτικών και βλαπτικών κατα τροπήν του Δηώ , κόπτω, καίων, πραιδεύω.

και εις δ , ως το καίω δαίω γίνεται δηλούν. σημαίνει δε Δή ωσιν , πολέμησιν.

δύο , το φανερώ και το βλάπτω. Δηω , η Δημήτηρ , ότι πολλαν εδήωσε γην , τουτέστι διέ

Δηλονότι , παρά το δήλον και σημαίνει το Φανερον , κοψε , ζητούσα την θυγατρά. η γηώ τίς έστι , κατα

και το ότι και σημαίνει το πανυ . δηλονότι γάρ έστιμο τροπήν του γ εις ο.

το πανυ Φανερόν. το δε ότι έστιν επίρρημα επιτά- Δημιουργός , ο δημάμενος το έργον ήγουν ποιείν .

σεως. Δ .1ημοσθένης, όνομα , του Δημοσθένους , ήγουν δύναμις .
Δήλον , παρα δο δαίω δαίσω , δήλον. τούτο έκ τού δά- Δην , εις το αδδην.

λος τροπή του και εις η , και αναδόσει του τόνου δή- Δήκεα , τα βουλεύματα, παρά το δαίω το μανθάνω,

λος και δηλον, σημαίνει δε το ανευρείν , εις τον γε ου ο μέλλων δαίσω και δαίμων και πάντα είδως , όθεν
συεσσι ) .

αποβολή του δ . παρ' Ομήρω αίμονα θήρης 2). δαίω

Δήγηρες , στρουθοι. ούν και δαίνεα δήνεα. αλλα το δαίω έχει σημασίας

Δήλος, εις το αΐδηλος και αρίδηλος και αρίζηλος , και διαφόρους , το μερίζω το καίω , και γινώσκω.

εξίτηλος και ήέλιος και ήλιος. Δήνεα, τα βουλεύματα, αλλά και δίκαια και ήπια,,

Δημάγωγος , άρχων, εκ του δήμον άρχειν , και δικά-20 δήνεα. οίδε παρά το μήδεα , τροπή του μ εις ν και,

ζειν και διοικείν . υπερθέσει δήνει. ή παρα το δην επίβλημα , σημαίνει

Δημήτηρ , η γη , τουτέστι του δήμου μήτηρ , ως πάντων το επί πολύν χρόνον. χρόνου γαρ δείται η βουλή , έν

τροφος ή Δημήτηρ όνομα θεάς, λέγεται δε και η γη, θεν και παροιμία δηρόν βουλεύειν να έχη και πολ

παρα το δηούν την γην, ό εστι τέμνειν. ή παρα το λών άμεινον. ή παρά το δήω, δ' σημαίνειτο ευρήσω.

δήλειν την γήν εν τη αρέσει. ή παρα το δαίειν ό εστι δήεις τον γε σύεσσι παρήμενον ') , δήνος , ως κτήσω ,

καίειν. λαμπαδούχος γαρ η θεός. ή ότι ζητούσης αυ. κτηνος.

τηςτην Περσεφόνην έλεγε δήεις ήγουν εύρήσεις . Δήρις , η μάχη και η έρις παρά το δαίω το κόπτω και

Δημήτερ και δαμάτερ διαφέρει. παρα μεν γαρ τούς σφάζω. πλεονασμό του ρ. και εις το δηλητήρ.

εύκτικούς Δημήτερ έστιν επί της θεού, δαμάτερ δε επί Δηρον, το πολυχρόνιον, ονοματικός επίρρημα, πολλα

θαυμασμού . 30 γάρ εισι τοιαύτα , ως και πέρα , της πέρας , τη πέρα ,

Δημιουργός , ο τεχνίτης , ο δειμάμενος τα έργα ήγουν πέραν του χειμάρρου των κέδρων. και πρώϊος και

ποιείν . γίνεται δε παρα το δήμιος και το έργον δη- πρωΐα , και η αιτιατική πρωΐαν. και τροπή Βοιωτική

μιουργός καικατά συναίρεσιν δημιουργός , εξ ουκαι το πρωίην, εξ ου και το επίρρημα πρώην. ούτως έστιν εκ

δημιουργώ σήμα. το δε δήμιος παρά το δημος , το δε του δηναιος αρσενικού το ουδέτερον το δηναιον , και

δήμος παρά το δέω το δεσμεύω , εξ αυτού δέμος , και συγκοπή της αι δηνών , και τροπή του και είς ρ , δηρόν,

τροπή του και εις η δημος. ήγουν και συνεσφιγμένος λαος. και μετάγεται εις επιρρηματικής σύνταξιν.

ή παρα το δέω, ο μέλλων δήσω, δεδέηκα , δεδέημαι, τι εστι δηνάριον; το τα δεινα αίρειν παρεχόμενον.

δέημος και δημος , ο ενδεόμενος τοϊς χρήζουσι. Δήπουθεν, δηλονότι , λέξις έστι συναπτική.

Δημιουργός, πολλα σημαίνει. σημαίνει γαρ, τους τα Δήσω, δίδημι, ο μέλλων δήσω. έστι δέω το δεσμεύω,,
κοινα εργαζομένους τεχνίτας, αφ' ων και ο πάντων40 ο μέλλων δέω , δω , δήσω, ο σημαίνει το ευρήσω. δήεις
ποιητής θεός δημιουργος είρηται. και δημιουργοί έκα. τον γε συεσσι παρέμεναν 4 ), δήνος , ως το κτήσω

λούντο παρά τε Αργείος και Θεσσαλοίς , οι περί τα τε. κτήνος.

λεια , ένα σημαίνει τους τα δημόσια εργαζομένους και Διαβόητος και επιβόητος διαφέρει, διαβόητος μεν
Φροντίδας έχοντας. σημαίνει δε και τα παρά τους 'Ατ. γαρ, ο επ' αρετή εγνωσμένος. επιβόητος δε ο μοχθη

τικούς τους πλακούντας εργαζομένους γυναίκας. ραν έχων Φήμην 'Ανακρέων , και μ' επιβόητον κατα
Δήμος , τα περιληπτικα δύο συντάξεις επιδέχονται , τω γείτονα ποιήσεις. τούτον δε ένιοι των ποιητικών επι
λόγω της φωνής , και τα λόγω του σημαινομένου. η σφατον καλούσι .

μεν φωνή ενική , το δε σημαινόμενον πληθυντικόν. Διαβούλιον, ουδέτερον υποκοριστικών γίνεται παρά το

Δήμος , το πλήθος , παρά το δέω το δεσμεύω, το συν- βουλή βούλιον και διαβούλιον προπαροξυτόνως. πάν )

δεδεμένον πλήθος , δέω, δέμος και δημος ", ή παρα τοσο εις ον ουδέτερον καθαρόν μονογενή ται μόνο παραλη

δέμας, οίον εν σώμα υπάρχον. ή παρά τον δασμών, γόμενα , υπερτρισύλλαβα προπαροξύνονται , είτε κύρια

τον μερισμόν. ένθεν Δημήτηρ. ή των δασμών μήτηρ. είτε προσηγορικά , είτε υποκοριστικά.

και δαίς η τροφή. Διαγγελήσονται , εκ τού διαγγέλλω , ο μέλλων διαγ

Δημος, όξυνόμενον το λίπος , παρά το δήω το καίω, γελώ , ο β αόριστος διήγγελλον ο παθητικός διηγγελλό

το καιόμενον εν ταις θυσίαις , ως παρά το θύω θυμός, μην, κα οβ μέλλων διαγγελλήσομαι, και το τρίτον

χύω χυμος , δήω δημός. και άλλως , δημος το λίπος , των πληθυντικών διαγγελλήσονται.

παρατο διαχέεσθαιευχερώς. Δοιάζειν , παρά το έν δύο στάσεσιν είναι την ψυ

Δήλος , ο πολεμικός , παρα το δαίω , δς ουκ αν φείσαιτο χήν.

του δαίειν και κόπτειν . Διαθεσις , πολλά σημαίνει , την αγάπης και την

.

ε ) .' ;" τον 558a.gr, ό. π., 8.Η. 183. 8) (Sic.) Ι. πάντα.V , 49 4 ) Οd , 407



143 14.ΔΙ ΔΙ

>

οίον

.

προαίρεσιν , και το σχήμα, και την επιθυμίαν, και την ροξύνονται , τα δε σύνθετα οξύνονται. ταύτα δε οξύ
τιμωρίαν 1.αι την κόλασιν. νονται , επειδή από ρήματος έχει την σύνθεσιν.

Διαθήκη , διττώς εκφωνείται. η μεν επί θνησκόντων εκλέγω εκλεκτος επίλεκτος δε προπαροξύνεται, επειδή

διατάξεως, και εντάλματος χαρακτήρα Φέρουσα. θά
από ονόματος έχει την σύνθεσιν , εκ της επί προθέσεως

τερα συνθηκών επί επί διαλλαγή πολεμιων συνωμοσίαν και του λέκτος. ούτως ούν και διαμετρώ διαμέτρητος.

έχουσα 1). συντίθεται δε εκ της δια προθέσεως , και Διάμετρον , το από πέρατος εις πέρας κατά πλάτος

του θήκη , διαθήκη. διάστημα.

Διαίνω, εις το διερός. Διάμησεν εθέρισε παρα το αμώ το θερίζω , και της
Δίαιτα , παρά την δια πρόθεσιν και το ιέναι. ούτω δια προθέσεως, σχήματος συνθέτου. γίνεται ούν το

και το διαιτήτης. σημαίνει δε την διαγωγής και τηντο αμώ εκ του άμη , η λέγεται η δρεπάνη.

κρίσιν . Διαμπαξ, διόλου , διηνεκώς διαπαντος , εξεναντίας .
Δίαιτα , το φαγείν και ποιείν : δαίς , διαιτος διαίτα , και από το διάρπάζω, διαρπάξω , διαρπαξ αποβολή του

δίαιτα . ω , και τροπή του ο εις μ , διαμπάς. συντάσσεται

Διαιτητης, εις το δικαστής. μετα αιτιατικής. ή εκ του πας , κατά τροπήν του σ

Διαίρεσις , παρα το διαιρεϊν και διαχωρίζειν τόδε εκ εις ξ Δωρικώς παξ και διαμπαξ , ο διόλου ων· έστι δε

τούδε. επίρρημα καιρού παραστατικού .

Διασμα, η πρώτη του ιματίου εργασία , από της δέ- Διαμπερές , παρά το πέρας αντί του διόλου, οίον απ '

σεως του μερισιού επί τους στήμονας. διμερίζουσι 2). αρχής έως τουπέρατος , τουτ'έστι του τέλους.

δέδασαι ούν δάσμα , και πλεονασμό του ιδίασμα. ή Διανοιχα διχώς , εις το τριχθά .

παρα το άσσω αττα και άστια και δίασμα. τούτο τοοοΔιάνοια , η ενθύμησις , παρά το οδόν τινα διανύειν , η

άσσω γίνεται Αιολικώς άζω, και διάζομαι. οι γαρ Αιο παρα το διανοώ ή διανοουμένη.

λείς τα δύο σσ εις και τρέπουσι. το γαρ μεσον από του Διανοια γνώμης διαφέρει . διάνοια μέν έστι διχοστα
μέγας μέζων Φασί και μείζων. και ολίσσων εκ του τούσα καθ' εαυτήν , και μη το βέβαιον έχουσα κατα

ολίγος ολίζων. βουλεύεσθαι. αφ' ου και διάνοια εκλήθη, δια το δισ

Διακηρυκεύεται, δια κηρύκων συνθήκας ή πρεσβείας σα τινα βουλεύεσθαι. γνώμη δε ή το βέβαιον εν εαυ

ποιείται. γέγονε δε παρα το κήρυξ κήρυκος , και κη- τω και ασφαλές έχουσα και οιονεί μετα του διαγινώ

ρυκεύω και διακηρυκεύεται. το δε κήρυξ από του κη- σκειν τι ποιούσα, διο και γνώμη εκλήθη , καθότι γι

ρύσσω, τούτο παρα το γήρος και σημαίνει την φωνήν γνώσκειν τι ποιεϊ.

τούτο παρά το γώ ο σημαίνει το χωρώ. ή δια της Διαπορεΐσθαι του αγανακτείν διαφέρει. διαπορεί

τραχείας αρτηρίας χωρούσα. 30 σθαι μεν το περί τι γίνεσθαι και ενεργείν. αγανακτείν

Διαπεφωνηκεν , εκ του φόνος γίνεται κατά παράδοσιν δε το οργίζεσθαι.

δια του ω. Διερος , ο υγρός , παρά το διαίνω το πλύνω η θερμαί

Διάλεκτος, καθ' ήν έκαστοι άνδρες διαλέγονται προς νω , αποβολή του και διανός και τροπή του και εις ο δια

αλλήλους κατά την ιδίαν συνήθειαν. ή από το δια- ρος, και κατά μετάθεσιν Ιωνικήν του α εις ε διερός.

λελέχθαι και διακεκρίσθαι από των άλλων, εκάστη Διαδραίω, δαίω το φθείρω. και γίνεται εκ του φθεί
γαρ αυτη διακέκριται της ετέρας από του διηλέχθαι ρω Δωρικώς φθαίρω, οι γαρ Δωριείς την ει δίφθογγον

και εξήλεχθαι ως κρατιστεύουσαν . εις αι τρέπουσι. το κύπειρον κυπαιρον λέγουσι, και

Διαίνω , το υγραίνω , απο μεταφοράς του υετού. το είχεν αίκεν, ούτω και το φθείρω φθαίρω , και

Διάκτορος, ήτοι διάφορος , δια το λόγιον είναι. ή παρα αφαιρέσει των δύο συμφώνων αίρω , και εν υπερβο

το άγω, έξω , άκτωρ , άγγελος γαρ των θεών και Ερ-40 βασμα,δαίω και σημαίνει το φθείρω. το ραι διφθόγ
μής. διάκτορος πλεονασμα του κ . διάτορος γάρ. γω ή ότι εκ της παραγωγής αυτό έχει , ή ότι κανών

Διάκονος , παρά το κονεϊν και εγκονεϊν το δουλεύειν έστιν ο λέγων , ότι τα δια τού εω ρήματα ασυναίρετα

και υπηρετείν. εξ ου και εγκονεύεται. όντα κατά δεύτερον και τρίτον πρόσωπον δια της αι

Διακοσμηθείμεν, δημα ευκτικών παθητικόν αορίστου διφθόγγου γράφεται , οίον παλαίω και το αίω .

πρώτου. κοσμηθείημεν και κατά συγκοπήν κοσμηθείμεν. Διαβοήθην, μεγαλοφωνώς, σαφώς , φανερώς , παρα

Διακρίνειν , εις το κρίνειν. το δώ και σημαίνει το λέγω , ο μέλλων ρήσω και εξ αυ

του ρήσεις και εξ αυτού δήδην και διαρρηδην επίβλημα .

Διακρινθητε , το θέμα διακρίνω, διακεκρικα , διεκρί

θην, και πλεονασμά του και ποιητικώς διεκρίνθην. το Διαπρύσιον εξάκουστου και μέγα. παρα το πεύθομαι
συντάσσεται δε μετά δοτικής.

ευκτικόν διακρινθείην, διακρινθείητε , και εν συγκοπήσο επειθόμην πύσιον και πλεονασμά του ο πρύσιον. ή

δ.κρινθητε.
από του περω περάσω περάσιος , και κατα συγκοπήν

Διακριδον, εκ του διακρίνω. πράσιος , και τροπη πρύσιος , ως μάθω μύθιον και δια

Διάλεξεις και διάλεκτος διαφέρει. διάλεξις μέν έστιν
πρύσιον. βοών Δαναούι κέλεαι.

ομιλία τις έντεχνος. - διάλεκτος δε γλώττης ιδίαμα . Δίας , ο ήρως , είς των Πελοπιδών. και γέγονε παρά το

Διαμετρώ, παρά το μέτρον. τούτο παρα το μείρω το δέος δεέτας και εν συναλοιφή δειας δια της ει διφθόγ

μερίζω.
γου ο δέος έμποιών. ή παρα την Διος γενικήν.

Διαμέτρητον , σχήμα παρασύνθετον. και πόθεν δια- Δίας , ο Ζευς , δι' ου ζώμεν, παρά το διαίνειν, τουτέστι

χωρίζονται τα παρασύνθετα εκ των συνθετώνκαι της η παρα το δείν ό έστι συνέχειν

διαφοράς του τόνου . τα μεν γαρ παρασύνθετα προπα και δεσμεύειν το σύμπαν αισθητον· ή παρά το ζην.

>

ει

.

πλύνεις την γην .

1 ) Bielius male legit συνωμοσία . χούσα . 2) (Sic .)
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" Όμηρος.

Διαπλείν περιπλειν και παραπλεν διαφέρει, το μεν Διήρης ναύς , η υπέρ δύο ερετών και διήρης , ούτως και
διαπλεϊν το επί του μέσου πλείν. το δε περιπλεν το τριήρης.

κύκλω πλείν . το δε παραπλεϊν το παρα την γην Διηνεκής, εκ του ενέκω ανεκής και μετά της δια προ
πλεϊν. ούτω και διαρρείν ' το δια μέσου δείν , το δε θέσεως διανεκής , και μεταθέσει του α εις η διηνεκής.

παραρρείν και παραμείβεσθαι , το κατα μίαν του τό- και παρά το διήκω το εκτείνω διήκης , και πλεονασμα

που πλησίον ρέειν. το δε περιδέεϊν πανταχόθεν και κύ- της νε συλλαβής διηνεκής.

κλω περιρρέειν. Δίκαιος ευσεβούς διαφέρει. δίκαιος μέν γάρ έστιν , και

Διάπυρος, εκ της δια προθέσεως και του πυρός γίνε- το προς τους ανθρώπους ίσον φυλάττων. ευσεβής δε

ται διάπυρος , ο εκκαυστικός , ο εκκαιόμενος την ψυ- και το θείον ευσεβώς σέβων και ορθώς.

χήν. διάπυρος δε και θερμος διαφέρει. τοΔικαιοσύνη, παρά το διχάζειν και διαχωρίζειν το δί
Διάφορος διαφορα , και διαφέρεσθαι διαφέρει. διάφο- καιον του αδίκου.

ρος δ' εχθρος, διαφορα η έχθρα και η διαχώρησις, Δικαστής, και διαιτητής διαφέρει. δικαστής μέν γάρ
διαφέρεσθαι το εχθρωδώς διακοϊσθμ. έστιν και κατά νόμον αιρεθείς κριτής. διαιτητής δε και

Δίκη ή περί των ιδίων , γραφη δε περί των κοινών ευ- κατα σύμφωνον αιρεθεις συμβιβάσεως χάριν . Μέναν .
θύνη υπο των αρξάντων . δρος " εί τις δικαστής ή διαιτητης θεών .

Διασεσοβημένος , τεταραγμένος , άτακτος , τεθορυβη- Δίκτυον παρά το δίκειν ό έστι δίπτειν και βάλλειν,
μένος. σοβεϊν γαρ το διώκειν και τρέχειν , παρά το εξ ου και δίκος το δίκτυον.

σέβω το ορμώ. Δίναι ποταμών εισι τα μεσότατα. ένθα το δούζος

Διαστήθην διαχωρήσαντες , αορίστου δευτέρου των εις του ποταμού , εκ των μερών είς μέσον . συναγόμενον

μι τρίτου προσώπου των δυϊκών. το θέμα ίστημι.20 σταχυοδώς, ως από της περιδινήσεως” δίνα η δίνη κέ

κατάχρησης τοϊς Αττικούς μάλιστα αρμόζει, ο μέλλων κληται.

στήσω, ο β αόριστος έστην. το γ των δυϊκών ιστήτην Δινάριον ο σταθμίζει λα όγκίαν. ογκίας τρείς.

και διαστήτην.
Διθύραμβος και ο Διόνυσος , ο οίς βεβηκώς την θυραν,

Διάττειν ορμάν διατρέχειν ή δάκνειν , οίον διαθεϊν τουτ'έστι τα της μητρος, και δις τον του Διός μηρον
απο του. θέα το τρέχω. τροπή του και εις τ .. και και ύμνος εις Διόνυσον.

πλεονασμώ ετέρου τ . Διμίτριος και πολεμικός 'Αρης. παρα το δύο μέτρας,ο '

Διάψαλμα το δια παντός ψαλλόμενον, μέρη δε λόγου ή εστι πολεμικά όπλα έχων. και Διμήτριος ο Διόνυ

δύο , δια πρόθεσις , ψαλμος όνομα. ψαλλόμενον με- σος. και Δημήτριος όνομα κύριον.

τοχή. Δικασπόλοι οι περί τας δίκας αναστρεφόμενοι , η

Δίδραγμoν ή συντέλεσις και η εισφορά. έχει δετο παρα το δικάζειν , όθεν και δίκτυον και δίσκος είρηται.

δίδραγμoν γράμματα και .

Διδάσκαλος και διδούς καλό». ή ο διδάσκων καλώς . Δικασπόλοι οι περί τας δίκας αναστρεφόμενοι βασι

Διδα σκω παρα το δαίω το μανθάνω , ο μέλλων δαίσω, λείς .

και πλεονασμό του και δαίσκω, ως όλώ όλέσω ολέσκω : Δινω έκ τού δίνη. το δι Ιώτα διάτι ; τα δια του μνη

και έπει τα εις κω λήγοντα ρήματα , ου θέλουσι πα- δισύλλαβα θηλυκα μονογενή μη όντα από επιθέτων

ραλήγειν τι ανεκφώνητος γίνεται δάσκω, και κατ' ανα- γινόμενα δια του τι γράφεται , οίον αρητίνη, θριδακίνη.

διπλασιασμόν διδάσκω. και μετάγεται ο μέλλων εις μονογενή δια του έκεινος εκείνη, μη απο επιθέτων γι.

ενεστώτα . και διατι αναδιπλασιάζεται και επειδή ο δι- νόμενα δια του Φωτεινός και το κύριον όνομα Φωτεινή,

δάσκων διπλούς θέλει είναι. μετάγεται γαρ από επιθέτου. το δι μακρόν διάτι ;
Δίδωμι πόθεν γίνεται ; έκ τού διδώ. 40. διότι εκ του είλω το συστρέφω ειλή και έστι παρα τα

Δίδυμος παρα το δύο , και σημαίνει το αστρον. ποιητη μακρον το ελαδόν.

Δίδυμος ο όρχης. είρηται παρά το δύο, το του αρί- Διθύραμβος λέγεται και ο Διόνυσος , και ομωνύμωςó

θμου σημαντικόν, δύμος και ένα διπλασιασμό δίδυμος. τω θεώ και εις αυτόν ύμνος. είρηται δε ο Διόνυσος,

η παρα το δις επίρρημα γίνεται δίσσος και δίσσυμος από του δεύτερον τέτεκθαι , από τε της μητρός και

και κατ ' αντίθεσιν δίδυμος. και δίδυμος και μεθ' ετέρου από του μηρου του Διός και εν ή ο δις θύραν βεβηκώς.

τεχθείς. Τίνδαρος δε ότι τίκτων αυτών επεβοά ο Ζευς.

Δτε παρα το δίω, ο β. αόριστος έδιον έδιες έδιε , και Διόνυσος ότι εκ του Διός ετέχθη, και άντρα της Νύ
το προστακτικών διε . :" σης έτράφη , και Διόνυσος παρά τας δύο νήσους των

Διείς τας πτέρυγας , ήγουν εξαπλώσας, το θέμα δίημι, κέντρων ορίζειν.

ο παρατατικός δίην η μετοχή και διεις . σημαίνει δέ τόσοΔιόβολον πληκτικόν πυρος κεραυνού . και διόβολον το

εκτείνας ή διανοίξας. υπό Διός. βαλλόμενον. το βο μικρόν. διόβωλον δε

Διεπέτασα έκ τού πετάω, πετώ γαρ ουκ είρηται οιονεί δύο όβωλους μέγα.

άλλα πέτω . Δίνος σημαίνει πέντε δίνος ποταμού η συστροφή του
Δίεπε ακολού. το θέμα έπω το ακόλουθέω και

ποταμού , και είδος ορχήσεως και ποτηρίου, και ο τόρνος

διέπω , ο μέσος παρακείμενος δίειπα, το ει δίφθογγος, και το έντερον.

Διεξοδικώς πλατέως, διεξοδικος ο διογκούμενος. , Δίοπος ο βασιλεύς, ή.. ο επόπτης, από του διέπεις

Διεφθαρται και διέφθoρε διαφέρει. διεφθαρται, γαρ διοπτεύειν παρα τους σώπας. ένθεν και ο βασιλεύς

υφ' ετέρου , διέφθoρε δε έτερον. και επίσκοπος και ο οφθαλμός.

Διηγήσομαι εκ του διηγώ. τούτο παρα την δια πρό- Δινωτοϊσι πεποικιλμένοις , τετορνευμένοις , η ευθεία
θεσιν και το άγω. 6ο των ενικών δινωτον , δινωτος το αρσενικόν , εκ του

Διήγημα διαγήσεως διαφέρει. διήγησις μεν γάρ έστιν, δινώ. τούτο δε εκ του δίνος. σημαίνει τον τόρνον. το

οίον ή πάσα διηγησις Ομήρου. διήγημα δε μέρος τη διώτα διάτι ; τα δια του ινος υπέρ δύο συλλαβας
ποιήσεως οίον , Αίαντος μονομαχία προς "Εκτορα. μονογενή άπαντα δια τούι γράφεται , οίον Φαυστίνος,

ETYMOLOG, T. II. K
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Ιουστίνος και προπερισπάται, πλην του καρκίνος και Διφαν παρά την διά πρόθεσιν και το αφή γίνεται
έγχίνος. διαφω και το απαρέμφατον διαφάν. :

Δινωτή ή περιφερής , δια το έoικέναι δίνω, ό εστι τόρνων Διφωσαν, έρευνώσαν, έκ τού δίζω το ζητώ. σημαίνει
Διομήδης όνομα κύριων σύνθετον. τα παρα την Διός δε και το ψηλαφώ.

γενικην συντιθέμενα αποβολή του σ . Δίχα το αυτό και διχή , παρα το δις επίρρημα διχή

Δίνος δε ο τόρνος , παρά το δονείσθαι και κυκλού- και δίχα , ως τρις τρική και τρίχα. ' δίχα Φρεσίν ήν

σθαι 1) . δανε βουλή 2) .

Διογένης , διοπείθης. τα εις ης κύρια παρασύνθετα Διφενσωρ δ' έκδικος.

εις τους έχει την γενικήν παντερπης , ευπειθής . ούτω Δισπενσάτωρ, ο οικονόμος.

και Διομήδης. σεσημείωται δε το θεοκρίνης. τα γαριοΔιστοιχία, επί των οδόντων δυστυχία.,

δια του ενης εις ου έχει την γενικήν , Λεπτίνης Διόνυσος παρά το δέος , διόνυσος και Διόνυσος τουτο

Αισχίνης. ούτως ούν και το αΐδης αίδου , παρά το έστιν εις ι τραπέντος . παρα γαρ Δηλίοις και αυτός του
ιδεών , ότι ουδέν αυτίκα τδοις . ηλίω νομίζεται , ίν' η ο δαίων , και του δάους , και εστι

Διονύσιος θεός, παρά το τας δύο νύσους των κέντρων πυρος , ή Φυτος αιτία , η Διόνυσος , παρά το πολλα.

ορίζειν. ή παρα το Νύσσαν όρος επικαλούμενον , εν ω διαλύσαι , διάλυσος , και τροπή του α εις ο και του και

λέγεται είναι τυχών. εις ν Διόνυσος. ή παρά τον νούν Διόνυσον Φησιν , ο

Διόξενος εις το πρόξενος. περί πάντα νούς. ή ότι εκ Διός έγένετο , και εν Νύσση

Δος, ο ένδοξος , το δι ιώτα . τέσσαρα γαρ εισι δισύ.. ανετρίφη. ή ότι Διός ύοντος ετέχθη.

λαβα κτητικα , θείος και Κείος , εκ της Κέώ νήσου Διϊπετεος του εκ των Διός όμβρων πληρουμένου πο
Κένος και Κείος , και δέος και Χίος δια του ι. και εις2ο ταμού .

το Ζεύς. ΔίΦρον τον αρματιον , δν ημείς λέγομεν ταπεινόν, και

Δίλος από του Ζευς Διος , δίioς τo κτητικών και δτος, ουχί θρονον.

ως Χίος και κατα κράσιν Χίος. όθεν και μακρον το ιώτα. Δίφρος, παρά το άρμα δίφρος είρηται , ότι δίφυρός έστι.
Διόσκουροι , οι του Διός επιμελούμενοι. το γαρ επιμε. δύο γαρ Φέρει. τον οπλίτης και τον ηνίοχον.

λεϊν κορειν λέγεται , ως δήλον εκ του νεοκόρος και ση. Διψης παρά το δίψα, τούτο παρα το πτω το βλέπτα,

κοκόρος. ίψα και δίψα , η βλάπτουσα το σώμα και παρά το επι

Διδρία η προθεσμία. ει δε δια του και καιρόν σημαίνει. θυμία. δίψα γαρ το επιπο.θεϊν .

Διότι εις το ότι. Διωρία η άδεια, έκ τού ώρα και σημαίνει την ένδειαν η

Διόρισον , χώρισον. προθεσμίαν.

Δίοπτρα το έσοπτρον , κάτοπτρον , κατόπτριον , ένο-30Διφθέρα και μηλωτή διαφέρει, διφθέρα μεν αιγών,
πτρον. έστι δε και όργανον γεωμετρικόν. και ιατρι- μηλωτή δε προβάτων.

κον έργον. Διφθερα σημαίνει και το βιβλίον , ή την βύρσαν , ή

Δίπλακα , διπλήν , η ευθεία η δίπλαξ , σημαίνει δε δέλτον , οίον διoφέραν , την εν τοις δύο μέρεσι φέρου

την χλαίναν. σαν τα γράμματα.

Διϊππεύω και ιππεύω και περιππεύω , το διέρχομαι. Δίφιλος, ως παρά την 'Αρη δοτικήν γίνεται αρηφιλος ,

Δίπτυχα, δίθυρα ή διπλά : έκ του διπλούς δίπλαξ, ούτω και παρατο Δ . γίνεται δίφιλος. κατά κράσιν

ως λίθος , λιθαξ , το δε διπλούς εκ του διπλούς . των δύο ιι εις έν δηλονότι μακρόν.

Διπλό η σημαίνει την πανουργίαν , γίνεται , εκ του δι- ΔιΦρηλατης παρά το δύο άγειν.

πλοος τούτο δε εκ του δύο και το πέλω δυόπελος και Διχόνοια διχοστασία , ότι εις δύο μερίζει τον νούν.

δυπλόος και τροπή του υ εις ι διπλόος διπλόου αρσενικώς.ΔρΔιχοτομος και διχοτόμος διαφέρει. αν μεν προτα
Διπλούν διπλάσιον διαφέρει. διπλούν μέν γαρ των ροξύνωμεν δηλοί τα εις δύο διηρημένα , αν δε παροξυ

κατά το μέγεθος. διτλάσιον δε των κατα αριθμόν, νωμεν δηλοί τα εις δύο διαιρούντα.

οίον διπλάσια χρήματα. διπλούν δε το ιμάτιον, ου Διώνυμον , παρά την δια πρόθεσιν και το όνομα δια

διπλάσιον. όνυμον και διώνυμον. έστι δε όνομα έχουν δύο ονό

Δι1φιλος δια του ι , ώσπερ γαρ παρα το 'Αρη δοτική ματα κύρια .

γίνεται εν συνθέσει αρηίφιλος , ούτω και παρά το Διί Διώνη η Αφροδιτη, παρά το δια παντων ιέναι,
διέφιλος . ως θέτι - θέτιν. Δίωξις εις το παλίωξις.

Δίσκος παρά το δίκειν και ρίπτειν . λέγεται δε παν Δίχω το διχάζω.

το τριχοειδές .. Διώνη η παντων Φορά .

Δις από του δύο γέγονε διάκις , και κατά συγκοπην δις 3οΔιονύσιος δε όμως : Ησίοδος 3).

ή από του δυο δυς και τροπή δις. και από του τρία Διώρης όνομα κύριον . γέγονε δε ή από της δια προθέ
τριάκις , και κατα συγκοπην τρις. και γαρ δια του σεως , και του ορώ ρήματος , διαορης. και κατ ' έκτα .

ι , προς αντιδιαστολής του τρείς αριθμού. σιν τού ο εις ω , και κατα κράσιν τοϋ ι και α εις :

Διοπομπη η πέμψις , εκ του πέμπω. απο διοπομπή μακρόν διώρης νικος , πόλεμος.

η πέμψις . Διαλύγιον σημαίνει το μεγάλως Φωνώ. και ολολυγ

Δισταγμος εκ τού διστάζω. τούτο παρα το δύο και εκ του διαλύγιον » . και τροπή του αο εις & διαλύ

το στώ , ο σημαίνει το ίστημι, γιον 4 ).

+

1 ) Pertinent ad drveta , a quo artic, interpofitione you drom 6wdern διωλύγ. L. γίνεται και του δια προθέσεως και όλο

pudins divulla ſunt. 1 ) Sic.) Forf. εκ . XV11, 5ιο. λυγή, διαολύγιον και τροπή etc.

3) Alieno loco . Perrincot line dubio ad v. Šrównios. 4) και
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Διαύρηξ, παρα το ορύσσω, δρύξω, όρυξ· επεκτάσει του ο Δόναξ ο κάλαμος , παρα το δονείσθαι ευχερώς πεφυ
εις ω διώρηξ. διακρυγη δε και επωρυγη και ώρυγή: τευμένος.

πλην του ορυγή και σημαίνει την Φωνήν. Δόντος εις το δέησι.

Δμαή γυνή μεγάλα , δμαΐς θεραπαινα δουλή. Δόρπον το καθ' ημάς δείπνον . τρισι δε τροφαΐς.

Δμώος, και δμως . έχρώντο. και την μεν πρώτην εκάλουν άριστον , ήν
Δμως παρά το δαμώ όμως, από του ομώ ο μέλλων ελάμβανον πρωίας , σχεδόν επί σκοτίας ούσης. και

δμήσω. ωνομάσθη άριστον η παρα τοτους λαμβάνοντας αυτήν

Δμώες , παρά το δεδμήσθαι, ό έστιν υποτετάχθαι. εις αριστείαν απέρχεσθαι" . ή από του προσφέρεσθαι

Ανοπαλίζω, κινώ , τουτ'έστιν η δια χειρος κίνησης και ταύτην πρώτην τροφήν , παρά το άειρε ονομασμένης

εκτίναξις. ανήρ δ' ανδρ' εθνοπάλιζεν ) : τουτέστι διατο της λέξεως. μη μοι οίνον άειρε μελίΦρονα πότνια
χειρός είχεν , ή ανήρη. έχρήσατο δε εν τη 'Οδυσσεία μήτηρ 4). την δευτέραν δείπνον , τον καθ ' ημάς λεγό
την λέξιν, τα σα ρακεα δνοπαλίξεις 2) , αντί του δια μενον άριστον.

και έστι κατά το έτοιμον 5) δείπνον ,

χειρός έξεις. είρηται δε παρα το δονείν τας παλαμας μεθ' δ δει πονείν , όπερ έστιν ενεργείν. λαμβάνοντες

δαναπαλίξαι , και εν συγκοπή ονοπαλίζω. γαρ την τροφήν, πάλιν επί τα πολεμικα εργα εποίουν.
Δκοφερόν παρα το κενόν φάους είναι. την δε τρίτην δορπον , το καθ' ημάς λεγόμενον δείπνον,
Δνόφος εις το γνόφος. και 3 εστι κατά το έτοιμον ) Ιανων έρπον , όταν είς
Διαλύγιον , το διόλου ιον , εκτάσει του ο εις α. και το κάνειν πορευόμεθα , όπερ έστι κοιμάσθαι. Αισχύλος

αναχωρήσει του ετέρου ο και πλεονασμά του γ, και δε και της τάξεως και των ονομάτων μάρτυς έστι , λε

μεταβάσει του τόνου διαλύγιον. και σημαίνει το εξα- γων" άριστα , δείπνα , δόρπνα αίρεΐσθα.

κουστον . 20Δώτειρα έκ τού δίδωμι , δώσω , δέδωκα , δέδομαι , δό .

Δοάσσατο του διάσσατο διαφέρει. , ότι το μεν δοάσσα- τειρα.

το σημαίνει το έδειξε. το δε διάσσατο συν τω ι 3). Δοτική παρα το δω , δώσω, δοτική και τας δόσεις πα
εδίστασε. ρέχουσα. και τα αποστελλόμενα.

Δογμώ , πλαγίω , δόγμα ψήφισμα. το δοκούν άμα Δόρα παρότι, εκ του δέους του θηρος εκδάρη. πάντος

ήγουν ομού. γαρ θηρίου το έκφαρμα δερα λέγεται, παρά το είναι.

Δοιάζειν , το διστάζειν , παρά το εν δύο στάσεσιν. ή αυτο φοβερόν. δέος γαρο φόβος εστί.

παρά το δεδέσθαι την ψυχήν. δοιάζειν εις το ανενδοι- Δοχή ή δεξίωσις , εξ ου και δεξιούτο το εδέχετο.
αστως. Δόξα, τιμή , έπαινος , υπόληψις , Φήμη και γνώσις.

Δοιουκοποιος, και τα κοχλιάρια ποιών. Δόξα , παρά το δοκώ , δόξω , δόκσα . και τροπή του κσ

Δοΐδυξ, παρα το δαίω το μερίζω, δαδύσκω το ταράσσω.30 είς ξ , δόξα.

η παρα το δαίω το κόπτω και ταράσσο γίνεται δα- Δοξούμενοι αντί του δοξαζόμενοι , εκ του δοξέω
δύσκω δάδυξ. σημαίνει δε το άλεκτριών. έστι δε και δοξω, και ουχί δοξοω. ή γαρ σύνθεσις εδήλωσε την

το κοχλιάριον. ακρίβειαν. κενοδοξώ γαρ κενοδο ξήσω και' ου κενοδοξί

Δοίες δωρήσαιντο . αόριστος δεύτερος ευκτικού , εκ του σω. γίνεται δε εκ τού δόξα , τούτο έκ τού δοχώ , τούτο

δίδωμι εδίδων , ο δεύτερος κόριστος έδων , η μετοχή, έκ τού δέχω το λαμβάνω.

ο δούς του δόντος , δοίην, δοίημεν , και εν συγκοπή Δότης, δότου.

δοϊμεν. Δως αγαθή , από τού δώσω. διο δότε , μετάδος ενδεεί
Δοίω όνομα , ή ευθεία των ενικών και δοιός. οι γαρ Δω- τον άρτον . μη δότε τον άγιον .

ριείς την αναλογίαν τήν εν τοις ρήμασι Φυλάττοντες Δορκα και ότι δέρκει μακρόθεν. ή εκ του οξέως δέρκει)
και εν τοίς ονόμασι πλεονάζουσι το , 1. γίνεται δε εκ40 ήγουν ορών.

του δέω, το δεσμεύω δοος και πλεονασμά του ο δοιός Δόρυ από του δρυς δρυός δόρυ , επί παντός λεγόμε
και η γενική δοιού , η ευθεία των δυϊκών δοίου . αυταρ νον υπό των αρχαίων , ως μαρτυρείται δρυμός και δρύ

- ο δοίω δούρε. Φαντα. ή παρα το δέρω ό σημαίνει το βλεπίζω. του

Δοκω το νομίζω και επιτηρώ. γαρ φλοιού λεπίζεται τα ξύλα. ή εκ του θορώ-και ση
Δοκώ και προσδοκώ , απλούν μέν α συζυγίας των περι- μαίνει το πηδώ. θόρυ τι δν και δόρυ , το έκ τής γής

σπωμένων , ανατρέχον , και ο ποιητης: επεί ούπω τοΐον ανήλυθεν

Δολιχον εις το δούλιχον. εκ δόρυ γαίης. ή εκ του δρύς , οι γαρ αρχαίοι εκ

Δολομήτις, παρά το δολώ δόλου γέγονε. δρυίνων κατεσκεύαζον ξύλων.

Δίλος παρά το δέλω το δελέαζω ήγουν πλανώ. Ιστέον Δορύαλος το γυναικείον αιδοίον , 'Αριστοφάνης, αι γυ
ότι τα της τρίτης και δευτέρας συζυγίας των περισπω-5ο ναίκες τον δορύαλον Φράγονται , παρά το δέρειν το
μένων δια του ιγράφεται εν τη ληγούση. τυπτόμενον, ή το τιλλόμενον τας τρίχας , οιονεί εκδε .

Δομεύειν εις το βοωδομεϊν. ρόμενον κατα σημασίαν εψίλουν , ως δήλον εκ του

Δομήνικος δοσμος και νικάς. παρα 'Αριστοφάνους.. ήβυλλιώσαι κάρτι παρατετιλ .
Δομώ εις το δώμα και θεμέλιον . μένει 7).

Δολοφροσύνη , δόλος έστι παν το δελεάζον. Δορύξενος εις το πρόξενος.

Δόνακες κάλαμοι αλιευτικοί, ή αυλοί , πρότερον γαρ Δόσαν το ρήμα δίδωμι , ο β αόριστος έδων , εδομεν,
ταϊς λύραις αντί κέρατος ετίθεσαν καλάμους. γέγονε το τρίτον κατα συστολήν έδοσαν.

δε παρα το δονώ το συστρέφω. Βοιωτεις επί των μη εχόντων της μετοχην εις σ οξυ

.

A

δ

ο κανων οι γαρ

1 ) 11. ΙV , 472 et Schol.

rin ai cf. Etymolog.M.

2) Οd. XIV, 513.

4) 11. VI , 161,

3) διάσσατο 6) L. έτυμον.

5) L , έτυμον .

Κ και

7) Βατ . 519. et Schol .

•.
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τονόν , ποιούσιν ισοσύλλαβον το τρίτον των πληθυντι- περιλαβείν θερίζων. είρηται παρά το δράξασθαι το
κών των πρώτω· οίον έμαθομεν, έμαθοσαν , είδομεν, εί- σημαίνον το λαμβάνειν. ούτω γαρ δραγμη καλείται το
δoσαν , και συναρχόμενον δόσαν. πλήθος των κερμάτων , ή των οβολών.

Δουλεία ποίου είδους των υποπεπτοκότων τα ονόματι, Δραπέτης παρά το δρώ σημαίνον το υπηρετώ και
προστι · και πόσοι τρόποι της δουλείας και τρείς. το κατα το πετώ ρήμα, δραπέτης . ότι οι φεύγοντες την δεσπο

δημιουργίαν, ως το , ότι τα σύμπαντα δούλα σας και τικήν υπερησίαν υπέρ του μη ληφθήναι ως οίοιτε εισι

το κατα δικαιοσύνην , ως το , ελευθερωθέντες από της τάχος χρώνται . Φιλόξενος εν β , των περί μονο

αμαρτίας εδουλώθημεν τη δικαιοσύνη. λέγεται δε και συλλαβών ρημάτων.

δουλεία και επί των αργυρωνήτων. " ως το , αγόρασα Δύναμις και ισχυς διαφέρει. ' η μεν γαρ δύναμις και
δούλον . το από επιστήμης γίνεται και μανίας και θυμού, η δε

Δούλος παρά το δέω το δεσμεύω. η παρα το δύη ή ισχύς από φύσεως και ευτροφίας των σωμάτων.

σημαίνει την κακοπάθειαν. ο εν κακοπαθεία ών: Δραγμη σταθμός ωρισμένος και το συνάθροισμα των
Δούλη ποιου είδους των υποπεπτοκότων τα ονόματι, εξοβολών. παρά το δέδραγμαι δραγμη . το παλαιον

των πρόστι και προς τινα έχεις προς την δέσποιναν. γαρ των ανθρώπων οβολούς κεχρημένων αντί νομισμα

Δούλος πόθεν παρήχθης από της κακοπαθείας δυλός τος , όσον τη χειρί δραξαμένους δυνατόν ήν περιλαβείν,

τις ών , και κατα πλεονασμόν του ο δούλος , ο κακοπα- τούτο δράγμα εκάλουν, παρά το δράξασθαι.

θων εν τω δουλεύειν .
Δυας, παρά το διϊέναι και διαπορεύεσθαι. πρώτη γαρ

Δολιχόδειρος παρά το δολιχον το μακρόν και το η δυας διχώρισεν εαυτών από της μονάδος. της γαρ μο
δειρη και σημαίνει τον τράχηλον , το λι ιώτα διάτι ; τα νάδος ένωσιν δηλούσης , η δυας διχωρισμόν δηλοί: διο

δια του ιχος δια του γράφεται. οίον , σωτήριχος,20 και τόλμαν αυτήν οι Πυθαγόρειοι καλούσιν , ως τολμή

δόλιχος , τάριχος. σημαίνει δε τον πεπασμένον ιχθύν, σασαν εκστήναι της μονάδος και αποφράδος , ως επί

πλην των παρα το τείχος , οίον , εύτειχος καλλιτειχος. κακώ λαμβανόμενον. διο και οι Ρωμαίοι τον δύο απο

διαφέρει δε δόλιχος και δολιχός. προπαροξυτόνως μεν στρεφόμενον , κατ' αντίΦρασιν αυτόν ονομάζουσι σε.

επί του οσπρίου , οξυτόνως δε το μακρόν. λοιπόν εκ κούνδον , και σημαίνει τον αισιον , ως απαίσιον αυτόν

του δολιχον το μακρόν και του δειρη γίνεται δολιχό- όντα .

δειρος και μακροτράχηλος. επειδή τα από των εις α Δρέπανον εκ του δρέπω.

και εις η θηλυκών γινόμενα. Δρόσος , κατά παράληψιν του ι , ή υπό διός υμένη δύο

Δούλοι και οικεται και θεράποντες διαφέρουσι παρα σις ούσα 1) , και πλεονασμώ τού ρ και συγκοπή του και

τοϊς αρχαιοις. δούλοι μεν γαρ και των ηδονών λέγον- δρόσος.

ται και πάντες οι τεταγμένοι υπό βασιλέως , οικεται δέχοΔραπακίζω, συνάγω, τρυγώ , δρώπα γαρ τα δρέπανα.

δεσποτών. θεράποντες δε οι υποτεταγμένοι φίλοι , υφ' Δραγμα ?α η δραγμη· η δε δραγμη σταθμός εστιν
ύν θεραπεύονται οι προσήκοντες. οβολών έξ ή είδος μέτρου . αι δε χίλιαι δραγμαι

Δούλος πάντοτε δελεάζων. ποιούσιν ενάν μίαν. όραγμη δε έστιν ή έχουσα γράμ
Δούναι και αποδούναι διαφέρει. δούναι γάρ έστι το ματα τρία .

χαρίσασθαι , αποδούναι δε το χρεωστούμενον παρα- Δραπέτης και το δρών , ήγουν το πράττειν πιστεύων.

σχεϊν. Δρομαίως , τα είς ως επιρρήματα και δια του ο μι

Δοϋπος ο ήχος , ο δέος έμποιών ήγουν φόβον, ο οδέα κρού και δια του και μεγάλου. δρομαίος επί' ενικού μι

έχων όπα , ήγουν φωνήν . και εις το ερίγδουπος. κρον , ως το , δρομαίος έθεε ο θύεμες. δρομαίως δε

Δοϋπος παρά το δέους όπως έχειν . σημαίνει δε τον επί των πληθυντικών μέγα. ως το , οίδε πολέμιοι

κτύπoν . 4Ο προς το τείχος Τεσαν.

Δουρί , ξίφει. έκ τού δρύς δρυός , και υπερβιβασμώ Δρόσος παρά το ύoυ τo βρέχω υίς , και τροπή του και

βαρυτόνως δουρος και δουρί. εις ο και πλεονασμα των συμφωνων, η παρα το ξέρω
Δραξ αλεύρου , δραξ χειρος η κράτησης και εις το πο- ρόσος και ορόσος πλεονασμώ του δ . ή παρά το Ζευς Διός

στιμόριον .
και το σεύω το ορμώ , δύοσος και εν συγκοπή και

Δράγματα, παρα το δράσσω δράξω, δέδραχα , δέδραγμαι , πλεονασμα του ο δρόσος. η παρά το όριο το πράττο

δράγμα . και το σώον , η σώους δρώσα τους κάρπους. βαρύνεται

Δραίνω εις το αδράνεια. τα εις ος δισύλλαβα δια βραχέος θηλυκού βαρύνεται.

Δράκων , δια το δράσθαι κακώς ή λυμαίνεσθαι . η παρα Δρύφαντα , θρύφαντα , το από σανίδων σύμπηγμα .

το δέρκων το βλέπω εξ ου και δορκας και ο β αόριστος Δροσούμενοι , δροσιζόμενοι, έστι δράσος και εξ αύτου

έδρακον. ούτως έχει και το έπαθον εκ του πένθω και5ο γίνεται δροσίζω και δρόσω , δροσήσει, και ο παθητικός

έτραπον εκ του τρέπω. έδαρκον ώφειλεν είναι , αλλα δροσούμενοι.

Για τον κανονα τον λέγοντας ότι έτι δε και απο μεν Δρύφακτοι ξύλινοι θώρακες , πύργοι, τα διαφράγματα,

βαρυτονων θεμάτων και τα εξής , γίνεται έδρακον. ή τα περιτειχίσματα, ή αι των δικαστηρίων θύραι,

και "Ομηρος , έδρακον αν γε. και εξ αυτού δράκων. ήγουν τα κάγκελλα , ή αι λεγόμενάκι παρ' ημίν άρ
Δράσεων παρα το δέρκω το βλέπω , εξ ου και δέργμα- κλαι .

τα τα βλέμματα. Δρυφας, αμυχή λέξις , παρά το δρυφώ δε σημαίνει το
Δράμα εις το υπόδρα. ξέω.

Δράγμα σε πληθυντικώς δε λέγεται τα δράγματα, σημαί- Δρυμος παρά το δρύς δρυός, και το δέρω το εκδέρω :
νει τους στάχυας όσους δύναται ο θεριστής τη αριστερά οι γαρ παλαιοί παν δένδρον δρύν εκάλουν.

1 ) υπό διός υμένη etc. (Sic.) Erais prioribus litteris haec lectio fuperfcripta eft . cf. Ειym. Μ .
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Δυηπαθειας άνευ πόνου και κακοπαθείας , δυστυ . "Ομηρος όφρ' αν εγω δύω κατα τεύχεα Πηλείωνος.

χίας. Ούη γαρ ή κακοπάθεια λύη τις ούσα , η λύουσα • από του δέω το δεσμώ , ως χέω χύω , και εν συνθέσει

τα μέλη, όθεν και δούλος , ο δυστυχώς και κακώςο ενδύω , ένδυσις . δοκεϊ γαρ δεδέσθαι τη εσθήτι.

πάσχων, δυηλός τις ών. Δύω παρα το συνδεδέσθαι ετέρω αριθμό και γράφεται

Δύμεναι κατέρχεσθαι , αορίστου δευτέρου και μέλλον- δια του και ψιλού και διφορείται ότι γαρ βαρύνεται ,.

τος , το ρήμα δημι , τεταρτη συζυγία των εις μι. η γράφεται δια του και ψιλού και του ο μικρού κοινώς:

δε τεταρτη απο της έκτης των βαρυτόνων , οίον δύου , ότε δε γράφεται δια διφθόγγου οξύνεται. και δια του

δυμι. ω μεγάλου Αττικώς. γίνεται δε το δοιω το δια διφθόγ

Δυνάστης παρά το δυναζω , ο μέλλων δυνάσω ο πα- γου , ως το δοιαι μεν Μενελάω , και έστι κατα διάλε

ρακείμενος δεδύνακα , δεδύναμαι , δεδύνασαι , δεδύναται ,το κτον . εν δομή δε σαωσέμεν ή απολεσθα , εκ του δύω,

και εξ αυτού δυνάστης , και κλίνεται , δυνάστου. το δια του υψηλού , πλεονασμό του ο και τροπή του
Δυναστείαις , ή ευθεία δυναστεία , παρά το δυνα- υ εις ι. και εις το άδυτα .

στεύω , τούτο παρά το δυνάστης , τούτο παρα το δύ- Δυσμενής πολέμιος , εχθρος , παρά το δυς μόριον

νημι . και το μένος και σημαίνει την δύναμιν. και εις το

Δύναμις , παρά το δύω το υπεισέρχομαι δυάμεις και δύ- εχθρός .

ναμις. Δυσπειθής ο άπιστος , απειθούς διαφέρει. δυσπειθής

Δύνανται ) ισχύουσιν , υποτακτικών εκ του δύνημι, μεν γάρ έστιν , δς δυσχερώς δέχεται τον πιστόν λόγον.

ου το παθητικόν δύναμαι και το υποτακτικών εαν δύ- απειθής δέ ος αποκρούεται , και ουδ' όλως πείθεται .

νωμαι . και ώφειλεν είναι προπερισπώμενον εαν δυνώ- Δύστηνος και δυστυχώς, παρά το στένω και το δυς

μαι . αλλα κανών εστιν ο λέγων. ότι ηνίκα ευρεθή ο2ο επίρρημα και εν εκτάσει δύστηνος , και αποβολή του σ.
ενεστως των εις μι εν χρήσει, τότε προπερισπάται το ο αεί κακώς σθένων, το δ' αυτό και άστηνος. του α

υποτακτικών , οίον τίθημι, εαν τιθώμαι , ίστημι , εαν επίτασιν σημαίνοντος.

ιστώμαι. ηνίκα ο ενεστως, ούχ ευρίσκεται εν χρήσει, Δυσφορώτατον παρά το δυς και το φορα , και σημαί
τότε προπαροξύνεται. οίον δύνημει, εαν δύνωμα. το νει το βάρος.

γαρ δύνημι ουχ ευρίσκεται εν χρήσει λοιπόν το παθη- Δυσφόρος εις το ασύψηλος και αφροδιτή.

τικών δυνάμεθα , το γ δύνωνται. Δυσωπω παρα το δυς επιρρημα , δε σημαίνει το πολύ ,
Δύο επίρρημα αριθμητικόν , γίνεται παρα το συνδεδέ- και το όπτω το βλέπω , ο το πρόσωπον βλέπων και
σθαι ετέρω αριθμώ. παρακαλών. γράφεται δια του και μεγάλου, κατ' επαύ

Δυσαλθες το δυσίατον , έστιν όνομα ουδέτερον . το ξησιν του ο εις 0 . ώπα γαρ ο οφθαλμός δια του ω

αρσενικών και δυσαλθής. γίνεται δέ έκ τού δυς και τόσο μεγάλου.

άλθω το θεραπεύω. τούτο δε εκ του άλδω το αύξω, Δώδεκα , παρά το δύο δέκα , του και ο εις ω κραθεν

το γαρ υγιές αύξεται. των γέγονε δώδεκα.

Δυσκάθεκτον , έστιν έχω το κρατώ , ο μέλλων έξω, Δωδέκατος παρά το δύο και το δέκα , γίνεται δυοδέ
ο παθητικός παρακείμενος ήγμαι, το τρίτον ήκται, και κατος και κατα κράσιν δωδέκατος.

εξ αυτού έκτος και μετα του ους μορίου δυσκάθεκτος, Δωη σοι, έστι δίδωμι, η μετοχή τους δόντος , και το
ο ακράτητος. εκ δε του δυς και του θεος γίνεται δύσ. ευκτικών δοιην , και επαυξήσει του ο εις ω δεην , μετα

θεος. η παρα το κατέχω καθεξω , κάθεκτος και του και προσγεγραμμένου.

δυσκάλεκτος , ο μη κρατούμενος. Δώμα ο οίκος , παρα το δομώ το οικοδομώ , το δε δομώ

Δύσκολος παρά το δυς και το κολλώ, ο δυσκόλως παρα το δέμω , τα γαρ εις ω λήγοντα βήματα βαρύ

τινι κολλώμενος .
40 τονα τω ε παραληγόμενα , ηνίκα περισπασθώσι τρέπει

Δυσμενής ο εχθρος και δυσμένεια ή έχθρα .
το , ε εις 6.

Δύσις τήν εσπέραν σημαίνει, παρά το δύο το αριθμητι- Δώματι η ευθεία δωμα , παρα το δομώ δομήσω , δό
κον και το φώς , παρά το εν τω σκότω συνδυάζεσθαι, μημα , και εν υπερβιβασμό δόημα και δώμα , του μα

ή δυσις , η εσπεριός γή , παρά το δύνειν τον ήλιον εν κρού εις μακρόν τρικπέντος.

αυτή, ό έστι κρύπτεσθαι. Δως όνομα θηλυκόν έστι δε άκλιτον. επειδή τα εις

Δυρράχιον πόλις νέας Ηπείρου , η πρότερον κληθείσα ως θηλυκά πρωτοσύλλαβα κύρια είσί και περισπώμενα.

Επίδαμνις , νύν δε καλουμένη Δυρράχιον, ότι κατα το . επειδή δε το δως θηλυκόν όν , ουκ έστι κύριον ουδε

τον προεχούσης άκρας γεωλόφου το κύμαπροσπίπτον περισπώμενον , αλλά μάλλον οξύνεται , τούτου χάριν
και σχιζόμενον , δαχίαν ποιεί μεγάλην , όθεν δια το έμεινεν άκλιτον.

μαχίαν και δυσορμον ήγουν ρηξιν και σχίσμα Δυρρά-scΔως παρά τον δώσω μέλλοντα , και αποβολή του ο.
χιον ονόμασαν τον τόπον. δεί γινώσκειν ότι εν τοις θηλυκούς άκλιτόν εστι το

Δύσκολος οιονεί δύσκολλος , ο δυσχερώς τινι κολλώ- δως και σημαίνει την δόσιν. οίον , δως αγαθή, άρπαξ

μενος και συναπτόμενος , από της συνδεούσης κόλλης. δε κακή θανάτοιο δότειρα. άκλιτον δέ έστιν , επειδή

ώσπερ εκ του εναντίου κόλαξ , κόλλαξ τις ών και τα εις ως θηλυκα πρωτοσύλλαβα περισπώνται και κύ

συνάπτεσθαι σπουδάζων. pics εισιν , οίον η Κως , της Κω. επειδή το δως θηλυ

Δύο και δύω Αττικώς το ω μέγα . είρηται παρά το κον όν έγραφη ούκ έστι κύριον αλλ ' οξύτονον , τούτου

διϊέναι , μόνη γαρ πρώτον διίσταται από της μονά- χάριν έστιν άκλιτον 1) .

δος , όθεν οι Πυθαγορικοί τόλμαν αυτήν είπον δύο. Δώρον παρα το δω , δώόν τι δν. και εν πλεονασμα του

Δύω , σημαίνει τον αριθμόν και το ενδύσασθαι ιματίων . ο δώρον , το διδόμενον. " Όμηρος .

ΑΝ

1) L. δύνωνται. 2 ) corrupta.
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Δώσι , παρέχoυσι. δίδωμι ο μέλλων δώσω , ο β αόρι- Δυτίνη ή δωρεα , από τον διώσαν μέλλοντος γέγονε δω .

στος έδων και το υποτακτικών εαν δω, το δεύτερον δως, σίνη, και κατα τροπήν τού σ . εις τ δωτίνη. ή από του

το τρίτον δω, και πλεονασμα της σι συλλαβής, εαν δέδοται γέγονε δοτίς , και εκείθεν δοτίνη δια του ο.

δωσι , ως παρ' Exy έχησι , εαν είπη είπησι , τρίτα και τροπή του ο εις α δωτίνη. και σημαίνει την δω

πρόσωπα εισι. ρέαν.

Δως εκ τού δίδωμι υποτακτικού , χρόνου αορίστου β και Δωτίνη είτε ξείνων, δόσις έστι παρά τον δώσω μέλ .
μέλλοντος . ο β αόριστος έδων και το υποτακτικον εαν λοντα δωσίνη και κατα τροπήν του σ εις τ δωτίνη.

δώ , δως , δω, και κατ ' επέκτασιν της σι συλλαβής 'Αλέξανδρος δε σύνθετον είναι την λέξιν , παρά την

δασι. το πληθυντικον εαν δωμεν , εαν δώτε εαν δωσι. δόσιν τίνειν , ίν' και η αποτινομένη δόσις.

Δωτηρ , ο δύτης , από του δοτης , του ο έκταθέντος ειςτοΔωτίνη η δωρέα , και "Ομηρος δώη.

ω , δωτήρ. Τέλος του Δ΄ στοιχείου.

ΑΡΧΗ ΤΟΥ E ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.

>

Το Ε θαυμάσαιμι της ονομασίας την τε γαρ επέκτασιν δοιοί γάρ τε πίθοι κατακείαται εν Διός ουδει 1) · και εις

και το κυκλότερες του αιώνος εν τώ ιδίω τύπω δηλοί . το είαται .

επέκτασιν μακράν έχουν κυκλοτερές δε το περί την Εαυτή , εμέ , σε , ε και το αυτή γίνεται αυτή επειδή

. μακραν πέριξ, ότι του όντος αιώνος μιμείται πέριξ. ανέλαβον του προαρνετικού φωνηεντός πνεύμα.

" Έ δασυνόμενον και εγκλινόμενον δηλοί αντωνυμίαν τρί- Εαυτούς και αλληλους , διαφέρει. το μεν γαρ εαυ
του προσώπου , πτώσεως αιτιατικής των ενικών, αυτόν τους επί των καθ ' εαυτους λεγομένων τάσσεται . οίον ,

η ε μέγαν περ εόντα. ορθοτονούμενον δε πάλιν τρία Αίας , ο Τελαμώνιος και Μενικές και Κρέων εαυτους απέο

δηλοί εαυτόν καλέον δέ μιν είς έ έκαστος. κτειναν , τουτ 'έστιν εκάτερος εαυτόν το δε αλλήλους

"Εα εις το εορτη. επί των συμπεπλεγμένων , οίον , 'Ετεοκλής, και Πο

Έαρ, έω το πέμπω, εν ώ οι καρποί πέμπονται . έτυ- λυνείκης αλλήλους απέκτειναν , τουτ'έστιν έτερος τον

μολογείται δε παρα το έα ορούειν. έτερον.

Εα ενεστώτος παρατατικού, προστακτικού ενεργητικού, Εβδομήκοντα εκ του έβδομος γέγονε . ώφειλε γαρ
απο τού εώ δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων. είναι εβδομάκοντα δια του ο μικρού.μικρού. αλλ' επειδή τα

*Έα , τα αγαθα , τα είς άνεσιν και διάχυσιν ημάς φέ- εις ον λήγοντα αριθμητικα ου θελουσι παραλήγεσθαι

ροντα . τα ιή τα ο , εξ ανάγκης έστρεψε το ο εις η. και

Έανός σημαίνει δύο , το ιμάτιον , παρά το έννυσθαι , γέγονε εβδομήκοντα. ωσαύτως και από του ογδόος όγδο

όταν δε είπη , εανού κασσιτέροιο , του ευχύτου και ήκοντα τον αυτον τρόπον , το εξήκοντα από του έξας

απαλού λέγει. γέγονε εξήκοντα , τροπή Δωρική του α εις η. το δε

Εάλω ελήφθη, αιχμαλωτίσθη. έστι ρήμα αλώ και ση-30 ενενήκοντα από του εννέα εννεάκοντα ώφειλεν είναι .
μαίνει το πορθω. εξαυτού παράγωγονεις με άλωμι, αλλ' επειδή ο πεντήκοντα και οι λοιποί τω η παρα
ο μέλλων αλώσω , ο β αόριστος ήλων , το τρίτον ήλω, λήγονται , τούτου χάριν κατα συνεκδρομην γέγονεν

και διαλύσει του και εις ε και α εάλω.
εκείνων , και έστρεψε το α εις η , ως ογδοήκοντα και

Εάλω , επλανήθη , παρά το στέρησιν έχεις του άλω εβδομήκοντα , και ενενήκοντα .

οι γαρ πλανώμενοι , ουχ ως θέλουσι, τυγχάνουσιν. "Εβδομος εκ τού έπτα έπταμος και έπτομος, και

“Εκνον, το ένδυτήριον πέπλον. παρα το έσσεσθαι , το κατα τροπην του π εις β και του τείς και έβδομος.

ενδύσασθαι . Έβραγχίασεν εκοπίασεν. από του βρέχω γίνεται
Εανου λεπτού ιματίου, παρά το εννυσθαι , ό εστιν βρόχος και βρόχιον το συνεχώς βρεχόμενον , εξ ου

ενδύεσθαι. έστιν έω το ενόύομαι. έανός το α μακρόν και βράχος το της θαλάσσης. και λοιπον έκ τοϋ βρό

και βραχύ, κατα ποιητικών αδειαν γένους αρσενικού. 40 χος γίνεται πλεονασμά του γ βρογχιάζω, και τροπή

Εκδότα, παρά το ηδω το ευφραίνομαι , ο μέλλων ήσω, τουο εις και βραγχιάζω και εβραγχίασα.

ο παρακείμενος ηκα , ο μέσος ήδα , και διαλύσει έκδα , Έβαλον , αορίστου β 'έκ τού βάλλω.

"Έβαψε μεν ο βαφεύς , εβάψατο μέν ο εκδούς.

*Εαρ, από του τα συνερχόμενα το χειμώνα και μεμυ- Έβλήθην έκ τού βάλλω βαλώ , ο μέλλων βλησαν, και
τότε προϊέναι και αυξεσθαι. ετυμολογείται δε αόριστος παθητικός έβλήθην.

παρα το έα αρούειν. και εις το έαρ. το εψιλον, και "Έβαν, αορίστου δευτέρου των εις μι ,από του βίβημι
• πάντα τα τοιαύτα , στέαρ , Φρέαρ , κέαρ , έαρ. και κατα συγκοπήν και συστολήν , κατα Δωριείς και

"Εαται, εκ του ήν του υπήρχαν ρημα τών εις μι , πα- Αιολείς .

θητικών ενεστως ειώθασιν οι ποιηται επί του κείνται και Έάων Ηρώδοτος , ίων ο αγαθός, θεοί δοτήρες εάων.
ποιείν , ως από περισπωμένων, το "Ιωνικόν δέμαι οΈγκέφαλος παρα το εγκεϊσθαι τη κεφαλή και το

γάρ έστι και κράσει ημα, ήται και ήνται , και Ιωνικώς κάρα οίον έγκράνιον δια το εγκεϊσθα ιδιώτερον τω

έκται , ο κανών. οι μέν τοι από περισπωμένων Φύσει μα. κρανίω.

κρού παραληγόμενοι ταύτην συστέλλουσι προ του αται. Εγκέφαλος παρά το είναι αυτόν έσωθεν της κεφα .
ούτω κείνται κέαται , και πλεονασμα του ικείαται. λής , και άρια τη κεφαλή.

ή μετοχη εαρότα.

*

1 ) 11. XXIV , 527.
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Εγγονα δια των δύο γγ σημαίνει τα τέκνα των κον εις μαι λήγον απο τών εις μι κεκλημένον , εν τη
τέκνων. ότε δε δια του και γράφεται έκγονα τα ίδια συνθέσει , τρίτην απo τέλους ποιείται την οξείαν: οίο

τέκνα .
κείμαι απόκειμαι , η μαι κάθημαι κάθηται, και μεταή

Εγγυος ανάδοχος. της εν προθέσεως εγκάθηται.

Εγγαστρίμυθος, η εκ της γαστρος μαντευομένη. Έγκαλώ , έγκλησιν εισάγω , και κατα δίκην.

Έγόγγυσα , εκ του γγύζω το γογγύζυ. *Εγκατα , παρά το έσω κείσθαι , ή από τον εγκατέχειν

Εγγύη είρηται το εις εαυτον περιά γειν και λαμβάνειν την τροφήν. λέγω δε το ήπαρ και τον σπλήνα , και

η σώμα και πράγμα το άπιστούμενον. τα περί τον πνεύμονα, έντερον δε ουκ έγκατον. το δε

Εγγίξω. εγγύς , τούτο παρα την εν πρόθεσιν και το έντερον οίον έτερον :..ή ουχ όμοιον .
γη, κυρίως ο πλησίον. τοΈγκάρσιον, πλάγιον, παρά το κείρω ρημα σημαίνει

Έγγραπτον , παρά το γρίπτω έγγραπτον.. τούτο παρα το κόπτω , ο μέλλων κέρω Αιολικώς και εξ αυτού κέρ

το γράφω.
σιος και εγκάρσιος, κατα τροπήν του ε εις α .

Εγγυαλίξ , το εις το κοίλον της χειρός δούνι . τρία Έγκέλαδος , πρόχειρος , ήτοι ήχον έν τη κινήσει τη
γαρ λέγεται, αι χείρες και οι πόδες. πολεμική αποτελούσα , ή έγκελευομένη: ή από του Εγ

Εγγυαλίζω, έστι γώ το χωρώ και δέχομαι . τούτο κελάδου του γίγαντος ή από του κελαδώ του σημαί

κατα παράγωγον γύω, και εξ αυτού γυΐα τα μέλη, έστι νοντας το μελδώ.

γούν γυιον, και άλλο παράγωγον γυΐζω και πλεονασμώ Έγκέφαλος παρα το εγκεϊσθαι τη κεφαλή. τι δε

της αλ συλλαβής , και μετα της εν προθέσεως , ως έστιν εγκέφαλος και λευκός και μαλακός , ώσπερ εξ

είκω , είκιον και ενείκιον και πλεονασμό της αλ συλ- αφρού τινος πεπηγως θερμός και υγρός : διαφέρει δε

λαβήςεναλόγκιον , ούτω και τούτο , κυρίως γαρ λέγεται 20 μυελού.

γυαλίζω το εις χειρας δούναι τι και παρασχεϊν , και Έγκώμιον το εν κώμαις αδόμενον· κώμαι δε τα του

εις το εγγυώμι. δήμου συστήματα.

Εγγύη αναδοχή, ενίοτε έκδοσις, γάμου,παρά το γω Εγκώμιον παρά το εν κώμαιςάδεσθαι κώμας δε
, . ,

το λαμβάνω γύω , και εγγυάσθαι εγγύη , εξ ου και παλαίοι τους τόπους τα .

εχέγγυον. την γαρ νύκτα ήρχοντο τινές και έλεγον όστις έποιεί

Έγγυα και εγγυάται διαφέρει εγγυά μεν γαρ ο δι- κακά πράγματα και έκακολόγους αυτούς , και εις το

δους , εγγυάται δε ο λαιβάνων. έπαινοςκαι ύμνος.

Εγγύς επίρρημα τοπικών γίνεται παρά το γη και την Έγκώμιον ο λόγος μεμπτικός , ενίοτε και επαινει
εν πρόθεσιν, δ ' σημαίνει το πλησίον. ο πλησιέστερος τικός .

της ποίας σχέσεως των τοπικώνκαι της εν τόπω. ή εκ30Έγκονεϊν σπεύδειν , οι γαρ σπεύδοντες κονιορτούνται

του εγγίζω, εγγίσω, εγγύς , κατα τροπήν τοϋ ι εις υ. τα γυμνα του σώματος .

ως εν τω Αφροδίτη Αφροδίτη , ειώθασι γαρ τούτο Έγκότραφος , έγκροταφος , ο αντικέφαλος .

ποιείν , 'Εγρεκυδοιμος ή εγείρουσα. κυδοιμον τοίς εναντίοις.

"Έγγιον , το εγγύς , δια του ι. έκ τού έγγίζω. έγγειον "Έγρετο βαρυτονως εκ του εγείρω , συγκοπή έγρω,

δε το έχον γήν διφθόγγω , οίον ευγειον , μεσόγειος και έγρομαι , έγρόμην .

έγγειον " και εχέγγυον το ασφαλές . Έγρήγορθα πόθεν γίνεται , από του εγρηγορέω , εγρη

Εγγυς το επίρρημακαι παρά την εν πρόθεσιν και την γορήσω και εγρηγόρηκα , και ο μέσοςκαι ο μέσος παρακείμενος

γύη, ην γήν καλούμεν, εγγύς , ως αν είπη τις εν γή, έγρήγορα. ενδεϊ γαρ μίαν συλλαβην από περισπωμέ

ής ουδέν των άλλων στοιχείων πλησιέστερον , ανθρώπω νων και προσθέσει της θα συλλαβής εγρήγορθα.

χερσαίω όντι. 4οΈγκτη νες οι Βοιωτοι ούτως ωνομάζοντο , ώστερ "Ύαν
"Έγειρον, οίον έγειρε την λίθον . έγειραι δε αντί του, τος , δια το κτηνώδεις.

εγέρθητι. Έγρήγορος εκ του εγρηγορώ. τούτο δε εκ του εγεί

Έγγιώ, το παραγγέλλω , το αντιφωνώ και οικειώ · και ρω , ο μέλλων έγερώ. και τροπή του ε εις ο εγoρώ.

έστι δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων. και κατ' αναδιπλασιασμόν γρεγορώ και πλεονασμό του

Έγγυώμι , οίον , εν χέρσι φυλάττω , όθεν εγγυαλίξαι , ε εγρήγορώ , και τροπή του ε εις η εγρηγορώ.

εγχειρίσαι , δούναι. "Έγχελυς όνομα ιχθύος , παρά την ύλην , εν ταυτή

Έγείρω παρα τον έγερν μέλλοντα γέγονε. οι Αιολείς γαρ λέγει τον ιχθύν έχεσθαι και κρατείσθαι τούτου

δε έγέρρω λέγουσι. "Αριστοφάνης ιππεύσιν ) : όπερ γαρ οι τας εγχέλεις

Εγκα θηται επιτηρεί , ενεδρεύει , έστιν έω το καθέ. θηρωμενοι πεπόνθασ'· όταν μέν η λίμνη καταστη λαμ.

ζομαι. εξ αυτού παράγωγον εις μι έχει , το παθητι- σο βάνουσιν ουδέν. εαν δ' άν τε και κάτω τον βόρβο

κον έεμαι ήμα, έεσαι ήσαι', έετα ηται , και μετα ρον κινουσιν , αΐρουσι. και συ λαμβάνεις ή πόλιν

της εν και της κατα προθέσεως εγκάθηται , κα! ταράττης.

ώφειλε μετα του να γράφεσθαι, αλλά πάσα συλλαβή Έγχετησιν, ή ευθεία εγχεία. και ώφειλε προπα.

προ του γ, ή και , ή κ , ή ξ , ου δέχεται ν · αλλα γ, ροξύνεσθαι , τα γαρ δια του εια επί πραγμάτων τατ

οίον άγγελος , άγκυρα , έγχος , σφιγξ. διατι επί μεν τόμενα προπαροξύνονται, οίον αμάλθεια , έστι δε η

του η, τα δύο εε εις η μακρόν κιρνωνται , επί δε τού αίξ η θεασαμένηκαι τον Δια, και υπέρεια. το δε εγχεία

κείται εις την ει δίφθογγου , επειδή η άρχουσα αυτών ποιητικώς εξετάθη. γίνεται εκ του έγχος , έγχεα , ως,

έστιν η αιτία . το μεν γαρ από συμφώνου άρχεται. Ιτέα συκέα , και πλεονασμό του και έγχεια το ει δί

το δε από φωνηέντος. προπαροξύνονται, παν παθητι-. φθογγος , διότι ανεφάνη το και εν τω έγχεια. σημαίνει

"

.

AJ

1 ) ν . 86υ. Γequ. 2 ) (Sic.) L. θρεψαμένη.
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δε όνειδος. Πολυδάμας μοι έπειτα ελεγχείην αναθή- Έδαρ εις το ήπαρ.
σει 1). οι 'Αττικοί εκτείνοντες το α ως εν τώ ιερεία Έδδεισεν, εφόβησεν. δείω το φοβούμαι , εξ ου κα!

εναλλαγήν μεν τού τόνου ποιούσι , φυλάττουσι δε την δέος , ως κλείω το δοξάζω κλέος. δείω ο μέλλων δείσω ,

γραφήν, οίον εγχεία ελεγχεία. ο αόριστος έδεισα , και πλεονασμό του και έδδεισα. ή ως

" Έ γνωκα εκ του γνωμι , ο μέλλων γνώσω , και παρακεί- από περισπωμένου δειδώ, δειδήσω , εδείδησα , υπερβι

μενος έγνωκα. βασμό του δ και αποβολή του η.

Εγκύκλιον , το απανταχού καθολικόν. "Έδει εις το δείπνος και χρή.

'Έ , μβωμα, ο δεσμός των χοιριδίων , ο λεγόμενος Εδεδέατο εις το ξυνεδεθέατο.

υπό 'Αθηναιων , όχθοσβος , υπό δέ άλλων κοσύμβη. εί- "Έδαφος η γη η καλή, η παρά το εδω , το εσθίω ,

PYTL δε παρά το κόμβον. κόμβος γαρ ο υψηλός τό - το έδoμαι, έδη , έδεται , εσθομένη και θρυπτομένη , ή πα

πος , αφ' ου και κομπάζειν τινές λέγουσι.. ρα το ηδυ , πάντα γαρ τα εξ αυτού ήδιστα .

Έγχεσιμόρων , παρά τα έγχη μεμρρηκότων πολεμι- "Εδειξεν, αόριστος πρώτος. σημαίνει τρία, την από
κων. δειξιν δια της ει διφθόγγου και το δάκνω δια του η,

Εγχειρίδιον το εν χειρί μαχαίριον , η παρά το εν και το βάλλω δια του ι. εύρηνται εν δε τους επιμε

χειρί είναι , το δια χειρός έχόμενον , προς αντιδιαστο- ρισμούς.

λην των εκπεμπομένων βελών. 'Εδελέατρον εις το αλέατρον.

Εγχειρίδιον σημαίνει και βίβλιον μικρών και ξίφος , Έδεξιούτο εις το δέκτο και δεξιώ .

παρα την χειρί δοτικήν. η παρα το έγχει και το Έδεσα η πόλις , πόθεν εκλήθης παρα το έδαφος και

ίδιον , οιονεί το ίδιον του έγχους κατα πλεονασμών πολλάκις υπο Σκίντου του ποταμού έδαφιθείσα .

του ρ. ιστέον, ότι αι ατο δοτικής ουδετέρων , εαν φέ-20Έδειλίασε, παρά το δειλιώ, τούτο παρα το δειλός.

ρηται Φωνήεν , ή έν απλούν σύμφωνoν , φυλάττεται η "Έδεσμα εκ τού έδω το εσθίω , όθεν και όσους οδόν .

ει δίφθογγος , οίον , ορείαλος , και εν τοις όρεσι διατρί- τος. ο παθητικός έδoμαι , το γ έδεται και κατέδεται,

βων , ορειγενής και εν τω όρει γεννηθείς , ηρείθυια κατ' και εξ αυτού περισπώμενον εδώ , ο μέλλων εδήσω , και

επέκτασιν τού ο εις α. σεσημείωται το ορίγανον, εαν παρακείμενος ήδεκα, ο παθητικός ήδεσμαι , και εξ αυ

δε σύμφωνα δύο, ιώτα , ορίβριμος. του έδεσμα, το είς βρώσιν επιτήδειον. και εις το σκε

"Έγρω και ο παθητικόν έγρομαι και ο παθητικός παρα- δάζω.

τατικός έγρόμην, έγρου , έγρετο δ' εξ ύπνου. "Έδω, το εσθίω , μέδω , ταύτα γαρ διφορείται , εισι

Έγχέσπαλος όνομα , εκ του έγχος , και του πάλλα γαρ βαρύτονα και περισπώμενα , ως παρά τω ποιητή ,

το κινώ , διαθέσεως ενεργητικής. σημαίνει δε τον πο- Δωδώνης μεδέων . έστι βαρύτονον έδω και περισπώμενον

λεμικον και τον γενναίον, παρα το πάλλειν το έγχος.30 εδώ , εξ αυτού δηματικών όνομα έδεμα , το παθητικών

και τα εις ος σύνθετα εις ενεργείας και εις πάθος έδομαι , το τρίτον έδεται , έδεσθαι και ανέδεσθαι το

αναλυόμενα δύο τόνους επιδέχονται. μη εσθιόμενον. σεσημείωται το αιδούμαι γραφόμενον

Εγχέασα εις το κέρας , προ γαρ του ευρηθήναι των δια της αι διφθόγγου. περισπώμενα μεδώ, πεδώ ,

ποτηρίων , χρήσιν εις κέρας έπινον οι παλαιοί . σκεδω. και εις το διασκέδασον .

"Έγχος δόρυ, παρά το έχω , έχος και έγχος , το δια Έδήδοκα ήσθιον παρα το έδω το εσθίω, ο μέσος πα
χειρος Φερόμενον όπλον. ρακείμενος ήδα , και ο 'Αττικος έδηδα , εξ ου και το

“Εγκρύπτουσα , προτρίβουσα , προσεγγίζουσα , προσπε- λέων ταύρον εοηδώς. τούτου και ενεργητικός παρακείμε

λάζουσα, οιονεί του χρωτος προσαπτόμενοι , παρά το νος ηκα , ο 'Αττικός έδηκα. και επειδή ούκ έχει εν τη

κρούς και το άπτω και σημαίνει το εφάπτεσθαι. εγ- δευτέρα και τρίτη συλλαβή το αυτο σύμφωνον , έπλε

χρώ ούν έγχραίω , εγκράμπτω και έγχρίμπτω. εκ-40 όνασεν η δη συλλαβή , και εγένετο εδηδοκα.

βολή του μ , και τροπή του και εις υ . Έδητός ή ευωχία .

"Έγχει, και έγχει ρηξάσθω , τώ δόρατη πληγείτω. "Έδος το έδαφος .

'Εγώ αντωνυμία πρωτότυπος, πρώτου προσώπου των 'Εδνον δώρου γάμου, παρά το ήδω , ήδανoν , έδινον.
ένικών , πτώσεως ευθείας.

ήδονται γαρ εν αυτώ κούραι.

Έγω ασύναρθρος , διάτι ; επειδή αι μεν αντωνυμίαι Έοομεν, εις το δόσαν.

πρώται δείξιν σημαίνουσι, τα δε άρθρα αναφοράν δη- Έδοκίμασεν, εκ του δοκιμάζω , τούτο παρα το δόκιμος,
λούσι. αναφορα δε έστιν εγνωσμένου και απόντος τινός ως Φρονώ , Φρονήσα , Φρόνιμος. το κι ιωα διάτι; τα

αναπόλησις. η δε αντωνυμία πρώτη δειξιν δηλοί. έναν- δια τού ιμος παράγωγα δια του και γράφεται.

τία γαρ η δειξις έστι τη αναφορά. Έδωδην , εφοδηκότες και εστιακότες , ήσθιον. τα απο

'Εγων ή Δωριέων διάλεκτός έστιν , η προσλαμβάνουσαςο ενεστώτων και μελλόντων κατα πρόσληψιν συλλαβής
τον, και την συ αντωνυμίαν συν λέγει μετα του και

γινόμενα , δια του ω γράφεται, οίον ζω ζωη, Φώ

όπερ προσθέσει τού η γίνεται συνή. ή και ο ποιητής φωνή , έδω 1) έδωδη εκ του έδω το εσθίω , ο μέλλων

εκκλίνωντην χασμωδίαν των φωνηέντων είπε το έγων έδησα και παρακείμενος ήδηκα και το αττικόν εδήθοκα.

μετά του ν. "Έδοσαν εις το δόσαν .

Έδαην εις το δαήρ. Έδοσο εις το απέδου.

Εδαν ηδεί , και έστιν εγώδει , έγόσμει , δια το εδανός "Έδρα εις το ενέδρα , και συνεδριάζω.

παρά το ήδω ιδανος ήν , και κατα μεταβολήν εδανός. Έδραμος, Ιστέον , ότι το έδραμον από του δρέμω έστιν ,
τα γαρ δια του ανοσ δηματικα βραχυ θέλουσιν έχειν έπει το ρηματικών όνομα πιστούται δρόμος. ως βρέμω

την άρχουσαν , οίον πραγανος , παγανος , πιθανός. βρόμος , ούτως ούν και δρέμω δρόμος. ο δε Ηρωδιανός

.

5 ) 11. ΧΧΙΙ , 100. 2) idw et reliqua femper cum fpiritu denſo.
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της

ται ει .

φησίν , ότι δύναται είναι από του δραμώ περισπωμένου Έθρόησεν, εφόβησεν , το θέμα θροώ θρoήσω, και:
εξ ου και Μένανδρος , δεδράμηκά σοι δρόμον , οίον ου- αόριστος εθρόησα , το γ εθρόησε. τούτο δε παρά το

δεις πώποτε. , και όνομα ρηματικών δράμημα . θρόος. εξ αυτού γίνεται θροΐζω , ήγουν το εκπλήττω,

"Εδνα , τα οιονεί έδρα , τα εις την έδραν της νύμφης ου ο μέλλων θρoήσω , και παρακείμενος τεθρόηκα , ο παó

διδόμενα υπο του μνηστήρος. θητικός τεθρόϊσμαι και τεθροΐσμένος. εκ δε του θρόος

"Έδρα ή καθέδρα είρηται παρά το άζω, σημαίνει δε μετα του στερητικού α αθρόος, εκ του θορώ το πηδώ ,

δύο , την ξύλινον καθέδραν , είτε τις τύχη και τον τούτο παρα το θέρω το θερμαίνω.

αφεδρώνα του ανθρώπου. και εις το αφεδρώνα. ΕΥ υπάρχει το συ ει εκ του έομαι , του παθητικού έστι

Έξήλωσα έκ τού ζηλώ , τούτο έκ τού ζήλος , τούτο το δεύτερον έη και τα παρ' ημίν γραφόμενα δεύτερα
παρά το ζέειν ολως . το πρόσωπα παθητικα δια του η , παρα τοϊς Αττικούς δια

'Εδωδη , έδα, έδη , διπλασιασμόν εδηδη και έδωδή , κατα ει διφθόγγου· εις το εκείνην αυτήν και γίνε
τροπήν τού η είς ω.

Εδώλια επί των ναυτικών καθέδρων » παρα γαρ του Ε ! και συναπτικός σύνδεσμος δια της ει διφθόγγου. α .Ει

έξω ζυγα κυρίως , είτα της νηος ζυγά. λέγουσιν οι Δωριείς , και έθος έχoυσι , το ε εις α τρέ

"Έθος παρα το έθν, το έξ έθους τι διαπράττομαι , εξ πειν. τρέχω, τράχω, "Αρτεμις "Αρτεμις , ούτως ει αι,

ου και έθος )...εκάστω γαρ έθνει ιδίον έθος έπεται. Ε ! αμένη, από του δέω δειαμίνη , και κατ' αποβολης

"Έδρύφθη το εξύσθη, παρά το λεπτίζεσθαι την δρύν: του ρ, ειαμένη. σημαίνει δε τον κάθυγρον τόπον.

ή μεταφορα εξ έρον έντο. Εταρ δια της ει διφθόγγου. από του έω του σημαίνον .

" Έδω, εις το έδεσμα, και εις το εδώδεκα , και είδαρ , τος το εκπέμπω γίνεται έαρ. τότε γαρ εκπέμπονται of

και είδον , και κεδάζω, και κηδω, και περιπέζια . 10 καρποί. και κατα πλεονασμόν του ιείαρ.

Έδωμ όνομα, και σημαίνει την θερμασίαν . Ελαρινος, εαρινός, το ει διφθόγγω διάτι; εκ του αρ
Έδων εις το δωησοι. έαρος , και κατα συγκοπήν , και πλεόνασμα του ιεία .

Έείκοσι εις το είκοσι. ρινός .

Είπε , το είπε ψιλούται: το e' πλεόναζαν προ φωνηέν. Eίασεεν συγχώρει , από του εώ, εάς, εά , και παρατα.

τος , ψιλουμένου μεν αυτού , συνψιλούται. οίκα έoικα . τικός είων , είας και Ιωνικώς είασκε .

διασύνεται δε ώρα , εώρων. ο δε Ηρωδιανός τα πλεο- Eιαμένη και ένυλος και βοτανώδης τόπος. είρηται δε
κάσαντα φωνήεντα , έν λέξεσι ταϊς απο φωνήεντος δα- ελαμένη οιονεί δειαμένη τις ούσα και ο καταδεόμενος τό,

συνομένου αρχομέναις, μεταληπτικα γίνεται του δασέος πος, κατ' αφαίρεσιν του ρ- ή γέγονε από του ημενη.

πνεύματος : οίον ηνδανε , έήνδανε. η ομαλή. δεξαμενος δεξαμένη , αρκεσσάμενος αρκεσ .

Έεισαμένη, ωμοιωθείσα , είδω, είσω, έεισα" ψιλούται30 σαμένη. είτα κατα διάλυσιν τού η εις ε και α εαμένη,
το ε προ φωνήεντος πλεόναζαν και τα εξής. ως , ήλως , αλωή 1) ηνασσεν εινασσεν. . και πλείστοις

Έέλδωρ το επιθύμημα. έστιν έλθω βήμα το επιθυμώ, εάνασσε λαούς, ' Αλκαίος , κατα πλεονασμον του και εία .

όπερ γέγονε από του έλκω , κατα μετάθεσιν του και μένη , ή των βοτάνων αυτόματος ή εξ ης ίονται αι

εις δ. εις ο γάρ τις επιθυμεί , εκεί έλκεται. εκ του νομαι,

έλθω εέλδωρ πλεονασμό του ρ. ή παρά το έλω το έλ- Ε1βει, δια της ει διφθόγγου , εκ του λείβω, λείβεις ,

κύω , εέλωρ και έλδωρ και πλεονασμό του ε εέλδωρ, πλεονάζει το λ , και αποβολή του λεβει. το δε λεί

παρα το προς αυτόν έλκειν το επιθυμούμενον. βω δια της ει διφθόγγου εν τω λ στοιχείων μαθησό.
Εζόμενος , καθήμενος, μετοχή εκ του έξω τούτο δε μεθα.

έκ τού έω το καθέζομαι. Είδυμα , κυρίως η μετοχή είδειας.

Έηκεν έπεμψεν , ο σεσημειωμένος πρώτος αόριστος ο4οΕι δε και ει μεν οι σύνδεσμοι ιδε.

ήκα και εστι παρά το ίώ το πέμπω ίημι, ήσω, ηκα Είχε το ει άρθρον συντακτικών , και το γε σύνδεσμος
ο αόριστος , και πλεονασμώ του ε έηκα , έηκεν. παρασυναπτικός.

Έναβήμα αορίστου δευτέρου ής, υπήρχε έστιν έω, Είδω το βλέπω, είδα το γινώσκα , είδα το ομοιώ, εί, ήν .
ο μέλλων έσω, και παρατατικός ήον , το δεύτερον ήες, δομένη γαλόν . είδω το φαίνω και δοκώ , το δε τοι

το τρίτον ήε , και τον εφελκυστικόν, και κράσει την κήρ είδεται είναι. εΐδω το ορμώ και πηδώ, είσατο γαρ

και πλεονασμό του και ποιητικώς έην.
έστι και εις νήων , είσατο λίμνων · είδω το σκοτίζω, εκ του κόος,

το ήν . έστι, και ρήμα περισπώμενον ειδιά , ου ο μέλλων εί

Έήνδαμεν , ήρεσκέν , έστι ρήμα άνδάνων, και παρατατικός δήσω , και εν παραγωγή ειδήμων. εΐδυ δε βαρύτονον

ήνδανον, το τρίτον ήνδανε , και κατά πλεόνασμών του εξ ου και είσω και είδμων. έστι δε ο έμπειρος.

ε έήνδάνε. 5oEίασήεν, ήΦιεν , έστι γαρ εώ , ες, ε , ο παρα
Έθαίρω εθείρω το αλοώ , και εταίρω το φιλώ, παρα τατικός είων , είας , εία , τούτο γαρ έασκε αποβληθέν

το ενθαρώ και εταρώ μέλλοντα ουκ έχoυσι.
τος του ι. το δε ι απεβλήθη , επειδή τα τοιαύτα'

"Έθειρα σημαίνει την τρίχα , από του εθείρω γέγονε , αποβάλλουσι την εν αρχαϊς κλιτικήν , οίον έτυπτον .
οιονεί η έξ έθους Φοιτώσα τινί .

Τέτυπτες, τύπτεστε, ήγον , ήγες , άγεσας. και απο

Εθελοπάκησας , εκουσίως το κακόν εκλεξάμενος, τούτου ουν έέσκει έξωσκε είασκε κατα πρόσθεσιν του και

"Ένθεν είδους πρωτοτύπου : οι μεν νέοι κατα διάλυσιν Ιωνικώς.

ποιούσιν εκ τού σου , σέο, σεόθεν , και κατα συγκοπήν Eία ται, έαται η υπήρχε , ρήμα παθητικών των εις με
και αποβολή του ο εθεν. ο δε Ηρωδιανός εκ τού εμέ, Ίωνικώς. οι μέντοι από περισπωμένων φύσει μακρι

σε , ε , τρίτου προσώπου , κατ' έκτασιν της 95ν. παραληγόμενοι , ταύτην συστέλλουσι προ του αται εις

>

5
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1) (Sic.) Ρ. έθνος .

ETYMOLOG , Τ. ΙΙ.

2) F. ήλων , εάλων , vel ηλω, εάλι . ν : Ειym. Μ. p . 3ο7. 12 .
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την οφειλομένην συλλαβήν· έημι , το παθητικόν Κεμαι, δείκηλον ομοίως παρά τον είκω το ομοιώ. είιηλ.ον και

ήμαι , ήμην, ήμεθα , ήνται , και το 'Ιωνικόν , έκτ... δείκηλον το άγαλμα.

σιγή και πλεονασμώ είαται. τρ

Είδα , η βρώσις δια της ει διφθόγγου , από του έδω Ειδωλολα , παρά το είδω το ομοιώ και το όλον .

του σημαίνοντος το εσθίω γέγονε έδαρ και κατά πλεο- ολον μεν ομοιούμενον ανθρώπων, χωρίς της ψυχής.

νασμού του ι ειδαρ , και κλίνεται είδατος. Είδωλον και ομοίωμα διαφέρει. το μεν γαρ είδωλον

Ειδής , γνώσης , υποτακτικού μέσου παρακειμένου. είδω ουδεμίαν υπόστασιν έχει , το δε ομοίωμα τινός εστιν

το γινώσκω, ο μέλλων είσω , ο μέσος πειρακείμενος άνδαλμα και απείκασμα . επειδη "Έλληνες αναπλάττουσι

οίδα , η μετοχή είδους ειδότος , και το ευκτικόν εί- τας ουχ υφεστώσας μορφές , σφίγγας , τρίτωνας , κεν
δοιμι,

και
τροπή της μι εις ην ειδοίην. και τα έχον-το ταύρους είδωλα λέγουσι , τα των ουχ υφεστώτων μιμή

τα το ευκτικόν εις ην , περισπώσι το υποτακτικών, και ματα. ομοιώματα δε τα των υφεστώτων εικάσματα,

γίνεται ειδώ , ειδής , ειδή. οίον , ηλίου , σελήνης, άστρων , ανθρώπων , θηρίων ,
Είδον , εώρακα, εκ του είδω. το είδω σημαίνει 5. ερπετών .

είδα το ομοιω ως το είδομένη γκλόω 'Αντηλορίδαο δά- Είκος , είκότος , σημαίνει η λέξις και το εύλογον και το

μαρτι ')' είδα το Φαίνω, το δε τοι κήρ είδεται είναι. ακολουθον , και το δίκαιον και το πρέπον , και το αλη

είδω το βλέπω, ως το , ίδον "Ήφαιστον δια , δώματα θές και το αρκούν.

ποιπνύοντα. εδω το γινώσκω , έπειτα, κ' αυτός είσεται. Είκότως , το αλήθως, το πρεπόντως.

έστι δε και έτερον περισπώμενον , και σημαίνει το μαν , Εικος δε ουδέτερον και εικως το ομοίωμα. και έoικός και
θάνω. "Ήρη μη δη πάντας εμούς επιέλπεο μύθους εί- έoικώς.

δήσειν· και έτερον δια του η , και σημαίνει το ευφραί- 2οΕικος, το ακόλουθον και το πρέπον. εικώς το ενίοτε

νομαι. εξ ου και ηούς . και συμβαίνον , ή το μη πάντως όν ).

Ειδυλές , επιστήμων , ειδυλα , Καλλίμαχος . και κόσσου Εικα διος, όνομα κύριον. έστι δε παρα το εικάς. ει δε
οφθαλμος γαρ απ' ευθεως όσσον ακούει , ή δύλις παρα δια της ει διφθόγγου γράφεται παρά το είκός. Εικά
το είδω το γινώσκω» είδω ειδυλής , ηδύλις, είτα πα- διος δε εκλήθη, επειδή εν τή είκάδι του μηνός εγεννήθη.
ράκυμον ειδύλις 2). Είκα 9εν , αντί του υπεχώρησεν από του είκω το υπο

Είδος , σημαίνει τρία , την μορφήν, ως δή το είδος μεν χωρώ γίνεται ρηματικόν είκάθω. και ουχ , ώς τινες

έην κακός άλλα ποδώκης. σημαίνει δε και το σχήμα, από του έκας του σημαίνοντας το πόρρω είκαθεν πλεο

πρώτον μεν είδος άξιον τυραννίδος. και το απο γένους νασμα του ..

διαιρούμενον ως γενικόν , ειδικόν . Εκειν, εις το επιεικής.

Είδος , σχήμα, εκ του είδω , οίδα , και εκ του είδω είδος3οΕίκελος , ο όμοιος, δια της ει διφθόγγου. ώσπερ
γέγονε , σημαίνει δε την μορφήν και το σχήμα και το παρα το αγω αγελος και άγγελος ούτω και από του

απο γένους διαιρούμενον , ίππον , ελαΐαν και τα όμοια. είκω το όμοι. είκελος. εν μέν τή απλότητι δια της
Είδωλον, φάσμα , είκων. παρά γαρ το είδος , και τον ει διφθόγγου γράφεται , οίον , είκελον αστεροπή 4).

είδαν ενεστώτα έστιν , η κατα τον ιδείν όλον , η παρα δια του και δε , οίον , ή δ' ανδρί έκέλη Τρώων κατεδύσαθ'

το είδα το ομοιώ. όμιλος 55 . εν δε τη συνθέσει μόνον δια της ει δι

Είδαλα, αι εις το ιδείν μόναι εικόνες , ου μέντοι και εις φθόγγου οίον θεοείκελος , υπανείκελος ανδρείκελος.

αλλην αίσθησιν. Εική , σημαίνει το ως έτυχε, δια της ει διφθόγγου.

Είδην , ει μεν από του είδένα , δια μόνου του και γρα- εκ του είκω το υποχυρώ γαρ γέγονε .

πτέον. ει δε απότου είδους προσλήψεται το ε . Είκοσιν , από του είκειν ταϊς δυσι δεκάσιν . ή ώστερ

Είεν, επίβέγια , άγε δή , η υπαρχη, συγκαταθεσίς μένο από του έεις γίνεται είς κατα στέρησιν του ε και φυ
των ειρημένων, συναφή δε προς τα μέλλοντα, ώσπερ απο λάσσει την ει δίφθογγον, ούτω και από του Σείκοσι

του δέω γέγονε ρέα , και ξέϊα ρεία , κατα πλεονασμόν είκοσι , και άλλως. πας αριθμός εντός των χιλίων

του ι , ούτω και από του έα του σημαίνοντας το εκ- θέλει στοιχείον έχειν ή φωνήεν ή σύμφωνον εκ των

πέμπω , γέγονε έα , και πλεονασμα του ιεία και εκ εκτός της δεκάδος. οίον το είς και το έν έχουσι το

τούτου εδέν. 6 , όπερ εκ του εντός της δεκάδος έστι. και το δύο.
Ε19αρ, ο σημαίνει το ευθέως , από γαρ του ευθύς γέ- έχει το δ · και το πεντήκοντα το ν δια τούτον ουν

γονε ευθαρ και τροπή του και εις ι είθαρ. τον κανόνα , το τρείς δια της ει διφθόγγου , ίνα έχει

Είχε, από του ει γέγονεν είθε, είθε κατα Δωριείς , το ε . εκ των εντος της δεκάδος. και οι τέσσαρα έχει το

επειδή το ε εις α τρέπουσι ,
ε και το α.α. ομοιως και πάντες οι αριθμοί, το δε. .

Εθισμένος,από τουεθίζω είθισμένος, κατά πρόσθε-50 οκτώ δοκεί αντικείσθαι , επειδή ουκ έχει στοιχείων εκ
σιν του ..

Εικαδιος, όνομα κύριον, από του εικας, είμάδος: το δε
των εντός της δεκάδος σχη τ* σ)· επειδη ει ήν δια

είνιας παρά το είκοσι,
του ι μόνου ουκ έμελλεν έχεις το στοιχείον εκ των

Εικάζω, εξοιώ, ως παρά το μεν ειμνάζου ,
εκτος της δεκάδος , εν δε τη συνθέσει αποβολή του ε ,

και παρά το εγκα το δει εικάζω, ελασμα,
ως εν τη τρισκαίδεκτο . ' ότι έχει στοιχεία των εντός

στα , είκαστος και μετα του στερητικού και εικαστος,
της δεκάθος τη & και το « ο και το ε. οι γαρ Δωριεία '

άκι πλεονασμό του ν. ανείκαστος.
Ο τρέτουσι το εξείς α... έκ τών εντός της δεκάδος.

Τι διαφέρει είδωλον και δείκελον; ού παρά την Εικοστος , παρά το είκειν ταϊς δύο δεκάσιν , οξύνεται

έντε ...ν , αλλά κατά την φωνήν γίνεται δε και το δια τούτο .

x "

OUTW

ε.κα.

3

4) 11. ΧΙV , 586. 5) 11. IV, 86. h ) Omilla1 ) II . III , 192 . 2) Eidulis – eldühis. Corrupta. 3 )

151 , εικότου , σημαίνει - και το μη πάντως όρ. Pieraque tu lus

corrupta .

ej . corrupta to

1 .
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Εικότα , εις το εoικότα. Ειλίπους , παρά το είλω ειλήσω.

Είκτην, μέσου υπερσυντέλικου τρίτου προσώπου των Ελεον , σημαίνει την μαγειρικής τράπεζας και την βα
δυϊκών, κατα διάλυσιν της ει διφθόγγου . το θέμα σιλικην . παρα γαρ το έλλος γέγονε έλεον . και πλεο

απο του οίκω το όμοιω εξ ου και είκων, ο μέσος πα- νασμα του ι ειλεον .

ρακ-είμενος είκα , ο παρατατικός είκον , και το γ των Ελληθυίας, τας οδύνας μετωνυμικώς , ως άρην τον

δυϊκών είχετον εικέτην , και εν συγκοπή είκτην , και : σίδηρον.

διαλύσει είκτην. ο δε Ευλόγιος Φησί. Ο παρατατικός Ελλη , σημαίνει την θερμασίαν, παρά το έλη γέγονε

εικόν , και παρακείμενος είκα , και ο υπερσυντέλικος εί- κατα πρόσθεσιν τού ι. και εις το εύειλος , και ίλιγ

κειν , είκεις , είκει: δυϊκός , είκετον , εικέτης και εν για 3 ).

διαλύσει της ει διφθόγγου εϊκέτην , και εν συγκοπήτοΕιλή λουθας και ειλήλυθας, παρεγένου. μέσου παρα
του επαγομένου τούτου και , γίνεται είκτην .

κειμένου δευτέρου προσώπου. έστι το θέμα αυτού

Είκυγα , έστι και από το είδω το μοιώ και από του είκω. ελεύθω, ελεύσω και ο μέσος παρακείμενος ήλευθα και

Εική , επίρρημα τοπικόν. ο Αττικός ελήλυθα , πλεονασμό του ο Βοιοτικώς ελή

Είκω , εις το αείκελος, και αεικής , και κέκοντας και αι- λουθα , και παρενθέσει της ει διφθόγγου είλήλουθα,

κίζω, και είκτην , και θεοείκελος , και είκελος , και και το δεύτερον ειλήλουθας .

έκουσα , και ικετης , και μοιχός και νίκος και νικας. Ειλημμένος, κεκρατημένος. το δι' αλφθόγγω διάτι;
Είκων, απο τού είκω , ου αντιπαρακείμενον το έoικα. λήβω το λαμβάνω , ο μέλλων λήψω, ο παρακείμενος

όσα γαρ εις το ο αντιπαράκεινται, το ε έχουσιν εγκεί- λέλησα , και εκβολή του πρώτου και έληφα , και πλεο

μενον· ' τα δε έχοντα του ο αντιπαρακείμενον έχουσι το νασμα του 1 ελληφα. ο παθητικός παρακείμενος είλημ

ε εγκείμενον ), οίον λείβω λοιβή , αγειρια αγορα,20 μαι και η μετοχή και ειλημμένος.'
είκω έoικα . ούτω και είκω οίκος . Ελληλα, έλαχον , το ει διφθόγγω διάτι ; λήχω τοχα

Εικον, λέγεται παρά το έoικέναι το αρχετύπω: απο λαγχάνω , ο μέλλων λήξω, ο παρακείμενος λέληχα ,

του είκω είρηται του σημαίνοντος το ομοιώ παραχθεί- και εκβολή του πρώτου λέληχα , και πλεονασμό του

σα , είτε οσίου οσία , είτε αγίου αγία . και τοσούτον ι είληχα , και μετα της επί προθέσεως επείληχα :

λέγουσι το έoικός , ως και τη του παραδείγματος ταυτί- παθητικός παρακείμενος επείληγμαι, και η μετοχή και
ζεσθαι προσηγορία . επειληγμένος.

Είκως , παρά το είκω γέγονε το σημαίνοντος το ομοιώ, Ελληχως, εις το μετειληχότα.
και έoικώς. Ειλιγγιαν , το σκοτοδινιών , από του δοκείν ειλεϊσθαι

ΕΙλαρ , σημαίνει το φύλαγμα και Φράγμα , παρά το πάντα. έστι δε και έλλειψις ψυχής.

είλω το συγκλείω. το δε είλω παρα το έλος. έλος δέχοΕιλιγγιώ, ατονώ , σκοτούμαι, από του είλιγξ είλιγγος,
έστι τόπος διυγρός ο συγκλειόμενος από δένδρων. και τούτο δε παρα το ελίσσω ελίξω γίνεται έλιξ , και πλερ

πλεονασμα του ελλ . εξ ου και είλαη , το συγκε- νασμα του και έλεγξ ή παρα το είλω το συστρέφω.

λεισμένον. ή παρά το ελλείπειν και συνέχειν.
δει δε ειδέναι , ότι και δια του ιώτα, και δια της ει

ΕΙλήθεια , όνομα θεας , των τικτουσών γυναικών έφο- διφθόγγου γράφεται ο μεν ίλιγγος το όνομα δια του ι.ó

ρος εστί και εορτή. από του ελεύθω του σημαίνοντος
το δε δημα δια διφθόγγου.

το παραγίνομαι γέγονε ελεύθυια και πλεονασμό του Ειλιπόδεσσι, ειλίποδας επιθετικώς τας βους , ότι ει

ι ειλεύθυια , και τροπή του και εις ι ειλείθυια. παρα λίσσουσι τας πόδας κατα την πορείαν.

το ελεύθειν εις φώς δι ' αυτής τα τικτόμενα . και εις Ειλικρινής, και καθαρός και αληθής , παρα το έλη και'

το βηλωσία .
το κρίνω. δοκεί παράλογος η σύνθεσις, ώφειλε γαρ

ΕΙλαρ , έκ τού ειλώ, σημαίνει δε το κατακλείω τούτο40 το η παραλήγειν ουκ έστι δε επειδή τα εις η λή
:

παρα το έλος, πλεονασμό του Σωτα .
γοντα θηλυκα συντιθέμενα μεθ' ετέρας λέξεως , ή τρέ

Είλαρ , το οχύρωμαι : και του έρκος από του ελεϊν. πoυσι το η εις ιή φυλάττουσιν αύτο , ως βοη βοηθος.

Είλαπίνη , σημαίνει δε την ευωχίαν · δια της ει δι- τρέπουσι δε εις το ειλικρινής. και τροπή του ο εις ι.

φθόγγου . ελλατίνη γαρ οι Αιολείς. ειλικρινής4. ειλικρινής γαρ ο έχων λαμπραν και κα
Είλατίνηκαι η ευωχία , από του δαψιλώς δαπανών: θαραν την ψυχήν.

το εκκενούν , αφ' ου και λαγόνες , εκκε. Ειλικρινή , παρα το κρίνο και το έλη. και ώφειλε

νωμεναι γάρ εισιν ως πλευραι από του πληρούσθαι. τρέψαι το η εις ο , ή φυλάξαι αυτό . τα γαρ εις η

Ελλως, είλωτος , ο μισθωτος , ο δούλος . παρα το έλω θηλυκά τρέπουσι το η εις' ο: τιμή Τιμόθεος , νύμφη,
το λαμβάνω έλας και είλως. νυμφοστόλος , η φυλάξαι , οίον , γή γηπόνος, βουλή,

Ειλίπους, δια της ει διφθόγγου η άρχουσα. παραξο βουληφόρος , βοή βοηθός. έστιν ουν ειπείν , ότι ειλό

γαρ το είλω ειλήσω. η δε δευτέρα συλλαβή δια του ι. κρινής και τροπή του ο εις ι ειλικρινής.

τα εις ω λήγοντα τρισύλλαβα 2). Ειλικρινής , παρά το κρίνω και το έλη, το σημαίνον

Είλωτες, οι Λακεδαίμονες και οι δούλοι παρα 'Αθη- την θερμασίαν , γέγονεν ειλικρινής, οιονεί ο εν τή έλη

ναίοις, από του έλας έλωτος , πλεονασμό του ι.: Ιστέον κεκριμένον. και κατα πλεονασμον του και ειλικρινής, το

δε ότι είλωτες λέγονται και οι μισθώ δουλεύοντες ελεύ- δε λι ίωτα από τοϋ ειλoκρινής τροπή του ο εις ... το

θεροι , οι αυτοί δε παρα 'Αθηναΐσις θήτες λέγονται, δε κρίω εκ του κρίνω.

παρα ' Αργείοις γυμνήτες, παρα Θεσσαλοϊς πένεται, Ειλικρινώς, καθαρώς δια την έλης και του κρίνη )
παρα Κρησί πέλαται , παρα Σικoρονίοις κορυφαίροι , ήγουν την ηλιακής ακτίνα και την πηγήν.

παρα δε Συρακοσίοις καλλικάροι. Ελεον , δια της ει διφθόγγου , έλκω γαρ ενεστώς.

.

λάπτειν γαρ

*

1 ) οσα γαρ – το εγκείμενον (Sie.)

λαβα (Sic). Reliqua canonis defunt .

4) τσέπαυσι ειλικρινής , Corrupta .2) τα εις ω - τρισύλ. medio hujusPaginae ..

3) ( Sic .) ν. ειλιγγιών in Vid . Ειym. Μ .
L2
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ΕΓλον εις το ελoίμεθα. Είμι βαρύτονον , και τα μεν πληθυντικα δια του και

Ειλόπεδον, εις το θειλόπεδον. γράφεται , ως απο του ίω δια του και γραφομένου. διαι
Ειλυφάζω την φλόγα , το συστρέφω ή σείω τους ο παρατατικός ην , το πληθυντικός μεν δια του ι .

οφθαλμούς , και τινάσσω. παρα το είλω και το φως. αλλ' επί του παρατατικού των εις μι και η παραλή

είλυφώ και είλυφάζω: τουτέστι το φως παρέχειν. γουσα πεφύλακται. το τρίτον ίσαν. έστι των εις με

Είλα δια της ει διφθόγγου , ανεφάνη γαρ το ε εν τω το τρίτον πρόσωπον ίσι , το Ίωνικόν ίασι" και "Ομηρος »

ελίσσω » και εν τώ ελεδανός , ο σημαίνει τον δεσμόν. και τ' αγεληδόν ίασιν απο κρήνης μελανύδρου ' ).

Εγλω εις το όμιλείν και έλoίμεθα.
Ειμι το σημαίνον το πορεύομαι από του εγω γέγονε,

Είμα παρα το έρω , το ενδύομαι , είμαι το ιμάτιον . τροπή του ω εις μι, το δε ίαι. απο του ίημι γέγονε ,

Είμασεν εκ του είμια τούτο εκ του πω το ενδύομαι.1ο κατ ’ ’ αποβολής του η . και εις το εμεν , και ίθμα ," έω '

είμα το ιμάτιον. το ει διφθόγγω κατα διάλεκτον. οι και ίσαν , και κάτεισι , και εισι , και έπεισι , και

γαρ Αιολείς έμμα λέγουσι , και το σπείρω σπέβρω , και είναι .

λευχείμων το δε ιματίζω , ιματισμός και όσα παρά το Ειμι μέρος λόγου ρήματος , καταλήξεως των εις μι,
ιμάτιον δια του ιγράφεται. εγκλίσεως οριστικής , διαθέσεως ενεργητικής , είδους πα

Ειμένος δια της ει διφθόγγου , σημαίνει δε το ενδε- ραγώγου , σχήματος απλού , αριθμού ενικού , πρώτου

δυμένος. εκ γαρ τού έμμι γέγονε και αμφιέμενοι φα- προσώπου των ενικών , χρόνου ενεστώτος , συζυγίας

- σιν οι Αιολείς . πρώτης των εις μι . παρατατικός ήν, η μετοχή εις

Είματα , ιμάτια, ενδύματα. έκ τού έω το ενδύομαι, και το ευκτικόν είην , το' πληθυντικόν είημενκαι συγ

είκα , είναι, και είματα τα ιμάτια , και δασύνεται το κοπή ελμεν και το γ ειεν . ο κανων , ως δε γίνεται

ει δίφθογγος , προς αντιδιαστολής του σημαίνοντος της20 κατα συγκοπήν, τρείς δ' ήμεν Ατρειδάο θυγατρές, ει

ημέρας " ήματα πάντα. και εις το ανειμένος και λευ- μεν από του είημεν γίνεται είμεν 2) , ει δε ελμεν κατα

χείμων. συγκοπήν του η , ως το κοσμηθείημεν κοσμηθείμενα καιη

Είμα παρά το έω βήμα το ενδύω, ου ο μέλλων έσω,ο τα όμοια.

και έσης και πλεονασμα του 19 έσθης το ιμάτιον. Είμ εν ικέταο , ικετήριος ημί.

Ειμαρμένην, τυχην, ειρομένην τινα , είτ' εκ θεού Είναι υπάρχειν. χρόνου ενεστώτος , και παρατατικού
βουλήσεως είτ' οίας δήποτε αιτίας. η δια του είκειν απαρεμφάτου των εις μί , εκ τού είμι, είς έντος , έναι

τε και χωρείν ακωλύτως. και πλεονασμών του και είναι, ευρέθη δε πλεονασμός και.

Ελυμα το σκέπασμα δια της ει διφθόγγου , παρά το εν τώ πρώτα των πληθυντικών του οριστικού, τοιοι
•* είλω είλύω , ειλύσω και εξ αυτού εΐλυμα.

είμεν. έστι και έτερον είναι , εκ του είμι το πορεύ

Είλας είλωτος, ως μακρά παραληγόμενα δια του το 30 ομαι , ου το πληθυντικόν μεν δια του ι. και ώφειλε

κλίνεται» έλως γαρ έλωτος ήν και ως βραχύ παρα- το απαρέμφατον είναι , ίνα φυλάξη την παραλήγουσαν

ληγόμενον δια του τους έκλίθη. Είλωτες δε εισίν οι του πληθυντικού αλλά συνέδραμε τώ ομοίω αυτού εί

• κατοικούντες την Μεσσηνιακήν. ναι , όπερ εν συνθέσει εξείναι και παρεϊναι. έστι και

Είμαρται , μείρω μερώ μεμαρκα, μέμαρμαι , και απο- έτερον είναι δευτέρου αορίστου εκ του ίημι ο β αόρι

βολή του μ , και εν πλεονασμό του και είμασται. στος ήν , και ώφειλε το απαρέμφατον έναι , δια .
την

Ειμαρμένη, η μεν άρχουσα δια της ει διφθόγγου. παραλήγουσαν του πρώτου προσώπου των πληθυντικών
ώσπερ από του λήβω το λαμβάνω γίνεται λέληξα και του οριστικού . και ήναι δια το εκείθεν κανονίζεσθα.

είληφα , κατ' αποβολήν του λ , και πλεονασμα του ι. τουτ'έστι του γ προσώπου το η. των ούν δύο κανόνων
ούτω και από του μείρω και εστι μερίζω , γέγονε κατ' μαχομένων , του μεν ενος απαιτούντος το ε , του δε

αποβολην του μ , και προσθήκη του 1. και το παθη-40 ετέρου το η , εγένετο φύλαττον τον μακρόν χρόνον του
τικον είμαρμαι, και εκείθεν ειμάρμενος ειμαρμένη. η , την δε παραλήγουσαν του έμεν. τούτο δε δύναται

Ειμι το υπάρχω, πρώτης συζυγίας των εις μι , το και εν συνθέσει αφεϊναι και καθεϊναι .

δεύτερον είς , το τρίτον έστι, υποτακτικών ω , ής , ή, Είναι υπάρχειν, απαρέμφατον δια της ει. έμεναι γαρ

πληθυντικώς ώμεν ήτε , ωσι. ήμεν ήτε , ήσαν ήμην, λέγουσιν οι Δωριείς, και κατ' αποβολής της με, και
ήσθα, ήν, ο δεύτερος αόριστος. πλεονασμα του ι είναι. Ιστέον δε , ότι επί των είναι

Eίμι, βήμα οριστικών ενεργητικόν, χρόνου ενεστώτος των απαρεμφάτων του αορίστου , ειώθασιν οι Δωριείς επεν

εις μι , και σημαίνει το πορεύομαι . τούτου το πρώτον τιθέναι την ναι συλλαβήν. και αν μέν ώσι δύο

πρόσωπος των πληθυντικών μεν, και το προστακτικών νήεντα το ένα αποβάλλουσιν , οίον , δούναι δόμεναι , θεί:

9ι το πορεύου. και τα λοιπα δηλα. ναι θέμεναι , βήναι βήμενου ,

Είμ αρτο πόθεν γίνεται ; Φαμέν από του μείρω τούζοΕίνατος εκ του ένατος κατα μεταβολής του ν εις 4.

δηλούντος το μερίζω , ο μέλλων μερώ , και παρακείμενοςο ήν γαρ των Αργείων διάλεκτος μεταβάλλειν το ν εις ι.

μέιαρκα , ο παθητικός μέμαρμάι , και κατά τους 'Ατ. το γαρ σπένδω σπείθω λέγουσι , και το ένδον είδον,

τικούς αποβολή του αυτού συμφώνου, και προσελεύσει Εινάτηρ παρά το σύνη ευνάτηρ , τροπή του υ εις 1 .

του , ο παθητικός παρακείμενος είμαρμαι, ως λέ- Είνατη η σύννυμφος , και Αιολικώς τροπή της ει δι

ληφα ελληφα και λοιπόν, είμαρσαι το δεύτερον, και φθόγγου εις η εινάτηρ. άμεινον δε παρα το ένα άρι

το τρίτον είμααρται : ως κέκαρσαι κέκαρται: είτα και θμόν εινάτηρ και ενάτηρ , η ενομένη δια της επιγα

υπερσυντέλικος ειμάρμην , εϊμαρσο , είμαρτο. εφθάρ- μίας , και εις συγγένειαν αχθείσα.

μην , έφθαρσο , έφθαρτο. Εϊνεκα, χάριν , το κατα πλεονασμόν. παρέμπτωσις,
Είμεν εις το ειμι και ισμός. παρένθεσις , προσθήκη φωνηέντων, κατά το μέσον του

Η

Φα

1) 11. XVI , 16ο. 3) F. Xusu. vitiofe videntur.
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ποιούντος συλλαβήν · οίον πλέοντος πλείοντος , εμέο τινα του καλώς βουλεύεσθαι. και εις το άρκυς και άρ

έμελο . το δε πάθος Ίωνικόν .

κιον , και εκάεργος , και όρκος , και έλκων.Eίνεκα του δύνεκα διαφέρει το μέν ούνεκα σημαίνει Είρερος η δούλη, παρατου την έραν, και σημαίνει την
, δ'

το διότι , oύνεκα καλόν είδος. το δε είνεκα τούτου γήν , ή περί την γην δούλη. ή παρά το έριον έρος,

χάριν σημαίνει.

και ένα διπλασιασμό του ρ και πλεονασμό του και έρεΕίνoσίφυλλον, παρά την ένωσιν η σημαίνει την κί- ρος. ή παρα το τείρω τείρερος , και αποβολή του τ

νησιν , και το φύλλον γίνεται ενοσίφυλλον , οιονεί το

είρερος. ή παρα το είρω το λέγω είρερος , κατ'κινούν τα φύλλα , και προσθέσει του ι εινοσίφυλλον. διπλασιασμόν, και κατ' αντιφρασιν , και παραιτούμενος το

Εξας, υποχωρήσας , ή ενδούς από γαρ του είκω είξω λέγειν μετα παρρησίας. δεδιπλασίαστοι δε ως τρόμος
γέγονε είξα ο πρώτοςαόριστος η μετοχή είξας. το τετρoμος , κραγμός κέκραγμος. ή παρά το είργειν και

Εξασιν αντί του είκασιν , εοίκασι παρα Αττικούς. το είρειν , είργερος και είργων τού είρειν δούλων γαρ

ó
ώσπερ ίσως τών Βοιωτών διαλέκτω εσχημάτισται, ούτοι ουκ έστι το παρρησιάζεσθαι. ή παρά το έβρειν έρερος

γαρ το και είς ξ μετατρέπουσιν , ούτως έχει και το, οι
και είρερος.

δ' άξον κοιλην Λακεδαίμονα κητόεσσαν , ο αόριστος δεύ- Ειρεσιώνη η κωπηλασία παρα το ερέτης έρεσία . και
,

τερος . το και απ ' αυτών ) .. 1)
πλεονασμό του και ειρεσία .

Eίο , εαυτου. έστι γαρ εμού , σού, ού. και αύται αι γε- Ειρεσιώνη, δαφνη , από του αίρεσθαι" ή κλάδος ευμε
νικαι γίνονται κατά διάλυσιν , εμέο , σέο , έο , και γεθης , έχων εξ ερίων λευκών στεμμάτων κολλύρας και

επειδή αι διαλυομέναι γενικαί ουδέποτε δύο φωνήεντα ισχάδας, και των καθαρών ακροδρύων ορμάθους.

έχoυσι μακρα η βραχέα , αλλα το έν μακρόν και το εν λείται δε ούτως από του τους κλάδους ενήρχθαι τα εξ

βραχύ, Πριαμίδευ , Πηλειδέω , ωκεανοίό, ποταμοΐο,20 αυτής κρεμόμενα. ή από των στεμμάτων. στέμματα
τούτου χάριν έπλεόνασε το ι , ποιητικώς και εγένετο γαρ τα έρια λέγουσιν Αττικοί : Λυκούργος δέ φησί αφο

έμελο , σείο. , είο , δια της ει διφθόγγου.

ρίας γενομένης , Αθηναίοις τούτο επιτελεσθήναι καταΕίπερ , εάνπερ.
χρησμόν. οίονεί ικετηρία 'Απόλλωνος .

Είπάτω , το θέμα έπω το λέγω, ο αόριστος είπα, εί- Ειρεσιώνη,. πλέγμα από ερίων και συναναπεπλεγμένον

πας, είπε , και το προστακτικόν είπον , το γ είπάτω, κλάδο Ελαίας , άπερ ετίθεσαν τα 'Απόλλωνι. γίνεται

και ώφειλεν είναι είπέτω. αλλ' επεί πανταχού ο αόρι- δε παρα το έρίον πλεονασμό του ι. ή έκ τού ερέφε

στος φίλει διχρόνω παραλήγεσθαι 2 ).
σθαι το σκέπεσθαι .

Είπαισαν, ειπαίησαν. ' έκ τού έπω το λέγω , ο μέλλων Ειρόκο μος , η ερίων επιμελουμένη: έριoύργος. είριο
έψω, ο αόριστος είπα, και η μετοχή είπας, και το γαρ τα έρια.

ευκτικόν είπαιμι, το β είπαις, το γείται, και Αττική3οΕιροκόμος , εκ του είρος και σημαίνει το έριον οδνε,
'

.επεκτάσει ειπαίη, και επειδή κανών εστιν ο λέγων, φές είρος έχουσα 3). γίνεται εκ του έρρω το κάμνω

ότι πάν τρίτον πρόσωπον εις η λήγον , προσθέσει του έρρος και τροπή του αμεταβόλου ρ είς τι είρος , και μετα

σ ποιεί το δεύτερον , και τροπή του σ εις και το πρώτον ταλαιπωρίας εργαζόμενος. τα δε από ρήματος παρη
πρόσωπον. γίνεται ούν εξ αυτού είπαίην , και το πλη- γμένα σύνθετα προ μίας έχουσι τον τόνον. ει δε από

θυντικόν ειπαίημεν , το γ ειπαίησαν , και συγκοπή εί- ονόματος προπαροξυτόνως:οίον ιππόκομος.

Ειρoκoμος γίνεται εκ του εύρος και του κομώ το επιΕίπον το προστακτικον , ως είπον τη ψυχή μου , σω- μελούμαι. η τοΐς ερίοις επιμελουμένη.

τηρία σου είμαι εγώ, το γαρ είπα δια του α . ει δε Είρια , ποκάρια μαλλίων από του έριον γέγονε είριον,
μετοχή και είπών: οίον ο θεος ο είπών . τι είπομεν , το κατα πλεονασμόν του ιωτα.

ο μικρον , το δε συμβουλευτικών μέγα.
4οΕιρόπoκος , ερίων πόκους έχουσα . πόκοι δε είρηνταιΕίραφιώτης όνομα επιθεταν. από τού έδραπται γέ- παρα το πείκειν , ό εστι ξέειν . ή η τα έρια ξαίνουσα ,

γονε είραφιώτης προσελθόντος του ι και αποβληθέντος παρά το έριον και το πέκω το ξαίνω γέγονεν έριόπoκος ,

του ενός ρ . είραφιώτης δε λέγεται ο Διόνυσος απο του και πλεονασμό του ι και συγκοπή ειρόπoκoς.

έρραπται εντω μηρώ του Διός. η ερέφεσθαι του ση- "Έρεψα , ερέφω το στεφανώ, Ιωνικώς ήρεψα και έρεψα.
μαίνοντας το στεφανούσθαι γέγονε 'είραφιώτης πλεο- Ειρήνη παρα το ηρεμείν τον νούν. , ή παρά το είρων
νασμα του ι . η παρα το έριφος , και γαρ υπό ερίφων το λέγω , η πανταχού λαλουμένη . ή παρά το είρω το

φησίν ανατραφήναι τον Διόνυσον , ή παρά το ερίω αυ- συμπλέκω.

τον πλέκεσθαι.

Είραφιώτης ο Διόνυσος , από του έρραφθαι γέγονεν Ειρήνη παρά το είρειν το λέγειν εν αυτή . είπερ άρης

ο πόλεμος κατα στέρησιν της ρήσεωςλέγεται . ή παραέρραφιώτης, και τροπή του ενός συμφώνου ήτοι τούτο το ερώ ό έστι το διαλέγομαι, και τον ρήσω μέλλοντα.
ρ εις και είραφιώτης. ως κέβρω κείρω , φθέβρω φθεί. Ειρηνόδοτος , και την ειρήνην διδούς.
ρω και έμμι είμι.

Ειρηνώ το ειρηνοποιώ. μεσίτης ο ειρηνόποιος.Είρετο, έστι παρατατικού παθητικού, τρίτου προσώπου Ειρην όνομα ηλικίας. παρά το είρειν το λέγειν, και ήδη
των ενικων. το θέμα είρω το σημαίνον το λέγω , εν- λέγων και δημηγορών, και γαρ τας εκκλησίας " Ομηρος
τεύθεν γέγονε και το Ερων το κύριον όνομα.. και μεί- είρας προσηγόρευσε. ειράων προπάροιθε καλουμένου.

ράκιον το επιτήδειον του λαλεϊν τρανως.
ν' η ειρων και αυτός τω μειρακί.Είργω, κωλύω από του αργείν. ή από του έέργω γέ- Ειρήσθαι το λελέχθαι, εκ του ερω το λέγω .

γονε κατα κράσιν των δύο εε εις την ει δίφθογγον. Ειρκτή η φυλακή εκ του είργω το κωλύω , ου ο μέλ.

επειδή αντιπαράκειται τη οργή . ή γαρ οργή είργει
η λων είρξω και ειρκτή.

Τάισαν.

>

11 ) oi - auris. Corrupta .αυτών .
2) Reliqua defunt. 3 ) Οd. IV , 155,
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Είρωνα , εις το ειρωνεύεσθαι. του ντ κλίνεται. χαρίεις , χαρίεντος. το δε εις ως

Ερσο , εις το ενερσε . μονοσύλλαβον ουκ εκλίθη δια του ντ αλλα δια του και

Ειρύσασθαι , έλκύσειν, το θέμα ερύω, κοινώς έρύσασθαι, μόνου , εις ενός . και άλλως. τα εις εις μονοσύλλαβα

και κατα πλεονασμόν Ίωνικής ευρύσασθαι. δεί γινό” ονόματα, έχοντα ουδετέρου παρασχηματισμών , δια του

σκειν , ότι ώσπερ γέγονεν αρτύω εκ του αρτα κατα ν κλίνεται . ή τα εις εις μονοσύλλαβα ονόματα αρσε

πλεονασμόν του υ , και ατο του μνη μνύω , και μηνύω νικά δια του νος κλίνεται . οίον , κτεις κτενος , δείς δε ,

κατα πλεονασμών του η , ούτω και το ερύω παρα το πω νός , εις ένος , όπερ ισοδυναμεί το τίς , όπερ μετα της ου

ο σημαινει το ισχύω" επενθέσει του ο δύω και πλέο- ουδείς, και μετα της μη μηδείς. πρόσκειται μονοσύλ-.

νασμα του ε ερύω , οίον , δυνάμει ελκύω. η παρά το λαβα , δια τα υπέρ δύο συλλαβας: οίον χαρίεις χαρίεν

ερώ το λέγω, ερύω έρύσω έρύσασθαι και ειρυσασθαιτο τος. πρόσκειται ονόματα , δια τας μετοχές τας μονο
πλεονασμό του λωτα . συλλαβους , αυται γαρ δια του ντ κλίνονται · οίον θείς

Ειρυκέναι το ξίφος , εκ του ερύω το ελκύω. θέντος, είς έντος , εξ ου και το αφείς αφέντος και

Ειρυαται , ελκυσμέναι εισί. απολύσας. πρόσκειται αρσενικα, δια του κλεις κλειδος

Ειρύω , το βιαιως ενεργώ , από τούτου έργαθε γαρ θηλυκού. ο ' είς και το θηλυκόν απέλειψε. δύο κανό

λαος , το παράγωγον. νες εισίν οι μαχούμενοι αλλήλοις. ο μεν εις λέγει , ότι

ΕΤρψεν, εις το εξεύρψεν. οι αριθμοι κοινοί θέλουσιν είναι. οίον , οι δύο και αι

Είρω , δε σημαίνει το λέγω, από το ερώ μέλλοντος γέ. δύο , οι τρείς και αι τρείς. ή ούτω. τα αριθμητικα

γονε. και εις το ενείρω και , ένερσε, και έριθος , και ονόματα κοινά εισι τω γένει , και ομοφωνουσι τα θη
έρις , και θερμα , και κήριον , και μειράκιον, και όρ- λυκα τους αρσενικούς , οίον οι πέντε και αι πέντε , ο :

μας , και σείων , και σειρα , και σείρειν , και σείριος ,20 έπτα και αι έπτα. ούτως ώφειλε και το θηλυκόν ομο
και τείρεα , και τέρας . Φωνήσαι τα αρσενικώ. ο δε έτερος λέγει , ότι πάσα

Είρω , ότε μεν σημαίνει το λέγω ψιλούται, ότε δε το γενική δια του ντ κλινομένη το τέλος της γενικής τρέ

συνάπτω και συμπλέκω δασύνεται , αφ' ου και ειρμός πουσα εις α , το θηλυκόν ποιεί, και την παραλήγουσαν

Διαι όρμος. το δε όρμος έκ τοϋ ειρμός. και όρμος ση- φύσει μακραν ποιούσα επ' ονομάτων οίον χαρίεντος
μαίνει δε τον περιτραχηλον κοσμον , όθεν και δα- χαρίεσσα , είς έντος , και ώφειλεν είναι το θηλυκόν

σύνεται. έσσα. των ούν δύο κανόνων μαχομένων , του μεν ενος

Ειρωνεύεσθαι, ψευδολογείν, χλευάζειν, υποκρίνεσθαι, απαιτούντος ομοφωνήσει τα αρσενικώ, του δέ ετέρου

παρά το είρων , είρωνος ειρωνεύω. το δε είρων παρα κατα παρασχηματισμών απέλειψε και εγένετο ως απο

το είρω και σημαίνει το λέγω. εξ ου και εύρος. εΐρονα του 7ος αρσενικού , ο σημαίνει τον μόνον , και ο

δε επίκλησμόν άπαντες τον απατεώνα. συντάσσεται30' της , οι μεν πάντες ιώ κίον ήματι άίδος είσω 1) , το

μετα αιτιατικής. σημαίνει δε είρον και τον πτωχόν. θηλυκόν ία , και πλεονασμό του και μία. κλίνεται δε

Είρω , σημαίνει τέσσαρα " είρω το τύπτω εξ ου και εί μία της μίας, και λέγει ο κανων περί του τόνου: το
ρειν , ό έστι το τύπτειν ' είρω το λέγω εξ ου και εί

, γαρ μίας και τας Ιωνικήν έχει την τάσιν επειδή κα
ρήνη , και ειρωνεία , και είρων και απατεων" είρω το συμ- νών εστι δ λέγων περί των εις α βραχυκαταλήκτων,

πλέκω εξ ου και ειρμός : είρω το κουφίζω εξ ου και ειώθασιν οι Ίωνες βαρύνεις τας λέξεις , ως και ημείς,

αειρούμενος και κουφιζόμενος. οίον αγυΐα , οργυΐα , Πλατυΐα , Θεσπεία : όταν δε γένη

Είς αύραν, είς πρόθεσις , αύρα όνομα. γίνεται παρα ται η τελευταία συλλαβή μακρα , Ίωνικώ έθει
το αύω το πνέω νύν δε σημαίνει την γαλήνην. βιβάζεται ο τόνος. οίον αγυια, οργια, Θεσπεια. τούτο

Είς , πρόθεσις , εις το προς δα . ούν έστι το ειρημένον τα τεχνίτη , το γαρ μιάς και

Είς , παρά την έσιν και άφεσιν του μεμονωμένου αρι-40 ιάς επειδή ούν το μία και τα εν τη: γενική και δοτική

θμού , η παρα το απολελυμένον και μεμονωμένον. μακροκαταληκτεί , τούτου χάριν τω Ιωνικό έθει κατε.

Είς , περισπάται , διότι μονοσύλλαβόν έστι , τα δε μονο- βιβασε τον τόνον , και περιεσπάσθη. οίον μας , ια ,

σύλλαβα ή οξύνονται ή περισπώνται, διότι το εις πε- μιάς , μια , όθεν και η αιτιατική , επειδή ούκ εγένετο

ρισπάται και ουκ οξύνεται και ένα μη αναδέξηται παρα- μακροκατάληκτος , ου κατεβίβασε τον τόνον, αλλά πα,

σχηματισμόν ουδετέρου και διατι ου βαρύνεται; επεί- ροξύνεται , ομοιως τη ευθεία , οίον , αν και μίαν.

δη ουδέν μονοσύλλαβον κατ ' ιδίαν βαρύνεται. διφορεί- κατα πόσους τρόπους διαφέρει το είς του ουδείς ; κατά

ται δε το είς δια της ει διφθόγγου και δια του και τέσσαρα, πρώτον ότι το μεν εις δασύνεται και περι

παρα Δωριεύσιν. ως το χαρίεις χαρίης. σπάτα , το δε ουδείς ούτε δασύνεται ούτε περισπάται.

Είς , περισπάται τα εις εις ονόματα κοινολεκτούμενα δεύτερον , ότι το μεν εις αριθμητικόν έστι , το δε ου

έχοντα ουδετέρου ανασχηματισμών αποστρέφονται τηνςο δεις αόριστον. τρίτον , ότι το μέν είς ούτε δυϊκόν έχει
οξείαν τάσιν. ονόματα είπε, δια τας μετοχές , οίον ούτε πληθυντικον , το δε ουδείς έχει και δυϊκον και

τυφθείς κοινολεκτούμενα είπε , δια το ευγενής και πληθυντικόν. οίον ουδένες των ουδένων. τέταρτον , ότι

ευσεβής : οι γαρ Βοιωτοί δια της ει διφθόγγου γρά- το μεν εις αρσενικόν και θηλυκόν μία το δε ουδείς

φουσιν. ουδετέρου παρασχηματισμών έχοντα , δια το ομοφώνως , ή ουδείς γάρ.

χαρίεις* χαρίεντος , τιμή εις τιμήεντος. οξύνεσθαι ούκ Εις , δια της ει διφθόγγου, το όνομα, τα γαρ εις εις
αφειλε δια τον κάνονκ τούτον. βαρύνεσθ ουκ ώφει- έχοντα ουδέτερα εις εν δια της ειδιφθόγγου. δ χα

λε διότι τα μονοσύλλαβα ή οξύνονται ή περισπώνται, ρίεις χαρίεν , αστεροεις αστερόεν , ούτως και εις έν.

ουδέποτε δε βαρύνονται, εξ ' ανάγκης περισπάσθαι. είς Είς η μετοχή δια της ει διφθόγγου , εξ ης το αφείς

ενος , o κανών : τα είς εις υπέρ μίαν συλλαβην δια αφέντος. τα γαρ εις εις έχοντα την γενικήν δια του

κατα

.

1) 11. VI , ,



13 274ΕΙ . Ε ΚΕΙ

IO

>

και

ο

εντος εκφερομένην , δια της ει διφθόγγου γράφεται. κατα το δεύτερον και τρίτου πρόσωπον τω ενεστώτι:
οιον τυφθείς τυφθέντος , νυγεις νυγέντος , τυπείς τυπέν- τούτου χάριν προσλαμβάνει το ί , ίνα μη συνεμπέση

τος . ούτω και είς έντος , και αφείς αφέντος . αυτώ.

Εισάμενος , ομοιωθείς. δηλοί δε και το μανθάνειν και Εισό κεν, έως αν , εκ της εις προθέσεως , και του και
βλέπειν, από το είδω του σημαίνοντος το ομοιώ , γί. άρθρου αναφορικού , και του κεν συνδέσμου. έστι δε
νεται είσω , εισάμην και εισάμενος η μετοχή. επίρρημα χρόνου δηλωτικόν. και απορούσι τινές ότι εν

Είσαιτο , έδειξεν, εφάνη , εκ του είδα το φαίνομαι . παραθέσει. κανων γάρ έστιν ο λέγων τα εις ε λή, ο

το δέ τοι κήρ είδεται είναι . , ο μέλλων είσω, ο αόρι- γοντα επιρρήματα χρονικα θέλουσιν έχειν προ του και

στος είσα , και ο μέσος εισάμην και το ευκτικών εισαί- το τ : ενίοτε , εκάστοτε , άλλοτε , και ότι ουδέποτε και

μην , είσαιο, είσαιτο. κεν σύνδεσμος κατ' αρχάς συντίθεται. ένιοι δε λέ

Εισε , σημαίνει το εκάθισε, και μετα της κατα προθέ- γουσι , ότι εν συνθέσει εισί. ουδέποτε γαρ τούτο το

σεως και του δε , κατα δε είσε , καδδείτε. επίρρημα χωρίς του κεν συνδέσμου παραλαμβάνεται».

Εισηγήτης διδάσκαλος , πρόξενος. παρα το εισάγειν. εισόπεν ή υμείς Τροίην εύπυργονέλoιτε 1) και εισόκεν

Εισέφρησεν , εισεπήδησεν , εισήλθεν. ή άλοχον ποίησεται. έστι δε ειπείν ότι αι προθέσεις

Εις νέωσα έγραψα έμπροσθεν. παρατιθέμεναι τοϊς ονόμασιν έννοιαν έχουσιν τοπικών

Eίση, γνώση, μαθήση, παρά το είδωτο σημαίνον το ποιούσαν τας σχέσεις, οίον , οίκοι έξοικοι , οίκον εις

γινώσκω. , σημαίνει το είδω . εΐδω το γινώσκω , μά- οίκον , τον , αυτον τρόπον τα άρθρα τα σημαίνοντα
.

λα, δ'.είσεται αυτός , συντάσσεται μετα πτώσεως αιτια- την αναφοράν, . ή δε αναφορα εν τω χρόνω ούσα, και
τικής. είδαν το ομοιώ συντάσσεται μετα δοτικής. είδα λαβούσα τηνπαράθεσιν της προθέσεως ποιεί σχέσιν

το θεωρώ συντάσσεται μετα πτώσεως αιτιατικής. είδα 20 χρονικήν ου εξ ου, ο εν ώ. ' όν ουν τρόπον το εξ
το διέρχομαι , δια προ δε είσατο , συντάσσεται μετα οίκου , ότε αποστή της προθέσεως, ουκέτι σχέσιν το
γενικής. είδω το δοκώ, είσατο μεν εις Λήμνον , μετα πικήν σημαίνει , όμοιας και το εις οίκον. τον αυτόν

αιτιατικής. εΐδω το Φαίνω αιτιατικής. εΐδω το ορμώ τρόπον και το εισόκεν εάν αποστη το έτερον του ετέ

γενικής, ως το , είσατο γαρ νηων επ' αριστερά . ρου εκστήσεται και το σημαινόμενον , εισόκεν και τρία

"Έσηβρησεν εισεφθάρη, εισεπήδησεν , εισήλθεν. μέρη λόγου εισίν εις πρόθεσις , ο άρθρον αναφορικών.

Είσι, πορεύεται , εκ τού είμι. τούτο παρα το έως το και ο καιεν σύνδεσμος. .

πορεύομαι, και πλεονασμά του και είω, και εξ αυτού Είσω, έσω, έκ τής εις προθέσεως, ώσπερ παρά το,

είωμι και συγκοπή είμι. σημαίνει δε το πορεύομαι, και έξ έξω, και ές Αττικώς , εξ ου και το έσω. ή ως

τα μεν ένικα δια της ει διφθόγγου γράφετα, τα δε απο της εξ προθέσεως γέγονεν έξω, και από της προς

πληθυντικα δια του .. το απαρέμφατον έμεναι· ο κα -30 πρόσω, ούτω και από της είς είσω, και εις το ήδη.

νών άλλως τε και πάν πληθυντικόν ενεστώτος χρόνου Ειτα, επίρρημα τάξεως , έκ τού ει διαζευκτικού συν
τροπή του μεν εις ναι το απαρέμφατον ποιεί, και δέσμου , κατ' επέκτασιν τής τα συλλαβής , ώσπερ

κατα συγκοπήν έμεν. οίκαδ ' ίμεν συν νηυσι κορώνισι. παρα του δη παραπληρωματικού γίνεται βήτα.

και εις το είς . Είτω , έστω προστακτικόν, έκ τοϋ ειμι το υπάρχω, και
Εισιθμη , είσοδος , από το εισιέναι . β αόριστος ήν, η μετοχή είς έντος , και το προστα

"Είσκω, εικάζω, ομοιώ , εκ του είδα το ομοιώ, ο μέλ . κτικόν έστι, το τρίτον έτω και πλεονασμιώ του σ

λων είσω , και πλεονασμό του και είσκω. και μεταγε- έστω , και πλεονασμώ τοϋ ι είτω. είς κoίρανος έστω,

ται εις ενεστώτα , επειδή το κ ουκ έστι χαρακτηριστι- εις βασιλεύς.

κον βαρυτόνου μέλλοντος. βαρυτόνου μέλλοντος είπε
δια τo πλακώ. και εν διαλύσει είσκω. το ιώτα διά-40Έιομεν, γράφεται και δια διφθόγγου , και δια του ι.

τι ; τα εις κω λήγοντα βήματα κοινολεκτούμενα, ου το μεν γαρ δια του ι , εκ του πον δευτέρου αορίστου το

θέλουσιν έχειν εν τη παραληγούση την ει δίφθογγον ι ιώτα , έτι δε μεν και απο βαρυτόνων το υποτακτι

εκφωνούμενον μετα του ι. μέλλοντα ουκ έχει,
κον εαν ιώ. το πληθυντικον εαν ιωμεν , και ποιητικώς

Έκωκυσε και εκόκυσε διαφέρει. εκώκυσε μεν το εθρή
Τομεν , το ο μικρόν. και λέγω , ότι σχήμα έστι Κορίν

νησεν επί ανθρώπου. εκόκυσε δε επί ορνέου. εξ ου
θιον . και εις το αμφιέσοιτο , και απρόσιτον , και ήίε ,

και κόκκυξ.
και των .

Eιστιακότες, εκ του εστία , δ ' σημαίνει την οικίαν.
Εγω θα έκ τού έθω , ο μέσος παρακείμενος είθα , καιó

Eιστήκειν , δια της ει διφθόγγου , παρά δε της αρ
πλεονασμώ του ω είωθα γράφεται δε δια της ει δι

χούσης ο λόγος. κατα δε την λήγουσαν , ώσπερ ο υπερ- φθόγγου ανεφανή γαρ το ε εν τω έθος , και εν τω

συντελικός ενεργητικός και ο μέσος. οίον , έτετύφειν,50 έωθα, οι γαρ Αιολείς το είωθα έωθα λέγουσι γίνει

επεποίηκειν , εγεγράφειν , ενενοήκειν , έλελοίπειν , και
ται δε παρα το έθω, το έξ έθους τι διαπράττομαι,

εί τι όμοιον. κατα δε την άρχουσαν δια της ει διφθόγ εξ ου και το , έθων Οινήoς αλωήν 3) ο μέλλων έσω,

γου , επειδή από του έστηκα γέγονεν εστήκειν ώσπερ
ο παρακείμενος ήκα , ο μέσος είθα , και πλεονασμού του

και από του έστελκα εστάλιειν , και πλεονασμό του ω είωθα, και συνέρχεται έωθα , και η μετοχή και ελαθώς.

ι ειστήκειν. έπλεόνασε δε τοι δι' αιτίαν τοιαύτην. Εκάλη, η προς εαυτήν καλούσα · έχει γαρ στέγοςή
έστιν ο ενέστως,έστηκαν, έστήκεις, εστήκει , εξ ου και η ακλήίστον,• ..

εστήξω ο μέλλων, και ο ποιητής, εστήξειν δε το τεϊ- Εκατομβαλος, οι μεν πολύτιμος , μεγαλότιμος . οι- δε
ó

χος επ’ αρχαίοισι θεμελίοις '). εγένετο ουν ο υπερ- περίαλγης τη μία από του βοός. προς γαρ τας βούς

συντελικός ιστήκειν και έπει , έμελλε συνεμπίπτειν τα ώνια ήν , ως επί λέβητος· τον δε δύο δ' εκάβη τινές

7

α

κ

1) L. θεμέλoις . 2 ) 11. 111 , 409 . 3 ) μ . ΙΧ , 556 .

}
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Ν

δε , ότι εν εκατομβοίω μηνί πολλές θυσίας εποίουν εκατόν. ως γαρ οι επί περί οδού ερχόμενοι, ούτω και

"Αθηναίοι. οι επί πέρας αριθμού ερχόμενοι επέχονται.

Εκατομβαίων έστι δε μην παρά τους Αθηναίοις κρο- Εκατηβελέταο, του έκατηβελέτου , ήγουν του τοξό

νίων πρότερον καλουμένη, από της γινομένης τω Κρόνο του. Αιολική γενική. παρα το ίημι το πέμπω, ο πα

θυσίας. εκατομβαίων δε ωνομάσθη , δια τας του Απόλ- θητικός παρακείμενος έχει έσαι έται , έτης , και μετα

λωνος θυσίας . θύουσι γαρ αυτώ εκατομβοίω, τουτ'. του βέλους βελέτης , και μετα τού εκεί 2) εκηβελέτης,

έστι πολυτιμητω, μάλλον δε έκατον βόας εχομένω. και πλεονασμα του ατη έκατηβελέτης , και τα βέλη μή

Εκείνος ή αντωνυμία , παρά το έκας επίβδημα , ο ση- κοθεν βάλλων 'Απόλλων .

μαίνει το πορρω, την γαρ πόρρω δείξιν σημαίνει και Εκάτην , την "Αρτεμιν , ίν' η έκαθεν των αποθνησκόν

οι Δωριείς κείνος αυτην φασί και τηνος αντί του δια-10 των. ή αυτή και Ειλείθυια , επει γενέσεως έστιν αί, .

στέλλοντος αυτήν επί της πλησιον δείξεως , παραλαμ- τιος ' Αρτεμις , έπει σύνεστιν ημίν αρτεμείς και υγιείς

βάνουσιν αυτήν . ευρίσκεται μέντοι Φησιν Απολλώνιος ποιούσα.

τεκι την τηνος , επίτης πορρω δείξεως. 'Εκβασαν όνομα τόπου και γίνεται παρα το βαίνω

Έκετ.9 καιν, παρά το εκείνoθεν συγκοπή εκείθεν, ου- ήγουν πορεύομαι. έκ τού βάσσω βάσω ο μέλλων και

δεν τών εις 9s και τη ει διφθόγγου παραλήγεται το δε το βασαν όνομα βάρβαρον εξ ου τόπου μετήλθον.

εκείθι , εκ του εκείνoθι, και το εκεί εκ του εκείνοσε. 'Εκ βαθέων ή ευθεία το βαθύ πόθεν γίνεται , παρα

"Έκαστος, παρά το έκας έκαστος , και μη πέλας , οίον το βία θέειν , η παρά το θύω το ορμώ, θύσω , απο

μεχωρίσμενος, και μη συλλήβδην ών προς έτερον. επι- βολή του και θυς , και μετα του στερητικού α αθύς,
μερίζοντες γαρ το πλήθος φασίν εκάτερον έκαστος. εν ώ τις τρέχειν ου δύναται , και πλεονασμα του β

Εκάτερος και έκαστος , τα επιμεριζόμενα. παρα το20 βαθύς.

έκας συγκριτικό τύπο, εκάτερος και ένα υπερθέσει έκα. Έκγονος εγγόνου και απόγονος διαφέρει. έκγονος μεν
στος , ως ηδύτερος , ήδιστος. γάρ έστιν , υιός: έγγονος δε υίος υιού . απόγονος δε

“Εκάστοτε επίρρημα , παρά την εκάστου γενινην πα- των εγγόνων πάλιν υιός.

ράγωγον εκάστοτε , ως άλλος άλλοτε. "Έκδικος σημαίνει δύο , τον εκδικήτην, και τον έξω

“Εκατηβελέτης και τοξότης , παρά το έκας και το βέ- του δικαίου υπάρχοντα.

λος , εκηβελέτης και του τη πλεονάσαντος εκητηβελέ- "Εκδικος παρά το έξω του δικαίου μη είναι.

της και ως έτυμον , ετήτυμον, αναπλάττουσι γάρ τινές 'Εκείνος, παρά το έκας επίρρημα κατα συγκοπήν το

έκατον βελεσι , την δελφίν ο Απόλλων απέκτεινε. κει διφθόγγω διάτι ; κατα διαλεκτον , επεί οι Δωριείς

ουκ έστιν ουν παρα το εκατον , αλλά παρα το έκας, έκήνος λέγουσι δια του η , ως πλείον , πλήoν , μείον

όθεν και έκαεργος και εκηβόλος , και δη και έκατηβόλος30 μήoν , και εκείνoθεν κατα συγκοπήν εκείθεν . διατι

λέγεται . ή ακατόβελος παρά το ακατον. περισπάται και αι συγκοπτομέναι ηνίκα φυλάττουσι το
Εκηβόλος και εκηβελέτης και έκατι ούτως ο Απόλ. αυτο μέρος του λόγου , και τον αυτον τόνον φυλάττου

λαν , ότι αυτος επί τω ηλίω τας ακτίνας έκαθεν βάλ . σιν , οίον δώμεν δώ » και εις το έκεΐνος.

λει . ή ότι έκατον βέλη επαφήκε το δελφίνω. Εκδεξίων επίρρημα τοπικόν.

'Εκάπυσεν , εξέπνευσεν , έστι δήμα κάπω, δηλούν το 'Εκ των ουρανών , η έξ πρόθεσις μετα γενικής συν .
πνέω , ένθεν και κάπος και καθυγρος τόπος , και

κήπος. Εκείνος , αντωνυμία παράγωγος τρίτου προσώπου των

“Εκάβη όνομα κύριον θεάς , η έκαθεν βεβηκυία προς ενικών , πτώσεως ευθείας των ενικών , παρά το έκας

τον άνδρα. ο γαρ πατήρ Δύμας ο Φρυξ εις Ίλιον επίρρημα.

Πριάμω εξέδότο. όθεν και Πρίαμος Φρυγίας συμμαχεϊ.4o Εκεχειρία και ανάπαυσις , ανοχή κυρίως επί πολέμου.
ήδη και Φρυγίην 1). παρά το έχω ρήμα ) και το χειρ, γίνεται έχεχειρία,

“Εκάεργος ο Απόλλων , και τοξότης , και έκατερoθεν κατα τροπην του και εις και . συντάσσεται δε το έχω

είργων τους πολεμίους . η εκάεργος , ο πόρρωθεν έρ- μετα αιτιατικής και δοτικής.

γαζόμενος. “Εκηβόλος ο μακροβόλος , και πόρρωθεν βάλλων .
Εκαεργη ή 'Αρτεμις, παρά το έκας είργειν . τοξότης τούτο έκ τού έκας και του βάλλω εκάβολος και τροπή

του α εις η εκηβόλος. έκας δε σημαίνει το πόρρω,

"Έκαθησε, παρά το καθώ καθήσω εκάθησα. η εκά- και το ήπω το παραγίνομαι" πόρρωθεν γάρ τις παρα

θισε εκ του καθίζω ιωτα. έκ της κατα προθέσεως γίνεται εξ ου και δασύνεται το έκας και το ήκω.

και του ζω ρήματος. “Εκατόμβη η θυσία . το μεν εκατόν σημαίνει το μέγα

'Εκαλινδούτο εκυλίετο. από το καλινδώ , τούτο παραδο και πολύ , το δε βοή το τίμιον, ως και επί των παρ
το κυλίω , και Αιολικώς τροπή του και εις η κηλινδώ θένων το αλφεσίβοιαι. λέγεται δε εκατόμβη ουχ η

και « αλινδώ. έκατον βοων 3) , αλλα και την εξ άλλων ιερείων. αρ

“Εκαμήδη ή του Νέστορος παλλακίς , από του έκαθεν νων πρωτογόνων δέξεις κλειτην εκατόμβην.

βουλεύεσθαι τα κατά του Νέστορος , ο μηδέν εικέων Έκρεμάσαμεν, εκ του κρεμώ , πρώτης συζυγίας των
μηδoμένη. περισπωμένων. έστι δε και κρέμημι , εξ ου και το.

“Εκάτερος και έκαστος διαφέρει . εκάτερος επί δυοϊν, εκρεμάσαμες υψόθι. γίνεται δε εκ του εκρεμάμην

το δε έκαστος επί πολλών. εκρέμασο, αποβολή του σ έκρέμας , και κράσει έκρέμα.

"Έκητι ένεκεν . 'Έκίσσησεν, έστι κίω το σημαίνον το πορεύομαι , και

“Εκατον αριθμός , παρά το έχω έχατον και τροπή εξ αυτού κίσσα όρνις , ή εις πάν βρώμα επιπορευομένη ,

!

τάσσεται.

2

γαρ ήν ,

1) 11. II , 184 . 2 ) εκεί .. ine dubio εκη 3) ( Sic ). Adde Juelas
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και εξ αυτού βήμα κισσώ κισσείς. σημαίνει δε το μεθ' όνομα έκπλαγον δηματικών , και υπερβιβασμώ εκπα
ηδονής συλλαμβάνειν. τον αυτον τρόπον αι συλλαμβά- γλον. και εκπλάγως επίρρημα.

νουσαι γυναίκες πάντα έσθίουσιν. Έκπλαγος , ο καταπληκτικός, παρά το πέλαγος Φοβε.

Έκίσσησε , το θέμα κισσώ , συζυγίας πρώτης των πε- ρόν γάρ. ποίου είδους των υποπεπτωκότων τα ονόματι;

ρισπωμένων. σημαίνει δε το μεθ' ηδονής συλλαμβάνω. ειδικού. διαφέρει το κατεπλάγην του κατεπλήγην, ότι

γίνεται δε παρα το κίσσα . επειδη το όρνεον λίχνον το μεν κατεπλάγην επι ψυχικής διαθέσεως λέγεται,

έστι προς τας συνουσίας και προς ηδονας κατωφερές. το δε κατεπλήγην επί σώματος. ο μέντοι ποιητης δια

ετυμολογείται δε παρά το κλειν και μετα σφοδρότητος το μέτρον είπε κατεπλήγην Φιλον κήρ.

σέβεσθαι ήγουν διώκειν προς συνουσιάζειν. εκ του "Έκπωμα, το ποτήριον. παρα το εκπoιειν . ή παρα τηνη

κίττα λέγεται , όταν εν γαστρί έχουσα γυνή περί τοντο κοιλότητα.

δεύτερον ή τρίτον μήνα ορέγηται άτοπον δείπνον , οίον, Έκπέρσαι, εκπορθήσαι , εκ του περιθω το καταστρέφω.

όμβακα ή λίθον , ή όστρακα γίνεται από τών Έκπληξις , εις το εκπλάγως και φόβος., "

μοχθηρών της μήτρας ατμών Φερομένων επί τον στό- Έκποίητα , εις το αποκήρυκτα.

μαχον. "Έπυστα, έκπυστα, εποίησα τα πραττόμενα ανεκλάλητα,
Έκκλησία , παρά το εκκλησιάζεσθαι ήγουν συνάγεσθαι. ανεξάκουστα και άρρητα. εκ του πεύθω , και σημαίνει το

εκκλησία γαρ ή συναγωγή και η βουλή των ανδρών, ακούω, γίνεται πυστα και έκπυστα. σημαίνει δε και

η δια το εκλελεγμένον εις έν, η εκκλησία , εκ τού το εξάγγελμα έκδηλα και εξακουστα. συντάσσεται

καλώ καλέσω και καλεσία και εκκλησία. διαφέρει δε εκ- μετα γενικής.

κλησία συνόδου. εκκλησία μεν γάρ έστιν εν και άνδρες Έκ σού , πόθεν γίνεται ; έκ τής εκ προθέσεως και του

μόνον εισέρχονται δια βουλήν , σύνοδος δε εν και άνδρες20 σού αντωνυμίας. σημαίνει δε από της σής σαρκός. εξ

και γυναίκες εισέρχονται διότι . ου δε σημαίνει το αφ ' ου χρόνου.

'Εκκλησιασας,συναθροίσας , συναγωγήν ποιήσας και Έκσπάσας, ελκύσας, εκ του σπώ το κατασπώ , το
παρα ' Αθηναίοις εκκλησία το άθροισμα, παρα το πε- βήμα σπάω σπάω, ο μέλλων σπάσω, ο αόριστος έσπασα,

πυκνώσθαι τους συνερχομένους εν . αυτή. η μετοχή και σπάσας , και μετα της εκ προθέσεως εκ
"Έκριζον , απο ριζών την αμαρτίαν καταβάλλων. επιβ- σπάσας .

ρηματικώς δε . Έκστωσαν , πηδώσαν , από του στο στάς, η μετοχή

Έκκενούται, εκ του κένω . τούτο παρά το χέω , χέ- στών , και το θηλυκόν στωσα και μετα της εκ προθέ

νος και κένος . σεως εκστώσα . ήγουν έξω των όρων στωσα. η κατα

Έκκριθεν , εις το κρίμα. πλήττουσαν.

"Έκλαγξαν, εκ του κλάζω κλάξω , πλεονασμά του γ30Έκτίλαι, εκκόψαι έστι τείνω, και αποβολή του και και

κλάγξω , ώσπερ πλάζω πλάξω και πλάγξω, λίζω τροπή του και εις λ γίνεται τίλλω ρήμα , και σημαίνει
λίξω , λίγξω. είωθεν ο ποιητής επί των τοιούτων προς- το ξαίνω, και μετα της εκ προθέσεις εκτίλλω, ο μέλ .

λαμβάνειν το γ επί του μέλλοντος. και εις το κλαγ- λων εκτιλώ , ο αόριστος εξέτιλα μακρον έχων το

γήσι. και το απαρέμφατον εκτίλαι ο γαρ ξαίνων τίλει.

Έκλο γεγον , η εκλογάς. ότι κτίλος λέγεται ο κριος , και εξ αυτού σήμα κτίλλω

Εκμαγείον, το αντίτυπον , ή η φαντασία , ως φησί ήγουν εκ μεταφοράς των μαλλών του κριού. ή εκ του

Πλάτων δια το εκμάττεσθαι και αποσυλάν τα είδη από τείνω το τανύω. ο γαρ ξαίνων τείνει.

της ύλης. "Έκστασις γίνεται παρά το στάσις · τούτο παρά το
"Έκη α , καίω , καύσω, έκαυσα κοινώς , έκαα Αττιτώς, στημι, τούτο παρα το στω .

έκα Ιωνικώς , ώσπερ χέω χεύσω κοινώς , χεύω Ιωνι-40Έκόπασεν αντί του έπαυσεν . γίνεται εκ του κοπάζω ,

κώς χέω αττικώς και ο αόριστος έχευσα και έχευα , τούτο παρα το κόπος.

έχει. Εκκαθαριεί, καθαρίζω , καθαρίσω , καθαριώ, τούτο

Έκνη εις το κονίη. εκ του καθαρός. τούτο εκ της κατα προθέσεως και

'Εκολλήθη, παρα το κολλώ, τούτο δε παρα το κόλλα. του θαρρώ. ο γαρ καθαρός καταθαρρεϊ.

τούτο δε παρα το κεκομμένην ουσαν, εις ουλότητα Εκσκουβίτωρες , των παρεξόδων του παλατίου υπάρ

μετελθείν . χοντες φύλακες.

Εκ μέσου, έξω του μέσου. η γαρ εξ πρόθεσις το έξω Έκ τού κλή ' τους σου. πόσα σημαίνει κλήτος ; δύο.
την συνέλευσιν, και την συνάθροισιν , και γίνεται παρα

'Εκολα , εθορύβει, εκερτόμει , παρά το κολώ , τούτο το κλώ το καλώ, ως το , σήμερον το κλήτος των θείων

εκ του κολοιός. το δε κολοιός , παρά το κλώ το κλάζω, ο πατέρων, και δια του ι , το μέρος της οικίας , και το
θορυβώδες γαρ το ζώον , κατα παραγωγην κλωος , και καλούμενον προκλιτον. ώς εν τοις κλίτεσι της οικίας

πλεονασμό του ο κολωνός. και τον ευώνυμον τόπον , ως το πεσείται εκ του

“Εκουσίως, παρά το είκω το θέλω. η μετοχή εκων κλίτους σου χιλίας. έστι δε και αρσενικόν δια δίφθογ

εκόντος , το θηλυκόν έκουσα , και εξ αυτού επίρρημα γον , όπερ και οξύνεται.

εκουσίως . "Έκτισις τα δύο ιι παρά την εκ πρόθεσιν.

"Εκπλα γα, εκπληκτικώς κανών εστιν ο λέγων , όσα εν Έκφάντορες κυρίως λέγονται οι των μυστηρίων τα
ομοφωνία καθεστηκε πληθυντικα ουδετέρων ονομάτων άρρητα σαφηνίζοντες συμβολικώς.

εις επιρρηματικών μετάγεται σύνταξιν . γίνεται δε το Έλείφθη και ελήφθη , το πρώτον , το επί της έλλει.

εκπλαγον παρα το εκπλήσσω. ψεως δια διφθόγγου το λει, το δεύτερον επί της κα

Έκπλαγώτατε, εκπληκτικώτατε , εκ του πλήσσω , όσο ταλήψεως δια του η.

μέλλων πλήξω , ο β αόριστος έκπλαγον. και όνομα εξ Εκείσε και εκεί διαφέρει. το μεν εκείσε το είς τόπον.

αυτού έκπλαγος, και το υπερθετικών εκπλαγιώτατε. ούτως έρούμεν, εκεί κατέλαβον , εκείσε πορεύομαι.

"Έκπλαγώς, εκπληκτικώς , έκ τού έκπλήσσου ρήματος, το, δε , εκεί δηλοί το εν τόπω.

ETYMOLOG . T. II, M
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Έκτινάξας, απορρίψας. παρα το το ινος , και σημαίνει Ελέατος και δελέατος διαφέρει. ελέατος μεν γάρ

την δύναμιν , εινάσσω και εκτινάσσω πλεονασμα του τ έστιν ο μάγειρος παρά τους ειλεούς , άπερ εισι τράπε

ο μέλλων τίναξω , ο αόριστος έτίναξα , και η μετοχή ζαι μαγειρικαλ. δελέατος δε ο προστάτης και περί τα

ο τινάξας. και έστιν αντί βραχείας κατά τους Δωριείς : εδέσματα.

εκείνοι γαρ τας εις ας μετοχές αντί βραχέων παρα- Έλεγος , ο θρήνος , δια το δι' αυτού του θρήνου ευ λέ

λαμβάνουσι, γειν τους κατοιχομένους ). ευρετείς δε της έλεγείας :

"Έκτωρ, όνομα κύριον, παρά το έχω το κρατώ, ο μέλ κατηχουμένους

λων έξω, και εξ αυτού "Έκτωρ, ο τους Τρώας επικρατών. οι μεν τον 'Αντίλοχον , οι δε Μίμνερμoν , οι δε Καλλίνον

"Έκτοτε , εις το τότε. παλαιότερον, και πενταμετρον , το συνηπτον ουχ ομο

Έκυρος , ετυμολογείται δε παρα το προς εαυτόν τηντο δρόμος τη του προτέρου δυνάμει. αλλ' οίον συνεκπνέον
νύμφην άγειν. γίνεται εκ τού δέχω, δέχoιο , δεχυρος, τα συναπεσβυννύμενον ταϊς του τελευτήσαντος .

ως ίσχω, ισχύω , ισχυρος , και αποβολή του και , και Έλεγος , και έλεγείον , το τοίουδε μέτρον και θρήνος και

τροπή του και εις και , εκυρος. ή παρα το κύρω το τους τεθνεώσιν. υποτάττεται δε τα ηρώων. είρηται δε

επιτυγχάνω , κυρος και εκυρος. σημαίνει δε τον πεν. παρα το ε σχετλιαστικός επίρρημα και το λέγειν 1).

θερόν. και τις λέγετα πενθερος ; " και του ανδρος της Έλεγος, ο θρήνος , παρα το ευ λέγειν τους θρήνους.

νύμφης πατήρ. Έλεγεία , το μέτρον , και αρσενικόν έλεγος, ή ότι επι
Έκτρωμα, το έκ της μήτρας έξιον ατελές κύημα , λέγεται το εξαμέτρω το πεντάμετρον η παρά τον

ήγουν άμβλωθρίδιον. έλεον και τον γόον , οι δε παρά το λέγεσθαι επί των

Έκτύπωμα, εκσφράγισμα , εκμαγείον , εκ του εκμάσσω θανέντων , εις επικήδεια γαρ έγράφοντο. Δημολέων
ρηματος . 20 δε εν τώ περί μέτρων , παρά το ευ λέγειν τους τε

Έκφαντορία , εις το εκφαίνειν . θνεώτας. η παρα το έλεγον τον θρήνον 1). Δίδυμος ότι. ή

Εκφορούντα , έστιν εκφέρω , και εξ αυτού εκφορα, δια τούτο των ηρώω αυτώ επήδον, ως πεντάμετρος λε
και εκ τούτου ρήμα εκφορώ , ο παθητικός εκφορούμαι, γόμενον των ηρώω μιμούμενοι την των αποθνησκόντων

η μετοχή του ενεργητικού εκφορών εκφορούντα. ανάπαυσιν. επί γαρ μόνους νεκρούς πάλαι ήδετο.
Ε και ων , εις το άέκοντος. "Έλεγχος, το όνειδος . και ελέγχιστος ο επονείδιστος ,
Εκχεώ, εκχύσω , το θέμα εκχέω, ο μέλλων εκχέσω, παρα το έλης έχειν ήγουν φως , και εις το μάρτυς.

ο δεύτερος αόριστος εξέχεoν, ο μέλλων δεύτερος , εκχεώ, Έλεδώνη, είδος πολυπόδος.
ó έστι δε το λ περισσον :

εκχεείς εκχεεί. καλείται δε εσεδώνη , από του εαυτήν έδειν , τουτ'έστιν

Γλλαμψας, εις το λάμπω. εσθίειν. Ησίοδος , ότ' ανόστεος ον πόδα τένδει *).

Ελατή, παρά το ελώ, ελάσω , ήλακα , ήλασμαι , ήλα-30Έλεεινός, ταπεινός , ώσπερ απο του δέος γίνεται δεϊνος

σται , ελατή. και κατά κράσιν δεινός, δια της ει διφθόγγου , ούτω

Ελαία έλαιαδος διαφέρει ελαΐα μεν γάρ έστιν αυτό το και από του έλεος γίνεται ελεεινός , ο ελέους άξιος.

φυτών: έλαιας δε και του φυτού καρπός. και εις το δεινός .

"Έλαιον , παρα το λείον λεαινον, το λειαίνον το σώμα, Ελεηλάτει , ήχμαλώτευεν , ελήστευεν, ήρπαζεν , από

και εν υπερθέσει έλαιον. η παρα το αλέαν δε σημαίνει του θέματος του λεηλατώ. τούτο δε παρά το λεως

την θερμασίαν, εν γαρ θερμοϊς τόποις το φυτόν χαίρει. και το ατω το βλάπτω, γίνεται δε λεωατω και τροπή

Έλασσον , εις το αμείνων. του ω εις η και πλεονασμό του λ λεηλατώ , και τον

Ελαύνω, διώκω , παρά το ελώ, έλανα και ελαύνω . λεων βλάπτω.

Ελαφος , παρά το ελεϊν τους όφεις. Φησι γαρ ότι 'Έλαττώ , εκ τού έλαττον , τούτο δε παρα το έλαχεν

αφανείς εισίν απερχόμενος και το κεράτιον αυτού40 ελαχέντερος, ελαχίων, έλασσον και έλαττον.

προστρίψας τη Φωλεν λαμβάνοντες εκείνοι , εκ της Ελέησον , από του ελεώ , τούτο παρα το έλεος , τούτο
αναθυμιάσεως του κέρατος εξέρχονται. παρα το έλω το λαμβάνω.

Ελαφος, έλoφός τις ών , παρά το ελεϊν τους όφεις. Έλεον και κρίσιν , ή ευθεία ο έλεος , γίνεται δε παρα
ή ο εν έλει τας διατριβας έχων. ή από του έλλος το το έλω το λαμβάνω , έλος , έλεος , πέφυκε δε το και

έλαφος παρήχθη παραγώγως, ως κορσίω κόρσαφος , και πλεονάζειν εν τοις ονόμασιν , οίον , στερός , στέρεος.

εν υπερβιβασμό και τροπή του σ εις τ κρόταφος, ού- "Έλεον αυτών 3) , ο έλεος αρσενικως. Ιστέον ότι το έλεον
τως ούν έλαφος. ή ότι το κέρας αυτού θυμιώμενον

και κρίσιν και το έλεον αυτών , έμπροσθεν δεί γράφειν

ελαύνει τους όφεις. ή δια την κουφότητα και το τα- μικρόν τι.

χος , έλαφρός τις ών. έλαφος παρά το έλκειν τους Έλεγμος , παρα το ελέγχω , τούτο παρα το έλεγχος.

όψεις. τάχα δε ότι ελαφρα εισίν. 5ο Έλεοΐσι, μαγειρικούς τραπέζαις.

ΕλαΦ ,αΦρος, και αίσυρος και ανεκτός. παρά το έλαφος Έλελιξάμενος, επιστραφείς , μετοχή εκ του ελε
ελαφυρες και εν συγκοπή ελαφρος, από του ζώου , ως λίσσω. τούτο έκ τού είλω το συστρέφω , γίνεται κατα

έχθος έχθηρός και εν συγκοπή εχθρός. παραγωγήν ειλίσσω. και αφαιρέσει , ή και συστολή του

Ε. λδωρ , εις το είλδωρ. ι ελίσσω , και δασύνεται. και κατ' αναδιπλασιασμόν

Υλςαίρει , ελαιεϊ , ως παρά το έλπω ελπαίριο , και ελελίσσω, ελέλιξα , ελελιξάμην , ελελιξάμενος.

πλεονασμό του ελπεαίρω, και εν υπερβιβασμώ ελε . Ελένη, κύριον , παρά το έλω το ελκύω, ή προς το ίδιον
παίρω, και τροπή του ψιλού εν δασύ γίνεται ελεφαίρω κάλλος έλκουσα τους νέους ανθρώπους. ή παρα το

το απατώ , ο αόριστος ελάφηρα , ο μέσος ελαφηράμην Ελλας , και παρά το εν έλει γεγενησθαι. δασύνεται τοη

και ελαφηράμενος , ούτω και ελεώ ελεαίρω. επιφερομένου του λ. α υτοτέτακται το ε ή το ωή το

1 ) vid. Ruhnken . ad Callim . Fragm . p. 439. utraque lectio 42. Corrupta hic pleraque.
in codice . 2) και πεντάμετρον , το συνηπτ. - και το λέ . 5a4 . 55' ( Sic . )

3) cf. Ειym. Μ. 4 ) Εργ .
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υ δασύνεται. έλαρ, ελαιόθρεπτον. το λε ψιλόν διάτι; το μέλαν ή ελικοειδώς κινούντες τους ώπας. ή του,

τα δια του ενη θηλυκά υπέρ δύο συλλαδας μονογενή, . οφθαλμούς ευειδείς.

δια του και ψιλού γράφεται , επί τε βαρυτόνων και οξύ- Έλινύειν , αργεϊν , σχολάζειν , ο δε Ταραντίνος το ησυ

τόνων · επί βαρυτόνων οίον ωλένη και βραχίων , κλει- χάζειν. ο δε Ιπποκράτης εμφαίνει λέγων , ελινύειν

ωμένη , οξυτόνων δε δεξαμενή , είαμενή. ου ξυμφέρει, αλλα γυμνασίη. δηλον , ως αντιδιαστέλ
"Έλεος , εις το άχος . λων τη κινήσει την αργίαν. και εις το ερινύς.

"Έλεος , εις το κουλεός. "Έλιξ , το κλήμα , και έλιξ και της αμπέλου κλάδος.

Ελευθερία , από του ελευθεσθαι εάν , ό εστιν έρχε . "Έλιξ, το ψελλίον , ήτοι το σκολαρίκιον , ή το κλήμα.
σθαι τον άνθρωπον , όπου βούλεται . ή και της αμπέλου κλάδος.

Ελέπολις , σημαίνει το μαγγανον και την κλίμακα,τοΕλπίς , ή τα ελλείποντα προσαναπληρούσα. ή εις υπό.

παρατο ελεϊν τας πόλεις. ελώ γαρ το πορθώ. νοιαν ημάς αγαθήν έλκουσα , έλκίς τις ουσα.

Έλευθέρα , παρά το ελεύθειν όπου ερα. Ελπίς και έλκίς τις ούσα , από του παρέλκειν ημάς

Έλεύθερος , παρά το έλευσις και το έρα η γή. έπει , το χρόνο, ή από του ελλείπειν τώ ελπίζoντι, έλλει

όπου βούλεται , άπεισι. η παρα το ελεύθειν όπου ', ή πίς τις ουσα και συγκοπή ελπίς.

αν τις εθέλει. “Ελλήσποντος , ο διείργων της Θράκης και την Τρωάδα,

"Έλευσις , πόλις της Ελλάδος , δια την απο Δημήτρος πορθμος ή ποταμός.

έλευσιν. εκεί γαρ εύρε τον καρπον εκ Κρήτης ελθού. Ελλήσποντος, είρηται , παρά το εκείσε ποτισθήναι

σης . και εν ελευσίνη έμεινε , όθεν ο τόπος "Ελευσις, "Ελλην την Φρίξου μεν αδελφήν ' Αθάρματος δε θυγά

και αγων τα Ελευσίνια . γράφεται δε δια του ι . τω τηρ , ή ως έτεροι την Ξότου θύγατρα.

λόγω των δικαταλήκτων · η "Ελευσις γαρ και η Ελευσίν.20Ελκέ μεν έλκειν δήμα. - και τα εις ειν απαρέμφατα οι

Έλεφαίρω , βλάπτω, πλανώ παρά το έλπω, ελπαίρω, "Ίωνες δια του εμεν προσφέρουσι. και δασύνεται. το

είτα και ελεφαίρω , κυρίως το ελπίσιν απατάσθαι και γαρ ε προ του λ επιφερομένου του κ ή του με δασύνεται.

επαίρεσθαι. και εις το ελεαίρω. οίον, έλκος , έλμις , έλμινθος , έλκω, ο μέλλων έλξω, και

'Ελέφας ελέφαντος , ελέβας. επιβαίνει γαρ τη θηλεία β αόριστος είλκον , συνάρχεται μεν τώ πρώτω αορίστω,

ουκ επί γης δια τον όγκον, αλλ' επί ύδατος υλώδους , και Ιωνικώς έλκε , και μετα της υπό προθέσεως όφελ .

όπου νέμονται , και γίνεται είκότως κουφος. ή παρα κε , και αναβιβάζει τον τόνον. πάς παρωχημένος χρό

το λευκός γίνεται λεύκας και λέφας , κατα τροπήν του νον τον προσγινόμενον αυτω χρόνον , κατα και αρχόμε

και εις Φ , και πλεονασμα του ε ελέφας , ο ελιγμένην νον μέρος αποβαλων εν τη συνθέσει προπαροξύνεται.

έχων δίνα , πάνυ γαρ λευκόν το οστούν αυτού . ή από δασύνεται εκ της συναλοιφής.

του ελίσσα , ελίξω, γίνεται ελίδας και ελέφας, ή30Έλκος , παρά το συνέλκεσθαι τα δέρματα.

παρά το ελεφαίρω το βλάπτω βλαπτικών γαρ το ζώον. "Έλκος, εκ του έλκω, ωτείλη, τραύμα , πλήγη διαφέ
Έλεψεν, έγνυψεν , εκ του λέπω , εξ ου και λεπος και ρει. έλκος μεν γαρ το χρόνιον πάθος , μόνον εκ σιδή

λεπτος και λέπυρον, το των καρίων έλυτρον. ή παρα ρου γενόμενον , έσ ' ότε και εξ ταυτομάτου. είρηται

το λεπω ρήμα πρώτης συζυγίας των περισπωμένων, δε παρα το διολκούσθαι την σάρκα. ωτείλη εκ του

ελέπησα , ελέπησας , ελέπησε , και κατα συγκοπήν του σύνεγγυς σιδήρου πλήγη. τραύμα δε τρωσις σαρκος

η , και κράσει του π και σ εις ψ έλεψε. υπό σιδήρου γενόμενον εφ' υγείας σώματος , πληγή δε η

Ελήλυθα, παρά το ελεύθω ήλυθα, και κατα Αττι- εκ χειρος πλήξεις .

κην προσθήκης των δύο στοιχείων ελήλυθα. Ελκύω , εκτείνω , εκ του έλκω , το κυ ψιλον διάτι ; τα

Ελικάων, όνομα όρους. το ε προ της λι συλλαβής δα- δια του υω ρήματα δια του και ψιλού γράφεται. πλην

συνεται , ελίσσω, έλιξ.. το δε Ελικών και ψιλούτια 40 του οίω και τα όμοια.

Ελικάονος. ο κανων , τα εις ων βαρύτονα διχρόνω εκ- "Έλκω, το σύρω, ή εκ του ολκος. το ε ψιλόν. αδύ
τεταμένη παραληγόμενα, τρέπουσι το ω επί της γενι- νατον γαρ, ένθα αμετάβολον αφώνου προηγείται , προ
κης, Μαχάονος , Ικετάονος. του αμεταβόλου την οιαν δή ποτε δίφθογγον ευρεθή.

Ελικτος , ειλιγμένος , εκ του ελίσσω , ελιξω , έλικτος, ναι , οίον, ελπίς , έρκος , έρπος , σεσημείωται το είργω,

εξ ου γράφεται δια του ιώτα . όπερ παλαιοί αναλόγως κεχρήμενοι κατα διάλυσιν ει

Ελίκωπες, οι ενόφθαλμοι , ή ευθεία ο ελίκωψ: εκ πον εέργω.

του ελίκη ο σημαίνει την μεγάλην άρκτον, ως και Ελλας, από της Έλλης της Ξάνθου θυγατρός.
"Άρατος , ελίκην μεν άνδρας εινάλιον τεκμαίροντες 2 ). Ελλέβορον , η έλούσα ήγουν θανούσα βρώσις. βορα
δύο δε εισίν άρκτοι. και η μεν μεγάλη καλείται ελί- γαρ η βρώσις.

κη , προς ήν αποβλέποντες και απευθύνοντες την πο-5οΕλλετανοί , οι των δραγμάτων δεσμοί , παρά το συνει
ρείαν έποιούντο , ως εκ τούτου κληθήναι αυτούς ελί- λεϊν τα δεσμούμενα .

κωπας. η δε μικρα κυνόσουρα. αι δε δύο άρκτοι ανα Ελοίμεθα, λάβοιμεν, σήμα ευκτικον, μέσου αορίστου
επτά αστέρων έχουσι. ήτε μεγάλη επί τον βορράν, δευτέρου , έκ τού έλω. και δασύνεται εαν σημαίνει το

και η μικρα επί τον νότον. λαμβάνω : ει δε σημαίνει το Φονεύω, ψιλούται παρα

Έλίκη, η άρκτος. τινές από του εν αυτώ ειλίσθαι . το ποιητή. έστι δε έλω , ελώ και ειλώ. ει μεν του

περιγραφεί γαρ τον αρκτικόν κύκλον . περισπάται και μέλλων , ο β αόριστος είλον , ο μέσος

Ελίκων , ο μεγαλόφθαλμος , η μελανόφθαλμος, η ειλόμην , και το ευκτικών ειλοίμην , το πληθυντικόν

ευόφθαλμος, και μελανας τας κόρας των ομμάτων ειλοίμεθα.

έχων , αφ' ου και ευπρεπή ,έλικον γαρ κατα διάλεκτον "Έλος , το οχύρωμα , και το έρκος , από του ελεϊν .

1) Fallura. cf. Etym. M. 2 ) ελίκης - TeX Corrige ex Arati Phaenom . vi 37. 38.

M 2



283
284Ε Λ EMEM

Ελούσα, η θανατούσα βρώσις , βορά γαρ η βρώσις ). έστι δε αντωνυμία παράγωγος. ποίου είδους των παρα

Έλώριον , έκ τού έλω έλωρος το ελώριον , εκ του άλω γώγων και κτητικού , σημαίνει δε και κτήτορα και κτή

το λαμβάνω. ματα. διαλύσει της ου διφθόγγου Ιωνικώς εμέο , και

Έλυμήνατο , διεφθειρε. από του λύμη λυμαίνω , και πλεονασμώ του ιέμείο . εκ δε του εμέο συναιρείται το

εξ αυτού λυμαιών, διαφέρει δε λύμη , λήμη, και λοι- ε και ο εις την ευ δίφθογγον, εμεύ , και αποβολή του

μική. ότι η μεν λύμη φθορά τις εστι επί ψυχών ε μεύ. ως εν τώ, κέκλυτέ μευ 4). αι γαρ πρωτότυ

διαβαίνουσα , σημαίνει δε την ακαθαρσίαν. και γίνεται ποι αντωνυμίαι εγκλίνονται.

παρα το λύω , λύσω , λύμη και λύματα. και "Όμηρος, Έμείο και έμοιο διαφέρει. Εμείο γάρ έστιν ασύντακτον.

είς άλα λύματ' έβαλλον. ή δε λήμη λευκόν έστι , και και "Ομηρος , εμείο δε σύνθεο μύθον ), Ελληνικώτα .

υγρών κατά των ομματίων συνιστάμενον. γίνεται παρά το τον Φησί. το δε έμοιο συναρθρον, οίον , τού εμού, και

το λάω το βλάπτω , και του μη απαγόρευσιν και γαρ μνήσαι πατρος εμοίo θεοίς επιείκελ' 'Αχιλλεϋ 6).

κωλύει του βλέπειν. ή παρα το λήθω το λανθάνω, Έμετος , έκ τού έω το πέμπω.

λή μη, τους γαρ ληγιώντας και μη βλέποντας παρεχό- Έμίχθην , τινές δε δια της ει διφθόγγου γράφουσιν,

μεθα. η δε λοιμική νόσος τις εστι φθαρτική σωμα- βιαζόμενοι την παράδοσιν. δια του και δε δεί γράφειν ,

των , παρά το λοιμος γινομένη. επειδή μέμικα έστιν ο μέσος παρακείμενος, ει δε εγρά

Ελλωβια , τα ενώτια , ήτοι τα σκολαρικά . λωβος γαρ Φομεν δια της ει διφθόγγου , ώφειλεν ο μέσος παρα
το ωτιόν,

κείμενος δια της οι διφθόγγου γράφεσθαι, οίον , με

Έλλωψ , έλλωπος ο ιχθυς , ο ελλειπόμενος τη οπία μοιγα. εαν γαρ ευρεθή το ε εν δισυλλάβω μέλλοντα ή

φωνή , ήγουν τη ανθρωπίνη ). μόνον η μετα του ι , τότε γαρ εις ο αυτο τρέπει ο μέ

Έλυτρώσω, εκ του λυτρώ , τούτο παρα το λύτρος ,20 σος παρακείμενος , οίον , λείψω λέλοιβα , πείθω πε
τούτο παρά το λυτήριον είναι τινος πράγματος. ποιθα. ει ούντο μίσγω μίξω δια της οι 1) διφθόγγου

'Έμβοι και έμβροι, αι ροιζαι , αι εις βάθος διϊκνού- ήν , μέμοιγα αν ήν ο μέσος παρακείμενος. αλλα μην

μεναι και εμβεβηκυίαι. παρα το βω το βαίνω. μέμιγα εστί» δήλον γαρ ότι μίσγω μίξω δια του ιώτα .

Έμβριμώμενοι, μετα αυστηρότητος επιτιμώντες από Εμμανουήλ , το ήμισυ Συριστι, και το ήμισυ Εβραϊστι.

του εμβριμώ , εξ ου και βριμαίνει το θυμούται, και το γαρ εμμα Συριστι ερμηνεύεται μεθ' ημών : το δε

βριμαίνουσα η οργιζομένη. και εις το έβριμος. νουηλ Εβραϊστι δηλοί το θεός.

Έβρι μώμενος , επιτιμών. δεί γινώσκειν από μετα- Έμματεως, σπουδαίως , ενεργώς , έτοιμως, προθύμως.
Φοράς έστιν η λέξις των μαχομιων , χαλινών του ίπ- παρά το άμα έπος , κατα μετάθεσιν του α εις ο , και

που δια αγανάκτησιν του βάρους. κείται δε η λέξις εν πλεονασμό του μ.

τα Ευριπίδη. 30Έμμεναι, υπάρχειν, βήμα, απαρεμφάτου ενεστώτος, το

'Εμμορε , έστι μέσος παρακείμενος τρίτου προσώπου των γαρ υπάρχειν σημαίνει και οι Δωριείς επί των εις

ένικών, από θέματος του μείρω, του σημαίνοντας το ναι απαρεμφάτων - 8) και ενέστως είμι, ο παρατατικός

μερίζω , αφ' ου και μέρος ο μέλλων μερώ , ο μέσος το πληθυντικον ήμεν , η μετοχή είς έντος , και το

παρακείμενος μέμορα , μέμορας, μέμορε , και κατ ' υπερ- απαρέμφατον είναι , και 'Αττικώς έμμεναι . και εις το

βιβασμον έμμορε. έμεν.

' Εμβρυον , παιδίον το εντός βροτώ όν , τουτέστι, το "Έμμορε, έτυχε , έλθε, παρά το μορώ το επιτυγχάνω ,
εν τη γαστρί της γυναικός ατελές έτι διάπλασμα. μορήσω, ο δεύτερος αόριστος έμμορον πλεονασμό του

Ένδοιαζει, από του δύο αριθμού είρηται , o και δια μ , το δε 9) έμμορες , εν γαρ Κύπριο' αδσαν έμμορες.
της οι διφθόγγου γράφεται: οιονεί παρα το εν δύο και το γ των πληθυντικών έμμορον , ουκ έμμόρασι.

γνώμαις αμφιβάλλειν οπότερον κρείσσον. 40Έμπεδα , εδραία , βέβαια και ασφαλή , εν γή έρηρισμέ

Εμβρότητος , μαινόμενος , έκφρων και ανόητος . εκ να. πέδον γαρ η γη.

μεταφοράς των απο Φόβου βροντων εξεστηκότων. Έμπείρα μος, πείρα και γνώσεις , παρα το πείθω το πι.

' Εμβρυον , παρα το έσω βρύειν, ή βρύχειν και αύξε- στεύω, και πείρα και πειρασμός.

σθαι , και παρά το έσω είναι βρότο βροτόν· η παρά το Έμπειρικός Ιατρός λογικού διαφέρει. εμπειρικόςή

αίμα και το βρώ το εσθίω , γίνεται αιμόριον και έμβρυον. έστιν ο εκ συνηθείας τινός Ιατρεύων , ή αλλοτι δίχα

Έμεια, έμεσα , έστι τόπος πλησίον Μυκηνών, από του λόγου , λογικος δε και μετα λόγου τας αιτίας των πρα

εμώ "Εμεια λέγεται , επειδή εκεί έμεσεν ο κέρβερος γμάτων αποδιδους και πληρών.

ανελθων εκ του αδου . ή επειδή ο Θυέστης Φαγών Έμόγησα, έκαμαν παρα το μόγος βαρύτονον, γέγονε

τα τέκνα αυτού εκεί έμεσεν . ο κανων". τα δια του μογος οξύτονον. εκ τούτου ρήμα μογώ, μoγήσω , έμό

εια 2) . 50 γησα , συζυγίας πρώτης των περισπωμένων.

Εμείο , έκ τού εμού : ποιου είδουςκαι πρωτοτύπου: κατα ' 'Έμπαιγμα , εκ του παίς παΐδος , παίζω, και κατα
πόσους τρόπους διαφέρει το πρωτότυπον του παραγώ- κράσιν παιζω και εμπαίζω. και εξ αυτού έμπαιγμα.

γου και κατα τρείς ότι το μεν εμού πρωτότυπον γίνεται Έμπαγώ, υποτακτικών εκ του πήσσω πήξω, οβ
κατα διάλυσιν εμέο , εμείο , εμού. το δε παράγωγον αόριστος επαγoν , επάγην , η μετοχή και παγείς του
ουδαμώς. και ότι το μεν πρωτότυπον εγκλίνεται , και γέντος , και το υποτακτικον εαν παγώ.

το κατ' αρχήν σύμφωνoν αποβάλλει , οίον , ήκουσέ μου , Έμπίο, ασπίς , σημαίνει δύο , το ερπετόν και το όπλον.
το δε παράγωγον ούτε έγκλίνεται, ούτε το κατ' αρχήν και το μεν ερπετον απο μεταφοράς της ασπίδος του
σύμφωνου αποβάλλει το δε εμείο εκ του έμος εμού . όπλου. ούτω γαρ συστρέψαν εαυτό , πολεμεί και μα

ήν και
>

1

>

πα

9 ) οι1 ) cf. τ . έλλίβωσον praecedente pegina . ν . 48. 2 ) τη (Sic. ) L. μείξω δια της α etc.
alq etc. Male. 3) Reliqua delunt. 1 , 11. Ιι, 86 . 5) Οd. lege β i . 6. δεύτερον [ cil . πρόσωπον.

8 ) Reliqua defunt.

ΧVΙΙ , 153 . 6) Fort . 1 , XXIV , 486. 7) μίξω δια της οι
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χέτι. το όπλον γίνεται δε το όπλον παρα το σπί- "Ένα νέον αριθμόν φέρει , λήγοντα κατα ύφεσιν μονά
δος απο του εννέα άχρι της ομάδος.

σπίσω , σπίς , και μετα του στερητικού α' ασπις , το μή "Ένατος, πόθεν γίνεταικαι παρα το εννεον αυτόν άγειν.

εκτάσει μεμηκυμένον , αλλ' εις περιφέρειαν κεκυκλωμέ- ο γαρ

νον. ασπις ασπίδος. ο κανών : τα εις ισ θηλυκα δια ρείται. είς μονάδα γαρ λήγει. ' εννάκις γαρ εννέα ογ

του δος κλινόμενα απλα μεν , οίον κρηπίς κρηπίδος '). δοήκοντα μία .

διάτι οξύνεται και τα εις σπις θηλυκά δισύλλαβα, ει 'Έναυλος, έμπνους. σημαίνει δε και ρούν, και χαρά

μεν από συμφώνου άρχονται , βαρύνονται , οίον , τράπις, δραν , και χειμαρρούν, και έναυλιζόμενον, ενοικούντακαι

τραπιδος , έστι δε βαρβαρικών όπλον , θέσπις θέσπιδος , νεωστι
γενόμενον το οίκημα , και ένηχον αυλόν. αυλος

κάλπις κάλπιδος. ει δε απο φωνήεντος, οξύνονται , οίον,το γαρ παν το στενών και επιμηκές. τοιούτος δε και

ασπις , ελπίς , εμπίς " σημαίνει δε και τον κώνωπα και των ώτων τόπος.

εις το θεόπροπος. "Έναυλος , ποταμός δια στένου ρέων . και έναυλα μνημο

Εμπλαστρον , δια το εμπλάττειν και τηρείν τον τό- νεύματα.

Έν
ν γε δή , το έμπροσθεν γε δη σύνδεσμος.

"Έμπλην, πλησίον, εγγυς , παρά το πέλω ρήμα δηλούν "Ένδεια , πενία, λιμός. έστιν όνομα δέα. και γίνεται
το πλησιάζω , και κατα συγκοπην πλώ , και μετα της εκ του δέω το χρήζω. και πλεονασμα του ιδεία , και

εν προθέσεως έμπλην . Βοιώτων δ' έμπλην έπ ' αριστερα μετα της εν προθέσεως ένδεια , εξ ου ρήμα ενδεώ, η

θωρήσσοντο ).
μετοχή και ενδεών , και το ουδέτερον ενδεόν. και απο

*Εμπνουν , παρά το άειν , ό εστι πνέειν . έμπνούν δε μετοχής παρήχθη εις όνομα.

τον ζώντα φαμέν ή παρά τον αιώνα της ζωής: οι2ο Ένδελέχεια , η συνέχεια .

γαρ ζώντες ενχρόνοις και έτεσι διαμένουσι. 'Ενδελεχέστατα, και ενδελεχώς το συνεχώς , παρά το

"Έμπυον , το έλκος. άμπυος ο δίχα έλκους πύον και ενδέχομαι γίνεται όνομα ενδεχης , και κατα πλεονα-.

χύμεθλον . σμον της λε συλλαβής ενδελεχής και ενδελεχώς επιβ

Έμπρησμός , παρά το πρήζω το καίω. δημα.
Έμπολήσομεν, εκείθεν η εμπολη και το εμπόλησμα, Ένδινα, τα έντερα , ή ένιν τινα όντα , τα εντός των

η συναγωγή του κέρματος. έμπολάν δέ ρήμα συζυγίας ινών .

δευτέρας των περισπωμένων . Ένδίνων , εντέρων , παρα ένδον των ινών πάσης της

Έμπορος , ο πραγματευτής, και ο τόπος αυτός εμπόριον. σαρκός , ή ενδίνων των παρα των ένδον όντων .

τι λέγεται εμπόριονκαι ο κατάβολος: ένθα καταβάλλει Εναλίγκος , ο όμοιος , παρά το είκω το ομοιώ.

τις την ιδίαν εμπορίαν. 30Έκδίνοισι, τοίς εντοσθίοις μέλεσι, παρά την ένδινος

Έμφορούν , πληρούν , παρά το έμφέρω γίνεται έμφορος,
ο εν αυτώ φέρων τι. και εξ αυτού έμφορώ. η μετο. Ενδέκατος, έκ τού εις ενος. δέκατος και ενδέκατος :

χη ο έμφορών και το ουδέτερον το εμφορούν. και εις και μετα του εν αριθμού γίνεται ενδέκατος 3).
το πνευματέμπορος. Ένδημώ, παρά το είναι εν τω δήμω ενδημώ έστι.

Έμώ, το ξηρώ, το την τροφήν εκπέμπω. εκ του ίημι το Έναργέστατος , και εναργώς το φανερώς , παρά το
Τέμπω , ο μέλλων ήσω , και παρακείμενος ήκα , ο παθηó αργος το σημαίνον το λευκόν και καθαρόν και Φανε

τικός ήμαι " και εξ αυτού δημα έμα ρον , γίνεται εναργής , και μετα της εν προθέσεως και

Έναμβρύνεσθαι, μεγαλοφρονείν , καυχάσθμ. από εναργώς επίρρημα. και ενάργεια η Φανερότης.

του εναμβρύνω. τούτο παρα το άβρος ό έστι κούφος : "Ένδεος, ο μεσημβρινος παρα το ενδεϊν και ελαττούσθαι
το τε άβρος παρα το βάρος , καθ' υπερβιβασμον. συν-40 την ημέραν" γράφεται δια του ι. παρα γαρ το ιδίειν
τάσσεται πτώσει δωτική. έστι, ο' σημαίνει το ιδρούν έν γαρ τω καιρώ εκείνων

"Έν , κατα μίμησιν ως άπαξ.
έστιν έδρούν.

Εναλλα ξ, παρά το εναλλάξω ρήμα. ως παρά το μίξω Ένδεν του έσω διαφέρει. ένδον μεν γαρ το έν τόπο
επιμιξ. και εις το υπόδρα.

Ένανθρωπήσαι , παρά το ενανθρωπω. τούτο δε παρα
σημαίνει. έσω δε εις τόπον. ένδον μέν γάρ έστιν

το άνθρωπος. ότε μέν έστι σύνθετον , τότε γίνεται
παίς , έσω δέ εισέρχομαι. αμαρτάνει ούν ο λέγων , όν

ενανθρωπώ. ότε δε απλούν , τότε άνθρωπος , άνθρω
δον εισέρχομαι , ή έσω έστιν ο παίς. Σοφοκλής δε την

πίζω.
διαφοραν συγχεί. Φησι γαρ εν Τραχινίαις , γυναίκες

αϊτ' έσω στέγης , αίτ' εκτος δεον ειπείν αύτ ' ένδον γυ
Έναντίος, εκ του εν προθέσεως , και του αντίος γίνεται

εναντίος , δια τουΙώτα τα δια του ιος ονόματα , προσο δόμων , αντί του ένδον. Εύβουλος καιτης κωμωδίας ποιναίκες και Ευριπίδης , και τον γέροντα την τ' έσω

μίας τον τόνον έχοντα , και εν τη πρώτη συλλαβή το
μεθ' ου επάγεται δύο σύμφωνα ή και πλείονα,

ητης εν καλαθοφόροις , όπως δε όπεύσεσθαι ότι τις γε

δια της ει διφθόγγου γράφεται : οίον, αστείος, 'Αργείος , Έναργεια, ή λόγων μεν λευκότης και φανότης : ενέρ
ρων έσω. δεον ειπείν ένδον.

Καδμείος. πλην του αντίος και του εναντίος.

"Έναρα , τα απο πολέμων λάφυρα. έναρίζειν γάρ έστι
γεια δε η εν τοις λόγοις ταχύτης

"Ενεκα, σύνδεσμος αιτιολογικός.
το φονεύειν. και δια τούτο και οι νεκροί έναροι. ένα

ρος και καταχθόνιος.ο Ένεγκούσα μητέρα και πατέρα.

Εναρίζει , σημαίνει τρία η λέξις. το σκυλεύω , το φο- Ενέργεια, κατά το ενεργείν τι η πράττειν. ενέργεια

γεύω , και το λαμβάνω τα βασταζόμενα. δε λέγεται το έν έργοις ιέναι , ήγουν φαίνεσθαι.

. Η

1) δια του δος - κρηπίδος . Corrig. Θα Ειym. Μ . ν. ασπις. 2 ) II. II, 526 . 3 ) (Sic.)
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Ένδοξος και επίδοξος διαφέρει, ένδοξος μέν γάρ έστι Ενέχυρον , το εις ασφάλειαν αντάλλαγμα , από του
ο επίσημος , επίδοξος δε ο προσδοκώμενος και ελπιζόμενος. έχω το κρατώ, έχυρον, και ενέχυρον , ή παρά το όχυ

"Ένεδρα, έγκρυμμα , δόλος , παρά το έζω το καθέζομαι ρον όπερ δηλοί το ασφαλές.

έδρα και ένεδρα , εν ή καθίζονται τινές μέχρις αν Eνηής, ο πραός και ηδυς, παρά το ήδω ήσω. και
έλωσιν οίς αν επιβουλεύονται. " Ομηρος , επεί με πρώτον ήσας, αντί του ήδυνας. και

Ενηνοθε , το θέμα ενέθω, ο μέλλων ενέσω , ο παρα- άλλως , ήσατο δ' αινώς. ή παρα το ήκω , και τον νι

κείμενος ήνεκα ήνεθα 'Αττικώς. τροπή του και εις ο, κήσω μέλλοντα .

και πλεονάσμό του ε και να ενώνοθα. και προσέλαβε Ένήκισεν, εμάστιξεν.

την επί πρόθεσιν και εγένετο επενήνοθα. το γ πρός- Ενέπω, λέγω , απαγγέλλως
ωπον επενηνοθεν . τοΈνερσε, συνέπλεξεν.

Ένεϊκα , σημαίνει το ήνεγκα , καί έστιν Ιωνικόν , έστιν Ένεφρά γην, εκ του Φράσσω, και δεύτερος αόριστος έΦρα
ενέγκω ο ενέστως , ο μέλλων ενέγξω, ο μέσος παρα- γον , και ο παθητικός έΦρά γην .

κείμενος ήνεγκα , και κατα πλεονασμόν του ι ήνεικα, Ενέρειν , ό εστι φονεύειν, παρά το ' Αρης Διος είναι ,"

και εκείθεν ενεϊκαι το απαρέμφατον , δια της ει δι- παρέπεσθαι αυτό τον Ενυάλιον, ας 'Αθηνά την Νίκην ,

φθόγγου. και ώσπερ από του αίει γίνεται αλεν , τροπη και 'Αρτέμιδι την Εκάτην. Δημήτριος δε τρόφον "Αρεως

του και εις ν , ούτω και από του ένεικα γίνεται ένεγκα. Φησιν 'Ενυάλιος συμβίας δε θυγατρός αυτού. οι δε Διός

δια του γ δε γράφεται και επειδη επιφέρει το κ . το δεν, v και Έγυούς γενέσθαι τον "Αρεα.

επιφερομένου του γ, ή κ , ή χ , ή ξ , εν μία λέξει Ενισχυμένον, εγκεκρατημένον, εκ του ίσχω .
τρέπεται εις γ. οίον , συγγένεια , συγξηράναι, εγκέφα- Έν ημίσει , εν πρόθεσις , ήμισυ πτώσει δοτική , η ευ
λος , έγχος. πρόσκειται εν μία λέξει , δια το εν χειρί.20 θεία το ήμισυ , του ημίσεος , τα ημίσεϊ και ημίσει.

Ένείκασθαι , ενεγκείν. τούτο παρα το ήμισυ. τούτο παρα το άμα και το
Ένείρω, εμπερονήσω, συναρμόσω , συμπλέξω , συνάψω. τσος, αμάϊσυς , άμισυς και ήμισυς και ήμισυ.

είρω ούν το συμπλέκω, παρά το αρώ και σημαίνει το 'Ένθους , κατα συναλοιφήν , ο ενθιαζόμενος, ενθέως,
αρμόζω , τροπή του α εις ε , και πλεονασμώ τού ι.

ένθους.

"Ένεκα, σύνδεσμος αιτιολογικός του oύνεκα διαφέρει. το Ενηνοθεν, από του ενέθω θέματος , ου ο μέλλων ενέ

μεν ούνεκα σημαίνει το διότι. oύνεκα καλον είδος επ ' σω , και παρακείμενος ήνεκα , ήνεθα 'Αττικώς. τροπή

άλλου. το δε ένεκα το χάριν. ένεκα ριγεδώνης Ελένης, του ε εις ο , και πλεονασμό του ε και ν , ενώνοθα.

"Ένεκαυχήσαντο , εκ του καυχώ καυχήσω, τούτο παρα - και προσέλαβε την επί. πρόθεσιν , και εγένετο επενή

το καύχος , τούτο παρά το αύχην , τούτο παρα το αύω νοθε. και το τρίτον πρόσωπον ενώνοθεν.

το ξηραίνω, αυήν και αυχήν. τούτο παρά το ύω το30Ένθα, και όπου.

βρέχω, και μετα του στερητικού α αύω , το ου βρέχω, Ένθασε , γίνεται εκ του ένθα τοπικού επιρρήματος ,

και κατα κράσιν αύω. επεκτάσει της δε , και ώφειλεν είναι ένθαδε. αλλα κα

"Ένεκα σφιν , αντί του χάριν. νών έστιν ο λέγων, ότι τα κατα παρα Αττικοϊς Φωνήν

Ένεκότουν μοι, εμηνίαζον , έχραινον , εμίσουν . έστι παραχθέντα εις δε , μηδέν πλέον του πρωτοτύπου ση

κείμαι και το τρίτον κείται, και εξ αυτού κόστος η οργή , μαίνοντα , προ μίας έχουσι τον τόνον , τοϊός , τοιόσδε ,

εξ αυτού κοτώ και εγκοτώ , και παρακείμενος ένεκότουν , τήμος τημόσδε , τηνίκα τηνικάδε. το ένθα ενθάδε.

και το γ των πληθυντικών ομοίως. έστι δε και δευτέ- και απορούσι τινές λέγοντες πόθεν γίνεται τοενθάδε

ρας συζυγίας των περισπωμένων , κοτώ κοτας. και λέγουσι έκ τού ένθεν, πόθεν δήλον εντεύθεν " τα

Ενεος, ο άφωνος , από του την έωην παρ' εαυτώ έχείν. εις θα δισύλλαβα επιρρήματα, ουκ εκ μεταθέσεως όντα

Ενενήκοντα εις το εβδομήκοντα. 40 του θε οξύνεσθαι θέλουσιν. οίον , δηθα , τριχθα : ε !

" Ένεω , εις το κωφός. ούν και το ένθα ουκ εκ μεταθέσεως υπήρχε του έν.

Ενεόχμασαι, ήλλοίωσα , η έκαινοποίησαι , από του θεν, ώφειλεν οξύνεσθαι . ουκ άρα εστί το ένθεν εκ
νεος και του έχω, νεοεχώ, και κατα συγκοπήν και του ένθα .

πλεονασμό του μ νεοχμώ. συντάσσεται μετα αιτιατικής. Ένθαδι , δια του ι, ώσπερ από του δεύρο, γίνεται
μ .

'Ενερθεν, υποκάτωθεν, υπένερθεν. υπένερθεν δύο δευρί , κατα τροπήν τού ο εις ι, ούτω και από του δε

μέρη λόγου , υπό πρόθεσις ένερθεν επίρρημα τοπι- γίνεται δι κατά τροπήν του ε εις ι . άλλως δε διά του

κόν. ένερον και σημαίνει τον νεκρόν. "Όμηρος, άναξ ι επέκτασίς έστιν , αι δε επεκτάσεις ου γίνονται δια δι

ανέρων. εξ αυτού ανέρoθεν , και συγκοπή άνερθεν "). Φθόγγου οον, εκείνος , εκεινοσί, νύν νυνί, ούτος ουτοσί ,

η παρα το έρα , και σημαίνει την γήν. έρα, έρωθεν, και ούτως ενθάδε ενθαδί. το γαρ οιονεί και ωσπερεί δια

ένερθεν. κατα τροπήν τουρ εις ν και εις το ένερθεν.50 της ει διφθόγγου , ου γαρ αντίκειται ημίν , επειδή ουκ
"Ένεροι , οι νεκροί. παρα το εν τή έρα κείσθαι , ήγουν εισι κατ' επέκτασιν , άλλα διάφορα μέρη λόγου εισί.

τη γη . το μεν γαρ οιονεί δύο μέρη λόγου εισίν. έστι γαρ το

Ενερόχρωτες , νεκρόχρωτες , νεκρούχροι ανέχοντες. ένε- οίον όνομα , και το ει συναπτικός σύνδεσμος . το δε

ροι γαρ οι νεκροί , οι εν τη έρα όντες , τουτέστι τη γη. ωσπερεί τρία μέρη λόγου εισίν το γαρ ως επίρρημα

Ενέσω, ο μέλλων , ού το θέμα ενέθω , ο παρακείμενος παραβολής , ο δε περί σύνδεσμος παραπληρωματικός ,

ήνεκα, ήνεθα' Αττικής , τροπή του ε εις ο , και πλερ- δε ει σύνδεσμος συναπτικός : ιστέον δε ώς φησίν ο τε

νασμώ του ε και ν , ενώνοθα. χνικός , • έθος έχουσιν αι εις σύμφωνoν λήγουσαι δέ

Ενεστησι, περόναις , από του ένθεσθαι τους ερεατίοις , χεσθαι επέκτασιν , την δια του ι. οίον , νυνί , δευρί »

ο εστιν εμπερονάσθαι. αι δε εις φωνήεν λήγουσαι . λέξεις και τα φωνήεντα τρέ
60

"Ένεστι, το πλήρες ένι εστί. πουσιν εις ι , οίον , ενθάδε ενθαδί , ή του παραλαμ

c

1) Corrupta .
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βανουσι , κατα διάστασιν , οίον , αύτη , αυτα ?, τούτο και επεκτάσει της πκ συλλαβής ηνίπαπα , και έχει
τουτο .

"Ένθους, και υπό θεού κινούμενος , και κατα συναίρεσιν "Ένισπεν , είπε , ρήμα χρόνου αορίστου , ή ενεστωτος,

του ο και ε εις την ου δίφθογγον ένθους .

ή παρατατικού.. απλή δε η λέξις αυτού απο του'Ενθύμημα και ενθύμιον διαφέρει: το μεν γάρ έστιν έσπω ενίσπω και ενισπεν , ώς ήλαυνεν έλαυνεν ,

ενθύμημα , ποίου λόγου σχήμα το δε ενθύμιον επιθε. ούτω και συ δεμοι νημερτές ένισπε, ούτω και ίσχω

το αντί του τροπαίου παρα Αττικoίς , ως φησίν 'Αν. ίσχων , ούτω σπώ ίσπων. και ώσπερ έσχω έσχες , ούτω

και τιφων εν τοις Φοινικούς , τεθνεως ούτος , υμίν ενθύμιος και έστω έστες έσπε και ενισπε .

γενήσεται.
Έννέα , από του ένδείν εις τον δέκατον αριθμόν.

Ένι, υπάρχει , ποίου μέρους λόγου έστι ; ρήματος τοΕννέα, δια δύο νν , και ένατος δι' ενός ν. ψιλα προ,

πόθεν δηλον , ηνίκα επί της προθέσεως πλεονάζει το των δύο νν ψιλούται, ομοιως και προ του ενός χωρίς

ι, μετάγεται εις ρηματικής σύνταξιν . σημαίνει δε το των συνδέσμων , και ει μη εγκλίσεως είη , οίον ένιω,

υπάρχει. ως το ούκ ένι δούλος , ουκ ένι ελεύθερος.
ένδνοι , δια του η πάλιν , οίον ήνις ηκέστης.Ένίαυεν , εις το ενιαυτός.

ηνία επειδή παρά τον ήσω μέλλοντα , ομοιως τα ποιΈνιαυτός , ο χρόνος, παρά το εν αυτώ ειληφέναι ήσαντι έδασύνθη. πρόσκειται το χωρίς των συνδέσμων ,

τους χρόνους , και τους μήνας. το νι ι διάτι; ώσπερ
δια του ένεκα , είνεκα 1).

2ομοίως. οι δε παρα το αύω το ενδιατρίβω , ως λέγει "Εννας, λέγεται παρά το εν νεόν , αύτη, γαρ πολυπλα

Φιλόξενος , και εν συνθέσει ενιαύω , και εξ αυτού ενιαυ- σιαζομένη επί τους εξής από μονάδος αριθμούς, ένα

τος , οιονεί ο ενδιάτριπτος χρόνος. και " Όμηρος ένθα νεον αριθμόν Φέρει λήγοντα κατα ύφεσιν μιας μονάδος,

Κύκλωψ ένίαυε πελώριος.
από του εννέα άχρι της μονάδος. άπαξ εννέα , εννέαΕνιαυτος , παρά το εν εαυτώ διειληφέναι τα πάντα , δις εννέα , δεκαοκτώ, τρις εννέα κζ. τετράκις εννέα

τους καρπούς , και τας τροφας, ποίου είδους των υπο- λς, πεντάκις εννέα με. Εξάκις εννέα νδ. επτάκις

πεπτοκότων τα ονόματι , επιμεριζομένου. η κλητική εννέα ξη. οκτάκις εννέα οβ. : εννέα πα. όρα ούν

ουκ έχει. ή γαρ κλητική προς παρόν έστιν.
πώς ο ένατος πολυπλασιαζόμενος κατα πρόσβασιν, αφαί

"Ένιγμα , ει μεν σημαίνει το επίπληγμα δια του εψιλού ρεσιν πάσχει μιας μονάδος , εννέα δύο δεκαοκτώ , έν.

γράφεται και γίνεται εκ του ενίσσω το επιπλήσσω. νέα τρείς κ . εννέα τέσσαρες λς. εννέοι πέντε με.
ει δε και την παραβολήν και τον σκοτεινον λόγον δια

εννέα εξ νο.' εννέα έπτα ξη , εννέα οκτώ οβ , εννέα
διφθόγγου , και γίνεται εκ του αινίσσω , το αίνιγματω

δώς λέγω. το αι δίφθογγος διάτι ; εκ του αίνος , ο Έννήμαρ, επί εννέα ημέρας. καν παρά το ήμαρ συν

σημαίνει τον δεινών και φοβερόν τούτο εκ του δεινός ,30 τεθή ουκ έστιν όνομα, αλλ' εις επιρρηματικής και
αινος , οι γαρ "Ίωνες, ηνίκα υφεσιν ποιήσωνται του συμ

άκλιτον σύνταξιν μετέρχεται, και σημαίνει χρόνον τινα,
Φώνου , τότε και το παραλήγον φωνήεν τρέπουσιν εις

τοιούτον έστι και το εξήμαρ και αυτή μαρ. " δε γινώα , οίον δεινος αίνος , μέχρις άχρις.
σκέιν , ότι ουδέν των εις αρ συντεθειμένων δια του και"Ένι οίκω , εν τω οίκω , ορθοτονείται η εν πρόθεσις. γράφεται και άλλα δια του η , οίον , εξήμαρ , αυτήμαρ,

έστι δε κατα πλεονασμόν του ι . ιστέον δε ότι τότε το δε ήμαρ αεί μετα ακλίτων τάττεται. έχρήν δε το

αναστρέφονται αι προθέσεις , ότε λείπει ρημα. γίνε- εννήμαρ προπαροξύνεσθαι , ως παρ' ουδετέρου παρηλ.

ται δε αντί δήματος. οίον, παρ' εμοίγει πάρα γαρ
λάγη. διότι και ξένη η σύνθεσις . τα δε απο τωνθεοί εισι. και ένι τοι Φρένες ουδ' ήβαιαι · και ότε με .
ήμαρ σύνθετα προπερισπάται , οδν , εξήμαρ , εννήμαρ,

ταξύ δύο ονομάτων τεθή, έστι δε η σύνταξις αύτη.
ουδέν γαρ των εις αρ συνθέτων ουδετέρων προπαροξύ .ξυλόχον κάτα βοσκομενάων. - προτερον δε το όνομα 40, νεται.

ξανθω έπι δινήεντι, νηών άπο και κλισιάων. και ότε Ενοπή, η κραυγή , Φωνή : είρηται δε παρα το εννέπειν ,
επιτέτακται τινί αμέσως , οίον , ώ έπι, αντί του εφ' 3 έστι λέγειν και λέγεσθαι. ενοπη δε η μάχη το δε

ω. και ότε ευρεθή επί τέλους , οίον , 'Αρτέμιδί ξύν. ένοπή και κλαγγή επιρρήματα είς πνεότατα 2 ) ως το

ει δε ούτως έχει, ορθοτονείται , και φυλάττει τον σιγή γίνεται παρά το δψ σημαίνει την φωνήν , και
oίδιον τόνον. το δε ένα ορθοτονείται μετα ονόματος , ίν ' γράφεται δια του και μικρού. λοιπόν εκ της οπος γενι

ή μη αναστρεφόμενον σημαίνει βήμα.
κης γίνεται μετα της εν προθέσεως ενοπή. ο κανώνΈνίοτε, έστιν ότε επίρρημα χρόνου δηλωτικόν , ή εν
τα απο διαφόρων πτώσεων.

πρόθεσις λαμβάνει το ... και καταβιβάζει τον τόνον. Ένωπή , η πρόσοψις. και γίνεται παρά τον ώπα τον
Ένίπευς, όνομα ποταμού δια του , από γαρ του ενιπη

οφθαλμόν.
του σημαίνοντας την απειλην γέγονε, και γαρ ούτος οσο Ένοχλώ, εκ του όχλος , τούτο παρα το αχλύς , τούτο
ποταμός αγριός έστι και απειλούνται έoικε. το δε ενι. παρα το άγαν και το είλω τουτέστιν η αγαν αποκρύ
πη γέγονε από του ενίπω , ό έστιν επίπληξις και λοι- πτουσα και συγκλείουσα.

"Έντεα , όπλα, είρηται δε παρα το εντός περιέχειν'
Ενίπη, η δια λόγων επίπληξις , παρά το έπω και ένα και σκεπάζειν , ή και περιλαμβάνειν το σώμα, οίον,

σκεπαστήρια τινα όντα.. λέγεται δε και τα προς τηνΈνίπω, το θέμα , δε σημαίνει το επιπλήσσω. τούτο δε ευωχίαν σκεύη. ως εκεί μνηστήρες απεκόσμέον έντεα
εκ του εννέπω, εκ τούτου ουν γίνεται το είπω. το

δαιτα .
γαρ και ηνίκα πλεονάση σύμφωνoν τρέπεται εις .. ο Ένασίχθων , και την γην κινών ποσειδών, ένωσις γαρ η

μέλλων ενίψω και παρακείμενος ήνιφαν , ο μέσος ήνιπα , κίνησις λέγεται , δοκούσι γαροι σεισμοί εξ αυτού είναι.

εννέα πα.

*

.

δορία.

νέπω.

:

1) F. ηνίκα.
5 ) L. είει ποιότητος , vid. Ειym. Μ.
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"Εντεριώνη, το εντός και είδος βοτάνης , και ο φλοιός αγαθών και πότε μεν δηλοί το αγαθών , πότε δε το

του δένδρου. άδικον , το έξω του πρέποντος. ή εξαίσιον το , άδικον,

*Εντερα , παρά το δι' αυτών ρεϊν την τροφήν, και έν- το έξω της αίσης , ήγουν μοίρας.

τερον το απ' αυτών περίττωμα. ή δια το εντός ρεϊν. Έξαλαπάξαι, πορθήσαι , φθείραι εκ του λάπαθος
ή παρα το εντος αρηρέναι. ή παρα εντός ειλεΐσθαι , έστι βοτάνη κενωτική , καθαρτική γαστρος , και γίνεται
έντελόν τι όν , το εντος είλούμενον .

παρα το λα επιτατικόν μόριον και το πάθος , παρα
'Εντόσθια και ενδείσθια , παρά το εντος επίρρημα , ο το λίαν άποθεν ημών ποιείν τα πάθη. εκ τούτου γί

σημαίνει το έσω. εντόσθια τα έσω του σώματος κεί νεται λαπάζω και πλεονασμό του και αλαπάζω , και

μενα. οι δε λέγουσιν ενδόσθια παρα το ένδον. έξαλαπάξαι. και εις το αλαπάζοντα.

'Ενυάλιος , ο ' Αρης , και ο πολεμίστης , ή ο πολεμικός,τσ'Έξακευόμενον, εξιώμενον , παρά το ακεύω ρήμα,

και ο πόλεμος , και ενυάλιον πόλεμον , παρά το την κατα τον παρατατικόν Ίωνικών εκ του αυτού ήρξατο

'Ενυώ προστάτιν δαίμονα του πολέμου είναι , κτητικό στοιχείου.

τύπο Έννώ ένυος και πλεονασμό της αλι ενυάλιος , ο Εξαιρουμένους , λελυτρωμένους και το θέμα εξαιρα ,

προσφιλής τοϊς της θεάς Ενυούς έργοις και αυτός ο
εξαιρούμαι, και εξαιρούμενος. τούτο δε παρά την εξ

πόλεμος, και εις το εναρίζοι. πρόθεσιν , και το αιρώ το επικαλω παραλαμβανόμενον,

Έγυώ, πολεμικη θεος , από του ενύειν τούς πολέμοις την εξ ου και διαιρώ , και συναιρώ , και καθαιρώ , και

μάχην. όθεν και υσμίνη η μάχη.. και εις το άπoινoν, εξαιρώ και αφαιρώ. όταν δε βαρύνεται και ψιλούται,
ούτω Φιλόξενος.

και επί κακώ παραλαμβάνεται , οίον , αίρω , υπαί
Ένύπνιον , όναρ , όραμα. επίρρημα , από γαρ ονόματος ρω , καθαίρω , και εί τι όμοιον .

μετήχθη εις επίρρημα , αντί του ενυπνιως , ή εν ύπνο.20'Έξανεψιοι και εξανεψιοί διαφέρει. βαρύνεται μεν

είρηται δε παρα το εν ύπνω όν. οι αμέριμνοι, οξύνεται δε οι προς γένος.
Ένύσταξαν το θέμα νυστάζω, τούτο , παρά το νευ- 'Εξάνθης, έξεστηκώς μαινόμενος , ή ευλαβής.

στάζω τούτο παρα το νεύω. τι διαφέρει το κινείν Έξανυμφεύτου έστι νύμφη, εκ τούτου παράγωγον

και μουστάζειν ; ή μέν Φωνη διαφέρει, τώ δε σημαινο- νυμφεύω, και σηματικών όνομα νυμφευτης : το δε νύμ

μένα ουδαμώς , ίσον γάρ έστι το κινείν και νευστάζειν. • Φη από του νέαν φαίνεσθαι.

και " Ομηρος νευστάζων κορινθι βριαρίτη. και, το νευ- Έξανθήσουσιν, εκ του ανθώ , τούτο παρα το άνθος,

στάζον κάρα ιούδας. τούτο δε παρα το άνω θέειν.

Ένχρώ εγγύς προς αυτά τα χρωτί , αποκοπή της τι Έξαμείβεται, παράλλεξον, αποδιδούς .

συλλαβής μετα της ενπροθέσεως εύχρω · και μετα Εξκούβιτος , εξ ου η ζωή, βίτα γαρ Λατινιστί , και
τούν και του γ. 3ο ζωής και εις το εξκούβιτον.

Έναρώ κόσμησις. Ιστέον ότι δύο μέρη λόγου είσι το Εξπλοράτορες, κατάσκοποι,
'

Εξκούσατος , παρητημένος. έστι δε ρημα συλλογιστικόν .

εύχρω , πρόθεσις δηλονότι και όνομα , και ουχ ώς τι. Εξάποινα έκ τούάφνω, άφινα και άπινα , το δε'

νές ενόμισαν επίρρημα , και προσγραφομένου μεν του . άφνω έκ τού αφανής , αφανώς , και κατά συγκοτην

η κλίσης του χρωτός. ' Αττικώς. ο χρώς γαρτού χρώ, άφνω. και εξαίφνω. γράφεται δε δια της αι διφθόγ

τα χρώ , τον χρών, ώσπερ 'Αττικώς ο γέλως, του γου και εξ αυτού απινα .

γέλω, μη προσγραφομένου δε εύδηλον ως αποκοπής γε- 'Εξαίφνης , εκ του Φαίνω αφάνης , και εξ αυτού άφνης

νομένης της τελευταίης συλλαβής έν χρω είρηται, και εξαίφνης.

χρωτί γαρ απεκόπη. ενχρώ δε κόσμησιν λέγομεν την Έξαπινεις εκ του εξάπινα , και σημαίνει το αθρώς.

έν χρωτί.' ήγουν εις βάθος κούραν. 4o'Εξήλειψα, ήφάνισα.
'Ενδίνοισι , εν τοις εγκάτοις. έστι δίνη η συστροφή. " Έξας, οιονεί εξίσας , παρα το εξισούσθαι τους οικείοις

και ουδέτερον το δινος , του δίνου , της δίνης , ή το δι- μέρεσι. είρηται γαρ ότι και εκτός τελειός έστι , διότι

του δίνου , τους δίνοις και τους δίνοισι . τσος έστι πάσι τους εαυτού μέρεσι. το ήμισυ τρεϊς , το

*Ένω, το φονεύω , όθεν και Ενυω η πολεμική θεός · και η δύο , το εκτον μία , και συντεθέντα τον εξ αποτλούν .

Ενυάλιος. το δε έναν παρα το έλω το φονεύω , εξ ου Εξ έρημέων, εξ ερήμων, Ιωνικώς , ώσπερ αυτών

και ελε και ανειλε . αυτέων. ει δε δια διφθόγγου γράφεται , έστι κτη

«Εξ, παρα το εξισώζειν αυτόν τοϊς οικείοις μέρεσι , η δια τικόν .

το έξωθεν είναι των πέντε .
'Εξαρτώ, το κρεμώ, και εξαρτήσαντες κρεμάσαντες , εξ

Έξαδιος ο εξοχήν εν τω διώκειν έχων. ου και εξαρτια σχοίνια , τα βαστάζοντας τηνοδύνην

Εξαιρετως , επίρρημα μεσότητος. το αρσενικόν ο εξαι 5ο του πλοίου. και εξαρτώ το τελειώ , εξ ου και άρτιον
ρετος και το θηλυκόν ή εξαίρετος. γίνεται εκ του το τέλειον.

ερώ το επιθυμώ. σεσημείωταιτο αίρωδασυνόμενον. Έξ ερέβευς, εκ του ερέβους , ό έστι του σκότους. έστι

αίρω ούν αίρετος και εξαίρετος. , προπαροξύτονα δε , δε ο προ του ταρτάρου τόπος . και εις το έρεβος.'

επειδήταδια του ετος υπέρ δύο συλλαβας προπα. 'Έξείδιον ,γέγονεν από της έξεως γενικής , ως από της

ροξύνεσθαι θέλουσιν οίον ,αεριδείκετος , αμαιμάχετος, λέξεως λεξείδιον .

παλινάγρετος , χωρίς ει μη απλά όντα προ του και το ΕξείληΦα , λήβωτολαμβάνω, λήψω λέληξα , αποβο

π έχει, είπο ρήματος σύνθετα γέγονε. δια το έπαι- λή του προ του ελ έληξα. και εφ' ών οι 'Αττικο !

νετος και επαινέσω. σεσημείωται το αφυσγετος , ο ση αποβάλλουσι το σύμφωνον κατα τον παρακείμενον ,

μαίνει την ακαθαρσίαν", πρόσκειται .ε! μη όντα απλά πλεονάζει το ί , οδον μεμαρκα , είμαρμαι.

προ του και το π έχει , δια του Ιαπετός. 6ο Εξερψεν, εξήνεγκεν , εξέβαλεν . έστιν έρα η γη .

'Εξαίρετος, ευειδής , καλος , πρόκριτος , λίαν επίλεκτος. και εξ αυτού γίνεται έρπω το σύρομαι, εξ ου και

Εξαιρέτως πλείω πάντων. ερπετόν το συρόμενον επί την γην , ο μέλλων έρψω,
Εξαίσιον , παρά το καθήκον γενόμενον μέγα" η ουκ ο αόριστος ερψα , το τρίτον ερψε , και εξειψε.

και

νον ,

*
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Έξελεύθερος και απελεύθερος διαφέρει. εξελευθέ. το όχάριστος 5) , ως καταιγίς αιγίς, ευηνορέα ηνορέα ,

ρους μεν γαρ λέγουσι τους δια χρέος προςθέντας τους ούτως Ηρωδιανός.

δανεισταϊς γενομένους. απελευθέρους δε , τους έπειτα "Εξοιστρούμενοι, ήρεθισμένοι εν κακοίς παρά το

απολυθέντας συνηθως.

οιστρώ ρημα το σημαίνον το ερεθίζω , ένθεν και οι
Εξελού με, παρά το έλω το λαμβάνω , ο μέλλων στρος .

ελα , ο β αόριστος είλον, ο μέσος ειλόμην , είλου, και Έξιχνιάσας , εκ του εξιχνιάζω , τούτο παρα το
το προστακτικόν έλου και εξελoύ.

ίχνος , τούτο παρα το Ικνούσθαι .
Εξ έμεθεν , εξ εμού κατ' επέκτασιν.

Έξοστρακισθείη, εξορισθείη το παλαιόν γαρ φηΕξεστηκως, διχως λέγεται παρα Θουκιδίδη και Πιν- σιν εν οστράκω αι εξορίαι διαγραφόμεναι τοίς υπερο

δάρω ότε μεν το μαίνεσθαι και έιΦρονα είναι ότε το ριζομένοις εδίδοντο , όθεν και οστρακίδης και εξορος:
:

δε το υπαναχωρείν και υπεξέρχεσθαι , ή αφίστασθαι. เวบ บ.

Εξερευνησάτω , το θέμα εξερευνώ , ή παρα το έρω- 'Εξοιστρώ , εκ του οίστρος , τούτο παρα το οίσω μέλ.

τω και το εύνη, και σημαίνει την διατριβήν · και γαρ ο λοντα , το σημαίνον το φέρω , ο επί κακά Φερόεενος,

έρωτών επί πολύ ερωτών ενδιατρίβει.
πριώτης συζυγίας των περισπωμένων : το δε οίστρος ση

“Εξήκοντα , εκ του εξ γέγονε Δυρικώς του και εις η μαίνει ερηθισμών , πύρωσιν.

τραπέντος .
*Εξ έρον έντο , έστι πτώσεως αιτιατικής των ενικώνΕξετάζω, παρά το ετεόν , ο σημαίνει το αληθές, κλίνεται και ούτως , ο έρως, του έργου . το δε έντο ση

έτεάζω και έτετάζω , το κατ' αλήθειαν εξετάζω και μαίνει το εξέβαλον τον της τροφής έρωτα , ό εστιν

εις το ετάζω.
εκορέσθησαν το δε έντο γέγονεν από του ίημι το πέμΕξέτιλα, εξέκοψα. έστι τείνω , και αποβολή του ε20 πω, ο μέλλων ήσω , δ β αόριστος ήν , ο μέσος έμην ,

και τροπή του και εις λ γίνεται τίλλω δημα , και σημαί- έμου , έμεο , έμεθα , έσθε , έντο.

νει το ξαίνω, και μετα της εκ προθέσεως εκτίλλω· ο 'Εξωρουσεν , εξώρμησεν , παρά το ορώ, δε σημαίνει το

μέλλων εκτιλώ, ο αόριστος εξέτιλα , μακρόν το ι. ορμώ.

'Εξετρώ , παρα το τρώ , το δηλούν το κόπτω , τρώσω, 'Εξουδέν ωται, εκ του ουδείς ουδενός γίνεται βήμα πε.

και τρώω, τρώεις. και "Ομηρος , οίνος ετρώει με- ρισπώμενον ουδενώ, ουδενώσω , ουδένωκα , ουδένωμαι ,

λιηδύς. έκ τρώ δε τρώμαι , και έτρων , έτρως , και εξ- ουδένυται και εξουδένιωται .

ετρώ.
'Εξουθενώ , εκ της ου αρνήσεως και του τε συνδέσμου,Εξέφηνεν, εξείπε , το θέμα Φαίνω , ο μέλλων φανώ, και του εις ενός γίνεται ουτενώ , και τροπή του ψιλού

ο αόριστος έφανα , και εξ αυτού, έφαναν αι αστραπται εις δασύ ουθενω και εξουθενω. ουδέν και ούθεν δια

σου, κατα "Ίωνας τροπή του α εις η έφηνεν. 30 Φέρει οξυτόνως ουδέν μέν λέγεται εν τω καθολω,
Έξήνιοι , αλλότριοι , παρά το έξω ηνίων γενέσθαι. όταν λέγωμεν , ουδέν εν κόσμο καινόν. το δε δια του

ηνία δε τα αλρία , εκ μεταφοράς των αρμάτων.
9 λεγόμενον αμείληπται εκ του ούτε και του έν . οίον,

Εξιλασμα , παράκλησις , παρά το ιλάω ιλώ , ελάσω, ούτε έν , ούτε δύο.

τλακα , έλασμαι , έλασμα και εξιλασμα.
'Έξουδένωμα , έστι δείς , και μετα της ου αρνήσεως

Έξίτηλον, αμαυρούν , αφανές , ευτελές , χαύνον · εκ ουδείς , και εξ αυτού παράγεται ουδενώ, ουδενώσω , ουδέ

μεταφοράς της πορφύρας. ήτις όταν μη έχη το βάμ- νωκα , ουδένωμαι , και εξ αυτού όνομα ρηματικών εξου

μα δευσοποιον το χρώμα , εξίησι το θάλλον. τίθεται δένωμα .

κυριωςη λέξις επί των βαπτομένων ερίων. δευσοποιον Έξουθένημα , έστιν είς , και σημαίνει τον αριθμόν, και
γαρ λέγεται βαφή ή έμμονον και δυσέκπλυτον έχουσα μετα της ου αρνήσεως , και του τε συνδέσμου γίνεται
το άνθος. και Πλάτων, και δόξαν δευσοποιον είρηκε 4ο: ούτε είς , και εν συγκοπή ούτείς , και κλίνεται ούτείς

την έμμονον και δευσοποιον πονηρίαν , αντί του έμμο- ουτενός , και τροπή του ψιλού εις δασυ γίνεται ουθε

νον και δυσέκπλυτον , και το έτυμον της λέξεως εν- νος , και γίνεται εξ αυτού παραγωγον ουθενω ουθεναί

τεύθεν . σημαίνει δε το αφανές , παρα το εξιένα του σω , ο παθητικός παρακείμενος ουθένημαι , και εξ αυ

δήλου , ό εστι του Φανερού. του ουθένημα .
Εξίτηλον, το εκβεβηκός αλλοϊόν, όθεν και ώκειλεν. Έξορία , παρά την έξ πρόθεσιν , και το όρος και σημαί

, καιΈξίτηλον, σημαίνει το σκότεινον και αμαυρώδες. το νει τον ορισμόν και τι εστιν όρος και λέγεται σύντομος

ξι ιώτα και το τη ήτα. πόθεν γίνεται ; .εκ του ειμι της φύσεως του υποκειμένου πράγματος " έξορος τοίνυν

το πορεύομαι. το δυϊκον ίτον, και εξ αυτού ίτηλον και δ 'έξωθεν του ορισμένου τόπου ών.

εξίτηλον , παρά το εξελθεϊν το τεθηλός. ή εξίτηλα Έξουρίας πλείς, αντί του καλώς πλέεις , έστιν επίρ
τα απολλύμενα , παρά το εξιένα , ό εστιν έξελθείν . 5ο δημα μεσότητος , παρά τον ουρον , και σημαίνει τον εφο

Έξετινάχθην , εκ του τινάσσω, τούτο εκ τουινάσσω, ρον άνεμον. ουρος γαρ ο άνεμος.
τούτο παρα το ίς , ινος. ου γάρ έστιν από του τείνω. "Έξουσιν , έχoυσι , δια των παθητικών μετόχων μέλλων

' Εξόδιον, το εξοδευόμενον , παρά το έξω της οδού εί- δασύνεται; διότι το και προ του ξ , ει μη απο προθέ.

ναι , οδος γαρ ο βίος. ,
σεως είη δασύνεται, εξής έξω. το δε ρήμα από του έχω.

'Εξολοθρεύσει, εκ της έξ προθέσεως , και του ολο- Έξουσία , η δυναστεία , παρά τοέχω, έξω , η μετοχη

θρεύω , τούτο παρά το όλεθρος , τούτο παρα το όλους . έξων έξοντος , το θηλ
έξων, έξοντος , το θηλυκόν έξουσα , και εξ αυτού πλεο

θραύειν.
νασμα του και εξουσία και η υπό τινος κατεχομένη. ου δα

"Έξοχος , παρά το εξέχω, έξοχος , και το ουδέτερον σύνεται δε επειδή το σήμα μόνον δασύνεται , τούτο δε

έξοχον , και έξοχα , και αποβολή της εξ όχα . ένθεν ουχί.

1

1

.

και όχάριστος i . e . όχ' άριστος .

ETYMOLOG. T. II.
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Έξυπανέστη , ρήμα εις μι , το αυτό έστι το υπαντέ. του όρδω του σημαίνοντας το διεγείρομαι. εορτή γαρ
στη , και εξ αυτού υπανέστη. αι επισυντιθέμεναι διε- από τού εις το αγαθόν ημάς εγείρειν .

γείρουσι την έμφασιν περί τι πλέον , οίον , έστι το προ, Εορτή , παρά το έραν αυτής. ή παρα το έρωτα παρω

πρoπρoκυλινδόμενος , και το παρα , παρακαταθήκη , και νυχιώς ερωτή και εορτη και καθ' υπερβιβασμόν του

το υπανέστη. ο μικρού εις ω.

Έξυπογυιού , εξ ετοίμου , εκ του προ ολίγου , εκ του “Εορτάζω, εκ του εορτή , τούτο παρα το ερώ το επι
συνέγγυς παρά το γυΐα και σημαίνει τα μέλη. σημαίνει θυμιώ.

δε και παρ' αυτόν , και απερισκέπτως. "Έοργεν, ειργάσατο , δημα μέσου παρακείμενου και

Έξώκειλα , οκέλλω, ο μέλλων οκελώ, ο αόριστος ώκει- ώφειλεν είναι ο υπερσυντέλικος ήώργειν. αλλ' επειδή

λα , και μετα της εξ προθέσεως εξώκειλα. το κανών εστιν ο λέγων , ότι ουδέποτε λέξις Ελληνική ευ

Εξωδηκως , γίνεται εκ του οιδώ οιδήσω , ώδηκα , και ρίσκεται , από του η αρχομένη , επιφερομένου του ο,

μετα της εξ προθέσεως εξώθηκα, και η μετοχή εξωδη- χωρίς ει μη εν διαφθάσει είη , η κατα διάλεκτον.

κώς , ως επί νοος εις γην επιπιπτούσης. πρόσκειται ει μη εν διαφθάσει είη δια του ηούς δη και

Έξωμής , 'Αττικόν το λεξείδιον , σημαίνει δε χιτώνα μαλλον υπερμενέα Κρονίωνα 1). κατα διάλεκτον είπε ,

ελευθέριον , ουκ επισκεπάζοντα τους βραχίονας. διότι Αιολικώς την ήω λέγουσιν ήοα. όμοιόν εστι το

"Έξωρος, παλαιός , ή εξ αετης , παρά το όρος και σημαί- το ελπειν και το 'εώργειν. έσωθεν γαρ γίνεται η

νει τον ενιαυτόν. λέγονται δε ωροι και απογραφεί. επέκτασις. ήγουν γράφεται δια του και μεγάλου.

Έξώστηλον έναιον , έξω στηλών , έξω της οικουμένης: Έπάγγελία υποσχέσεως διαφέρει. υπισχνείται μεν

έως όπου γαρ φασί πορεύεσθαι , στήλας έστησεν Ηρα- γαρ αυτόν τις διδόναι τι μέλλει επαγγέλλεται και ο

κλής. δίχα παρακλήσεως επαγγέλλειν βουλόμενος.

'Εξωρουσεν, από του ορούω, ορούσω , ο αόριστος ώρου . Έπάγωγη , ζημία , οργή , ανταπόδοσις , συμφορά , εκ

σα , ώρoυσε και εξώρoυσεν. μαλωσία , παρά το επάγεσθαι ημίν τα άξια των βε

Έξολοθρεύω, εκ της εξ προθέσεως και του όλεθρος . βιωμένων.

τούτο παρά το όλος και το θραύω. "Έπαθλον άθλου διαφέρει. έπαθλον το - διδόμενον τω

"Εοικα , έστι δήμα είκω , ο μέλλων είξω , και παρακείμε- νικήσαντι αθλον καλείται αυτός ο άγων .

νος είχα , ο μέσος παρακείμενος είκα. είτα εν δια- Έπαλξις , ο προμάχων , εφ' ή βεβηκότες τη αλκή

στάσει του ε και ο έϊκα , και εν πλεονασμό του χρώμεθα , επάλξησίς τις ούσα από του αλεξω βήμα

έoικα . τους περισπωμένου τούτο παρα το αλέγω αλέξω και

'Εοικος, πρεπον , εύλογον ή ακόλουθον. λαμβάνεται δε μετάγεται ο μέλλων εις ενεστώτα , μετα περισπωμένου

αντί του τάχα. εις το ρήμα. έστι δε η μετοχη ου-30 τόνου , και γίνεται αλεξώ , και έπαλξις. και συντάσσε

δέτερον από του είκω, και χωρεί είς επιρρηματικών ται μετα αίτιατικής .

σύνταξιν , και γίνεται έoικώς. "Έπαινος, εκ της επί προθέσεως και του αίνος.

Έοικότα είκότων διαφέρει. τα μεν γαρ πίστεως έχο- Έπαινος εγκωμίου διαφέρει. έπαινος γάρ έστι λόγος
μένα είκότα , τα δε έμφορίας έoικότα. και μίαν πράξιν εγκωμιάζων , εγκώμιον δε πολλας πρά

Έοικώς , πρεπόντως , ευλόγως , ή ακολούθως , γίνεται ξεις εν αυτώ παραλαμβάνει.

εκ του είκω , ου ο μέσος παρακείμενος οίκα και έρικα, Έπανιτέον , εκ του είμι το πορεύομαι, το δεύτερον
και ο μέσος υπερσυντέλικος εώκειν. και ώφειλεν είναι των δυϊκών ίτον , και εξ αυτού ιτέον , και επανι

ήoίκειν. αλλα κανών εστιν ο λέγων , ότι ουδέποτε τέον .

λέξις Ελληνική ευρίσκεται από του η αρχομένη , επι- Έπακτροκέλλης, εις το κέλλω.

Φερομένου του ο , χωρίς ει μη εν διφθόγγω είη , ή4οΈπακτρείς , οι κυνηγέται , από το επάγειν τους κυ
κατα διάλεκτον. πρόσκειται ει μη εν διφθόγγω δια νάς : εντεύθεν και η ναύς η γαλέα επέκτρεις , και

του ηούς , και , πρωϊ δ' υπ' ηοί ή κατα διάλεκτον, έπακτοκαλλής εν συνθέσει.

δια του ήν. διαλύουσι γαρ οι Ίωνες και λέγουσιν ήοα. Έπα μύναι , εις το αμύναι.

κατα τούτον τον κανόνα εγένετο υπερβιβασμος του Επάνοδος καθόδου διαφέρει. επάνοδος μέν γάρ έστι

χρόνου , και το μέν ε εφυλάχθη δια του ο.
το δε ο το επανελθείν τινα εις την ιδίαν πατρίδα , εκουσία

ημείφθη εις 0 , και γέγονεν ειώκειν. ομοιως και το γνώμη εξελθόντος εξ αρχής , μηδενός βιασαμένου. κά

εώρταζόν, και έωλπο και εώργειν. θοδος δε και το εναντίον , όταν τις άκων αποδημήση και

Σούσι, τοις σοίς , εμοίς εμοίσι, σοίσιν , οίσι, και πλεο- φυγαδευθή. η συμφοράς τινος προηγησάμενος , και δια

νασμα του ε εοίσι. τοε πλεονάζον το πνεύμα αναδε . Φόβον επανάγων.

χεται του προ αυτού φωνήεντος. 50'Έπαρρησιάσατο , εκ του παρρησιάζω. τούτο παρα

Έομαι , εκ τού έω το υπάρχω το παθητικόν έομαι . το ρήσις , δησία , και παρρησία , οιονεί παντορησία και

Έπαινος , επί βραχύ , εγκώμιον δε επί πολύ. παρρησία .

'Εοργα, τόθεν γίνεται και εκ του είργω , ερξω ο μέλ- Έπάσσαντο , εγεύσαντο, μέσος αορίστου πρώτου , το
λων , ο μέσος παρακείμενος είργα . είτα αναλύεται εις θέμα πατώ, όπερ αποπασσώμαι. τούτο παρα το μάσ.

& συνκρέθη η ει δίφθογγος , εις τα δύο εε εεργα , και σω το μαλάσσιω. πατώ ούν δηλοί το εσθίω, ο μέλλων

τροπή του ε εις ο έοργκ. το δε έοργα από του ρέζω, πατήσω , και κατά συγκοπήν πάσσω εντεύθεν γέγονε

έρρoγα ο μέσος παρακείμεζος και εν υπερβιβασμό και φάτνη , ο τόπος εν ώ εσθίουσι τα άλογα.

ξοργα. "Έπαλξις, ο προμαχών, εφ' ής αλέγουσι τους επιόντας ,
ο

Εορτή , από του έoν του σημαίνοννος , το αγαθόν, και ήγουν αποσοβούσι .

>

ε

1) D. VΙΙ , 37ο.
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ερρίφην .

'Επασσύτερος, συνεχής , επάλληλος , η πυκνός παρα ο μέσος άνθα , και μετα της εν προθέσεως εκ

το ασσον και σημαίνει τον σάλον , και το πλησίον , ασσύ. τούτου δημα ενόθω, ενόσων, το νο μικρον διάτι ; ο

τερον και έπασσύτερον. παρακείμενος ενήνοκα , ο μέσος ενήνοθα.,

'Έπαυτοφώρος, ο πόρνος , ή ο φανερώς επί κλοπή Έπεσβόλος , ο Φλύαρος και λοιδορος , και δια των επων
καταληφθείς και υπεύθυνος γενόμενος , η καταφανής : λωβών , τουτ'έστιν υβρίζων " επεσβολος και κατ' εναλ .

σημαίνει δε τον κλέψαντα και τον πορνεύσαντα , και λα ην έπεσβόλος , και τους έπεσι βάλλων.

κρατηθέντα. 'Έπεσβόλος , ο φλύαρος και λοιδορος , εκ τού έπος και

“Επτας , οιονεί σεπτας , παρά το σεβάσμιον και τίμιον. του βάλλω , και βαρύνεται , τα γαρ παρα το βάλλω,

ο γαρ έπτα αριθμός τιμιός έστιν , όθεν και έπτα ημέ- μη κατα πρόσθεσιν συντίθετα, προ μιάς έχουσι τον τό

ραι της εβδομάδος , και έπτα ουρανοί , και έπτα πλα-το νον , οίον, ελαφηβόλος , εκηβόλος είπε μη κατα πρός
νηται, και έπτα φωτός χαρ εν μία λέξει. θεσιν δια το αμφίβολος , πρόμαχος , ο πρόμαχος και

Έπεβατευσεν, επήλθεν , επεβεβήκει. κυρίως δε επι προβεβλημένος.

νηός επιβάται δε λέγονται οι μη ερέσσοντες αλλα κα- Έπεσπώντο , επισπώμαι το δέχομαι , έκ τοϋ έπω το
θήμενοι. και επιβατρα , τα εν τοίς πλοίoις , ας ημείς ακολουθώ.

παρενθήκας λέγομεν. Έπερρίφην , οι μεν εκ του ρίφω, δίψω, έρριφα , έρ

'Επέραστος , εράσμιος, πολύ , πάνυ αγαπώμενος. εραν ειμαι , ερρίφθην και αποβολή του και έρριφην. οι δε
γαρ το επιθυμα από του έρριφον δευτέρου αορίστου και το παθητικόν

Έπει, εκ της επί προθέσεως , και του ει συνδέσμου. το

ει δίφθογγος διότι οι Δωριείς λέγουσιν έθος το ε εις α Επέσκηψεν, ενετείλατο, ή προεφασίσατος και σκήψις

τρέπειν. το "Αρτεμις ' Αρταμις λέγουσι, και το τρέχω20 η πρόφασις. έστι δε δίκη της , οίον , υπομοσία και
τράχω. ούτω και το ει και το αι. και τρέπουσι το παραγραφή. Δημοσθένης εν τη προς Πανταίνεον · αλλ '

ε εις α , και μένει το ίωτα . και το αίγειoν αίγεον επί ταύτης της σκήψεως εισελθών, αμφοτέραις αυτον

λέγουσιν . επιδείξω. έστι δε και όρχησις τις η σκήψις. γέγονε

Επείγω , το σπουδάζω , και παρακείμενος ήπειγα , ο πα- παρα το σκέπτομαι σκέψις, και τροπή του ε εις η

θητικός ήπειγμαι , η μετοχή και ηπειγμένος : το γαρ. σκήψις. έστι δε επισκεψάμενον επιβαρήσαντα , και επι
επείγω γίνεται ούτως. οίγω το ανοίγω , και τροπή του σκέψασθαι επιβαρήσαι , και επισημειώσασθαι. το επι

ο εις ε δίγω και επείγω. σκήπτω συντάσσεται αιτιατική.

'Επειγώλη , η έπειξις. Επέσσυτο, εφόρμα , επιδίωκε , προεπιθυμειτο , παθη

Έπει, σύνδεσμος παρασυναπτικός , δηλούν το επειδή. τικού υπερσυντέλικού των εις μι. έστι ρήμα σώ το

Έπει, επίρρημα τοπικών και αντί του αφ' ου. επεί δια3ο ορμώ, εκ τούτου παράγωγον σύω , και εξ αυτού σύμι,, '

της ει διφθόγγου , από γαρ του συνδέσμου γέγονε , και ο μέλλων σύσω , ο παρακείμενος σέσυκα , ο παθητικός

της επί προθέσεως. Ιστέον δε, ότι ηνίκα και το επει σέσυμαι , ο υπερσυντέλικος έσσύμην, έσσυο , έσσυτο. πα .

χρονικόν μέν έστιν, επίρρημα , οίον, πλάγχθη επει λιν εκ του σώ γίνεται παράγωγον σεύω , και ο ενέστως

Τροίης , αντί του αφ' ού , και πάλιν , αυταρ έπει κό- παθητικος , κατά το τρίτον πρόσωπον σεύονται .

σμηθεν , αντί του όταν. ηνίκα δε και αιτιολογικής Επετοξαζοντο, αντί του εδοξάζοντο.

παραλαμβάνεται σύνδεσμος έστιν, οίον , επεί ημέρα "Έπηλυς, παρά την επί πρόθεσιν , και το ηλύθω ρήμα,
εστί , Φως εστιν . ο σημαίνει το έρχομαι από ξενίας.

Επείγω, αντιπαράκειται γαρ αυτο το εύγω. 'Επήτους, και λόγιος , ο συνετος , ο Φρόνιμος , ο σώφρων,

"Έπειραν, σημαίνει το επερόνησαν. έστι το θέμα πεί- και δίκαιος , παρα το έπω έπης και επίτυς , επήτσος :

ρω , ο μέλλων περώ. 4ο παρα το έπος επίτυς.

"Επεισιν , επέρχεται, παρά το είμι το πορεύομαι, το Έπήλυδώντες ή επήλυδες. έστι ρήμα επηλυδώ . εκ

γ είσιν , ως τίθημι τίθησι, και μετα της επί προ του ελεύθω γίνεται ήλυσις και επήλυσις , ταχήλυσις,

θέσεως έπεισι , το είμι παρα το έυ, το περιπατώ, προσήλυσις. επίλυσις δε δλην έχων ώτα.
είω , ως βώ, βέω , βείω , και κώ, κέω , κείω, και εξ Έπην, επαν και Ιωνικώς επην, από του εαν αν , κα!

αυτού είμι. μετα της επί προθέσεως επαν και επην .

"Έπειτα, επίρρημα χρόνου δηλωτικόν το πει διφθόγγι ' Έπήρεια , εκ του άρης άρευς άρεος. επήρεια κυρίως
διάτι ; έκ τής επί προθέσεως και του είτα , τούτο εκX

η εν τω πολέμω επιδρομή άρης γαρ ο πόλεμος. και
του ει συνδέσμου, κατ' επέκτασιν της τα συλλαβης, η επήρεια , και το θηλυκόν άρεια , και μετα της επί

ο δε ει συναπτικός γράφεται δια διφθόγγου , ότι οι προθέσεως επιάρεια , και τροπή του και εις η επι

Δωριείς την ει δίφθογγον εις αι τρέπουσι. το γαρυο ήρεια, και αποβολή του ι . καταχρηστικώς δε και η

κύπειρον κύπειρον λέγουσι. ζημία .

'Επεκερτόμει, έχλεύαζεν , έκοπτεν , ήρέθιζε. παρα Έπήρμενος , μετοχή , ο αρθείς , εκ του επαίρω.

το κέαρ ό σημαίνει την ψυχήν , και το τέμνω. κερτο- 'Επί, πρόθεσις έστι λαμβάνουσα ή σημαίνουσα σήμα,

μεϊν γαρ το κέαρ τέμνειν. έστι δε ιδίωμα του ποιητου το λέγειν, ότι ώσπερ τα

Έπενήνοθα, έπεσώρευσε σήμα μέσου παρακειμένου. βήματα πολλάκις ελλειπτικώς εισί των προθέσεων , ως

έστι το θέμα έθω , το έξ έθους επιμελούμαι , και το , έρχομαι εί τι έγχος ενι κλισίησι , και έρχομαι όφρ'
έθειρα ή θρίξ , και μετα της εν ενέθω , ο μέλλων 'Αχιλήί μύθον επίσπω, αντί του απέρχομαι. ούτω δε

ενέσω , και παρακείμενος ήνεκα , ο μεσος ήνεθα. και οι αι προθέσεις ελλειπτικώς εισί των ρημάτων , σημαί- ,

'Αττικοί το ε των παρακειμένων τρέπουσιν είς ο . ώσπερ νουσι ρημα , οίον, επεί ούτι έπι δέος και ούνεκα κα

το πέπεμψα πέπoμφα , ούτω και τούτο , ο γαρ παρα-βο λον είδος έπι , αντί του επέστι. και έπει ούτοι πάμ
κείμενος έστιν ηνεκα, και τροπή Αττική ήνοκα, ο μέ- παν ένι Φρένες , αντί του ένεισι .

σος ηνοθα, και ο Αττικός ενώνοθα. έστι δε και άλ- Επίβασιν, βάδισον. επιβάτης επί άρματος , αναβάτης
λως. ώθω το κινώ, ο μέλλων ώσω, και παρακείμενος -Σιέπί του..

$
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Έξυπανέστη , ρήμα εις μι , το αυτό έστι το υπαντέ του όρδα

στη , και εξ αυτού υπανέστη. αι επισυντιθέμεναι διε
απο του

γείρουσι την έμφασιν περί τι πλέον , οίον , έστι το προ , Εορτή , και το δει

πρoπρoκυλινδόμενος , και το παρα , παρακαταθήκη, και νυμως

το υπανέστη.

Έξυπογυιού , εξ ετοίμου, εκ του προ ολίγου , εκ του Εορτι

συνέγγυς " παρά το γυΐα και σημαίνει τα μέλη. σημαίνει

δε και παρ' αυτόν , και απερισκέπτως.

Έξώκειλα, οκέλλω , ο μέλλων οκελώ , ο αόριστος ώκει- ως.

λα, και μετα της εξ προθέσεως εξώκειλα.

Εξωδηκως, γίνεται εκ του οιδώ οιδήσω , ώθηκα , και

μετα της εξ προθέσεως εξώδηκα , και η μετοχή εξωδη

κώς , ως επί νοος εις γην επιπιπτούσης.

Έξωμας, 'Αττικόν το λεξείδιον , σημαίνει δε χιτώνα

ελευθέριον, ουκ επισκεπάζοντα τους βραχίονας,
"Έξωρος, παλαιός , ή εξ αετης , παρά το ωρος και σημαί

νει τον ενιαυτόν. λέγονται δε όροι και απογραφεί.

Έξώστηλον έναιον , έξω στηλών , έξω της οικουμένης

έως όπου γαρ φασί πορεύεσθαι , στήλας έστησεν Ηρα

κλής.

Εξωρουσεν , από του ορούω, ορούσω , ο αόριστος ώρα

σα , ώρoυσε και εξώρoυσεν.

Έξολοθρεύω , εκ της εξ προθέσεως και του όλες

τούτο παρά το όλος και το θραύω.

"Έοικα, έστι ρήμα είκω , ο μέλλων είξω , παραν
νος είχα , ο μέσος παρακείμενος είκα. είτα ε

στάσει του ε και ο έϊκα , και εν πλεονασμό

έoικα.

'Εοικος , πρεπον , εύλογον ή ακόλουθον. λαμβά

αντί του τάχα. εις το ρήμα. έστι δε η μεη

δέτερον από του είκω , και χωρεί είς επις

σύνταξιν , και γίνεται έoικώς.

Έοικότα είκότων διαφέρει. τα μεν γαρ π

μένα είκότα , τα δε έμφορίας έoικότα .

Έοικώς , πρεπόντως , ευλόγως , ή ακολού .

έκ τού είκω, ου ο μέσος παρακείμενος ο

και ο μέσος υπερσυντέλικος εώκειν. και ανε.

ηοίιειν. αλλα κανών εστιν ο λέγων . πιθυ

λέξις Ελληνική ευρίσκεται από του η :

Φερομένου του ο , χωρίς ει μη εν ο και της επ ,

κατά διάλεκτον . πρόσκειται ει μη αλμοίς.

του ηούς , και , πρωί δ' υπ' ηοί. ωνυμία , απο

δια του ήω. διαλύουσι γαρ οι "Ιωνε τα συγκοπήν.

κατα τούτον τον κανόνα εγένετο βοηθος και βι

χρόνου , και το μέν ε εφυλάχθη πρέπον και δέον ,

ημείφθη εις ώ , και γέγονεν εα εμείς και συμμαχεί

εώρταζον , και έωλπο και εώργει: επίκουρος λέγεται ο

Έοΐσι, τοις σοίς , έμοϊς εμοίσι , ερπηδων Τρώων, οι γ.

νασμών του ε εοίσι. τοε πλεο Κος δε και των πολεμούς

χεται του προ αυτού φωνήεντι 18ουρείν, ή επί πρό

"Έομαι , εκ τού έω το υπάρχου ρεϊν το ποιείν το προσήνει

Έπαινος , επί βραχύ , εγκών αιχμας δ' αιχμάσσουσι να
"Εοργα , πόθεν γίνεται και εκ βαστάζειν δυνάμενοι. η

λων , ο μέσος παρακείμενου του απολελυσαι , ως παρ

& συνκρέθη και ει δίφθογγο πεπαυμέ ΤιςΑπο

τροπή του ε εις ο έοργκ . Έπιπλο του έτι

έδρογα ο μέσος παρακ και των σε

έρργα. διό

Εορτή , από του έον τοί αύτην

*

μετο

Επιλη

1) 1. VI.1 , 57ο
upla hic plurims 3 B) vel



Π

EP
206

και κο.4.νου. εφάνη γαρ
Ε ΙΠ

είναι τον
εγκέφαλος.

Επισκεπτω , «φορώ έκ τού σκέπω ,
πλεονομιά του και

γυρον και δυσμε-
σκέπτη. τούτο παρα το σχίζω το κωλύω , σχίνω και

σκόπω , τροπή του και εις κ .Επίρρησις, ο ψόγος και η
κακηγορία,

*Αν
Επισκήπτω,

ενετείλω ή
προφασίζω , και σκέψη και

πρόφασις.

σπω , το
ακολουθώ δοτική,

ιππώ δε και μηνια .
απαγορεύομαι

αιτιατική,
ci'o tri

ouuret hy

όνομα ,

-
μαίνει

στόμα, όμο ,,
μη

γω. μέλλοντα

λίνεται .

χιζόμενον. γέ
και το σχίζω.

δένδρον ευσχι..

γήν , απο γαρ

έκ τού δω δείω

Οι 12 το μεν
Κιμμα αν

και μη 65
όμμι ή αν πή του

και αν τους και , μν .

έτία) '
μισματι η..., οι

μικρων

, έτη , μ ,,, και η πιν , η
ύν την

κλίμνη

ταύτα δε και έρι

ματα , και ο άδης,

κρών.

το έρεβεννη κατα

και από της έρας και

καις δε επί των κτη

μείγμα σε ένα

γένης

η ,
την η ' ,

ηγανης,
14ηιι . η , και η

Αφένη ,

ιλονεικία , ψευδολο

Φέρει. ή εκ του

έρεσχηλούντων. ερε

ερέσσω, τούτο παρα
ι ερέσσω.

λα , ω ,
ηιίηιια μ .

111 , , 4,
ήτιγηγή .

γίγνει την
Πέμπτη

ΠΑ , η εμ «, ει ,
και μια λον ,

τηλίοιν, 41 ή να μην . ", και .

-39111,57 , am 14 9111,
41.474.4,

01774

-1,441,1, , Waun bun man , mensImin ,ubliπιμητέρι με ή
και

επιστα , τηνκαταστη και η ον
καιρό,κήπέροχη

και

επιτρεπτική με
την

μην τον αν και
μιλής ,

τηςκαι γκρι

ακτίνη και τηγ ' ,
,αμα ,που

1 εξ αυτού ερευω , και

* αυτού έρευνα.

και την γυναίκα την

α μεν σημαίνει τον έρ

σημαίνει την γήν. γέ

εις ι έριθος. ηνίκα δε

αζομένην , γίνεται απο

ι Φησιν ο Ωρος , όμοιον

ο λέκιθος , σημαίνει δε

εθος και τεχνικόςΑλεξίων

η δε παράδοσις διά

οι δε παρα την έριν , ότι
οι δε παρά την έραν,

οι γίγαντες , παρά το της

ως Ησίοδος 1) μαρτυρεί,

τυθεν αίματόεσσαι , πάσας

δ' ενιαυτώ , γείνετ' 'Εριννύς

Γίγαντας .

0 , τούτο παρα το έρα , και

το ερεύθω το βλάπτω.

ημαίνει το επιθυμώ , και εξ

αι γαρ επιθυμάν τι ερευνά

στεφανούσθαι.

; και έρεβος , το επί της γης

είνει το στεφανώ και έστεφά

μα είρω , ο μέλλων ερώ · και

71

ομα και
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'Επιβάτης , επι νώτον βαίνειν επιβάτης . επιβάται δε Επιε ζκεια, δια της ει καταλήγουσαν, και την παραλή

λέγονται , οι μη ερέσσοντες , αλλά καθήμενοι. γουσαν παρά γαρ το είκω το υποχωρώ και γαρ ο

Έπιβόητος και διαβόητος διαφέρει. επιβόητος ο μο- επιεικής ευχερώς επιχωρεί. το δε είκω δέδεικται οξυ

χθηραν έχων Φήμην. ' Ανακρέων , και επιβόητον κατα τόνως. τί έστιν επιείκεια και όταν αυτοί κακώς πάσχω

γείτονα ποιήσεις. τούτον δέ ένιοι των ποιητών επι- μεν και αδίκως και υπομένωμεν. τί έστιν ανδρεία ;

οφαττον καλούσι. διαβόητος δε , ο επ ' αρετή εγνω- όταν ετέροις αδικουμένοις μη ανακύνωμεν. τί έστιν επίβ

σμένος . ρημα και όταν υπέρ ετέρων αγωνιζόμεθα , πασχόντων

Έπιγουνις, η επιγονατής παρά το επάνω του γονά- αδικώς. και τι εστι θρασύτης και όταν υπέρ ημών αυτών

τος είναι , τον τοιούτον μύν "Όμηρος , οΐη νεκρα Κρέων αμύνασθαι βουλώμεθα τους αδικήσαντας.

γέρων επιγουνίδι Φαίνει. το'Έπιείμενοι 4) , περιβεβλημένοι, μετοχή πτώσεως κλη

Επιδαίσιον οίκον , τον επίκoινoν και αμέριστον, τικής. το θέμα έω , ρηματικών όνομα ετης , και πλεο

όταν μνήση κληρ ... κυρίως δε ο εξίσου καταλειφθείς νασμό του σ έστης και τροπη εσθής , τούτου ο μέλλων

δύο τίσι . έσω , ο παρακείμενος είκα , ο παθητικός είμαι και η με

'Επιδημία , εις το αποδημεία. τοχή είμενος και επιείμενος.

'Έπιδέξια , άριστα , καλα, επιβόημα μεσότητος . η ευ- Έπιθαλάμιον και γαμήλιον διαφέρει. επιθαλέμιον

θεία επιδέξιος. και διατι προπαροξύνεταικαι επειδη μεν γάρ έστι το επί θαλάμης της γαμουμένης γραφέν

τα εις ος οξύτονα εν τη συνθέσει προπαροξύνονται , ει ποίημα . γαμήλιον δε και περιόριστον χρονον .

μη παρασύνθετα εΐη. οίον , θεόδμητος , δουρίκλειτος, Επιθειάσας, επιθαυμάσας , το θείον εισδεδεγμένος,
άκρατος , τερπικέραυνος , και χωρίς τών επί έθνους. θεοφορούμενος. παρα το θεος όνομα , θεάω θεω

εκείνα γαρ τον αυτον τόνον φυλάττει εν τη συνθέσει,20' δημα , ο αόριστος εθέασα. η μετοχή ο θεάσας , και

οίον , 'Αχαιος 1) Βοιωτός , φιλοβοιωτός και χωρίς ει πλεονασμά του θειώσας . η παρά το θείαζω. συν

μη δια σημασίαν τινα φυλαχθή η οξεία τάσις , εως : τάσσεται μετα πτώσεως αιτιατικής.
το λοιγος , βρoτoλoιγος γάρ έστιν ο φθείρων τους άν- Έπιθιγγάνειν, εφάπτεσθαι , προσεγγίζειν , παρά το

θρώπους. τούτου χάριν και ο τόνος εφυλαχθη , ομοιως θίγω , δε σημαίνει το εφάπτομαι , γίνεται θιγγάνω, και

και το αθηριλοιγός. συναπηνεχθη δε τούτοις κατα μετα της επί προθέσεως επιθιγγάνω.

σχηματισμόν το τραπεζολοιγος, και οξυνθη: κλίνεται Έπιθρυλλoύντες , ενοχλούντες, θορυβούντες, εκ του
δε επιδέξιος του επιδεξίου. και το επιδέξιον και τα επι- θρυλλώ. τούτο παρα το θρούω θρούς , θροώ και

δεξια. και επιρρηματικώς επιδέξια ως ενδέξια. και πλεονασμό του λ και τροπή του ο εις υ θρυλλώ. συν

φυλάξει τον αυτόν τόνον. κανων γάρ έστιν ο λέγων" τάσσεται μετα πτώσεως αιτιατικής.

ότι τα απ' όνομάτων είς επιρρηματικής σύνταξιν μετα-3 Επικήδειονκαι θρήνος διαφέρει. επικήδειον μέν γάρ
γόμενα , ομότονα τοϊς ονόμασι καθεστήκασιν, οίον, επι- έστιν έπαινος του τελευτήσαντος , μετά τινος μετρίου

εικές , συνεχές , διαμπερές , ατρακές : το δε αληθές αντί σχετλιασμού. θρήνος δε παρα το άδειν αυτή τη συμ

του αληθώς παρα Αττικούς , ούχ ομοτόνως. ομοιως τα Φορά προ της ταφής και μετα την ταφην , και μετα

επαναγκες , και το χάριτι , οίον, χαρίεν διηλέχθη τον ενιαύσιον χρόνον , υπό των θεραπαινίδων και των

άνθρωπος , αντί του χαριεντ'. συν αυταίς επιτάφιον.

Επηγκενίδες, αι πλαται σανίδες , οίον , επιτενείς ούσαι, Επίκλοπον , παραλογιστικών , και γαρ ο κλέπτης παρα

κρόκης τάξιν επέχουσαι . έστι δε παρά το ενεγκώ, και λογιζόμενος κλέπτει. σημαίνει δε και τον επιθυμήτην,

ενήνεγκον, αλλά με υπήνεγκαν ταχέες πόδες. παρά το και γαρ ο κλέπτης εν επιθυμία των αλλοτρίων τούτο

ενέγκω πεσήνεγκες εστιν. ενέγκω ουν ενεγκίς και επε πραττει .

νεγκίς , και τροπή του ε εις η, το παρατεταγμένον και οΕπιμύω, καιμύω, εκ της επι προθέσεως και του μύω,

διεληλυθος και μακρόν ξύλον. υπερθέσει και μεταθέ- επιμύσας τοϊς οφθαλμοίς .

σει του να επηγκενίς η μακρα σανίς 2). Έπίκλημα , επωνυμία, από του κλώ , ο γέγονεν από

"Ένδοξον και επίδοξον διαφέρει. ένδοξον σημαίνει το του καλώ , κατα συγκοπήν.

προσδόκιμον , άμφω γαρ από δόξης είρηνται. το μεν 'Επίκουρος , βοηθος και βίλος. η επι πρόθεσις ση

απο τού εν δόξη και περιφανεία είναι , το δε απο του μαίνει το πρέπον και δέον , η πρέπει και προσήκει τους

καραδοκείν και προσδοκεϊν , και δια δόξης έχειν. το νέοις πολεμείν και συμμαχείν. διαφέρει επίκουρος συμ

μέλλον ως ήξει 2). μάχου. επίκουρος λέγεται ο των πολεμουμένων βοηθος ,

Επικoύλλωμια , το μετα την των άρτων διάρτυσιν πε- ξ ας Σαρπηδων Τρώων, οι γαρ Τρώες επολεμούντο. σύμ
ρισσεύμενον. κώληξ γαρ ο άρτος. ένθεν και το ατρι- μαχος δε ο των πολεμούντων, ως 'Αχιλλεύς Ελλήνων.

κον κολλήριον από του κολαφος 3). καλούσι δε κολλυ-5ο Επικουρείν , ή επί πρόθεσις το δέον σημαίνει, επικου
στην την αίγα 2). ρεϊν το ποιείν το προσήκον τοϊς κούροις. ως και το,

Έπιλυγά ζειν , επικαλύπτειν , ου γαρ 'Αττικοί ηλύγην αιχμας δ' αιχμάσσουσι νεώτεροι , και ο προτερος όπλαο

καλούσι την σκοτίαν . τινές δε απο των λόγων δια γαρ βαστάζειν δυνάμενοι. η γαρ προβεβηκυία ηλικία τού

τούτων πλέκοντές σχοίνους πλέκουσιν. του απολελυται , ως παρ' Ομήρω, γήραϊ δη πολέμοιο

Έπιεικής , πραός , σπουδαίοκαι, παρά το είκειν , και μη πεπαυμένος . ούτως 'Απολλώνιος εν τω περί προθέσεων.
CYTITEITEN . Επίπλους, από του επιπλεϊν , και εξ επιπολής είναι

Έπιεικώς , πόθεν ; έκ τού είνω, το πρέπω , εικώς , και των σαρκών. σημαίνει την τζιμόπταν της κοιλίας .
μετα της επί προθέσεως επιεικώς . Έπιληψία , νόσος , διότι επιλαμβάνεσθαι και κρατείν

Επιεικής , οι μεν έπεσικής , οι δε επιεικτικώς. αυτήν την αίσθησιν . εκάλεσαν δε αυτην την ιεραν

>

1) «dd . One dubio παναχαιός. 2) Corrupta hic plurima 3 ) vel κολοβός. 4) L. 18 • , F.8 .
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νόσον, δια το ιερόν και τίμιον είναι τον εγκέφαλος. Επισκεπτω, εφορώ εκ του σκέπα , πλεονασμό του και
' άλλοι δε Ηρακλείαν νόσον , δια το ισχυρον και δυσμε- σκέπτω. τούτο παρα το σχέθω το κωλύω , σχέπω και
ταθετών του πάθους. σκέπω , τροπή του και εις κ.

Έπελήσθαι , παρά το λήθω το λανθάνω. Έπιρρησις , ο ψόγος και η κακηγορία .

Έπιμαχείν και συμμαχείν διαφέρει. συμμαχείν μεν Επισκήπτω, ενετείλω ή προφασίζω , και σκήψις ή
γάρ έστι, το συν αυτούς είναι επιμαχεϊν δε είτε της πρόφασις.

αυτής , είτε αυτοί ετέροις επιστρατεύοιμεν . Επίσπω, το ακολουθώ δοτική , επισπω δε και επισπώ

Επιμαχεία του συμμαχεία διαφέρει. επιμαχεία μεν μαι το απαγορεύομαι αιτιατική.

έστιν αντί του αμύνασθαι εις οργήν, και το αιδείσθαι Επίσκοπος , ο επί το σκοπεϊν ών .

και οκνεϊν . συμμαχεία δε το συνασπίζειν πολεμουμέ-1oΕπισκοπή, πρόνοια.

Επισκύνειν ) , σημαίνει το στόματι Φιλεϊν , λέγειν

Έπι νηον , επί την ναύν , παρά το ναίειν ό έστιν οι- δε κύκλοι γαρ τα βλέφαρα επί κύκλον κάλλιον , όθεν
κείν .

και κυκλοδιών λέγεται, το επήρθαι τους οφθαλμούς,

' Επίνοια , επένοιά της και επενθύμησις . ο Χρύσιππος γράφεται εξ ου και Κυλλήνιος Ερμής,
'Επίορκος, ο ομνύω, παρα το υπερβαίνειν τους όρ- επειδή η ράβδος αυτού ανδρών όμματα θέλγει απο του

κους. η γαρ επί αντί της υπέρ έγκειται . και δηλοί επιπολύ καθεύδοντα ιδείν τους οφθαλμούς. Φαίακες

και υπέρ άνω των όρκων γενέσθαι , και υπερβαίνειν δε θύουσιν αυτώ εσπέραν · ου δια το καθεύδειν ως

αυτούς .
" Ομηρος , ότε δε μνησαίατο κοίτου , ουχ ότι όνειρόπομ

Έπίπαστρον, πρόστεγον , καταπέτασμα, παρά το πος ήν , αλλ' ότι ύπνου ηδέος αιτίας , όθεν επικύνιον

επικείσθαι , και τη γηεφορμαν. τον περί του κύκλου τόπον καλούμεν.

Επικύνειν , έστι τότο στόματι φιλεν. λέγειν δε και 'Επίσιον, τα δύο τμ, περί δε του τασία ο λόγος. ση
επίκυκλoν κάλλιον 1) . κυλοί γαρ τα βλέφαρα, όθεν μαίνει δε το εφηβαίον . και γαρ απο του πάσιον τα
κυλουδιών λέγομεντο επήρθαι τους άφθαλμούς. και σίας του σημαίνοντος τα ξηρα γέγονεν επίσιον. κα!

Χρύσιππος" γράφεται Κυλλήνιος Ερμής, επειδή η γαρ το εφηβαίον ξηρότερόν έστι: τινές δε δια της ει
ράβδος αυτού ανδρών όμματα θέλγει. από τους επι- διφθόγγου γράφoυσι, λέγοντες , ότι από του εισιέναι.

πολυ καθεύδοντας ιδείν τους οφθαλμούς. Φαίακες δε Επιστολή, δια το εν τω πλάτει τηρείν τον τόπον.
θύουσιν αυτώ εσπέραν, ου δια το καθεύδειν ως "Όμη- Επιστειλαι και επισκήψαι διαφέρει. Επιστεϊλαι μεν
ρος , ότε μνησαίατο κοίτου , ουχ ότι όνειρόπομπος ήν, δια γραμμάτων , επισκηψαι δε δια λόγων.

αλλ' ότι ύπνου ήδέος αίτιος , όθεν επικύμιον τον περί Έπιτήδειον , έστι ρήμα δέω, δε σημαίνει το φοβούμαι,
του κύκλου νόμον καλούμεν. 30 εξ ου γέγονεν όνομα ρηματικών δέος , εξ ου και αδεης ,

Επιμιξ, παρα το μίγω ρήμα μιξω μιξ , διάκω δάξω ο μη φοβούμενος , και εκ του αδεης γέγονεν άδεια και

δεξ , αλλάσσω αλλάξω αλλάξ. ταύτα ως επιρρή- άδειος , και εν πλεονασμό του τ τάδειος και μετα της

ματα μεσότητος οξύνονται . ει γαρ εβαρύνοντο ως όνο- επί προθέσεως επιτάδειος και εκτάσει του α εις η επι

ματα εκλίνομεν. τήδειος.

Έπινέμησις, ή του χρόνου μέρησις , καλείται Ελλη- Επίσκύνιον, παρά το σκύνος το δέρμα το επάνω των
νιστί , η κατα τον σεπτέμβριον μήνα αρχή του ενιαυ- οφρύων , επιΦρίδιον .

του δια το μερίζεσθαι τους στρατιωταις τον φόρον κατα Επιστήμη, εις επίτασιν άγουσα τον νούν, φησίν ο
τούτον τον μήνα . εκ του διανέμεσθαι γαρ τοϊς υπη- Πορφύριος και Κρατύλος.

κόους τους φόρους την επωνυμίαν έσχεν και του ενιαυ- 'Επιστήμη, τέχνης διαφέρει . και η μεν επιστήμη

του περίοδος επινέμησις. 40 άπταιστος, κατάληψις υπο ορθού λόγου κατασκευασμέ

Έπιρρoθος, ο επιρωννύων και επικελεύων , από μετα- νος , η δε τέχνη πταίστη.

φοράς των εν θήρα κυνών. επιρωννύων υπό των θη- 'Επιστρεφής και ευστραφης διαφέρει. επιστρεφής

ρατών. όθεν επίβδοθος και επιταρδοθος , πλεονασμό μέν γέν έστιν ο επιμελής, ευστραφής δε ο επιδέξιος

της ταρ συλλαβής. παρά το δόθος δοθώ δήμα , το εν ταις μεταβολαίς .

παρορμώ , επίβδοθος , και εν τω βοηθείν πρόθυμος και επιστρέψον , εκ του επιστρέφω , επέστρεφα , επέ

παρορμών. στρεμμαι , επεστράφην. Ιστέον ότι ο παθητικός αόρι

Έπιπλώσας επί την Ίλιον πλεύσας , μέσου αορίστου στος αει φυλάσσει την παραλήγουσαν του παθητικού

πρώτου. έστιν ο ενέστως επιπλώω. γίνεται ούν εκ παρακειμένου , πλην των παρα το αιρώ περισπωμένων.

του πλέω πλοος , κατ' επαύξησιν του ο εις ω , ποιητι. Επίσσωτρα , τα επάνω των τροχών σίδηρα , και κανθος

κώς και βαρύνεται , επειδή τα κατ ' επαύξησιν του ο εις5ο καλούνται , ή τα έξωθεν των τροχών.

ο γινόμενα βήματα , ει μεν καθαρεύουσι βαρύνονται, 'Επίσσωτρα, τα κύκλο των τροχών του άρματος σί
οίον , ζώω, πλώω , γνώω · ει δε ου καθαρεύει περισπά- δηρα. παρα το σώ , δε σημαίνει το δομώ , ο μέλλων

ται , οίον, νομώ , στροφώ λοιπόν εκ του πλών και σώσω, και όνομα ρηματικών σωτρον , και μετα της επί

αόριστος έπλωσα , και μετα της επί προθέσεως επί- προθέσεως , και πλεονασμό του σ επίσσωτρον , το εκ

πλωσα, και η μετοχή επιπλώσας , και τα λοιπά. τροχών σίδηρος , παρά το σείεσθαι και εν τη γη εφορ

Έπί ρηγμίνι θαλάσσης, επί τω αιγιαλώ , δια το μαν..

ρήσσεσθαι εκεί τα κύματα της θαλάσσης. Επιτετράφαται , επιδίδεικτι ,, το θέμα τρέπω,

Έπιβρήθην, παρά τον ρήσω μέλλοντα , ως τμής , τμή- τρέψω, τετραφα , τετραμμαι , το τρίτον των πληθυν

σο, τμήδην γαρ το πορεύομαι. τικών ου ποιεί, και το Ιωνικόν τετράφαται.

Σ

1) λέγειν – κάλλιον. Conf. p. Γeq. ν. επισκύνειν . 2) cf. p. praeced. ν . επικύνειν ,
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τα ,

Επιτήδευσις τέχνης διαφέρει. τέχνη έστιν ή άνευ Επεξαι, το κείραι η κτενίσαι.

λόγου μη δυναμένη είναι, οίον , γραμματική , ρητορική. Έπώνυμον επιθέτου διαφέρει , ότι το μεν επώνυμων

επιτήδευσις δε το τού λόγου χορεύον ' , οίον , τεκτο- επόγκωμα , το δε επίθετον επί ψόγων κείται πολ .
νική , χαλκευτική. τεχνιτεύω, τεχνίτης, τεχνίσσα, λάκις.

έπει και τεχνικών έργον εκ του τέχνη τεχθησόμενος, "Επω, και επίσπω το ακολουθώ , ο παρατατικός είπον,

εκ του τεύξω τετεύχω. έπω σημαίνει δύο , το λέγω και το ακολουθώ. διαφέρει

Επί το αυτο , επίρρημα τοπικόν ή αθροίσεως , και κατά τρόπους διαφέρει, του μενέπω τού λέγω τα ενεργη

συλλήψεως , το άρθρον, αυτό , αντωνυμία ουδέτε- 10 τικά εύρηται εν χρήσει, τα δε παθητικα ούχι, του δε
ρον. ακολουθώ τα παθητικα , οίον , έπομαι , ειπόμην ποι

Επιτάφιος λόγος , και επάνω του τάφου λεγόμενος ητικώς επόμην , το ενεργητικόν ουκ έχει, το δυϊκών

εγκωμιαστικός παρ' αυτή τη ταφή. επόμεθον , επέθην , και πλεονασμό του σ ποιητικώς

Επί αρχην τίμιον , το έως τίμιον υπαρχον , ή το επέσθην αμφιέπω δε και περιέσπω και εις το αμ

καταργεϊν ήγουν κρατείν και δεσμεϊν. φιέσπετο , και όψ , και δίεπε, και είπαισε , και είπον ,

Έπίτηδες, εκ του επιτηδείς συστολή του ι. και εστιν και ευεπίης , και γέλιος , και υπεροπευτης , και ήπιοτη

όνομα επιρρηματικόν : οι δέ έκ τοϋ επιτηδεύω. η ευ- και νόσφιξ , και πώγων , και σάλπιγξ. καθ '

θεία των πληθυντικών οι επιτηδείς , η αιτιατική τους έτερον δε , ότι το μεν έπω το λέγω ψιλούται , το δε

επιτηδείς κατ' έλλειψιν.
έπω το ακολουθώ δασύνεται ,

Έπιτήδης , ο συνήθης . έστιν ετης από του έθος γεγε -20'Έπώχετο , οΐχω το πορεύομαι, το παθητικόν οΐχομαι ,
νημένον , έτητης εν παραγωγή , και ετήδης , και εν συν- και ο παρατατικός ωχόμην , ώχου , ώχετο και επώ

θέσει επιετήδης . και αποβολή του ε επιτήδης , και χετο.

επιτήδειος εξ αυτού. ή παρά το ήδω, το τέρπω και Έρα , η γή, ότι ενερίζωται, και ούτω καλούσι έρισα:
ευφραίνω ρηματικών ήδης , και μετα της επί προθέ- το περί ίσης γής φιλονεικον και "Ομηρος , ώ τ ' ολγώ

σεας επιήδης και , προσθέσει του το επιτήδης , και εξ ένα χώρο ερίζετο περί.
αυτού επιτήδειος. Έραν του επιθυμεϊν διαφέρει. έραν μέν γάρ έστι το

Επίτιμος και επιτίμιος διαφέρει. επίτιμος μέν γάρ εν όψει , ποθείν δε τους απόντας , και "Όμηρος , ος σέο

έστιν ο έντιμος , επιτίμιος δε ο επιζήμιος, και επίπλη- νύν έρα) , και , με γλυκύς ίμερος ερεϊ 5) , προς την

κτος , αφ' ου την επίπληξιν επιτίμησιν Φαμέν · και "Ήραν Φησίν ο Ζευς παρούσαν. επί δε απόντος αλλά

επιτίμησαν αντί του επίπληξoν. 30 με σος πόθος, σάτε μηδεα φαίδιμος Οδυσσεύς . Εσή

Επιτίμιον και επίτιμος διαφέρει. επιτίμιον γάρ έστιν τ' αγανοφροσύνη μελιώδεα Φέρει ) .

η ζημία ) , επίτιμον δε το της τιμής μετέχον. ώστε Έράσθην, πόθεν έστιν; ει γαρ από το ερώ εράς ,
ου δεί λέγειν , εξαίτησαι το επίτιμον , αλλα το επιτί- εράθην έδει είναι , ως Φυρώ, Φυράς, έφυράθην , του

πρώτου επί της δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων,

Εξεπίτηδες, επιτηδευμένως η εκουσίως , έστι δε τούτο ο υπάρχοντος και μετά Φωνήεντος εκτεινομέ

το όνομα τριγενές , ο επιτήδειος , η επιτήδεια , το επι νου , περάσω, εάσω. ει δε μετα του λ , συστέλλεται ,

τήδειον 3). γελάσω, όταν δε ο παρακείμενος επί των περισπωμέ

Επιτροχάδην , το σύντομος και ταχύ. έκ τού τρόχος νων μακρά παραλήγεται ου λαμβάνει το σ' εν τω

τροχάδην. τα γαρ από ονομάτων είςος ληγόντων γι- παθητικώ , νενόηκα , νενόημαι , κεχρύσωκα κεχρύσωμαι,
νόμενα επιρρήματα , δια του αδην έκφέρονται , οίον,40 πεφύρακα πεφύραμαι , κεκονίακα κεκονίαμαι. πως ούν
νόμος νομάδην , σπόρος σποράδην, τρόχος τροχάδην το εράσθην έλαβε το σ ; είπομεν " ως το πρωτον της

το δε παμπήδην εκ του πάμπαν . δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων μετα του ρα μας

Έπιφάνεια , το έξω μέρος του σώματος , παρά το κρού υπάρχων , ου γέγονεν εκ του έρώ έράς , αλλ' από

φαίνεσθαι . του έράζω, της β συζυγίας των βαρυτόνων , ως πει

Έπιωγή, εκ του ωγη ο υψηλός τόπος λέγεται .o
ράζω επειράσθην , και πελάζω επελάσθην , ούτως ούν

"Έπος , κυρίως μεν το εξάμετρον , από του έπειν δ' έστι και έράζω έράσθην.

λέγειν . "Έρανος , το έκ συνεισφοράς δώρον , ή η εντολή , η συλ.

'Επόπτης και εποψειαμος ο Φανερός. λογη , από του ερω ο σημαίνει το επιθυμώ , όπερ συν

Επίχειρα , κυρίως τα τους εργαζομένους επί ταϊς χέρσι τάσσεται μετα γενικής. ερω το λέγω μετα δοτικής,

διδόμενα ου πάντως λόγω μισθού. οίον , άλλα τινά. 5ο ερώ το έρωτώ , και έβρω το φθείρω μετα αιτιατι

Eπλήγην του κατεπλάγην διαφέρει. το μεν γαρ σω- κης.

ματικών το δε ψυχικόν, από το πλήσσω επλήγην επί Έρασίνη και εράσμιος 1) ο εράσμιος , παρα τον έρα .

σώματος. επλάγην δε και κατεπλάγην επι της ψυχής, σω μέλλοντα. γράφεται δε δια του ι , τώ λόγω του

'Επρα θομεν , επορτήτημεν. έστι πέρθω το πορθώ, ερυθώνος.

ο β αόριστος έπραθον. το πληθυντικών επράβομεν. 'Ερατεινος, δια της ει διφθόγγου , πρώτον μεν ότι

Eπλήσθην. του επληστηρίασε διαφέρει. το μεν γαρ ερατινος λέγουσιν οι Δωριείς , ώσπερ ποθενος ποθει.
επλήσθην από του πληθω. το δε πληστήριον εκ του νός. δευτέρω δε τα λόγω των εις νος οξυτόνων, των

πληστήριος. τούτο δε παρα το πληστος. ειρημένων εν τω έπεινός.

Επτά , από του έπιέναι προς τον δέκατον αριθμόν , η Ερατεινή, καλή , επέραστος , επιθυμήθη. εκ του ερα
απο του έκας , η παρα το σεπτώς είναι . των γαρ άρι- τος , και επιθυμητος , γίνεται ερατεινός: το δε έρατος εκ

θμών οι μεν τύπτουσιν. του ερω το φιλώ.

μιον.

μετα του

1 ) Γve χειρεύον . 2 ) Aeſch . Theb. 1029. Perf. 825. rò E colore rubro : quaſi alius ellet articulus.

3 ) (Sic.) 4) 11. ΧΙV, 528. 5) Οd. XI , 20. 6) Eoño ' siros.

7) Ε. έρu

Η
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Εργον , γεωργία , παρά το ρέζω το πράττω ρέγον και 'Ερείκω, το σχίζω, δια της ει διφθόγγου. εφάνη γαρ

έργον. σημαίνει δε τρία, την παρασκευής του πολέ- εν τω ερέχθω.

μου ως το, ένθα κεν ουκ έτι έργον ανήρ ονόσαιτο μετ. Έρεβοδιφώ, το χαος ζητω.

έλθων και τα γεώργια, πολλά δ' υπ' αυτού έργα κα- Έρεείνω , το λέγω, παρα το ερώ το λέγω. μέλλοντα'

τήριπε. σημαίνει δε και το κοινώς νοούμενον , αλλ' εις ουκ έχει, άλλα άχρι του παρατατικού κλίνεται.

οίκον ιούσα τα σαυτής έργα κόμιζε. Έρείκη, έστιν είδος δένδρου , ευχερώς σχιζόμενον . γέ

Έργώδες, το δυσχερέστατον , παρά το εργώδης . τούτο γονε δε παρα το ερείκη του σημαίνοντας το σχίζω.

παρα το έργον. το γω μέγα διάτι; τα δια του ωδης Έρείκειν , σχίζειν , παρά το ερείκη το δένδρον ευσχι-

αρσενικά , είτε δισύλλαβα , είτε υπέρ δύο συλλαβας,

δια του και μεγάλου γράφεται χωρίς των παρά τοιο'Έρειξις, σημαίνει την κατεσχισμένην γην , από γαρ
πους ποδος συγκειμένων , ως έχει το τρίποδον και τε- του έρείκω, έρείξω γέγονεν έρειξις.

τράποδον. 'Ερείο μεν, ερωτώμεν , έρείω το θέμα , εκ τού δώ δείω

Έέρθω, το πράττω ή θύω, παρά το ρέζω , και εις το, και έρείω .

δέξας. 'Ερέπειν , το επί της έρες πεσείν . ταύτα δε και ερί

Έρδω, σημαίνει δύο , το ποτίζω , ου ο μέλλων έρσω, εξ πια λέγεται και ήρια τα της γης χώματα , και ο άδης,

ου και έρσαι αι δροσοι , αι εν τω έρσει της γης, αντί ενέρεσιν ανάσσων , των εν τη έρα νεκρών.

του εν τη δράση και ποιότητι. και έρθω το πράττω, Έρεμνή, σκοτεινή , Φοβερα , παρά το έρεβεννή κατα
απο του δέξω , ως "Όμηρος , έρξον όπως έθέλεις. συγκοπήν αναλαμβάνεται.

Έρεμβοι, οι Αραβες. " έστι γαρ "Αραβος βασιλεύς 'Ερεπτόμενοι, έσθίοντες , παρα το από της έρας και"

Βαβυλώνος. 20 εστι της γης τροφήν λαβείν . κυρίως δε επί των κτη
"Έρεβος, σκότος , ζόφος , παρά το εις την έραν βαίνειν, νών .

ή παρα το ερέφω το στεγάζω, έρεφος και έρεβος, το Έρέσσω , το κωπηλατώ .

υπό της γης έστεγασμένον , καθώς και των ποιητή δο- Έρεσχελία, μάχη, φλυαρία , Φιλονεικία , ψευδολο
κεϊ. εν αρχή ην έρεβος και χαός της γης. και εις γία , παρά το έριν τοϊς, χείλεσιν Φέρεί. ή εκ του

το λιβρός. έρεις και του χαλώ , εξ ου και το ερεσχηλούντων. ερε

"Έβρεθα , ως από του δώ το λέγω , δήσω, έβόημαι, σχηλώ συντάσσεται μετα δοτικής.

και τροπή έβρεθα. Έρέτης , ο κωπηλατης, παρά το ερέσσω , τούτο παρα

Έρεθος , σκότος , και προ του ταρτάρου τόπος. το έλω το λαμβάνω , ελέστω και ερέσσω.

Έρέμβους, τους Τρωγλοδύτας , παρά το εις την έραν 'Ερεύθω, σημαίνει το βάπτω.
δύνειν. οι δε τους Ινδούς παρα το έρεβος , μέλανος3dΈρευνα , η ζήτησις. ερεύω και εξ αυτού ερευή, και

γαρ . πλεονασμό του ν έρευνώ και εξ αυτού έρευνα .

'Ερίπω , ιώτα , ιστέον δε ότι ο Δίδυμος το ερίπω και "Έριθος, σημαίνει τον εργάτην , και την γυναίκα την
ερίπια , δ σημαίνει τους πεπτωκότας τόπους έλεγε εργαζομένην τα έρια. και ηνίκα μεν σημαίνει τον έρ

γράφεσθαι δια του ι, επειδή ταρα ερίπη εισίν , όπερ γάτην , γίνεται από του έρα και σημαίνει την γήν. γέ
σημαίνει την μεγάλως περιπνεομένην , το δε ερίπη δια γονεν έραθος , τροπή του α εις τι έριθος. ηνίκα δε

του ι. επειδή παρα το έρι επιτατικόν επίβλημα. ο δε σημαίνει την γυναίκα την εργαζομένην,γίνεται από
Φιλόξενος , ότι ώς φησίν ο τεχνικός , ότι έρίπω ιώτα του έριον έριθος. Ιστέον δε ότι φησίν ο Ωρος , όμοιον

ώφειλεν , ως και ο Δίδυμος φησίν είπων δε ώφειλεν, είναι κατα την γραφής και το λέκιθος, σημαίνει δε
εδήλωσε ου δια του και γράφεσθαι , αλλα δια της ει δι- τον κροκόν του ώου . το δε έριθος ο τεχνικός Αλεξίων

φθόγγου. έστι δε και έρέπτω, και πλεονασμό του 14ο δια της ει διφθόγγου γράφει. η δε παράδοσις διά

ερείπτω, και κατα αποβολής του ταερείπω. Ιστέον δε

το ερείπω και ενέργειαν σημαίνειν και πάθος. 'Ερινύες, παρά το ερευνάν : οι δε παρά την έριν, ότι
Έρεθίζω , παρορμώ, παρα το ερέθω γίνεται το πα- δυσμενείς εισίν έως τέλους. οι δε παρά την έραν,

ροξύνω, τούτο παρα το ερώ το λέγω" ερέθω ώσπερ γηγενείς γαρ εισιν , ως και οι γίγαντες , παρά το της

παρα το φλέγω φλεγέθω και νέμω νεμέθω, και είκω γής σταλαγμόν γεγενήσθαι , ως Ησίοδος 1) μαρτυρεί,

εικάζω. όσσαι γαρ ραθέμιγγες απέσσυθεν αίματόεσσαι , πάσας

"Έρεθεν , εμυκτήρισεν , έκ τού έρώ το λέγω. δείξατο Γαία , περιπλωμένα δ' ενιαυτό , γείνετ ’ 'Εριννύς

'Ερεθίζω, εκ του έρις ερίζω και ερεθίζω , ως λέπω τε κρατερ μεγάλους τε Γίγαντας.

λεπίζω. ερεθισμών δε λέγομεν και τον τών έχθρων Ερεύγεται, εκ του ερεύγω, τούτο παρα το έρα, και,

έπαινον , ή παρα το ερώ το λέγω ερέθω και ερε-5ο σημαίνει την γην. η παρά το ερεύθω το βλάπτω.

9ιζω. 'Ερευνώ , έστιν ερώ και σημαίνει το επιθυμώ, και εξ

Έρείδω και έπερείδω το στηρίζω το ρει διφθόγγω, αυτού γίνεται ερεύνω. και γαρ επιθυμάν τι ερευνά

ότι ανεφάνη, το ε εν τω έρειδέδαται. ο 'Αττικός παε

ρακείμενος ερήρεικα , αλλ' ού συστέλλεται , δια το μη Έρέφεσθαι, σημαίνει το στεφανούσθαι.
συνεκπεσείν το από του ερίζω. "Έρεφος , σκότος , έρεφος και έρεβος , το επί της γης

Έρείδω , το επικουμβίζω, και ο μέλλων ερείσω , ο πα- έστεγασμένον.

ρακείμενος ήρεικα και εξήρεικα , ο παθητικός ήρεισμα Ερέφω και έρεψα σημαίνει το στεφανώ και έστεφά

και εξήρεισμαι, η μετοχή ο ήρεισμένος και εξηγεισμέ

νος και εις το έρις. 'Ερέω , το λέγω , το βήμα είρω , ο μέλλων έρώ και

Ν

του ι .

περί αυτού.

νωσα.

3

2) Theog. ν. 184 .
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από του έρω έρείω ως τέλω τελείω · και εις το ερευνώ. "Έριον , ότι τα καρι κείρονται τα πρόβατα.

Έρέων, μετοχή ο λέγων. Ιστέον , ότι πάντοτε ο τοι- 'Έρίπω , ρήμα. σημαίνει δε δύο το πίπτω, ως το,

ητης το ερέω προσφέρει. και σημαίνει τέσσαρα " το ήριπε δ' ως ότε τις δρυς, ή αχερωΐς. σημαίνει δε και

ερωτώ , το λέγω , το ζητώ, και το επιθυμώ.

το καταβάλλω. δε όχθοι καππέτοιο βαθείης.

Έρητύω, εκ του έρα , δ' σημαίνει την γήν. ερωτύω και Έρειον, παρά το εύρος. και "Όμηρος, οδνεφες ειρος

"

ερητύω.

έχουσα. τούτο παρα το είρω το συμπλέπω, ή παρα

"Ερημιαίος, εκ του έρημος, τούτο δε παρά το έραν μό . το ερω το επιθυμώ .
νην έχειν. το ρη ηθα , τροπή του α εις η. "Έριθος, ο εργάτης , και την γην μισθώ εργαζόμενος .

*Ερημος , ερήμονος , ή δια το ηρεμεϊν, ήγουν ησυχάζειν " κυρίως δε επί γυναικών αν λέγοιτο , των τα έρια έργα

η παρά το έραν μόνην έχειν.
το ζομένων.Έρητύειν , κωλύειν , κατέχειν. έκ τοϋ ειρκτη γέγονεν " Ερις , η δια λόγων Φιλονεικία , και επί του τρέχειν.

ειρκτύω, και εξ αυτού έρητύω , ο μέλλων έρητύσω , ο 'Εριστής , εκ του ερίζω.παρακείμενος έρήτυκα , το παθητικόν ήρήτυμαι. έρητό. "Έριον, το μαλλιών , ταλαιπωρούσι γαρ αι τούτο κα

θην , ερητεθέν οι Βοιωτοι επί των εχόντων την μετο

χήν εις σοξύνεται.

Ερησεισμέν
ον

, εκ τού ερείδω το επιστηρίζω.

Έριβωλαξ , όνομα θηλυκόν , εις το βω περισπωμένην. Ερίσαντε, φιλονεικήσαντε. εκ του ερίζω.
τα εις αξ λήγοντα αρσενικά, και φύσει μακρά παρα- 'Ερίτιμον , εκ του έρι και του τιμή. σημαίνει δε τον

λεγόμενα εκτείνουσι το α , οίον , Φαίαξ , οίαξ , θώραξ. μεγαλότιμον ως εν τω της υψώσεως κανόνι , εν

τα δε θηλυκα συστέλλουσι. γίνεται δε εκ του έρι επι. ασφαλεία της έριτίμου δε το δε έρι παρα την περί

σατικού μορίου και το βώλος, και σημαίνει την ευγειον20 πρόθεσιν , ήτις σημαίνει το περισσώς, ως το , περί

και λιπαραν γην.

μέν σε τίω , βαρυτόνως. αποβολή ούν του π γίνεται

Έρίπναι, οι σηραγγώδεις και περιτετάμενοι τόποι , δι' έρι .

ων μεγάλαι πνοαι είσοδύνουσιν.

"Έριφος, παρά το εν εαρι φαίνεσθαι , δύο σημαίνει ,

'Ερίνεον σύκον από του Ερινεού της Θετταλίας , όπου το ερίφιον των αιγών και τον αστέρα.

πρότερον ώφθη.

"Έριφος, ο μικρος αξ, παρά το έαρ και το φώ το

'Ερεχθευς , ο Εριχθόνιος , από του επάρθαι εις την φαίνω , δεν τα έαρι φαινόμενος. o oύν πρώϊμος χεί

έραν ό εστι την γήν.

μαρρος , δεν το χειμώνα τεχθείς εάριφος και έριφος

Έρίζειν , κυρίως το επί της γης διαφθείρεσθαι, από κατα συγκοπην , ως άργυφος , του φώ έγκειμένου.

της έρας , όθεν και έριθοι , οι θερισται. οι δε έριθοι Εριχθόνιος ο Ερμής ,
'Εριχθόνιος ο Ερμής , συντέθειται η λέξις ώσπερ

από των ερίων. ή Φιλόνεικοι από της έριδος. 30 λέγομεν φθινόπωρον και μεθόπωρον , και παφθινομε

Έριούνιος, ο μεγαλοφελής. ονήσαι γαρ το ωφει- θόπωρον , και ως συνομήλικες, ούτως εριουνιος Ερ

λήσαι.

μής, και χθόνιος Ερμής και έριχθόνιος.
'Έρίγδουπος , ο μεγάλους ψόφους ποιών δια των βρον- 'Εριώλη, η πνοή, παρά το έρι και το άω το πνέω ,

των. ή ο μεγαλόηχος , δια τον ήχου και τας των μεγάλως πνέουσα.
όπλων βροντάς . γίνεται δε παρά το έρι επιτατικών Ερκίον , τείχος , Φραγμός , εκ του έρκος το περί

μορίων και το δούπω δημα , ο σημαίνει το κτυπώ,

φραγμα , όπερ παρά το ερύκω το τρέφω και κωλύω ,

πλεονασμά του γ .

έρικος και έρκος παροξύνεται, τα γαρ από μακράς
Έριδαίνω, φιλονείκω , εκ του έρις ερίδω και έριδαίνω αρχόμενα έχει παροξυτονούμενα τα αποκοριστικα : τύ

και έριδανω.

ρος τυρίον , τείχος τειχίον. τα δε από βραχέος ουκ

Έρίζω τού ζηλώ διαφέρει. ερίζω το κατα μάχης Φι-40 έτι , ράκος ράκιον , Φάκος, φάκιον. σεσημείωται το

λονεικώ επί τινι πράγματι. ζηλώ το συν επιθυμία
.

ίχνος ίχνιον μη ποιών μακραν την άρχουσαν , ως

ομιλώ.

υγρών σύμφωνον έχουν γίνεται δε παρα το ίγμαι

"Έριήρους , ήγουν εναρμόστους , και μεγαλωφελείς , ομο- άγνιον και ίχνιον, ως παιζω παίγνιον.

τρόπους , εταίρους , η εριουργούς , ή σπουδαίους, γη- "Ερκος , τείχος , ασφάλεια , περιβολή: Διόνυσος ψιλως

σίους, ωφελίμους , η άρπαγας και πλεονέκτας , και αναγινώσκει , από γαρ του ερύκειν λέγεται.

μοιχους. γίνεται παρά το έρι και το άρω το αρμόζω, "Έρμαιον , εύρεμα έρμαιον και λόγω πολλώ άξιον

οιονεί ευάρεστος και φίλος. ή παρα το ήρα και σημαί- εφαίνετο , το απροσδόκητον κέρδος , από των εν ταίς

νει την χάριν.

οδούς τιθεμένων απαρχών , ας οι οδοιπόροι κατεσθίου

'Ερί ηρες , εταίροι, παρά το άγαν αρρέναι.

σιν ή από του εν έτει λεγομένου , κοινώς Ερμής , επί

*Εριθος η γερδία , παρα το έρια εργάζεσθαι. 50 των ευρισκόντων τι , οίον , κοινόν το εύρημα. παρα

Έρί-θυνος , ο ένδοξος. ερικυδέας , παρά το θύνω το το ούν “Ερμής έρμαιος , και έρμαιον το ουδέτερον.

“Ερμείας, ο θεός, και ο τού λόγου ηγούμενος. απο

Έρινεός , σημαίνει την αγρίαν συκήν. από του ερίζω του ερομέας γέγονε κατα πλεονασμόν του ι ερμείας .

γέγονε Ερινύς και κατα πλεονασμών του και έρινεός: "Έρμαιον, το κοινώς λεγόμενον εύρεμα , από του Ερ

έριστικόν δε το δένδρον. ανέρχεται γαρ και εις τοιχών. μής έρμαιος και το ουδέτερον έρμαιον.

και εις έκαστον τόπον έν τε πέτραις και ύδασιν. “Ερμής , ότι μέγιστόν έστι προς την βίον έρμα . περι

Έρειον , το ρει διφθόγγου . δηλοί το παρα τοϊς αρ- ποιεί γαρ πλούτον.

χαίοις λεγόμενον είριον.

Ερματος, λόφος, τύπος , όνομα. ειώθασι γαρ οι πα

'Ερίθεια, η μισθοφορία, και έριθία ο ζήλος .

λαιοι σωρούς εκ λίθων ποιείν , ους εκάλουν ερμαίας.

'Εριννύες, καταχθόνιοι δαίμονες, τιμωροί των πατρι-βο Ερμής, όνομα κυριον , παιδευτής λόγων. και από της

κων ασεβημάτων , ών τα ονόματα , 'Aλεκτω , Τισιφόνη, «ύχης αγαθα και τα κέρδη έρμαια καλείται. η παρα

Μέγαιρα. είρηνται δε παρα το έκ τής έρας, ό εστι της την ερμηνείαν την δια των λόγων των ψυχικών δια

γης είναι.

νοιών , και λόγων ων εορτ'.

ορμώ.

"



O
210

209
Ε ΡEP

9

στρων ζώων. 4

“Ερμηνεις, παρά το “Ερμής , δν λέγουσιν είναι εφευ- . λυμα, και ασφάλισμα , και τοιχίον " και έρυμα υψη·
ρεθών των λόγων. και εντεύθεν ετυμολογία , παρά το λον τείχος.

εφευρείν τον ερμηνεύοντα.
Ερύμανθος, όρος 'Αρκαδίας και ποταμός. ένθα έρυ

Ερμηνεία , παρά το Ερμής είρηται. μανθινος κάπρος. εν τούτοις δε λέων ου γίνεται.

Ερμής, και τους της κλίνης , από του ενείρεσθαι τώ εν "Ερυμα, υψηλών τείχος , προς Φυλακήν πόλεων πεποι
πλάτει . η παρά το άρμα έχειν " οι δε γραφεΐς μεν ημένον. έρυμα Χρώος , και έρκος , και τροπή του και

έγραφον τον Ερμήν εν ταις κλίναις ως έφορον ονεί- εις α , και του ο εις ι , άρκις. σημαίνει δε το δίκτυον,

ρων , ίνα αγαθούς ονείρους πέμπη. όπερ τιθούσι προς θήραν λέοντος, ή και άλλων τινών
Ερμίνευς, οι κλινόποδες , παρα το στηρίζεσθαι δι' αυ . ζώων.

των την κλίνην. το'Έρυμνώσας, ισχυροποιήσας , πυκνώσας, ασφαλισάμε

“Εραις σημαίνει κραββατόποδα , και γράφεται δια του ι. νος , από το έρυμνώ. το δε έρυμα παρά το ερύω το

επειδή τα δικατάληκτα δια του και γράφεται , οίον , 'Ελευ- ασφαλίζω, η ερύω και σημαίνει το φυλάσσω.

σις , Έλευσίν , ερμές ερμίν δια του ιώτα. Έρυμνή , οχυρά , παρα το έρύματος τάξιν έχειν, ήγουν

Ερμής , ο σημαίνει τον του λόγου έφορον , τούτο παρα ισχυρών.

το ερω το λέγω. "Έρυξαν, εκράτησαν. έστιν ερύκω το κωλύω , και γίνε .

Ερπετον, έστιν έρα γή , και εξ αυτού έρπω το σύρω, ται παρα το έρκος ερκύω , και εν υπερβιβασμό ερύκω,

εξ ου και ερπετόντο συρόμενον επί την γην. όθεν γίνεται έρυμα και σημαίνει το ασφάλισμα.

Ερπετόν, παρά το έρπειν, το καταπεσείν, το μη ορ- Έρυσίβη , σημαίνει την γενομένην εν τη δυσαερία πύ
θον περιπατούν. κυρίως δε λέγεται επί των συρογά- χνην και φθείρουσαν τους καρπούς γίνεται δε παρα

20 το ερύκω το κωλύω , και το βώ το τρέφω, ή κωλύουσα
Ερμωνιεμ, μέγα ι , και δίφθογγος. τα εις μ λή- τρέφεσθαι τους καρπούς. το σι ιώτα διατι ; τα απο

γοντα ονόματα βάρβαρά τε και εθνικα οξύνεται , και μελλόντων δισυλλάβων συντιθέμενα ονόματα τω ιπα.

δια της ει διφθόγγου γράφεται, οίον , έρμωνιείμ , ελια- ραλήγεται. τρέψω τρεψίβροτος , στήσω στησίχορος,

κείμ, Ιωακείμ , σεναχερείμ , πλην του σημ , σαλήμ , έρύσω ερυσίβη.

ιερουσαλήμ . Ερυσίβη , Δημήτηρ παρα Γοργονίοις. έστι δε προς το
Έρυγμηλος , ο επιφωνητικός και ερίμυκος. Ερμώ ποταμός

καλούσι δε ούτω την τοϊς στάχυσιν

Ερπηστικος όφις , από του έρπω ο μέλλων ερπήσω επαν9ούσαν ωχραν , και συγκονούσαν τους καρπούς,

και εξ αυτού έρπηστικός , κατά πλεονασμον του σ. ήν τινες αυθαλίδα καλούσι.

ως χειρώσω χειρωτος , και χειρωστός. Έρυσίπολις , ου το ξυλόκαστρον , αλλ' ή σώζουσα και

"Έρσις , ο εν ύδατι πεπνιγμένος, απο τού είρειν και επέ-30 ευουσα πόλις. ήτοι η ερύουσα και ανθελίκουσα εν ταις

χειν των αναπνοών , όθεν και ειρκτη από του έρκος μάχαις τας πόλεις , και ερυσάρματας ίππους , τους έλ .

είναι. κοντας τα άρματα. , ή από του έρύεσθαι τας πόλεις.
Έρυθώνος , όνομα , δια του και ο κανών, τα δια του άμεινον δε ούτως , όθεν και πολιούχοι.

Ονος προ μιάς τον τόνον έχοντα απο πλεονασμού τοι 'Ερυσασμένος , ελκύσας ή φυλάξας , ποιητικώς δια δύο

δι' αυτού γράφεται και προπερισπάται.. οίον , Σαβίνος, το θέμα ερύω. γίνεται εκ του έλω ελύω, και

Μαρτίνος , ερυθώνος , Ταραντίνος , εχίνος δε και καρκί- τροπή ερύω, ο παρατατικός εΐρυον , και παρακείμενος εί .

νος παροξύνεται. ρυκα , είρυμαι Ιωνικώς και παθητικός είρυμαι , το πληó

Ερπετον , δια το έρπειν ήγουν σύρεσθαι. η παρά το θυντικόν ειρύεται. ή παρά το εύρυμι εύρυμαι και 'Ar.

συρεσθαι πάνυ. γίνεται δε παρα το άρπω, εξ ου το τικώς ειρύαται. και εις το ρυθμός και έρυσε , και

ερπετώ ερπετήσω , και εξ αυτού έρπητών και ερπετόν. 40 άψ.

"Ερπυλος, παρά το έρπειν εν τώ αυξάνεσθαι. Έρώ, το επιθυμά, εις το ειρύσαμεν, και εξαίρετος , και

"Έβρω σημαίνει το κάμνω. και εις το ειροκόμος και έρανος, και ερατινή, και ερέθιεν.

και έρανος. 'Ερωδιός, όρνεον, παρά το έλος έλωδιος και ερωδιός ,
Έβδώγει, συνερραγή και συνελύθη, από του ρήσσω και φιλεί το ελώδεσι τόποις διατρίβειν. ή από του έρως.

μέλλων δήξω, ο μέσος παρακείμενος έβρηγα , ο μέσος, έρωτος , γίνεται παρώνυμον έρωτίδιον , και αποβολή του
υπερσυντέλικος ερρήγειν , και τροπή του η εις ω ερρώ- τ και συγκοπή έριδιός . σημαίνει δε τον πελαργόν.

γειν και συνεργώγειν. Έρωδιός, είδος ορνέου εμφερές γεράνω. έχει δε επι
Έρσις, παρά το είρω το συμπλέκω εξ ου και σειρα η της κεφαλής ακρόπτερον ως βασιλείον. ετυμολογείται

πλοκή, και πλεονασμό του σ είρσω. έρσης ούν και δε διαφόρως. οι μεν παρα το εξαρ το σημαίνον το

ενέρσης . 5ο αίμα , ως παρά τω Κριναίω " αίμα γαρ λύχνος το
Έρσαι, αι δρόσοι , παρά το έρσαι και εστι ποτίσαι. ελαιόν τι έλεξεν. έκ τού έαρ γίνεται έωρ , ως τεκμαρ

'Ε ρυθρος , παρα το ερεύθω το βάπτω, αποβολή του ε, τέκμωρ , απο ούν το έως και του ιδίειν , του σημαίνον.

και πλεονασμό του ρ , ερυθρός. πόθεν εκλήθη Ερυθρα του το ιδρούν γέγονεν , εν γαρ ταις μιξεσιν ως Φασιν

θάλασσα, και Ερυθραίον πέλαγος, από 'Ερυθρού βα- ο ερωδιος αίμα έδρού: ή από του έλους και το ίδιον

σιλεύς. αποθανόντος γαρ αυτού, έρριψαν αυτόν εν τη γίνεται ερωδιός, κατ ' έκτασιν του ο εις ω . ή από του

θαλάσση, επιγράψαντες τα αυτού τάφω ούτως εν έρως έρωτος γίνεται έρωτίδιος και αποβολή του τ , παι

θάδε τύμβος αλος παμμεδέοντος 1) Ερυθρού. η απο συγκοπή ερωδιός , σημαίνει δε τον πελαργόν.και γαρ

των παρακειμένων ορέων , ερυθρών όντων. • ως φασίν αφροδίσιον έστι το όρνεον. ο δε Ηριδιανός
Έρύκα, σημαίνει το κωλύω, εξ ου και έρυμα το κώ- λέγει , ότι ώσπερ απο του αρμόζω γίνεται αρμόδιος,

σσ.
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1 ) L. του παμμεδ.
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ούτω και από του ροίζω “γίνεται οίδιος , και πλεο- έσκαλε . εξ αυτού δε το σκαλεύω και το σκαλίζω. και

νασμώ του ε ερoίδιος, και τροπή του ο εις ω ερωδιός, σκάλλω από του σκαλώ , και του χώ το θέλω , γίνε.

και μένει το ι προσγεγραμμένον. διατι οξύνεται και τα ται κάλλω και πλεονασμα του σ. σκάλλω : ο γαρ

εις ος καθαρά, τώ ι παραλήγοντα , υπέρ τρείς συλλα- έρευνών όπερ θέλει , εκείνο και ζητεί το δε επί της

βας οξύνεσθαι θέλουσιν , οίον , αιγυπτιος , βομβυλιος, λύπης , έστιν άχος η λύπη , και εξ αυτού γίνε

χαραδριός. ούτως ούν και ερωδιός. ται χάλλω , και πλεονασμό του σ σχάλλω και

Ερωτήσει, υποχωρήσει, ορμήσει, διώξει, καταπαύσει, ασχάλλω.

παρά το ρώ, αίω τα φθείρω, εξ ου και δεον , ως Έσαπήσας , εκ του σήπω σήψω , έσαπον εσάπην το:

γνώ γνύω , όθεν το επερρώσαντο άνακτα , γίνεται δε δε σήπω παρα το σης ο σκώληξ, όπερ κλίνεται σητός.

ωή, ως ζω ζωή και πλεονασμό του και ερωή και έξιο τούτο παρα το σώ το κινώ , ο μέλλων σήσω , αποβολή
αυτού έρωώ , έρωτήσω. ή παρα το ερώ ερωτήσω , ερω- του ω σής.

ήσει. Έσκόρπισεν , εκ του καρπός καρπίζω και σκορπίζω.

Έρώησας , υποχωρήσας, και ερωτής σεμνός και ποθών. εκ μεταφοράς του σίτου είρηται , επειδή ο γεωργόςεκ

'Ερωη, η ορμή. έστι δε παρα τον δω ενεστώτα , πλεο- του κόλπου σκορπίζει τα σπέρματα.

νασμώ του ε . " Έστακα και έστηκα διαφέρει, έστηκα μεν εγω , έστα.

Ερωη, η υποχώρησις. και έρωη η επιθυμία.
κα δε σε .

"Έρως , ο πόθος , από του ελεϊν τον έρωτα , έλως . Εις μισγάγκειαν, εις βάθος γής. παρά το μίσγω

ούτως λέγεται παρά το είρειν , ο σημαίνει το δεσμεϊν , και το άγχος και σημαίνει το κοίλον και το βαθύ . το

ο συνδέων ημάς. δε άγκος και σημαίνει το κοίλον , γίνεται εκ του κέω και

Έρώ, σημαίνει το ερωτώ , και συντάσσεται μετα αίτια -20 σημαίνει το κεϊιει, και κατά συναλοιφήν κώ, και εξ
τικής , εξ ου και είρα μην και ήρωτων. σημαίνει το λα- αυτού όνομα μονοσύλλαβον κώς. και μετα του επιτα .

λήσω , και συντάσσεται μετα δοτικής , και το επιθυμώ, τικού α και πλεονασμά του γ , άγκος , το πάνυ κοίλον

και συντάσσεται μετά γενικής , έβρω το φθείρω μετα και το βαθύ , εκ τούτου άγκεια και μισγάγκεια.

αιτιατικής. 'Εσμος, κυρίως επί του σμήνους των μελισσών. και το
"Έρως και πόθος διαφέρει , έρως μεν γάρ έστι των πα- την έσην ομού ποιείν και μη διεστάναι απ ' αλλήλων .

ρόντων πόθος δε επί των απόντων. διο και "Ομηρος , μελισσάων αδινάων , παρά το άδδην

'Ερώ, σημαίνει τρία , το λέγω , ας το άλλο δε τοι και το αθρόως πετάσθαι αγεληστί , διο και βοτρυδον

ερέω: το ερωτώ , πάντων γαρ 'Αργείων ερέων και το δε πέτονται. καταχρηστικώς δε το πλήθος. έσμός δε

ζητώ, ας το στας ερέων Οδυσηι συνήντετο . και το υπο Ταναγραίων και η γεννώσα καλείται, και εις το

επιθυμώ . 30 έσση.

Έρωτας του πυνθάνεσθαι διαφέρει πυνθάνεσθαι μεν Εσμός, το πλήθος των μυιών , παρά το έπεσθαι αλλή
γάρ έστι, το κατα ακοήν διεξοδικώς ακούειν τα από λαις , η παρα την έσην , ως θίθημι θήσω θεσμός ,

τινος λεγόμενα , αυτόν ουδέν έρωτώντα · έρωτάν δε , το δίδημι δήσω δησμος , ούτως ίημι ήσω έσμός.

θέλειν κεφαλωδώς τινα ζητεϊν , και λαβείν απόφασιν Ές νέωτα , το επιον έτος, και το μέλλον , παρά το ένος
περί του υποκειμένου πράγματος. ο σημαίνει τον ενιαυτόν , ένoστα και αποβολή του σ

Ερώτησις και πίστης και ανάκρισις διαφέρει. ερώτη- ένoτα και εκτάσει του ο εις ω , και υπερθέσει τους

σις μέν γάρ έστι σύντομος απόκρισις. πίστις δε μικράς νέωτα .

πράξεως απαγγελία. ανάκρισις δε υπο δεεστέρων εξέ- Έσοπτρον , έκ τής εις προθέσεως και του οπτι το

βλέπω.

Έρωτώ, παρά την έρωτος γενικήν . οι γαρ ερωτώντες4OΈσπερα, από του πέρας είναι της έω , ήγουν της ημέ
ου εφίενται μαθείν , τοίς έρώσιν ερίκασιν.ή παρά το ρας. ή από του έσω ημάς περαν.

έρως έρωτος έρώ το έρωθώ ο γαρ έρωτών περί ου "Έσπερα , από του έσω περαν τα ζώα, και καθεύδειν
επιθυμεί και ακούει. τούτο δε παρα το δω το λέγω. και αναπαύεσθαι, και Σαπφώ: έσπερ' ες πάντα Φέ .

"Έσαν, ήσαν , υπήρχαν , το θέμα είuί το υπάρχω, και pwr όσσα Φαίνoλες έσκέδασ' άβως. οι δε ότι εις πέ

παρατατικός ήν, το πληθυντικόν ή μεν , το γ ήσαν, ρας ελήλυθεν η ημέρα , ή ότι έσπεται τη του ηλίου

και συστολή του η έσαν. αυγή.

Έσθης, ιμάτιον, ένδυμα. έστιν έως το σημαϊνον το εν- Εσπέρα και οψέ διαφέρει. εσπέρα μεν γάρ έστι δυο

δύομαι, ο μέλλων έσω , ο παρακείμενος είκα , ο παθη
ο μένου του ηλίου. οψέ δε βραδεως και μεθ' όν τινα

τικός είσμαι , το τρίτον εισται και εξ αυτού έστης, ούν χρόνον και προστιθέασιν οψε της

και τροπή του τ εις 9 έσθής. 50 ημέρας.

"Έσθησις εσθήσεως , το ιμάτιον. και γίνεται εκ του Εσπερία θάλασσα και Ατλαντικών πέλαγος. , έβασί

έω έσω , και πλεονασμό του και γίνεται θέμα περισπώ- λευσε γαρ αυτής "Ατλας και"Έσπερος. και από μέν
πενον έσθω , προς αντιδιαστολής του έσθω, του ση- " Ατλαντος το πέλαγος , από δε Εσπέρου η θάλασσα .

μαίνοντος το εσθίω, ο μέλλων εσθήσω , και εξ αυτού " Έσπετο , ηκολούθη , ποίου είδους των παραγώγωνκαι πα
έσθησις εσθήσεως. εξ ου και , ήσαν άγγελοι εν εσθή . ρεμπτώσεως. και τι εστι παρέμπτωσις και πλεονασμός

σεσιν αστραπτούσαις. από δε τού έω έσυ γίνεται και συμφώνου κατά το μέσον , ου ποιoύντος συλλαβήν.
το αμφιέσω. οίον , πόλις πτόλις , έπετο έσπετο .

Εσθλον, γενναίον , αγαθον , επωφελές, παρά το έθε- Έσσεται , έσται , γενήσεται. τριχώς προσφέρεται , έσε
λόν τι είναι, όπερ θέλει έκαστος. έθελον και κατα ται δι' ενός σ κοινώς , έσσεται δια δύο σσ ποιητικώς,

συγκοπήν και πλεονασμό του σ και καταβιβασμα τούβο εσείται Δωρικώς , οι γαρ Δωριείς εκβολήν ποιoύντες τουσ

τόνου εσθλόν. σ πλεονάζουσι τοι και περισπώσιν αυτό. και "Ομηρος,

Εσκαλε, σημαίνει το ήρεύνα, εζήτει , γέγονε δε από οίον , αρκιον εσείται φυγήν και κατά συγκοπην έσται :

του σκάλλω , σκαλώ , δβ αόριστος έσκαλον , το τρίτον του εσείται ο κ.ενών. επί των μελλόντων οι Δωριείς

2

τασις .
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παρεντιθέντες το ι , προπερισπωμένως προφέρονται , "Έστω, δημα προστακτικόν. ειμί το υπάρχω , ο παρα

οον , πλευσεΐται , ρευσεΐται, εσείται. τατικός ήν , η μετοχή εις έντος και , το προστακτικόν

"Έσται του γενήσεται διαφέρει , έσται μεν γαρ τα ου έθι , το τρίτον έτω, και πλεονασμό του σ έστω:

νύν όντα, γενήσεται δε τα ουκ όντα , οίον , ο νέος και εξ αυτού γίνεται και το ήτω , τροπή του ε

πρεσβύτης έσται , το δ' ατέκνω παίδες γενήσονται.

"Έσσην , ο βασιλεύς, από μεταφοράς του των μελισσών Εστώτες , μετοχή , ίσταντο, παρά το ίστημι στήσω, και
βασιλέως ως είρηται έσσης από του έσωθεν έσεσθαι αεί, παρακείμενος έστακα , η μετοχή και έστακώς, αποβολή

Ιωνική δε η λέξις , και σημαίνει τον πρόβουλον , παρά το του και εστιας , και εστώς. το στο μέγα διατι ; το α

έζεσθαι εν ή έξης καιέσσην, ο προκαθήμενος. ή όσσην κα! το ω εις ω κιρνώνται.

οσσίων και περισκοπων τα της πόλεως. η ο κτίστηςτο Έσύκαζεν, έσυκοφάντει, όλοιδόρει.

παρά το έσσαι και ιδρύσθαι, όθεν " Ομηρος, είσσεν Εσχατία , ή ο αγρός, ή το έσχατον του αγρού.
χερείη έκας αλλήλων αριστάων. ή ο ήσσονας τους υπ' "Έσσεται, έστι παθητικού παρακειμένου των εις μι.
αυτού , και συστολή του η εις ε , και τροπή του και εις έστι γαρ βήμα σώ το σημαίνον το ορμώ. εκ τούτου
η έσσην.

παράγωγον σύω και παρακείμενος σέσυκα , και παθητικός
Εσπόμεθα , έκ τού έπω το ακολουθώ , το παθητικών σέσυμαι, σέσυσαι , σέσυται, και εν υπερθέσει του ε

έπομαι , το πρώτον των πληθυντικών επόμεθα , και έσσυται. πάλιν εκ του σώ γίνεται παράγωγον σεύω , και

πλεονασμό του σ εσπόμεθα. ενεστως παθητικός σεύομαι , το τρίτον των πληθυντι
"Έστε, δευτέρου προσώπου των πληθυντικών. το θέμα κών σεύονται κύνες θαλεροί τ' αιζηοί.

είμι, η μετοχή είς έντος , το προστακτικόν έθι, το γ "Έσχατος, παρά το σχέσιν και κώλυσιν , ο τελευταίος ,
έτω και πλεονασμώ του σ έστω, το πλευθυντικόν έστε20 ύστατος δε , ότι υπ ' αυτόν έστιν η στάσις , και ουκέτι

βαρυτόνως, τα είς τε λήγοντα προστακτικα ομοιοκα- προβήναι δύναται, αλλ' ύστερος είστηκει, του πρώτου
τάληκτα όντα τους οριστικούς , ομότονα καθεστήκασιν. μη όντος , και του απόντος πεπαύσθαι. και τέρμιον

οίον , ήγετε άγετε , ελέγετε λέγετε , του δέ έστε το το έσχατον , το από το τέρματος και εστι τέλους .

οριστικών οξύτονον , ως το Φατέ: το δε προστακτικών Έσχετο , εις το υπέσχετο.

βαρύτονον . "Έσχατος, παρά το έω το ακολουθώ , ο νεός , η προ
Εστιατωρ και δαιτύμων διαφέρει. εστιάτωρ μεν και ολίγον.

υποδοχευς , δαιτυμονες δε οι εσθιόμενοι.
"Έσω , εις το ένδον .

Εστία και εσχάρα και μέγαρον διαφέρει. εστία μεν "Έσωσε , παρα το σώζω, το δε σώζω όταν από του
γαρ σημαίνει τον οίκον. εσχάρα δε η προσβιωτική σωΐζω έστιν , έχει το ι, ότε δε απότου σαός σαόζω,

χρήσις επιγενομένη, ήγουν αντί βωμού κεϊται , μέγα-30 και κράσει σώζω , ο μέλλων σώσω, και παρακείμενος

ρον δε η περιοσκοδομημένη. σέσωκα , σέσωσμαι, σωτήρ. έστι δε και άλλο , σώ το

“ Εστία , η θεος , παρά το έσασθαι και εστιν ιδρύσασθαι" υγιαίνω , ο παθητικός σεσωσμαι , σέσωσται και εξ αυ

αύτη γαρ πρώτη οίκον συνέστησεν: ή ότι τα αγάλμα- του σωτήρ . έστι σώω, σώσω, ως γνώω, γνώσω, έγνωκα,

τα αυτής ιδρύοντο καθήμενα , παρά το ήσται η παρα έγνωσμαι, έγνωσται, και εξ αυτού γνωστος ο ίδιος , και

το εστάναι , ό εστιν εν ενί τότε ιδρύσθαι. και τους γαρ γνωστοί λέγονται οι γνώριμοι , γνωστοί δε και οι
οίκους γαρ πάλαι εστίας εκάλουν , και " Όμηρος εστία ίδιοι.

τ’ Οδυσσηος αμύμονος και η ευωχία εστία λέγεται, Έτάζω, σημαίνει το την αλήθειαν ανακρίνω. γέγονε

από τον συνέχειν και ιδρύειν τα σώματα πάντα , από δε παρα το ετεον το αληθές, ώσπερ παρα το ίππω

μεν του Τζω ιστία , από δε του έξω εστία . ιππίζω, ούτω και παρα το ετεόν έτεάζω, και αφαιρέ

“ Εστία , πολλα σημαίνει. όνομα θεάς και την οικίαν '40 σει του και ετάζω και εξετάζω το την αλήθειαν ανα

• εστία το πυρ , και τον τόπον όπου το πύρ, και την κρίνω. και εις το εξετάζω.

πυραν , και τον βωμόν, και τον χυτρόπους , και πυρο- Εταίρος, και προσφιλής, σημαίνει δε τρία. τον ίδιον,
στάτην , και την ευωχίαν. τον φιλόν και τον αλλότριον, και τα μεν δύο δια της.

Έσχάρα , όπου οπτώσιν. αι διφθόγγου , το δε εν δια του και ψιλού. το ται

Εστι, τρίτου προσώπου των πληθυντικών · πόθεν γίνε- διφθογγω διάτι ; τα εις ος καθαρα από πρωτοτύπων

ται ; έστι ρήμα ειμι , ού ακόλουθον πρόσωπον εισι, των εις ος παρηγμένα , δια της αι διφθόγγου γράφε

και τροπή Δωρική του σ εις τ , κατα αποβολής του και ται , οίον , ληνος ληναίος, δρόμος δρομαίος. ούτω και

εστίν. ίσως ένα και την προς το πληθυντικόν έκτασιν παρα το έτος έθαίος , και πλεονασμά του ο εθαύρος ,

αποφυγη . λέγω δη του αν ποιούσι μετα αποβολής και και τροπή του και εις το εταίρος. οιονεί ο συνηθης και

τρο τη προσέλαβε το σ, ένα την οφειλομένην μακράν απο-5ο φιλος, το δε έτερος εκ του εταίρος.

λαβή , τα γαρ εις ι τρίτα πρόσωπα πάντα μακρά παραλή- Εταίρος και φιλος διαφέρει. ο μεν γαρ φίλος και

γεται. τύπτoυσι , δίδoυσι , τιθουσι. και άλλως το έστιν , εταίρος. ο δε εταίρος ου πάντως φιλός.

από του ειμι εστί το δεύτερον πρόσωπον ες το τρίτον Εταίρος, οι σύμπλοοι και συνναύται.

έσσί, αποβολή του σ και προσθέσει το τ εγένετο έστι. Εταιρεία, η τάξις. εταιρία και η φιλία.

και άλλως το έστιν από του ειμι εστί, το δεύτερον Εταίρω , εις το εθαίρω.

γαρ πρόσωπον τροπή του μ εις σ γίνεται είς , και το Έτ' άν , εις το όταν.

τρίτον προσθέσει του ι εισί , και κατα διαλεκτον Δωρι- "Έτης , ο πολίτης , από του έθους , ή της συνηθείας,

μην τροπή του σ εις τ γίνεται είτι, και κατ' αποβολής όθεν και έτερος παρήχθη , ως και ξένος, και εκ της

του ιέτι και κατα πρόσθεσιν του σ έστι. επειδή τα ενότητος ών.

εις ι πάντα μακρά θέλουσι παραλήγεσθαι. 6οΈτεον , το αληθές , από του ειμι ο μέλλων έσω, έσομαι.

Εστος, εις το μεστός. και ως θήσω θετός , ούτως έσω έτος , και πλεονασμα

Εστoν, έστι δυϊκόν έστον , έστων. του και ετεός και ετεόν το ουδέτερον. το ον μικρον διάε

Εστω , έκ τού έν το υπάρχω γίνεται παράγωγον ειμι. τι ; τα από διαφόρων πτώσεων είς επιρρηματικών μετα

.
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γόμενα συντάξιν , την αυτήν γραφήν φυλάττουσιν εν Ετυμος , ο αληθής , το τυ ψιλον , και γίνεται παρά

ταϊς πτώσεσιν. το ετεον το αληθές , εξ ου και ετυμολογία η αληθολογία.

"Ετεος , εις το άτη , και έτος , και ετήσιον , και ετάζω Ετυμολογία, έστιν ή της δυνάμεως του ονόματος ορ

εξετάζω. θότης , και εξ αυτού ονόματος ερμηνευομένη.

Έτεκτήναντο, τεκταίνω το κατασκευάζω , ο μέλλων Έτύχθη, κατεσκευάσθη, ρήμα παθητικών αορίστου
τεκτανώ, ο αόριστος ετέκτονα , και Ιωνικώς ετέκτημα, δευτέρου . ο παθητικός παρακείμενος τέτυγμαι , και

ο μέσος έτεκτηνάμην έτεκτήνατο , το γ των πληθυντι- ώσπερ από του πέφευγμαι πέφυκται γίνεται ποιητικώς

κών έτεκτήμαντο , ως Αλεξάνδρα έτεκτήνατο. πεφυγμένος κατα συστολήν , ούτω και από τέτευγμαι

Ετερακίαν, τοίς ετέροις αλκήν παρέχουσαν ήγουν τέτυγιαι ετύχθην , αποβολή του ε. εκ του πέφυκται

δύναμιν , παρά το αλκώ. το γίνεται φυκτος και άφυκτος, ον ου δύναται τις διαλα

" Έτερος και άλλος διαφέρει. έτερος μεν γάρ έστιν επί θεϊν · και ο Ίων εν τοίς κανόσι , συραίς αφύκτοις ον

δύο . άλλος δε επί πολλών.
διαρθροί δακτύλοις. και ενεστως ούν έστι τεύχ. έστι

Ετερόφθαλμος και μονόφθαλμος διαφέρει. ετερό- δε και περισπώμενον , εξ ου και το τετυχεϊσθαι αρα

φθαλμος μέν γάρ έστιν , και κατά περίπτωσιν πηρθείς
ρων θάμες ισταμίνεσσιν . ο παθητικός παρακείμενος

του ετέρου των οφθαλμών. μονόφθαλμος δε και μόνον τέτυγμαι , το τρίτον τέτυκται , και ρηματικών όνομα

οφθαλμον έχων , ως ο Κύκλωψ. τευκτος. και ώσπερ από του σημώ σημαίνω, και μαρ

Έτησίους , τους κατ' έτος εν τω καιρώ της οπώρας
γος και σημαίνει τον μωρών μαργαίνω, ούτω και απο

πνέοντας ανέμους. η ευθεία ο ετήσιος του ετησίου ,
του τευκτος τευταίνω. μη τεκταινε επί σου φιλον

κακά. και ο μέλλων τευκτανώ, ο αόριστος έτεύετανα,

ή ευθεία των πληθυντικών οι ετήσιά , τους ετησίβλο και Ιωνικώς ετέκτηνα. και από τουτέτυκται γίνεται'
τους ετησίους. γίνεται εκ του έθος, έθησίας και έτη- ποιητικώς τυκτός. και ο ποιητής , τυκτον κακόν άλλο

σίας, οι έθος έχοντες εν τω καιρώ της οπώρας κατ' πρός αλλον.

έτος πνεϊν άνεμοι. ή παρα το έτος . Ησίοδος , μετα Έτώθαζον, έσκωπτον , διέσυρον , σημαίνει δε το έσχό

* ) ημέρας της τροπής του θέρους πνέουσιν οι άνεμοι. λαζον. γίνεται δε το ταβάζω , παρά το ώθω , ωτάζω

η παρά το έτος ο ήλιος έστιν εν λέοντι. "Έλληνες δε , και τωθάζω. συντάσσεται δοτική και αιτιατική.

ότε εν τω καρκίνω τον ήλιον φασίν είναι. Αιγύπτιοι Έτώσιον, επίρρημα μεσότητος , γίνεται έκ τού έως το
υπάρχω έτος και αληθής , και μετατου στερητικού και

Έτι , ακμην επίρρημα επιτάσεως δηλωτικόν , η παρατά- αετός. ή ευθεία των πληθυντικών οι αετοί , των

σεως. ει γαρ είπομεν , τρέχοντος τινός έτι επιδραμείν αετών , άετύσιος και αφαιρέσει ετήσιος. κανων γάρ

τούτο επίτασις , ει δε και νυκτος ούσης έτι νυξ παρά-30 εστιν ο λέγων αι από γενικών πληθυντικών γινομέναι
το τι ιώτα διάτι ; τα εις ιλήγοντα επιρρή- παραγωγαί δια του ιος διχως σχηματίζονται , δια του

ματα δισύλλαβα υπάρχοντα συνεσταλμενα βαρύνεται, σ και δια του ν. και η μεν των Ρηγίνων διάλεκτος

και δια του ι γράφεται. οίον , αύθι , εκείθι , νόσφι, δια του σ. ή δε των Αίολέων δια του ν . οίον , ελίκη

άχρι , όχι, έτι , μέχρι), άρτι. ελίκης , ελίκων , Ελικώνιον αμφι άνακτα.

"Έτσος , το ερειχθέν και συγκοπέν, και έψηθέν όσπριον . Έτώστον,το πρακτέον , μάταιον , εκ του αητής αητό
από του ερείκω το σχίζω. σιον και εν συγκοπή ετήσιον.

Ετοιμασία , παρα το ετοιμώ. το τοι δίφθογγος . Έτώσιον άχθος αρούρης μάταιον βάρος της ηροτρια

σημαίνει δε τον πρόχειρον , και γίνεται παρά το oίμα σμένης γης.

το όρμημα , και "Ομηρος, oίμα λέοντος έχων , και Εύαρεστώ, εκ του αρετώ γίνεται , κατά πλεονασμού
του έτους έτοιμος , και έπει ψιλα ψιλών ηγείται γίνε -40 του σ . τούτο παρα το αρετή. τούτο παρα το ερώ το
ται έτοιμος , και εις το ορμήσαι και πραξαι πρόχειρος ών. επιθυμώ, ερετη και τροπή του και εις α αρετή και αρε

"Έτοιμος, σημαίνει δύο , τον πρόχειρον και τον αληθή. τω και ευαρεστω.

και ει μεν σημαίνει τον πρόχειρον , γίνεται παρά το Ευαρεστήσω, έκ τού ευάρεστος , τούτο παρα το άρω,
οιμα , ο σημαίνει το όρμημα , και το έθω , έτοιμος και αρέσω άρεστος και ευάρεστος. τούτο παρα την άραν

έτοιμας . ει δε σημαίνει τον αληθή γίνεται εκ του δ σημαίνει την ευχήν και πόσα σημαίνει άρα ; δύο :

ετήτυμος , κατα συγκοπήν του το ψιλού . το δε οίμη την ευχήν , ως το αράων αύων , και την βλάβης,

ό σημαίνει την ωδήν.

Έτοιμάσατε , παρασκευάσατε, παρά το οίμος και σημαίνει Ευαγγέλιον , το τας αγαθώς αγγελίας δωρούμενον,
εμείο δε δησεν "Αρης αρητήρα γενέσθαι.

την οδον και την επί πρόθεσιν έποιμος , και τροπή του ευαγγέλιον δέ μοι έστω .

π' εις τ έτοιμος, και επί της οδον δν παρασκευασμένος. 5ο Εύς , ο καλός, κατα Αιολείς παις , παιων ομοιώς.

Ετοιμάσατε, παρά το έτοιμος. τούτο δε ηνίκα δηλοί Εύαδεν, τη πρώτη συλλαβή ψιλωτέον , τη δε δευτέρα
τον ετοιμασμένον δια διφθόγγου γράφεται και δασύνε- δασυντέον .

ται. ηνίκα δηλοί το αληθές ψιλούται και δια τού υ Ευαγγέλιον , αγαθής αγγελίης δώρον.

ψιλού γράφεται, οίον , ψεύσομαι ή έτυμον ερέω , κέ- Εύ, επίρρημα μεσότητος, επιτάσεως και στερήσεως.

λεται δε με θυμός. Ευδαιμονώ σημαίνει το καλώς γινώσκω πάντα , το κα

Έτος , παρά το έω το υπάρχω έος και έτος. διαφέρει λώς πιστεύω , το καλώς κατασκεύαζω , το καλώς ζω,

δε έτος και έτος και βαρυτονως μεν: και βαρυτόνως μεν σημαίνει τον το' ευτυχώ , το δαψιλώς τρέφομαι και πλουσίως και

χρόνον , όξυνόμενον δε τον αληθή , εξ ου ο ετεος , και

κατ' αποβολην του ε ετος , παρά το ότι και έτι είναι ,

μακαριως , εξ ου και ευδαιμονία η ευτυχία και ο

πλούτος. δεισιδαιμονία δε η φοβοθεία , ή το δεδειέναι

και ιέναι , και εις το αύτως και έτερα. 6ο τους δαίμονας .

τασις.
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υδία , γαλήνη ανέμους ευωδία τις ουσα και ευδία. μενον δημα ευθηνώ , όπερ γράφεται δια του η. η

Ευδίνητον , το εύστροφον , παρα το ευ μαριον, και το μετοχή η ευθήνων , και ευθύνουσα το ευθηνούν. ση

: δίνη , ο σημαίνει την συστροφήν , εύδινος και εξ αυτού μαίνει δε το πλήθος , και το βάρος , ήτοι το καλώς

ευδινώ, ευδινήσω , ευδίνηκα , ευδίνημαι , ευσίνηται , και διακείσθαι.

ευδίνητον. δίνη δε παρα το πω το πορεύομαι ίνη και Ευλαβής, ο ευ των πραγμάτων επιλαμβανόμενος. ή

δίνη. το ουδέτερον το δινος , του δίνου , τους δίνεσι, και . και ο εις το λαβείν επιτήδειος , οίον , ευλαβης μάχαιρα

τροπή του και εις ο και πλεονασμό του 1 δίνοισι , ήγουν και ευλαβής λίθος. τινές δε τον δειλον , και δειλος

τους εγκάτοις .
μεν ο κακός και δείλειος ομοιως. ευλαβής δε και εν

Ευβοϊκον νόμισμα , επειδή Φείδων και Αργείων βασι- προσλαμβάνων το μέλλον. δυσχερής δε ο δυσληπτος.

λεύς εν Ευβοία χώρα του Αργους πρώτον έκοψε χρυ-τοΕυλαβείας είδη δύο, αιδώς και αγνεια. αίδως μεν
σούν νόμισμα. ωνόμασε δε το χώριον από Ευβοίας έστιν ευλάβεια ορθού λόγου. αγνεια δε τών περί θεον

τροφο της " Ήρας. αμαρτημάτων.

Εύβοια, ότι καλούς και λευκούς βόας έχει. και "Ομη- Ευλογώ , το κατ' ευφημισμών λέγω., .

ρος 'Αβαντας αυτούς καλεί, ως τους εξ Ιλίου , ουκως τους εξ Ιλίου, ούκ Ευέκτης, ο πλούσιος. έστι ρηματικών συνθετον. από,

Ιλιείς , αλλα Τρώας , και τους εκ Ζελείας Τρώας. γαρ τού έχω έκτης , ως ψάλλω ψάλτης , τρώσω τρώ

Ευδοκία , έστιν αρίστη και καλλίστη του θεού εκούσιος κτης και ευέκτης.

θελήσις, όθεν ευδοκία κυρίου, παρά το ευ και καλώς Ευθές , ουδέτερον. το αρσενικών και ευθης , και η ευ-.
δοκείν αυτώ , ήγουν δεδέκται. οίον , προηγουμένους γαρ θής " παρά το ευμόριον και το θέω το τρέχω. ευθης

θέλει πάντας ο θεός σωθήναι. τούτο λέγεται ευδοκία
- γαρ έστιν και καλώς τρέχων. ή παρα το ευ και τον

θεού .
20 θήσω μέλλοντα , και καλώς διακείμενος εις πάντα.

Ευδοκία , συνήθεια , ή βούλησις , ή βούλημα , γνώμη, Ευθυς 1) και ευθύ και ευθέως διαφέρει, ευθύς μεν

προαίρεσις , επιθυμία , παρά το καλώς και ευ δέδεχθαι. γάρ έστιν και καλώς τρέφων . εύθυ δε το γυμνάσιον ,

έστι δε όνομα πόλεως και κύριον όνομα , και αποδοχής αντί του κατ' ευθείας του γυμνασίου ευθέως δε αντί

και θέλησιν , ως το ευδοκήσας κύριε την γήν σου · αντί του χρονικώς επιρρήματος..

του ηθέλησας. Ευθύωρον , την αναχώρησιν εποιήσατο ευθυτάτην ,σύν
Ευδόκησεν, ηθέλησεν , επετίμησεν , ήρασθη. τομον , παρα το ευθύ και το ωρα , οίον , αυτή τη ώρα.

Εύδον , έλεγον εκ του έδω δασέος , εκ τούτου γίνεται Εύκαιρος , και επιτήδειος.

έδος η καθεδρα. έδων ούν το δημα , και να μη συνεμ- Ευθυς το χρονικόν επίρρημα. ευθυ δε το τοπικόν.

πέση τωνεσθίω , πλεονασμό του και γίνεται εύδω. και Εύθυνία , παρά το εύθυνος , τούτο δε παρα το ευ μό
εις το ευρύ. 30 ριον και το θύω το ορμώ. ή παρά το θάλλω.

Ευεπίσης , καλολεξίας , τροπολογίας. γέγονε δε από του Ευθηνούντων, εκ του ευθύνω: τούτο έκ τού ευθυνός.
εύεπης το θηλυκόν ευέπεια. το πει διφθόγγω διάτι ; τούτο έκ τού θάλλω τοαυξάνα.

τα απο τών εις ης αρσενικών» το δε ευέπης δια του η Ευίλατος , παρά το ευ μόριον και το λατος. τούτο

γράφεται παρά το ευ μόριον και το έπω το λέγω. παρα το έλημα το συγχωρώ , εξ ου και το ελαθι θεο

το δε έπω σημαίνει δ. έπω το λέγω, " Ομηρος , αυταρ Φορε. Γλασμαι , έλασαι , λαται , και εξ αυτού έλατος ,

εγώ μιν αμειβόμενος προσέειπον. έπω το ακολουθώ, και ευίλατος.

είσω ειπόμην θάλαμον. έπω το διωκώ , αλλά το μεν Ευκταίον , ευχής άξιον , πολυτίμητον .

πλείον πολυάικος πολέμοιο χείρες εμαι διέπουσι . έπω Ευλαί , αι σκώληκες, παρά το ειλήσθαι, ό εστι κινεί
το κατασκευάζου , τον δ' εύρεν θαλάμω περικαλλέα σθαι · τω δέ τόνω ως εναι. και εις το ειλέωσαι.

τεύχε' έποντα. 4οΕυλογία, παρά το ευλογώ , τούτο παρά το εύλογος.

Ευεργέτης , παρά το ευ μόριον και το έργον γίνεται τούτο παρά το ευ μόριον και το λόγος. ά γαρ θέλει

ευεργέτης. πόθεν γίνεται το ευ μόριον και παρά το ευ τις , ταύτα και λαλεί.

δ σημαίνει το αγαθόν , και κλίνεται έεος , και το ουδέ. Ευθύς και ευθύ ως όνομα και ως επίρρημα ευρίσκεται,

τερον εύ , και κράσει εύ . το δε ευ παρα το έω το παρά το ευ μόρον και το θύω το ορμώ. ταυτον ουν

υπαρχω. το 'θύνω και το θύω. παρκ το ευ γούν και το θύω

Εύζω μον, ευκέραστον , είδος πόματος , δια το καλόν ευθύω, ο μέλλων ευθύσω, αποβολή του ω ευθύς , ως

έχειν ζωμον. εύσωμον παρα το είναι εύσωμον. έστι δώσω δώς . το δε ευθυ σημαίνει το καλώς ορμώ :

δε είδος λαχάνου , και αλλία .
τουτέστιν ορθώς , και παραχρήμα , και το ταχύ.

Ευθύνω , παρα το ευ μόριον και το θύνω τοορμώ. Ευκνήμιδες, παράτο ευ μόριον και το κυγιείς. το δε
σημαίνει δε και το εξισώ και κανονίζω ,εξ ου και ευ-5ο κνημίς εκ του κνήμη, κνήμαι αι των ποδών, εκ του
θύτης. και ευθύνατε την οδον κυρίου. ευθύνω το κινώ , κινήσω , κινήμη και κατά συγκοπην κνήμη.

ομοιώ , εξ ου και ευθύτης η ομοιότης. ευθύνω το μαι αι ποιούσαι ημάς κινείσθαι , αι δε των χειρών εκ

ελέγχω, εξ ου και ευθύνη και έλεγξις. ευθύνω το κρί- του κνώ , κνήσω , ο δηλοί το κνήθω. το ευ μόριον,

νω , εξ ου και ευθύνη η κρίσις . ευθύνω το τιμωρώ, εξ όταν συντεθή μεθ' ετέρας λέξεως , αρχομένης από δύο

ου και ευθύνη η τιμωρία. ευθύνω το καταδικάζω , εξ συμφώνων ή από διπλού, εν διαστάσει αναγινώσκεται

ου και ευθύνη η καταδίκη. ευθύνω το απολογούμαι, παρ' Ομήρο , εύκνημις εύπνη εις , εύξουν εύξουν. κνη
εξ ου και ευθύνη η απολογία." ευθύνω το χρεωστώ, μις , το μις μακρόν έστι , διότι τα εις ις θήλυκα δι

εξ ου και ευθύνη η οφειλή εκ τούτου του ρήματος γί- σύλλαβα , εαν έχωσιν την παραλήγουσαν μακράν εκτεί

νεται όνομα μετοχικόν 1) τριγενές , και ευθύνων , η ευ- νει το ι. κρηπίς κρηπίδος , σφραγίς σφραγίδος , κνημίς
θύνουσα και το ευθύνον . έστι δε και έτερον περισπώ- κνημίδος.

>
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)1) vel μετουσιαστικόν. 2 ) cf. infra p » 221. lin . 41 .
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δε εν κριο.

γόμενα σύνταξιν , την αυτήν γραφήν φυλάττουσιν εν Ετυμος , ο αληθής , το τυ ψιλον , και γίνεται παρα

ταϊς πτώσεσιν. το ετεον το αληθές , εξ ου και ετυμολογία η αληθολογία.

Ετεος , εις το άτη , και έτος , και ετήσιον , και ετάζω Ετυμολογία, έστιν ή της δυνάμεως του ονόματος ορ

εξετάζω. θότης , και εξ αυτού ονόματος ερμηνευομένη.

Έτεκτήναντο, τεκταίνω το κατασκευάζω , ο μέλλων Έτύχθη , κατεσκευάσθη , βήμα παθητικών αορίστου
τεκτονώ , ο αόριστος ετέκτονα , και Ιωνικώς ετέκτημα , δευτέρου. και παθητικός παρακείμενος τέτυγμαι , και

ο μέσος έτεκτηνάμην έτεκτήνατο , το γ των πληθυντι- ώσπερ από του πέφευγειαι πέφυκται γίνεται ποιητικώς

κών έτεκτήναντο , ως Αλεξάνδρω έτεκτήνατο.
πεψυγμένος κατα συστολήν, ούτω και από τέτευγμαι

Ετεραλκίαν, τοίς ετέροις αλκήν παρέχουσαν ήγουν τέτυγμαι ετύχθην , αποβολή του ε. εκ του πέφυκται

δύναμιν , παρά το αλκώ. το γίνεται Φυκτος και άφυκτος, ον ου δύναται τις διαλα

"Έτερος και άλλος διαφέρει. έτερος μέν γάρ έστιν επί
θεϊν · και ο Ίων εν τοίς κανόσι , συραϊς αφύκτοις ον

δύο . άλλος δε επί πολλών.
διαρθροί δακτύλοις. ο ενεστως ούν έστι τεύχα. έστι

Ετερόφθαλμος και μονόφθαλμος διαφέρει. ετερό
δε και περισπώμενον , εξ ου και το τετυχεϊσθαι άρα

φθαλμος μέν γάρ έστιν , και κατά περίπτωσιν πηρωθείς ρων θάμες ισταμίνεσσιν. ο παθητικός παρακείμενος

του ετέρου των οφθαλμών. μονόφθαλμος δε και μόνον τέτυγμαι , το τρίτον τέτυκται , και ρηματικόν όνομα

οφθαλμόν έχων , ως ο Κύκλωψ . τευκτος. και ώσπερ από του σημω σημαίνω, και μαρ ;

Έτησίους , τους κατ' έτος εν τω καιρώ της οπώρας
γος και σημαίνει τον μωρών μαργαίνω , ούτω και απο

πνέοντας ανέμους. η ευθεία ο ετήσιος του ετησίου ,

του τευκτος τευταίνω . μη τεύκταινε επί σου φιλον

κακά. και ο μέλλων τευκτανώ , ο αόριστος έτεύετανα ,

ή ευθεία των πληθυντικών οι ετήσιε :, τοΐς ετησίδερο και Ιωνικώς ετέκτονα. και από του τέτυκταιγίνεται'

τους ετησίους. γίνεται εκ του έθος, έθησίας και έτη- ποιητικώς τυκτός. και ο ποιητής , τυκτον κακόν άλλο

σίας , οι έθος έχοντες εν τω καιρώ της οπώρας κατ' πρός αλλον.

έτος πνεϊν άνεμοι. ή παρα το έτος. Ησίοδος , μετα Έτώθαζον, έσκωπτον , διέσυρον , σημαίνει δε το έσχό

ν *)ημέρας της τροπής του θέρους πνέουσιν οι άνεμοι. λαζον. γίνεται δε το ταβάζω , παρά το άθω, ώθάζω
ή παρα το έτος ο ήλιος έστιν εν λέοντι. "Έλληνες δε, και τωθάζω . συντάσσεται δοτική και αιτιατική.

ότε εν τω καρκίνο τον ήλιον φασίν είναι. Αιγύπτιοι Έτάσιον, επίρρημα μεσότητος , γίνεται εκ του έως το
υπάρχω έτος ο αληθής , και μετα του στερητικού και

Έτι , ακμής επίρρημα επιτάσεως δηλωτικόν , η παρατά- αετός . η ευθεία των πληθυντικών οι αετοί , των

σεως. ει γαρ είπομεν , τρέχοντος τινός έτι επιδραμεϊν αετών , αετίσιος και αφαιρέσει ετήσιος . κανών γάρ

τούτο επίτασις , ει δε και νυκτος ούσης έτι νυξ παρά-30 εστιν ο λέγων αι από γενικών πληθυντικών γινομέναι

το τι ιώτα διάτι ; τα εις ι λήγοντα επιρρή- παραγωγαί δια του ιος διχως σχηματίζονται , δια του

ματα δισύλλαβα υπάρχοντα συνεσταλμενα βαρύνεται, σ και δια του ν. και η μεν των Ρηγίνων διάλεκτος

και δια του ιγράφεται. οίον , αύθι , εκείθι , νόσφι , δια του σ. ή δε των Αίολέων δια του ν. οίον , ελίκη

άχρι , ήχι, έτι, μέχρι), άρτι. : ελίκης , ελίκων , Ελικώνιον αμφι άνακτα.

"Έτος, το ερειχθέν και συγκοπέν, και έψηθέν όσπριον . Έτωσιον, το πρακτέον , μάταιον , εκ του αητής αητό

από του ερείκω το σχίζω . σιων και εν συγκοπή ετήσιον.

Ετοιμασία , παρα το ετοιμώ . το τοι δίφθογγος. Έτώσιον άχθος αρούρης ματαιον βάρος της ηροτρια

σημαίνει δε τον πρόχειρον , και γίνεται παρά το oίμα σμένης γης .

το όρμημα , και "Όμηρος, oίμα λέοντος έχων, και Εύαρεστώ, εκτου αρετώ γίνεται, κατά πλεονασμός
του έθους έτοιμος , και έπει ψιλα ψιλών ηγείται γίνε- 40 του σ .του σ. τούτο παρα το αρετή. τούτο παρα το ερω το

ται έτοιμος , και εις το ορμήσαι και πράξαι πρόχειρος ών. επιθυμώ , ερετη και τροπή του και εις α αρετη και αρεε

“Έτοιμος, σημαίνει δύο, τον πρόχειρον και τον αληθή. τω και ευαρεστώ.

και ει μεν σημαίνει τον πρόχειρον , γίνεται παρά το Ευαρεστήσω, έκ τού ευάρεστος , τούτο παρα το αρώ,
οιμα , σημαίνει το όρμημα , και το έθω, έτοιμος και8 αρέσω άρεστος και ευάρεστος. τούτο παρα την άραν
έτοιμας . ει δε σημαίνει τον αληθή γίνεται εκ του δ σημαίνει την ευχήν · και πόσα σημαίνει άρα ; δύο :

ετήτυμος , κατα συγκοπήν του το ψιλοϋ. το δε οΐμη την ευχήν , ως το αράων αύων , και την βλάβης,
δ' σημαίνει την ωδήν. εμείο δε δησεν "Αρης αρητήρα γενέσθαι .

Ετοιμάσατε , παρασκευάσατε, παρα το οιμος και σημαίνει Ευαγγέλιον ,
ο το τας αγαθας αγγελίας δωρούμενον,

την οδον και την επί πρόθεσιν έποιμος , και τροπή του ευαγγέλιον δέ μοι έστω.

π ' εις τ έτοιμος , ο επί της οδον δν παρασκευασμένος. 5o'Εύς , ο καλός , κατα Αιολείς παις , παιων ομοιός.

“Ετοιμάσατε, παρα το έτοιμος. τούτο δε ηνίκα δηλοί Εύαδεν, τη πρώτη συλλαβή ψιλωτέον , τη δε δευτέρα
τον ετοιμασμένον δια διφθόγγου γράφεται και δασύνε- δασυντέον .

ται. ηνίκα δηλοί το αληθές ψιλούται και δια του Ευαγγέλιον , αγαθής αγγελίης δώρον.

ψιλού γράφεται , οίον , ψεύσομαι ή έτυμον ερέω , κέ- Εύ , επίρρημα μεσότητος, επιτάσεως και στερήσεως.
λεται δε με θυμός. Ευδαιμονώ σημαίνει το καλώς γινώσκω πάντα , το κα

Έτος , παρά το έω το υπάρχω έος και έτος . διαφέρει λως πιστεύω, το καλώς κατασκεύαζω , το καλώς ζω,

δε έτος και έτος και βαρυτόνως μεν σημαίνει τον το ευτυχώ , το δαψιλώς τρέφομαι και πλουσίως και

χρόνον , όξυνόμενον δε τον αληθή, εξ ου ο ετεός , και μακαριως , εξ ου και ευδαιμονία και ευτυχία και

κατ' αποβολην του ε έτος , παρά το ότι και ότι είναι , πλούτος. δεισιδαιμονία δε η φοβοθεΐα , ή το δεδειέναι

και ιέναι , και εις το αύτως και έτεα . 6ο τους δαίμονας.

τασις .

Σ

V

1 1. i . 6. 5α ,y
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υδία , γαλήνη ανέμους ευωδία τις ούσα και ενδία. μενον δημα ευθηνώ , όπερ γράφεται δια του η.

Ευδίνητον , το εύστροφον , παρά το ευ μαριον, και το μετοχη η ευθηνων , και ευθύνουσα το ευθηνούν. ση

: δίνη , δε σημαίνει την συστροφήν , εύδινος και εξ αυτού μαίνει δε το πλήθος , και το βάρος , ήτοι το καλώς

ευδινώ , ευδινήσω , ευδίνηκα , ευδίνημαι , ευσίνηται , και διακείσθαι .

ευδίνητον. δίνη δε παρα το δω το πορεύομαι ίνη και Ευλαβής , ο ευ των πραγμάτων επιλαμβανόμενος. ή

δίνη. το ουδέτερον το οίνος , του δίνου, τους δίνεσι, και και ο εις το λαβείν επιτήδειος , οίον , ευλαβής μάχαιρα

τροπή του ε εις ο και πλεονασμό του και δίνοισι , ήγουν και ευλαβής λίθος. τινές δε τον δειλον , και δειλος

τοίς εγκάτοις.
μεν ο κακός και δείλαιος ομοιως. ευλαβής δε ο ευ

Ευβοϊκον νόμισμα, επειδή Φείδων ο Αργείων βασι- προσλαμβάνων το μέλλον. δυσχερής δε και δυσληπτος.

λεύς εν Ευβοία χώρα του Αργους πρώτον έκοψε χρυ-τοΕυλαβείας είδη δύο, αιδώς και αγνεια. αιδώς μεν
σουν νόμισμα .

ωνόμασε δε του χώριον από Ευβοίας έστιν ευλάβεια ορθού λόγου . αγνεια δε τών περί θεον
τροφο της " Ήρας. αμαρτημάτων.

Εύβοια , ότι καλούς και λευκούς βόας έχει. και "Ομη- Ευλογώ , το κατ' ευφημισμών λέγω.

eos ' Αβαντας αυτούς καλεί,ως τους εξ Ιλίου, ούκ Ευέκτης, ο πλούσιος. έστι ρηματικών συνθετον . απόρος "

Ιλιείς, αλλα Τρώας , και τους εκ Ζελείας Τρώας. γαρ τού έχω έκτης , ως ψάλλω ψάλτης, τρώσω τρώ

Ευδοκία , έστιν αρίστη και καλλίστη του θεού εκούσιος κτης και ευέκτης.

θελήσεις, όθεν ευδοκία κυρίου, παρά το ευ καικαλώς Ευθές, ουδέτερον. το αρσενικών και ευθης, και ηευ
δοκείν αυτώ , ήγουν δεδέκται. οίον , προηγομένους γαρ,

θής " παρά το ευ μόριον και το θέω το τρέχω. ευθης
θέλει πάντας ο θεός σωθήναι. τούτο λέγεται ευδοκία γάρ έστιν ο καλώς τρέχων. η παρα το ευ και τον
θεού .

20 θήσω μέλλοντα , και καλώς διακείμενος εις πάντα.

Ευδοκία , συνήθεια , ή βούλησις , ή βούλημα , γνώμη, Ευθυς 1) και ευθύ και ευθέως διαφέρει. εύθύς μεν

προαίρεσις , επιθυμία , παρά το καλώς και ευ δέδεχθαι. γάρ έστιν και καλώς τρέφων. εύθυ δε το γυμνάσιον,

έστι δε όνομα πόλεως και κύριον όνομα , και αποδοχής αντί του κατ ' ευθείας του γυμνασίου ευθέως δε αντί
.

και θέλησιν, ως το ευδοκήσας κύριε την γην σου · αντί του χρονικώς επιρρήματος.

του ηθέλησας. Ευθύωρον, την αναχώρησιν εποιήσατο ευθυτάτην,συν-.
Ευδόκησεν, ηθέλησεν, επετίμησεν , ηρασθη. τομον , παρά το ευθύ και το ωρα , οίον , αυτή τη ώρα.

Εύδον , έλεγον έκ τού έδω δασέος , εκ τούτου γίνεται Εύκαιρος , και επιτήδειος.

έδος η καθεδρα. έδω ούν το δημα , και να μη συνεμ- Ευθυς το χρονικόν επίρρημα. ευθυ δε το τοπικόν.
πέση τώ εσθίω, πλεονασμό του υ γίνεται εύδω. και Εύθυνία , παρά το εύθυνος , τούτο δε παρα το ευ μό

εις το ευρύ.
30 ριον και το θύω το ορμώ. ή παρά το θάλλω.

Ευεπίσης, καλολεξίας, τροπολογίας. γέγονε δε από του Ευθηνούντων, εκ του ευθύνω· τούτο έκ τού ευθυνός .
εύεπης το θηλυκόν ευέπεια... το πει διφθόγγω διάτι ; τούτο εκ του θάλλω το αυξάνα

τα απο τών εις ης αρσενικών: το δε ευέπης δια του η Ευίλατος, παρά το ευ μόριον και το λατος. τούτο

γράφεται παρά το ευ μόριον και το έπω το λέγω. παρα το έλημα το συγχωρώ , εξ ου και το ελαθι θεο

το δε έπω σημαίνει δ. έπω το λέγω, "Ομηρος , αυταρ Φορε. Γλασμαι , λασαι , λαται , και εξ αυτού άλατος ,

εγώ μιν αμειβόμενος προσέειπον.. έπω το ακολουθώ, και ευίλατος.

είσω ειπόμην θάλαμον. έπω το διωκώ , αλλα το μεν Εύκταιον , ευχής άξιον , πολυτίμητον.

πλείον πολυάικος πολέμοιο χείρες εμαι διέπουσι. έπω Ευλαί, αι σεώληκες , παρά το ειλήσθαι, ό εστι κινεί
το κατασκευάζω, τον δ ' εύρεν θαλάμω περικαλλέα σθαι· τω δέ τόνω ως εύναι. και εις το είλέωσαι .

τεύχο έποντα. 4οΕυλογία , παρα το ευλογώ, τούτο παρά το εύλογος.
Ευεργέτης , παρά το ευ μόριον και το έργον γίνεται τούτο παρά το ευ μόριον και το λόγος. ά γαρ θέλει

ευεργέτης. πόθεν γίνεται το ευ μόριον , παρά το ευ ταύτα και λαλεί.

και σημαίνει το αγαθόν , και κλίνεται έεος, και το ουδέ. Ευθύς και ευθύ ως όνομα και ως επίρρημα ευρίσκεται,
τερον εύ , και κράσει εύ. το δε ευ παρα το έω το παρά το ευ μόρον και το θύω το ορμώ. ταυτον ουν

υπάρχω. το θύνω και το θύα. παρά το ευ γούν και το θύω

Εύζωμον , ευκέραστον , είδος πόματος , δια το καλόν ευθύω, ο μέλλων ευθύσω, αποβολή του ω ευθύς , ως
έχειν ζωμον. εύσωμον παρά το είναι εύσωμον. έστι δώσω δώς . το δε ευθυ σημαίνει το καλώς οριών

δε είδος λαχάνου , και αλλία. τουτ'έστιν ορθώς , και παραχρήμα , και το ταχύ.
Ευθύνω, παρά το ευ μόριον και το θύνω το ορμώ. Εύκνήμιδες, παρά το εύ μόριον και το κνημίς. το δε

σημαίνει δε και το εξισώ και κανονίζω, εξ ου και ευ50 κνημίς εκ του κνήμη, κνήμαι αι των ποδών , εκ του.
θύτης . και ευθύνατε την οδον κυρίου. ευθύνω" το κινώ , κινήσω , κινήμη και κατά συγκοπην κνήμη. κνή

ομοιώ , εξ ου και ευθύτης η ομοιότης . ευθύνω το μαι αι ποιούσαι ημάς κινείσθαι, αι δε των χειρών εκ

ελέγχω , εξ ου και ευθύνη ή έλεγξις. ευθύνω το κρί- του ενώ , κνήσω, ο δηλοί το κνήθω. το ευτο ευ μόριον ,

νω , εξ ου και ευθύνη η κρίσις . ευθύνω το τιμυρώ, εξ όταν συντεθή μεθ' ετέρας λέξεως , αρχομένης από δύο

ου και ευθύνη η τιμωρία. ευθύνω το καταδικάζω , εξ συμφώνων ή από διπλού , εν διαστάσει αναγινώσκεται
ου και ευθύνη η καταδίκη. ευθύνω το απολογούμαι, παρ' Ομήρ , εύκνημις εύχνημις , εύξουν εύφοον. κνη
εξ ου και ευθύνη η απολογία .' ευθύνω το χρεωστώ μις , το μις μακρόν έστι, διότι τα εις ις θήλυκα δι

εξ ου και ευθύνη η οφειλή εκ τούτου του ρήματος γί- σύλλαβα , εαν έχωσιν την παραλήγουσαν μακράν εκτεί

νεται όνομα μετοχικόν 1) τριγενές , ο ευθύνων , η ευ- νει το ι. κρηπίς κρηπίδος , σφραγίς σφραγίδος , κνημίς
θύνουσα και το ευθύνον . έστι δε και έτερον περισπώ- κνημίδος.

τις ,

.

9

2

1 ) vel μετουσιαστικόν. 2 ) cf. infra p » 221. lin . 41 .
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δε εν κριθ

γόμενα σύνταξιν , την αυτήν γραφήν Φυλάττουσιν εν "Έτυμος , ο αληθής, το τυ ψιλον, και γίνεται παρά

ταϊς πτώσεσιν. το ετεόν το αληθές , εξ ου και ετυμολογίαη αληθολογία.

Ετεος , εις το άτη , και έτος , και ετήσιον , και ετάζω Ετυμολογία, έστιν ή της δυνάμεως του ονόματος ορ

εξετάζω. θότης, και εξ αυτού ονόματος ερμηνευομένη.

Έτεκτήναντο, τεκταίνω το κατασκευάζω , ο μέλλων Έτύχθη , κατεσκευάσθη , βήμα παθητικών αορίστου
τεκτονώ, ο αόριστος ετέκτονα , και Ιωνικώς ετέκτημα , δευτέρου . και παθητικός παρακείμενος τέτυγμαι , και

ο μέσος έτεκτηνάμην έτεκτήνατο , το γ των πληθυντι- ώσπερ από του πέφευγμαι πέφυκται γίνεται ποιητικώς

κών έτεκτήναντο, ως Αλεξάνδρω έτεκτήνατο. πεφυγμένος κατα συστολήν, ούτω και από τέτευγμαι

Ετεραλκίαν, τοίς ετέροις αλκήν παρέχουσαν ήγουν τέτυγμαι ετύχθην , αποβολή του ε. εκ του πέφυκται

δύναμιν , παρά το αλκώ. το γίνεται φυκτός και άφυκτος, ον ου δύναται τις διαλα

"Έτερος και άλλος διαφέρει. έτερος μεν γάρ έστιν επί θεϊν · και ο Ίων εν τοίς κανόσι , συραϊς αφύκτοις ον

δύο . άλλος δε επί πολλων. διαρθροί δακτύλοις. ο ενεστως ούν έστι τεύχα . έστι

Ετερόφθαλμος και μονόφθαλμος διαφέρει. ετερό- δε και περισπώμενον , εξ ου και το τετυχεϊσθαι άρα

φθαλμος μέν γάρ έστιν , ο κατα περίπτωσιν πηρωθείς
ρων θάμες ισταμίνεσσιν . παθητικός παρακείμενος

του ετέρου των οφθαλμών. μονόφθαλμος δε και μόνον τέτυγμαι , το τρίτον τέτυκται , και ρηματικών όνομα

οφθαλμον έχων , ως ο Κύκλωψ . τευκτος. και ώσπερ από του σημώ σημαίνω, και μαρ

Έτησίους , τους κατ' έτος εν τω καιρώ της οπώρας
γος και σημαίνει τον μωρών μαργαίνω, ούτω και απο

πνέοντας ανέμους. η ευθεία ο ετήσιος του ετησίου,
του τευκτος τευταίνω . μη τεύκταινε επί σαν φιλος

κακά. και ο μέλλων τευκτανώ , ο αόριστος έτεύκτανα,

η ευθεία των πληθυντικών οι ετήσι8 , τοίς ετησίδηρο και Ιωνικώς ετέκτηνα. και από τουτέτυκται γίνεται'
τους ετησίους. γίνεται εκ του έθος, έθησίας και έτη- ποιητικώς τυκτός . και ο ποιητής , τυκτον κακόν άλλο

σίας , οι έθος έχοντες εν τω καιρώ της οπώρας κατ' προς αλλον .

έτος πνεϊν άνεμοι. ή παρα το έτος. Ησίοδος , μετά Έτώθαζον , έσκωπτον , διέσυρον , σημαίνει δε το έσχέ
ν *) ημέρας της τροπής του θέρους πνέουσιν οι άνεμοι. λαζον. γίνεται δε το ταβάζω, παρά το ώθω, ωθάζω

η παρα το έτος ο ήλιος έστιν εν λέοντι. "Έλληνες δε , και τωνάζω. συντάσσεται δοτική και αιτιατική .

ότε εν τω καρκίνω τον ήλιον φασίν είναι . Αιγύπτιοι Έτάσιον, επίρρημα μεσότητος , γίνεται εκ του έως το
υπάρχω έτος και αληθής, και μετα του στερητικού και

Έτι , ακμην επίρρημα επιτάσεως δηλωτικόν , η παρατά- αετός . ή ευθεία των πληθυντικών οι αετοί , των

σεως . ει γαρ είπομεν , τρέχοντος τινος έτι επιδραμεϊν αετών , αετώσιος και αφαιρέσει ετήσιος. κανών γάρ

τούτο επίτασις, ει δε και νυκτος ούσης έτι νυξ παρά-30 εστιν ο λέγων αι από γενικών πληθυντικών γινομένα:
το τι ιώτα διάτι ; τα είς λήγοντα επιρρή- παραγωγαί δια του ιος διχως σχηματίζονται , δια του

ματα δισύλλαβα υπάρχοντα συνεσταλμενα βαρύνεται, σ και δια του ν. καιη μεν των Ρηγίνων διάλεκτος

και δια του ιγράφεται, οίον , αύθι , εκείθι , νόσφι, δια του σ. ή δε των Αίολέων δια του ν . οίον , ελίκη

άχρι , ήχι , έτι , μέχρι), άρτι. ελίκης , ελίκων , Ελικώνιον αμφι άνακτα .

"Έτνος, το ερειχθέν και συγκοπέν, και έψηθέν όσπριον . Έτώ στον, το πρακτέον , μάταιον , εκ του αητης αητό

από του ερείκω το σχίζω. σιον και εν συγκοπή ετήσιον.

Ετοιμασία , παρα το ετοιμώ. το τοι δίφθογγος . Έτώσιον άχθος αρούρης μάταιον βάρος της ηροτρια

σημαίνει δε τον πρόχειρον , και γίνεται παρά το oίμα σμένης γης.

το όρμημα , και "Ομηρος, oίμα λέοντος έχων , και Εύαρεστώ, εκ του αρετώ γίνεται , κατά πλεονασμόν
του έτους έτοιμος , καιέπει ψιλα ψιλών ηγείται γίνε-40 τουσ. τούτοπαρα το αρετή. τούτο παρα το ερώ το
ται έτοιμος , και εις το ορμήσαι και πράξαι πρόχειρος ών. επιθυμώ, ερετη και τροπή του ε εις α αρετή και αρε

*Έτοιμος, σημαίνει δύο , τον πρόχειρον και τον αληθή. τω και ευαρεστω.

και ει μεν σημαίνει τον πρόχειρον , γίνεται παρά το Εύαρεστήσω, έκ τού ευάρεστος , τούτο παρα το αρώ,
οιμα , και σημαίνει το όρμημα, και το έθω, έτοιμος και αρέσω αρεστος και ευάρεστος. τούτο παρα την άραν

έτοιμος. ει δε σημαίνει τον αληθή γίνεται εκ του και σημαίνει την ευχήν και πόσα σημαίνει άρα; δύο

ετήτυμος , κατα συγκοπήν του τυ ψιλού. το δε οίμη την ευχήν , ως το αράων αύων , και την βλάβης,
ο' σημαίνει την ωδήν . έμελο δε δησεν "Αρης αρητήρα γενέσθαι.

Ετοιμάσατε, παρασκευάσατε, παρα το οίμος και σημαίνει Ευαγγέλιον , το τας αγαθας αγγελίας δωρούμενον,

την οδον και την επι πρόθεσιν έποιμος , και τροπή του ευαγγέλιον δέ μοι έστω.

π εις τ έτοιμος , και επί της οδον δν παρασκευασμένος. 5οΈυς, ο καλός , κατα Αιολείς παις , παιων ομοιώς.

“Ετοιμάσατε, παρά το έτοιμος. τούτο δε ηνίκα δηλοί Εύαδεν, τη πρώτη συλλαβή ψιλωτέον , τη δε δευτέρα
τον ετοιμασμένον δια διφθόγγου γράφεται και δασύνε- δασυντέον .

ται. ηνίκα δηλοί το αληθές ψιλούται και δια του ο Ευαγγέλιον , αγαθής αγγελίης δώρον.

ψιλού γράφεται , οίον , ψεύσομαι ή έτυμου ερέα, κέ- Εύ, επίρρημα μεσότητος , επιτάσεως και στερήσεως.
λεται δε με θυμός. Ευδαιμονώ σημαίνει το καλώς γινώσκω πάντα , το κα

Έτος , παρά το έω το υπάρχω έος και έτος. διαφέρει λως πιστεύω , το καλώς κατασκεύαζω, το καλώς ζώ,

δε έτος και έτος και βαρυτονως μεν σημαίνει τον το ευτυχώ, το δαψιλώς τρέφομαι και πλουσίως και

χρόνον , όξυνόμενον δε τον αληθή, εξ ου ο ετεος, και μακαριως , εξ ου και ευδαιμονία και ευτυχία και ο

κατ' αποβολής του ε ετος , παρά το έτι και έτι είναι, πλούτος. δεισιδαιμονία δε η φοβοθεΐα , ή το δεδειέναι
και ιέναι . και εις το αύτως και έτεα . βο τους δαίμονας .

τασις.

.

η . i. 4 , 5α ,
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υδία , γαλήνη ανέμους ευωδία τις ούσα και ευδία. μενον δημα ευθηνώ , όπερ γράφεται δια του η. η

Ευδίνητον , το εύστροφον , παρος το ευ μαριον, και το μετοχή και ευθύνων, και ευθύνουσα το ευθηνούν . ση

: δίνη , δε σημαίνει την συστροφήν , εύδινος και εξ αυτού μαίνει δε το πλήθος , και το βάρος , ήτοι το καλώς

ευδινιώ , ευδινήσω , ευδίνηκα , ευδίνημαι , ευσίνηται , και διακείσθαι.

ευδίνητον. δίνη δε παρα το πω το πορεύομαι ήνη και Ευλαβής, ο ευ των πραγμάτων επιλαμβανόμενος. ή

δίνη. το ουδέτερον το δινος , του δίνου, τους δίνεσι, και και ο εις το λαβείν επιτήδειος , οίον, ευλαβης μάχαιρα

τροπή του και εις ο και πλεονασμά του και δίνοισι , ήγουν και ευλαβής λίθος . τινές δε τον δειλον , και δειλος

τους εγκάτοις.
μεν ο κακός και δείλειος ομοιως. ευλαβής δε και εν

Ευβοϊκον νόμισμα , επειδή Φείδων ο 'Αργείων βασι- προσλαμβάνων το μέλλον. δυσχερής δε και δυσληπτος.

λεύς ενΕυβοία χώρα του Αργους πρώτον έκοψε χρυ-τοΕυλαβείας είδη δύο, αιδώς καιαγνειά. αιδώς μεν
σουν νόμισμα . ωνόμασε δε το χώριον από Ευβοίας έστιν ευλάβεια ορθού λόγου. αγνεια δε τών περί θεών

τροφού της " Ήρας. αμαρτημάτων.

Εύβοια , ότι καλούς και λευκούς βόας έχει. και "Ομη- Ευλογώ , το κατ' ευφημισμών λέγω.

ρος ' Αβαντας αυτούς καλεί , ως τους εξ Ιλίου , ούκ Ευέκτης, ο πλούσιος. έστι ρηματικών συνθετον. από,

Ιλιείς, αλλα Τρώας , και τους εκ Ζελείας Τρώας. γαρ του έχω έκτης , ως ψάλλω ψάλτης , τρώσω τρώ

Ευδοκία , έστιν αρίστη και καλλίστη του θεού εκούσιος κτης και ευέκτης.

θελήσεις, όθεν ευδοκία κυρίου, παρά το ευ και καλώς Ευθες , ουδέτερον. το αρσενικόν ο ευθής, και ηευ
δοκείν αυτώ , ήγουν δεδέκται. οίον , προηγομένους γαρ θής παρά το ευμόριον και το θέω το τρέχω. ευθης

θέλει πάντας ο θεός σωθήναι. τούτο λέγεται ευδοκία
. γάρ έστιν και καλώς τρέχων. ή παρα το ευ και τον

θεού . 20 θήσω μέλλοντα , και καλώς διακείμενος εις πάντα .

Ευδοκία , συνήθεια , ή βούλησις , ή βούλημα , γνώμη, Ευθυς 1) και ευθύ και ευθέως διαφέρει ευθύς μεν

προαίρεσις , επιθυμία , παρα το καλώς και ευ δέδεχθαι. γάρ έστιν και καλώς τρέφων . εύθυ δε το γυμνάσιον ,

έστι δε όνομα πόλεως και κύριον όνομα , και αποδοχής αντί του κατ' ευθείας του γυμνασίου ευθέως δε αντί

και θέλησιν , ως το ευδοκήσας κύριε την γην σου αντί του χρονικώς επιρρήματος.

του ηθέλησας.

Ευδόκησεν, ηθέλησεν , επετίμησεν, ηρασθη.
Ευθύωρον, την αναχώρησιν εποιήσατο ευθυτάτην,σύν

τομον , παρά το ευθύ και το ωρα , οίον , αυτή τη ώρα .
Εύδον , έλεγον εκ του έδω δασέος , εκ τούτου γίνεται Εύκαιρος, και επιτήδειος.

άδος η καθεδρα. έδω ούν το δημα, και να μη συνεμ- Ευθυς το χρονικόν επίρρημα. ευθύ δε το τοπικόν.
πέση τώ εσθίω , πλεονασμό του υ γίνεται εύδω. και Εύθυνία , παρα το εύθυνος , τούτο δε παρα το ευ μό

εις το ευρύ. 30 ριον και το θύω το ορμώ. ή παρα το θάλλω.

Ευεπίης, καλολεξίας, τροπολογίας. γέγονε δε από του Ευθηνούντων, εκ του ευθύνω τούτο έκ τού ευθυνός.:
ευεπης το θηλυκόν ευέπεια. το πει διφθόγγω διάτι ; τούτο εκ του θάλλω το αυξάνω.

τα απο τών εις ηςαρσενικών" το δε ευέπης δια του η Ευίλατος,παρά το ευ μόριον και το λατος . τούτο .
γράφεται παρά το ευ μόριον και το έπω το λέγω. παρα το έλημα το συγχωρώ , εξ ου και το λαθι θεο

το δε έπω σημαίνει δ. έπω το λέγω , " Ομηρος , αυταρ Φορε. πλασμαι , έλασαι , λαται , και εξ αυτού έλατος ,

εγώ μιν αμειβόμενος προσέειπον.. έπω το ακολουθώ, και ευίλατος.

είσω ειπόμην θάλαμον. έπω το διωκώ, αλλα το μεν Ευκταίον, ευχής άξιον , πολυτίμητον.

πλείον πολυαικος πολέμοιο χείρες εμαι διέπουσι . έπω Ευλαί , αι σκώληκες, παρά το ειλήσθαι, ό εστι κινεί
το κατασκευάζω, τον δ ' εύρεν θαλάμων περικαλλέα σθαι" τω δέ τόνω ως εύναι. και εις το ειλέωσαι.

τεύχε' έποντα . 4οΕυλογία , παρά το ευλογώ, τούτο παρά το εύλογος .

Ευεργέτης , παρά το ευ μόριον και το έργον γίνεται τούτο παρά το ευ μόριον και το λόγος. α

ευεργέτης. πόθεν γίνεται το εύ μόριον , παρά το ευ τις , ταύτα και λαλεί .

δ σημαίνει το αγαθόν , και κλίνεται εεος , και το ουδέ. Ευθύς και ευθύ ως όνομα και ως επίρρημα ευρίσκεται,
τερον εύ , και κράσει εύ. το δε εν παρα το έω το παρά το ευ μόρον και το θύω το ορμώ. ταυτον ουν

υπάρχω. το'θύνω και το θύω. παρά το ευ γούν και το θύω

Εύζωμον , ευκέραστον , είδος πόματος, δια το καλόν ευθύω, ο μέλλων ευθύσω, αποβολή του ω ευθύς , ως
έχειν ζωμον. εύσωμον παρα το είναι εύσωμον. έστι δώσω δώς . το δε εύθυ σημαίνει το καλώς ορμώ"

δε είδος λαχάνου , και αλλία. τουτέστιν ορθώς , και παραχρήμα , και το ταχύ.

Ευθύνω, παρά το ευ μόριον καιτο θύνω το ορμώ. Εύκνήμιδες , παρα το ευ μόριον και το κνημίς. το δε
σημαίνει δε και το εξισώ και κανονίζω, εξ ου και ευ-5ο κνημίς εκ του κνήμη , κνήμαι αι των ποδών, εκ του
θύτης. και ευθύνατε την οδον κυρίου. ευθύνω το κινώ , κινήσω , κινήμη και κατά συγκοπην κνήμη. κνή

ομοιώ , εξ ου και ευθύτης η ομοιότης. ευθύνω το μαι αι ποιούσαι ημάς κινείσθαι , αι δε των χειρών εκ

ελέγχω , εξ ου και ευθύνη και έλεγξις. ευθύνω το κρί- του κνώ , κνήσω, ο δηλοί το κνήθω. το ευ μόριον,

νω , εξ ου και ευθύνη η κρίσις. ευθύνω το τιμωρώ , εξ όταν συντεθή μεθ' ετέρας λέξεως , αρχομένης από δύο

ου και ευθύνη η τιμωρία. ευθύνω το καταδικάζω , εξ συμφώνων και από διπλού, εν διαστάσει αναγινώσκεται

ου και ευθύνη η καταδίκη. ευθύνω το απολογούμαι, παρ' Ομήρω , εύκνημις εύπνη μις, εύξουν εύξουν. κνη
εξ ου και ευθύνη η απολογία, ευθύνω το χρεωστώ μις , το μις μακρόν έστι , διότι τα είς ις θήλυκα δι

εξ ου και ευθύνη η οφειλή εκ τούτου του ρήματος γί- σύλλαβα , εαν έχωσιν την παραλήγουσαν μακράν εκτεί

νεται όνομα μετοχικόν ) τριγενές , ο ευθύνων, η ευ- νει το ι. κρηπίς κρηπίδος , σφραγίς σφραγίδος , κνημίς
θύνουσα και το ευθύνον . έστι δε και άτερον περισπώ- κνημίδος.

α γαρ θέλει

.

.

>

1 ) vel μετουσιαστικόν . 2 ) cf. infra p» 221. in . 41 .
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Ευκτήριον, παρά το εύκτιστον , η παρα το καλον τη- Εύπαρεδον , καλώς παράμενον και διηνεκώς.

ρεϊν , η ευχής οικητήριον. Ευπρεπώς, ευκόσμως , ευμόρφως , ωραιώς.

Ευκατα πρηστος, ο ευχερώς καιόμενος.δ Ένταρακολουθοι , οξείς εις το πράγμα , και ου

Ευλογημένος , κεχαριτωμένος. ευλόγησον χαρίτωσον. νωχελείς , αντί του βραδείς.

Εύμαιος , και του Οδυσσέως δούλος , από της προς τον Εύπορείν , πλουτεΐν , από του πείρω γέγονε τερώ και

δεσπότην ευμενείας. Φιλoίτιος δε ' Οδυσσέως δούλος, εξ αυτού πόρος , και πορίζω. και εις το όλβιόδαιμον.

από της προς αυτόν φιλίας. Ευπάτειρα , δια της ει διφθόγγου τω λόγω των δια

Εύμαρης , ο ευχερής και εύκολος. παρα το μαίρω το του ειρα προπαροξυτόνων.

λάμπω , μαρης και εύμαρης και εύληπτος. Εύτινής , ευειδής , τινος γαρ το είδος.

Ευμενής, ο πράος φίλος. ο ευ τισι κατα ψυχήν δια-Το υραξ , πλευραξ , και εις το υπόδρα .

κείμενος, όπερ έστι ήμερος. αντίκειται δε αυτώ το Ευρείν και ευράσθαι διαφέρει. ευρείν μεν γαρ εν συν
δυσμενής . ή ευμενής και επιεικής και πράος και η μηρος. ηθεία , ευράσθαι δε οιον πορίσασθαι.

Εύμορφος ευειδούς διαφέρει. εύμορφος μέν γάρ έστιν Ευρεία , δια της ει διφθόγγου , εύρηται γαρ χωρίς του

και την μορφήν εύ έχων, ήτοι ευπρόσωπος. και γαρ το ι , ευρέα.

την όψιν πως σχηματίζειν και μορφάζειν λέγομεν. Ευρέμεν , εύρον , αορίστου β , τρίτου προσώπου των

εύειδης δε και το είδος καλον έχων, οίον , άπαν το πληθυντικών. το απαρέμφατον ευρείν. και οι Ίωνες. "

σώμα . και οι ποιηταί διαίρουσιν εις εμεν.

Είνη , κοίτη , ή γυνή , η μονή, παρά το εννενήσθαι ο Εύρε , βήμα , αορίστου β τρίτου προσώπου των ενικών.
εστι σεσωρεύσθαι , ταϊς στρώμναις έργον είχοντο. και ο γαρ, ενεργητικός ενεστως , ουκ έστι ρητός αλλ ' εξ

εις το λέχος. 20 υπομνήσεως , ως είπομεν τού ήoν δευτέρου αορίστου ενερ

Εύνις , επιδεης , ορφανος ή γυνή, και ο ευνούχος . γητικού ενεστώτος , και το έω του υποτακτικού , και

Ευνοουμένη , ειρηνεύουσα , εύθυνουμένη, καλώς δια- επινοείται και ενεργητικός ενεστώς του αορίστου β και

κειμένη. των αορίστων δευτέρων υποτακτικών. και όφρα μη
Ευνούχος, o άγαμος, παρά το ευνούν έχειν. ή παρα οίος 'Αργείων αγέραστος έω , ούτως έστι και το υπό

το την εύνην καθαρών έχειν, ή φυλάττειν. έχειν γαρ λοιπον .

το φυλάττειν. ή παρά το είς ένος, ενoύχος και ευ- Εύριζον , καλόριζον , παρά το ευ μόριον και το διζα.
νούχος , ο μόνος ών , και μη μεθ' άλλου συνεζευγμένος. τούτο παρα το ζω το καθέζομαι, ίζα και ρίζα . η

η ευνούχος δ εύνους. παρα το δέειν δι' αυτής το ζην.

Ευνας , τας αγκύρας , παρά το ευνάζειν και ποιεϊν την Ευριπίδης, δια του 1. ο δε λόγος περί της ρι συλ .

ναύν χαλάσθαι εις το ύδωρ και ίστασθαι. τρία δε3ο λαβής. η γαρ πι συλλαβη βραχεία εστι. δια του και,

σημαίνει η λέξις παρά τω ποιητή και την κοίτην , ως, γράφεται , επειδή παρα τον Εύριπον Φασί γεννηθήναι.

όταν λέγει , ευνή ένι μαλακή την αγκύραν , ως ναύν Εύριπος, παρά το ριπίζω γέγονεν Εύριπος , οιονεί και
έκ δ' εύνας έβαλoν. την διατριβήν , ως το άθι Φασί, ευχερώς ριπιζόμενος και επιφερόμενος. έστι δε πέλαγος

τύφω έως έμμεναιευνάς. στενόν μεταξύ της Αττικής και Ευβοίας, όπερ επτάκις

Ευνάζω , το κοιτάζω , ως το εύναμεταώσας καλώς οίκου- καθ ' ημέραν εναλλάττει την ιδίαν κίνησιν, και πάντως

μένας. εναντίως τη κινήσει του ανέμου κινείται. εκεί δε ετελεύ

Εύκις , ο χήρος και έρημος, ό έστιν ευναζόμενος, εξ τησεν ο Αριστοτέλης. ελθών γαρ εκεί, και μη ευρη

ου τον ησυχάζοντα. η παρα το ενος γίνεται εύνις καιή κως την αιτίας της κινήσεως , ολιγοψύχησας απέδενε.

μεμονωμένος. Εύρος, ο απηλιώτης άνεμος, και της θερμασίας άνεμος.

Εύξεινος, και ενδότερος του πόντου , από του ξένος γί-40 ευρος γαρ ο ιδρώς. οι δε ότι κατά πλάτος του κόσμου
ó

νεται ξείνος κατά πλεονασμόν του .. και κατα σύνθε . τείνει ,

σιν εύξεινος . ο ευ και καλώς τους ξένους δεχόμενος. Εύρος , ότι εκ του πλάτους πνεϊ του κύκλου .

Εύξοον, καλώς κατεσκευασμένον , όνομα εκ του ξέων, Εύρονοτος , ο μέσον εύρου και νότου άνεμος.

και μετα του ευ μορίου , εύξουν. αναβιβάζει δε τον Εύριπος , δια του ι. παρα το ευρύ εύριτος ,

τόνον. τα γαρ εις ος ονόματα έχοντα το ευ μόριον του εις ι. οιονεί και πλατυς , καθ' αντίφρασιν και μη

κατ' αρχήν, άπαντα προπαροξύνονται. οίον, εύμονος, ων πλατύς. και γαρ ο Εύριπος πέλαγος στενόν έστι,,

εύσκοπος. χωρίς των παρα το έργον συγκειμένων, μεταξύ της Ευβοίας και της Αττικής , όπερ επτάκις

οίον , ευεργός: είτε κατ' αίσχος έχευε θηλυτερήσι γυ- καθ' ημέραν μεταλλάττει την ιδίαν κίνησιν.

ναιξι · και είκ' ευεργος έησιν. Ευρώπη, παρα το ασσον είναι τοϊς απ’ Ευρώπης ούσιν
Εύξω, εις το εύπτώς .

50. Ευρώπη δε από του εύρους ωνομάσθη. έστι δε η χώρα
Εύοσμος , εύοσμος , ευώδης. του Οδυσσέος.

Ευοδώσω , ετοιμάσω , οδηγήσω. Ευρήματα , βουλεύματα.

Ευπερίστατον, το ταχέως μετατρεπόμενον , παρά το Ευρωπα, μεγαλόφθαλμον .

ευ και το πέρας. Ευρωτείων , ήφανισμένων.

Εύπαροιφα , ευκατέργαστα. Ευρωκρείων , μεγάλως βασιλεύαν..

Ευπάθεια , ευτροφία , σπατα ") . Ευρωτιώντα , σαπέντα.

Ευπρεπώς , ευχερώς , ευκόλας. Ευρύχωρος, παρά το ευρύ και το χώρος . το δε ευρύ

Ευπρόσιτον , ευπρόσδεκτού . παρα το ευ μόριον και το ορούω το ορμώ. το δε χά.
Ευπατρίδαι , ευγενείς. ρος παρα το χώ το χωρώ.

Σ

τροπη

>

5

1) reliquae litterae eraſae.
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Ευρώπεια, όνομα κύριον, τώ λόγω των δια του εια πλεονασμό του και ούτε , και μεταθέσει του ο εις και

προπαροξυτόνων. δεύτερον δε ότι τα δια του εια θη- εύτε. ο δε Ηρωδιανός , ότι εκ του ότε έστι πλεονασμα
.

λυκα επί του αυτού σημαινομένου δια της ει διφθόγ. του ε και κράσει του εο εις ευ δίφθογγον Δωρικώς

γου γράφεται. οίον ευριγενής , ευριγένεια , ιπποδύσης
ιπποδύσεια. Εύτείχεον, καλώς τετειχισμένον. τα εις ος από ου

Ευσέβεια , τω λόγω των δια του εια προπαροξυ- δετέρων σύνθετα , απ' ευθείας συντίθεται , οίον ξίφος

τόνων.
άξιφος , ρίγος δύσριγος , πλην του ευτείχεος , από γενι

Ευρώπη, όνομα κύριον , θυγατηρ του Αγήνορος , αφ' κής σύνθετον. άφειλε δε η σύνθεσις απ' ευθείας εί

ης ο 'Αγήνωρ βασιλεύσας της Θράκης προσηγόρευσεν εγένετο δε απο γενικής δια τον κανόνα. γίνεται

εκεί την χώραν Ευρώπην. και εκείνα τα μέρη ειςτο δε εκ του τείχος τείχεος και μετα του ευ μορίου ευ
όνομα αυτής Ευρώπια. λέγεται ταυτα υπέρ καλλι- τείχεος και εύτείχεον .
νούσαν. Ευτελής , ταπεινός , παρά το ευ και το τέλος . το δε

Εύρωσε , έστιν ευρώ, ευρήσω , ο β. αόριστος εύρον το ευ πολλάκις αντί του στερητικού α τίθεται.

και των πληθυντικών εύρον και κατά διάλεκτον εύρoσαν. Ευτελής, το τέλος πολλά σημαίνει και την δαπάνην,
Ευρυ , το πλατύ παρα το εύδια και εστι το κοιμώμαι, πλά- αφ' ου την πολυτελ'. . Φησί. και ευτελείς τινας, τους

τους γαρ χρήζει δια το περιστρέφεσθαι και κοιμώμενος. μη επί πολυ χαίροντας ταϊς δαπάναις . και το τελωνι

Ευρωτιών, εκ του ευρως ευρώτος η σηψις. κον τέλος συνήθεις λέγεται, ότι και εις το τέλος .

Ευρωστως , υγιώς , εκ του ρω το υγιαίνω. Είσαι το χοιριδιον, οι ούτω λέγοντες αμαρτάνουσι.

Ευρυαγυιαν , πλατείαν , μεγάλην. ευρυς δε παρα- δεϊ γαρ θύσαι λέγειν και παρ' “Ομήρω ει δε κακώς γέ

σύνθετον , παρά το εύρος , τούτο παρα το ευρεϊν , ό20 γραπτο, συαλους εύοντας εν αυλή.

εστιν ευκόλως Φέρεσθαι. Ευτραπελία, η αναισχυντία ειαι ύβρις , παρά το ευ

Εύς , ο αγαθός , παρα το έω το υπάρχω εύς , ως ήδω τρέπεσθαι τον λόγον.

ήδύς. ούτως ή γενική εέος , το θηλυκόν έη , εξ ου και Ευτράπελος , και μετα σεμνότητος χαριέντως λέγων .
δοτηρες εάων , ως πύλαι πυλάων: και εις το ευερ- παρα το ευ τρέπεσθαι τον λόγον.

γετης. Ευτραπελία , μωρολογία , κουφότης , απαιδευσία .
'Εύς, πάϊς , ιδίωμα Αιολίδος , το εύς και το παις κατα γονε δε από του στρέφω ρήματος ή τρέπω , οιονεί εύ

διαίρεσιν εκφωνούμενα και ου κατα κράσιν. το γαρ ευς στρεπτος , ευτράπελος , και ευτραπελώ , ως. Φιλόσοφος

εύς έστιν, ή το παίς παίζ . και σημαίνει ο αγαθός Φιλοσοφώ. και εξ αυτού και ευτραπελία. και εις το

παίζ . και το ουδέτερον εύ και κράσει εύ. σκώμμα.

Ευσεβής , εις το δίκαιος. 3οΕυτυκτον , καλώς κατεσκευασμένον. έκ τοϋ τεύχω,

Ευρίσκω, το ρι Ιώτα διάτι ; επί των εις κω ρημά- τεύξω, τέτευχα , τέτευχμαι, τέτευκται, αποβολή του και

των πέφυκε τo η τρέπεσθαι εις ι. πλην του μνήσκω τέτυκται, όνομα ρηματικών τυκτος καιμετα του ευμορίου

και θνήσκω και αλδήσκω και κικλήσκω. ευτυκτος. ο κανων , τα είς ος σύνθετα κοινα εισι τω

Έϋσσέλμοιο , ευκαθέδρου. σέλματα γαρ αι των ναυτών γένει , και ομοφωνούσι τα θηλυκα τοϊς αρσενικούς .

καθέδραι , δηλαδή αι των ερεσσόντων καθέδραι. ως Εντολμος, γενναίος.

από του έρεισμα γίνεται σέλλις. και σημαίνει την κα- Ευφραίνειν , το μετα ωφείλας ψυχαγωγείν , τρέπειν,

θέδραν, εξ αυτού σέλλα. η γενική σελλίδος , και εξ δε το μετα πάσης, και εις το ύφρανεν.

αυτού βήμα σελίζω. και κατά παραγωγής σελισμα Ευτυχής , εις το όλβιόδαιμον.

και συγκοπή σέλμα και τροπή του και εις ος. ως σχή- Ευφραίνω , ει του ευ μορίου, και του Φρήν Φρενός .
μα εύσχημος. 4οΕυφρόνη, η νυξ, παρα το ευ Φρονείν εν αυτή , ως Με

Ευθύς και ευθύ και ευθέως διαφέρει. ευθύς μέν έστιν νανδρος. εννυκτ ... βουλας , όπερ άπασι γίνεται διδούς

ο κανών, ευθυ δε το γυμνάσιον αντί του κατ' ευθεί: έμαυτω.

αν του γυμνασίου , η ευθύ το κανονιόν. το δε ευθέως Ευφυής και ευμαθής διαφέρει. ευφυής μεν γαρ παρα
αντί του χρονικώς επιβόημα. ο ούν εναλλάσσων αμαρ- 'Αττικούς λέγεται και προκοπτικός. ευμαθής και εις μά

τάνει. τινές δε το μεν λέγειν επί τινος ευθέως , οίον, θησιν ταχύς , ο προς μάθησιν εύ πεφυκώς.

εαν μέν ή θηλυκόν το όνομα , η ευθεία οδος, η ευθεία Ευχερώς, ευκόλως, ραδιώς , ώσπερ από του εναντίου
βακτηρία , έαν δε άρρεν ευθυς ο κανών. εαν δε ουδέ . δυσχερής, παρά το δυς μόριον και το χειρ χειρός και με

τερον ευθύ το ξύλον . οι δε αρχαίοι ενίοτε το ευθύ τα βιας τινι κολλώμενος , ούτω πάλιν απο του ευ μο

έτίθεσαν , το εφ' οδού της τεινούσης επί τινος τόπου, ρίου και του χείρ χειρός γίνεται ευχερής , το μετ' ευ

οίον , ευθύ της στοάς, ευθύτων αρωμάτων. το δε κα-50 κωλίας , και χωρίς κόπου τη χειρί λαμβάνειν και επι

τα των αρωμάτων ου λέγεται , αλλ' ευθυς , οίον : γή θυμεϊν .

μαντος αυτού ευθύς έσομ' ελεύθερος. και ως τούτ' Ευχή, δια το ευ έχειν ήγουν καλόν.
είδεν , ευθύς ήν τα άνω κάτω. Εύχη και προσευχή διαφέρει. ευχή λέγεται επαγγελία

Ευστάθεια , ή καρτερία και η πριότης. τινών των κατ' ευσέβειαν αφιερωμένων θεα, προσευ

Εύσπλαγχνος , παρά το ευ μόριον και το σπλάγχνον. χη δε δεήσις , κατ' ικετηρίας τω θεώ προσαγομένη.

σπλάγχνα δε δια το πλησίον αλλήλων υπαρχειν και Εύχωλή , παρά το εύχω εύχυλή, ως παύσω παυσωλή.

σφάττεσθαι αλλήλων. σπλάγχνον δε ετυμολογείται, Ευχή διάφορα σημαίνει, λέγεται γαρ το λεγόμενον

οίονεί πέλαγχνα , ο σημαίνει το καλόν , ή δια το σπαν απλώς , ως το εύχετο δ' εξ Ιθάκης γένος έμμεναι το

την τροφήν. καυχώμαι , ως το, ός μιν έβαλε φθάμενος και επεύ.

Ευστράφης, επιδέξιος εις επιστροφήν. 6ο χεται. σημαίνει το εύχομαι , ως το , εύχετο δ ' 'Απόλ.

Εύτ' άν , όταν , οπόταν , δύο μέρη λόγου , είτε επίβρη- λωνι ανακτι λυκηγενεή κλυτοτόξα.

μα χρόνου δηλωτικών , και αν σύνδεσμος και γίνεται Εύχωλή , παραγωγή ο τρόπος , παρα το εύχομαι ευχων

ούτως. ο μεν Απολλώνιος λέγει ότι εκ του ότε έστι, λη , ώσπερ παύσω παυσωλη.
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Εύχομαι και επεύχομαι διαφέρει. αντί του προς , ως παθητικός έφειμαι, η μετοχή και εφειμένος , το ουδέτε .

και το επι όρκων, αντί τουυπέρ άνω την διάνοιαν έχειν 1 ). ρον εφειμένον ,

και το επευχόμενος , αντί του προσευχόμενος , και επί Έφελντο, έων έστι βήμα, και σημαίνει το κορεννύω, επει
γούνασιν, αντί του προς τους γόνασιν, ή προς τα γό- και εώμ ν πολέμοιο , αντί του κορεσθώμεν. και εξ αυτού

νατα. ο δε Ηρωδιανός , ότι ίσως εκ τού έχω πεποίη- παράγωγου έηαι , ο παθητικός ενεστως έρμαι και κράσει
ται , κατά πλεονασμόν του υ. οι γάρ ευχόμενοι αξιού- είμαι και ο παρατατικός ε'μην , το τρίτον των πληθυντι

σιν έχειν ων βούλονται. το ενεργητικόν δε ουκ έστι , κών είντο , και μετα της επί προθέσεως εφελντο , αντί

τότε γαρ απολιμπάνουσι τα τε ενεργητικα τα τε παθη- τού απολαύσουσιν. επεί ούκ είχον ουδέν όπου εθελντο.

τικα . εν ώ άν δήματι εναντίως έχει το σημαινόμενον, Έφεστιος, ένοικος , πολίτης, αυτόχθων. το στι ιτα
τώ της Φωνής χαρακτήρι. οίον, ριγώ, κάμνω , πυρέσ-10 διάτι; τα δια του το επίθετα , η κύρια , ή και απο-

σω, αρίσσω, πάσχω, ομοιως εύχομαι , ορχούμαι , ίπ- τόπου λαμβανόμενα , δια του ιώτα γράφεται. ή ατο

πάζομαι , φείδομαι, τυπον μεν έχει παθητικού, σημα- του εστία. τούτο δε ότι τα τού ια παροξύτονα θηλυκά

σίαν δε ενεργητικού. δια του και γράφετα. διότι δασύνεται ; το ε επιφερομέ

Εύχος, και καύχημα,δόξα , εκ του αυχώ και σημαίνει το νου του σ , ω υπoτέτακται αντίστοιχον ψιλούται , ευ

μεγαλύνω και καυχώμαι , αύχος και τροπή του α εις θυς , έσχατος. δασύνεται δε το εστως , ήν δε ο Πε .

ε εύχος , αντί του καύχημα. ή απο τού ευχή και σημαι τρος εστως και θερμαινόμενος , έσπόμεθα , και εστία

νει την καύχησιν. τούτο δε παρα το εύχομαι τούτο και έστιος , και εφέστιος. και ποια είσι τα αντίστοι

παρα το ευχη και τούτο παρα το ευ έχειν. χακαι τα ψιλα και τα δασέα . ψιλα μεν τρία , και ,

Ευωδίας , εύοσμίας , καλής αποφάσεως. και δασέα τρία 9 , Φ , χ.

Ευώδης, ο εύοσμος , εκ του άω , το πνέω αής και ευ-2οΕφετής, ο δικαστής.

αής , και εξ αυτού ευάδης και πράσει ευώδης. το ω 'Εφεσις, από του ελάττονος επί μείζον φυγή και με
μέγα διάτι ; τα δια του ωδης μετουσιαστικα , δια του τάθεσις. καλείται δε και έκκλητος , παρά το εκκαλεί

ω γράφεται, χωρίς των παρα το πούς , οιον τριπόδης, σθαι , και παραιτείσθαι και φεύγειν το πρώτον και

τετραπόδης.
έλαττον δικαστήριον .

Ευώνυμος, η χείρ κατ' αντίφρασιν . ας και το άρι- 'Εφέντες , επιπέμψαντες.

στερα παρα το άριστος. 'Εφετών , επιθυμητών.

Ευωχία , ευεχία, ήγουν παρα το ευ έχειν , ότε επι τας Έφετμέων, τουτ'έστιν εντολών , επί γενικής των πλη
των θεών παρεγένετο τίμας. βελτίον δε από του τρο- θυντικών , και κατά πλεονασμόν του ε. κλίνεται δε

Φην ημίν εύ έχειν. και γαρ παροχή, ότι πολλή οχή πρό. ούτως , η εφετμη , της έφετμής , η γενική των πληθυν

κειται. κατ ' επαύξησιν του ο εις ω , ευωχή και ευωχία" 30, τικών εξετμών , και κατά πλεονασμόν του ε, έφετμέων.:

"Εύδμητον , εύτηκτον. 'Εφετμη, εντολή , νουθεσία , επιστολή, πρόσταγμα,

Εύ, ο σημαίνει το καλώς. εν δ' οίκάδ' ικέσθαι 2) παρα παρα το ειμι έσω, και όνομα ρηματικόν έτμή. και εν

το ευς όνομα θεράποντα εύς Ιδομενηος 3). συνθέσει έφετμή.

από του ταχύς επίρρημα ταχύ και όνομα το ταχύ Έφόλκιον, πλοιάριον , πηδάλιον , από του εφέλκε
παιδίον 4 ) , και ευρύς εύρυ ώστε ευρυ ρέειν δια γαίης σθαι την ναύν, η εφέλκεσθαι από της νεώς .

πυλήων 5) , ούτω και εύς εύ , και συναιρέσει ευ. και Εφήμερον, δια το ευμετάβλητον προς την εκάστης

ώφειλε κατά τον λόγον της συναιρέσεως οξύνεσθαι, ότι ημέρας κατάστασιν. και " μηρος. τοϊος γαρ νοός εστιν

η βαρεία εις οξείαν , και ουχί εις περισπώμενον με . επιχθονίων ανθρώπων , οίον επ ' ήμαρ άγησι πατη

θίσταται. περισπάται δε κατα τούτον τον λόγον, καθ' ανόρων τε θεών τε.

όν πασα δίφθογγος μετα τού ε ) επί τέλους κειμένη,40'Έφηνεν, εις το εξέφηνεν.

και εφ ' εαυτής έχουσα τον τόνον περισπάται. σεση- Έφηπται , επικρέμμαται, παρά το άπτω το αρτώ , και
μείωται το ιδού , ιου , ού . παθητικός ήμμαι , ήψαι , ήπται και εφήπται .

'Εχρήν , χρόνου παρατατικού , και ουχί επίρρημα. Έφιάλτης, τον ενδιάθυτον , και εκ φύσεως παρετό

Έφαμίλλως , επιζήλως. μενον λόγον τους ανθρώποις . ή τον έφαλλόμενον άν

'Εφάμιλλος και συναγωνιζόμενος. και εις το άμιλλαν. θρωπον ατάκτως. έστι δε μετοχή , έστι δε και όνομα

εξ ίσου 7 . κύριον , και ο αγαθός δαίμων.

"Έφαν, είπον οι Βοιωτοι επί των μη εχόντων την μετ- Εφήσθη, εχάρη.

οχήν εις σοξύτονον , έβημεν έβαν ποιούσι, ούτως και Εφήδοιτο, τέρποιτο.
έφαν , εκ του φημι , ο παρατατικός έφην , το πληθυν- 'Εφήσθα , είπας.

τικόν έφαμεν. αλλ' επί του παρατατικού των εις μισο'Εφιείς, εκπέμπων , μετοχής ενεστώτος , από του ίημι,
το τρίτον έφασαν , και Βοιωτικώς έφαν . Γεις , ιέντος , και συνθέσει αφιείς και διείς.

"Έφανεν , εις το εξέφηνεν. Έφίεσθαι , εκ του ίμαι , το παθητικών τεμαι , το δεύτε

ΕΦάντησαν , εις το Φάανθεν. ρον Τεσαι , το τρίτον Tεται και το απαρέμφατον εφίεσθαι.

Έφασκoν , έλεγον , παρατατικών , το θέμα Φάσκω. Έφικεσθαι , εκ του ίκω, ικεσθαι και αφίκεσθα το
γέγονε δε παρά το Φώ το λέγω , εξ ου και φημι , ου καταλαβείν , εξ ου και εφικτον , και ανέφικτον , και

ο μέλλων φάσεων , και κατα πλεονασμον του και φάσκω. δυσέφικτον.

*Έφη , από του Φημί , αορίστου δευτέρου. ' Εφιζον , το καθιζον , μετοχή ουδέτερον. το θέμα ζω ,

Έφειμένον, εντεταμένον , προστεταγμένον , από του το σημαίνον το καθέζομαι , και μετα της επί τροθέ

εφίημι , »ο μέλλων εφήσω , ο παρακείμενος έφεϊκα , ο σεως επίζω και εφίζω. η μετοχή εφίζων , εφίζοντος,

ως γαρ

2
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1 ) αντί του προς - έχειν. Corrupta cf. Ειym. Μ. . 2 ) 11. , Π. ΧΙΙΙ , 210. 5) 1. V, 545. 6 ) L. μετα του υ . cf. infr . 1 .

19. 35 μ. ΧΧΙΙΙ , 528.11. . 4) ταχυ παιδιον F. πόδας ταχυ εα νοσφιξοίμεθα με fine ,
7) cf. Plato p. 316. Β. Τ . ι .και
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HEVOI.

το ουδέτερον το εφίζω το δε ζω από του: έως το κα . 'Εχθήρων , " εκ του εχθρος εχθαίρω και εχθήρω.
θέζομαι . εχθήρων μισών, αποστρέφων , βδελυσσόμενος.

Εφικτον , δυνατόν , καταληπτόν. "Έχθιστος , ο μισητος , έκ τού εχθρός.. ετυμολογεί::

Εφιεμαι , επιθυμώ. ται δε εκ του θορώ το πηδώ και εχθορώ , ο μέλλων

"Εφιείς , συγχωρών. - εχθορήσω εχθοράς και συγκοπή εχθρος , ο έξω ημών

Έφίενται , επιθυμούσι. προσερχόμενος. ή παρά το έχθης γέγονεν έχθιστότε.

Έφιζάνει , επικαθέζεται . ρος το συγκριτικόν , το υπερθετικών εχθρότατος , και

Εφικνούμενοι , προσεγγίζοντες, παραγενόμενοι. ο δεύτερος τύπος έχθιστος.

Έφ/κοιτο , νοήσεις , εφάψαιτο. "Έχθος , το μίσος , παρά το απόβλητον , και εκτός

"ΕΦοίτα , παρεγένετο , ήρχετο. το ημών είναι . διάτα ψιλούται , τάν φωνήεν προ δασέος
'ΕΦοίνιξεν, ήμαξεν. ψιλούται. και εις το απεχθής.
'Εφ' υγρήν , επί την θάλασσαν . 'Εχθρος, παρά το έξω ημών θορείν , ήγουν πηδάν και

Έφύζα , έφύσα . είναι .

"Έφυς, υπάρχεις . 'Εχθρός πολέμιος και δυσμενής διαφέρει. εχθρός μεν

'Εφύπερθεν, υπεράνωθεν . γκο και πρότερος φίλος. πολέμιος δε και δι' άτλων χα

'ΕΦοτρίδες , είδος ιματίου. ρών προς τον πέλας. δυσμενής δε ο χρόνος την προς

'Εφώρμησαν. επήδησαν , επήλθον. τον ποτέ φίλον έχθραν διατηρών , και δυσδιάλλακτον

'Εφότω, εφ' ώ τινι .. έχων.

Εφόδια , αρμόζονται αναλώματα της οδού . *Έχιδνα, παρα το έχις , δε σημαίνει την άφιν , γίνεται
Εφόσον , ένoσoν , αφ' ου . 20 έχια , και πλεονασμό των συμφώνων γίνεται έχιδνα.

"Έφορος, ο πάντων επόπτης , και θεωρος θεός · κα- εν αυτή τον 'ίον έχουσα.

λούνται δε και οι τα των πόλεων ώνια επισκεπτό. Έχής, ο πλούσιος, τινές δε είδος όφεως .

«Εφυ, εγένετο , εγεννήθη.
Έχίνος , το ζώον , παρά το συνέχειν εαυτό στρογ

,
γυλούμενον. . το δε θαλάσσιον καθ' ομοιότητα των

Εφετών, καλών, εραστών, επιθυμητών, , ακανθών και των ορνίθων , κατα ποιότητα σχήματος.

Έφοδευσάτωσαν , κατασκοπευσάτωσαν.
κακώς δε Καλλίμαχος των βοών τας κοιλίας είπεν.

ΕΦρύαξαν , αλογίστως επόρθησαν , έστι δήμα συζυ- Εχίνος , δια του Ιώτα , τα λόγω των δια του ινος

γίας δ , των βαρυτόνων , χρόνου αορίστου πρώτου , το προπερισπωμένων. το δε εχίνος πολλα σημαίνει, τον

θέμα Φρυάσσω. τούτο παρα το οφρύς, οφρύος , οφρύσ.30 θαλάσσιον εχίνου , και τον χερσαίον , τον λεγόμενον
σω , και αποβολή του ο , και κατα προσθήκης του α ακανθόχοιρον... έστι δε και είδος χυτρας και λέβητος,

και σ Φρυάσσω. Ο αόριστος Φρύαξα. και το τρίτον και μέρος γαστρός . ή παρα το έχεις πολύν εχίνον.
των πληθυντικών έΦρύαξαν. : ο ,3 η παρά το ανέχεσθαι πλησίον αλλήλων.

"Έφύχθη , ρήμα παθητικόν αόριστος. ο παθητικός πα- 'Εχίνος , χερσαίον ζώον, και οι παροιμίαι , πολλή δ'
ρακείμενος πέφυγμαι , πέφυκται , ποιητικώς , και η αλώπηξ αλλ' εχίνος εν μέγα . είρηται παρά το έχ 10 .
μετοχή πεφυγμένος , κατα συστολήν. έκ τού Φεύγω εν γαρ το αλέξαι τον επερχόμενον , συνηλούμενον το

γαρ πέφευγα, η μετοχή και πεφευγως , του πεφευγότος , των ακανθών περίβολον, προβάλλεται ως έρυμα , εχί

η αιτιατική τον πεφευγότα. νος δε και η γαστηρ , ότε μάλιστα βοών ποθέουσιν
Έφύμνια , οι ύμνοι , : οι μετ ' οργάνων και τέχνης εχίνοι.. και αυτή δε παρα το έχειν εν αυτή την τρο

αδόμενοι. έκ τού εφύμνιος, τούτο παρά τον ύμνος,4ο Φήν. και ο λέβης ομοιως εχίνος. Καλλίμαχος. έζης40: .

ύμνιος και εφύμνιος. το δε ύμνος, παρά το υπομένω,, ται δ ' ουχ ίππον αέθλιον : ου μεν , εχίνον βουδόκον,

υπόμονος τις ών και ύμνος. το μνι ιώτα διότικαι τα αντί του λέβητα. όταν δε θαλάσσιων ομοιως, από του

από τών εις ος δια του ιος , επί του αυτού σημαινομέ- έχειν εν εαυτώ , αφανών των σαρκών ουσιών. ή έχI

νου , παρηγμένα , ει μεν βαρύνεται δια του και γράφε- νος κατ' αντίΦρασιν , δια το μη δύνασθαι έχεσθαι δια

ται , οίον, κάπρος, κάπριος. ει δε οξύνεται , δια της τας ακάνθας, ό έστιν ακράτητος .

ει διφθόγγου γράφεται , οον, αρνος, αρνειός : ει δέ "Έχιο , ο όφις, ότι μόνη των οφέων μη ωοΦορούσα
προπαροξύνεται , δια του και γράφεται: οίον , Αίτωλος, .. τίκτει, και παρ' εαυτώ κατέχει , και ζωοφορούσα τίκτει,

Αιτωλιος τοϊός έην ΤυδεύςΑιτύλιος , ορθος όρθιος: ουκ ώον , άλλα τέλεια τα ερπεται από του κατέχειν

και τα όμοια . ούν έχις .

Έφθόν και οπτών διαφέρει. οπτον μεν γάρ έστι τόσοΈχόμενος, περιπατών, η κρατών.
αμέσως το πυρί ομιλούν. έφθoν δε, το μεθ' ύδατος 'Εχυρός , ο ασφαλής , παρά το έχω έχυρος , όθεν
ενόμενον. και ενέχυρον .

'Εχθές , επίρρημα καιρού δηλωτικών παραστατικόν. γί- "Έχω, εις το δυσκάθεκτον , και εκκεχειρία , και ίσχω,

νεται παρά το εκτός, εκτός γαρ είρηται ο παρελη
ó και όχμάσας.

θως χρόνος , εκτές ούν και έχθές. η παρά το εχθέω "Έχω σημαίνει πέντε. έχω το κρατώ και κατέχω, εξ

το τρέχω, εχθές και εκτές , η έχθεύσασα και παρελ- ου και το έχεις το κρατεϊν , και είχετο αντι του

θουσα ημέρα. η παρα το εκθείν ό έστι παραδραμείν . εκρατείτο. · έχω το οικώ , εξ ου και έχειν το οικείν ,

τούτου χάριν και έστιν αναλογώτερον το εχθες και το και έχοντες οι οικούντες. έχω το ελαύνω , και είχετο

χθές.
ομοιώς, και έχω, το φυλάσσω και φροντίζω , εξ ου και

'Εχετλη, το κράτημα του αρότρου, παρά το έχω τοσο έχω έχουν μεταποιού, Φροντιζε, μιμνήσκου. έχω το

κρατώ , και τλώ το βαστάζω. γαμώ , εξ ου και έχειν το γαμείν , και είχετο - εγα.

'Έχέγγυον, ασφάλεια , το εγγύημα. ή το έχον έγ- μείτο , ως εχομένη , γαμουμένη.
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νεισε .

-

έω ,

Έχόμενα , επίρρημα μεσότητος, αντί του παραπλησίως. "Εωλον, αργον , άπρακτόνο χθεσινόν , ακάθαρτον.
έκ του έχω το πλησιάζω , ως το , εχόμενα τρίβους Έωλοκρασία , η χθεσινή μέθη , όταν έν συμποσίω πι
σκανδάλων . νόντων ανδρών και καθευδώντων ένίων , άλλοι την τρυ

Έχρηματίσθη , έΦωταγωγήθη , προε μηνύθη. γίαν προχέωσιν. έθος ήν τοΐς νέοις δειπνούσι και νυ

'Εχρησε, χρησμον δέδωκε. είρηται δε αντί του εδά κτερεύουσι καταχείν των κοιμωμένων των εύλων δεί

πνων τους ζωμούς , προς τοιαύτην παιδίαν τετραμμένοι,

Έψεύσθησαν, πόθεν , από του ψεύθω ψεύσω, ως εγώ δε μάλλον νομίζω, πεποιήσθαι το όνομα, από

νήθω νήσω , ο παθητικός. ενεστως ψεύθομαι , ο παθη
ó

του ρήματος , από των εώλων , ή έστιν αρχαία, ότι

τικός παρακείμενος έψευσμαι, ο αόριστος εψεύσθην, τα πράγματα τα αρχαία συγκεράσας κατηγόρει ο Αλ .

το τρίτον των πληθυντικών εψεύσθησαν, ώσπερ ενέ -το σχίνης. ή εωλοκρασία η χθεσινή μέθη. άυλον γαρ το
στησαν . χθεσινόν , παρά το την έω ελαθήναι. ή έωλον το λυ

Έψώμισεν, εκ του ψωμίζω, τούτο ψώ , ψωμος , τούτο τον. ή το μη πρόσφατον αλλα χθεσινόν , παρά το

παρα το ψω το κόπτω , ο εις μικρα κεκομμένος άρτος. δε σημαίνει το περιπατώ. σημαίνει δε έπτα το'

Έψία , τα απο λόγων έχοντα παίγνια , οίον , έπεα έπη, έω.

και φιλέψιος . δασυνομένη. μεν φιλοπαίγμων έστι , ψι- Eών, υπήρχαν , μετοχή αορίστου δευτέρου, διότι ουδέ
λουμένη δε Φιλόλογος . ποτε μετοχή ενεστώτος αξύνεται και πλην του εκων .

Έω, εις το ανειμένος , και αποινα , και εανός , και είαρ, και ουδέποτε μετοχή δευτέρου αορίστου βαρύνεται ,

και ειεν , και είμαι , και είαι , και εισι , και ειώσει , πλην του πέφνων , ώστε το εων δευτέρου . αορίστου

και εμπεδώσαι, και εννύω , και έπεισι , και έσθης, έστιν .

και έτος , και ετήσιον , και εύρε , και εύρος , καiz Έως, εις το ήλιος και ηώ.

εφελντο , και έoλoν , και ήμην , και ήύς , και ιέναι , Εωσφόρος , ένας φόρος, δια του εκ της εώας Φέρε
και ίντες , και ίφι , και των , και κάθου , και λευχεί- σθαι και ανατολικός αστηρ και πρωϊνος , και την επαν

ματα, και μεστον , και νεανικών , και περιπέζια , και Φέρων , και αυτός και φωσφόρος καλείται.
τελεί. Έωξαν , ανέωξαν .

Έώκει , όμοιος ήν , βήμα υπερσυντέλικών , και παρακείμε . Εωμεν , συγχωρώμεν.

* νος έoικα. και σημαίνει τρία. ο υπερσυντέλικος ώφει- "Έως, η προ του ηλίου ανατολής ώρα.

λεν ήoίκειν. αλλ' ουδέποτε λέξις Ελληνική , από του "Εωλον , ψυχρoν, μάταιον , ανώφελον.

η αρχομένη επιφέρεται το ο, χωρίς ει μη εν διφθόγγω "Έως ου επιστρέψη, υποτάσσει το έως επίρρημα.
είνη. κατα διάλεξαν 1 ). ηούς δε και μάλλον.. ούτως αναφορικών , μετα της ου αρνήσεως ευρισκόμενον. έως

ούν και το εύρταζον εγένετο. ή έσωθεν μακρόν, ήτο ου ανταποδώς μοι.

έξωθεν βραχύ. ομοιως και το εώλπειν, και το εώργειν. "Έωλος , κύριον , και Αίολος και ποικίλος .

" Εωλος , ο χθεσινός , έκ τού έως , και σημαίνει την ημέ- "Έω, το καθέζομαι.

ραν , και του λύω , ο υπο πολλών ημερών λυθείς. Τέλος του Ε στοιχείου τη

$
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Ζαβουλων, από τους βάλλω βολή και βουλη και λείς και οι 'Αττικοί την δια την ζα φασίν . . ούτω και

μετα τουζα επιτατικού μορίου - ζαβουλων , πάνυ εις το ετυμολογία και σημα.

βουλευτικός, Ζάλη, η ταραχή της θαλάσσης, ή τού αέρος .. παρα

Ζαγρεύς, ο μεγάλος αγρεύων , ως , πότνια Γη , Ζα- το ζα και τοάελλα.

γρευτε θεών πανυπέρτατε πάντων, και την 'Αλμαιονίδα Ζάλη, παρα το άλς αλος άλη και σάλη.
η παρα

γράψας έφη 1). τινές δε τον Ζαγρέα υιον άδου φα- το άλλο το πηδώ, η άγριουμένη και όγκουμένη θά

σιν , ως Αισχύλος έν Σκύφω, Ζαγρεϊ τε νύν με καί4ο λασσα: κυρίως δε λέγεται ζάλη επί της θαλάσσης,
πολυξένα χαίρειν . εν δε Αιγύπτω ούτως αυτον δια παρα το ζειν την άλα, ήγουν όγκούσθαι υπό ανέμων.
τον Πλούτωνα καλεί , τον αγραίoν τον πολυξενότατον , και εις το τρικυμία .

δια των κεκαηκότων.
Ζαμενής, εύψυχος , μέγα μένος έχων , τουτ'έστι ψυχι

Ζάθεος , πάνυ μέγας , θαυμαστος , παρά το ζα και κην προθυμίαν , ή ζαμενής , ο άγαν οργίλος. παρα

το θεός. και ζαθέα , και Ιωνικώς τροπή του και εις η το ζα και το μένος , ο σημαίνει την οργήν και τον

Καθέη. θυμόν.

Ζά- θεος , θείος , ο άγαν θαυμαστός. ζα σημείον έπι- Ζαφελος , σημαίνει τον μεγάλως επικαθήμενον , ή
τάσεως. ηυξημένου , παρά το ζα , και το οφέλλω το αυξάνω,

Ζάλακας, μισόβλεπτος , μιαρος , μισητος , παρά το ζα ζαφελως , και το μεν ζάφελος προπαροξύνεται λόγω

και το λέω. σημαίνει δε τον ρίτζον. 50 τοιούτο. τα εις ος λήγοντα συγκείμενα , παρά το ζα

Ζάπορος, νεακόρος , ήγουν ή διακονούσα περί το ιερόν,. προπαροξύνονται , οίον , άθεος , ζάκοτος , ούτως ούν

ή ο ιερεύς και τον ναόν σαρών. κορεϊν γαρ το σαίρειν και ζάφελος. το δε ζαφελούς περισταται , επειδή τα

' Αττικώς. το γαρ ζα ούκ έστιν ενταύθα επιτατικών,
' είς λαός επιρρήματα , παραληγόμενα τα ε, ως επί το

αλλ' αντί του δια προθέσεως , ίν ' η διάκoρoς. οι Αιο- πλείστον φιλεί περισπάσθαι , οίον , ευτελώς, οίς και

* Α..

1 ) ον δ.φ9. etc. CorruptiTune . 5) conf. Athen . L. XI. p. 161. Β .
1.Υ " .
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το ζαφελώς συνεξέδραμε: πρόσκειται ως επί το πλεί- : βον οξύτονου , μακρύ κατάληπτον, εις σ ' λήγον , δια
* στον , δια το ευτραπελώς , είκέλως. καθαρού του ος κλινόμενον , τον χρόνον της ευθείας

Ζαχρεί και , ζαχρείεντος , ο βίαιος και σφοδρός. θέλει φυλάττειν εν τη γενική οίον , δμως ομώος,.
Ζαχρειών , σφοδρών, πνεόντων , και ζάχρειoν το σφο- θως 'θώος. και ώφειλεν είναι Ζευς Ζέος · ο δε έτε.

δρόν. ρος λέγει, ότι τα εις ευς δια του εος κλίνεται , και

πάω , το καθεύδω , ου ο μέλλων ζώσω , αντί του καθευ- ώφειλεν είναι Ζέος. των ούν δύο κανόνων μαχομένων,

δήσω.: εισήχθεν ή των Βοιωτών διάλεκτος , και εγένετο Ζευς

Ζάω, το ζώ , εξ ου και το προσ1) ζή , και κατ' έκτασιν Διός Ζεύς ποτέ βαρύνεται και ποτέ οξύνεται: βαρύ

νεται μεν , ως Ζευς δ' "Έριδα προβαλλεν. οξύνεται: δε,

Ζαχρελης , κυρίως ζαχρείες εστί το βιαίως ταϊς χερσίτο Ζεύς με μέγας Κρονίδης άτη ενέδησε, βαρύνεται δε,
πραττόμενον, παρά γαρ τας χείρας πεποίηται η λέξις. επειδή αι οξυνομέναι λέξεις , αι δια την συνέπειαν τρέ

ως από την των βοών προς αλλήλους μάχην , μη συμ- πoυσι την οξείαν εις βαρείαν, επιφερομένου του εγκλι

φώνως εργαζομένων. εκείνοι γαρ πολλάκις ,όταν έλ- τικού μορίου , την ιδίαν τάσιν φυλάττουσι. σημαίνει

κωσι , κάμνοντες , έπερείδoυσι το βάρος προς αλλήλους. δε δύο · ' όνομα κύριον βασιλέως 'Ασσυριών και τον

Ζέειν και βράζειν, επί ύδατος βράζοντος κυρίως ζέειν, αστέρα.

- έστι και επί ανθρώπου, οίον , ζέοντι πόθω , θερμαίνει Ζευς, εκλήθη, ότι έζησεν , εν τη Κρήτη ου ο Κρόνος

επί ηλίου , του θερμαίνοντας τα πάντα. κατεπόθη, το πρότερον Δίας καλούμενος , παρά το δια
Ζέει, ογκεϊ. . μένειν τον χρόνον. βελτίον δε γάρ έστι λέγειν ότι

Ζέφυρος, ο άνεμος , είρηται δια τον το ζόφος , ότι από ζωής παρεκτικός. οι δε ότι το σώμα αυτού εσπαργά

του ζείφου, πνεϊ. ζείφον δε την δύσιν έλεγον οι αρ- 20 νωσαν. ότι δεύειν και βρυχάζειν αίτιός εστιν. κα!

χαίοι. γαρ πώς ο θεός τριώνυμος έστι και έκαστον αυτού
Ζέμα, το θερμόν , και η θερμότης , παρά το ζέω, των ονομάτων , ουκ έχει τας πτώσεις, αλλ' ο Ζεύς

ζέσω , ζεσμα και ζεμα , ως δέω , δέσμα και δέμα. έχει την ορθήν μόνον και την κλητικήν , Ζεύ άνα.

Ζεια δε είδος κριθής, τα εις α θηλυκα τη ει διφθόγ- πληρούνται δε και αι άλλαι ακατανωνόμαστοι" αι γαρ

γώ παραληγόμενα ή τώ ιώτα, επί μεν ουσίας οξύνεται, Διός και Διά και Δία , ουκ έχουσι την ονομαστικήν,

οίον , ζεια , φεια , χροιά επί δε πράγματος βαρύνε- αλλ ' αεί η ονομαστική Δία , όθεν ο Πλάτων, Ζευς είναι

ται , οίον , αινεία , χρεία . Ζειαι , ζεαι , από του ζεειν φησί , δι' ου ζωμεν. Ζήνος δε και Ζήνι και Ζήνα

ημίν αίτια , και γαρ πας και ζών θερμότητι χαρακτερί- απ ' όρθής του Ζήν. οι δε φυσικοί δίνα απ' ορθής

ζεται . πτώσεως . λέγεται δε αυτόν τον αιθέρα είναι δια. ότι

Ζειαι, αι ολλύρι , αι του ζήν αίτιο , ως παρά το ζέω,30 έμπειρος εστι και ζέει, αλλ' αιθήρ τίκτει σε κόρες,
ζεαι και ζειαι ζεαι γαρ αι κριθαι..

Ζευς ως ανθρώποισιν ονομάζεται.

Ζείδωρος,παρά το ζήδηόδωρος, και κατά συγκοπήν Ζέφυρος, o και λίψ , ότι από ζείφου πνεϊ ζείφονή δε
του ο ζήδωρος , τροπή Βοιωτική του η εις ει δίφθογ- την δύσιν » οι αρχαίοι έλεγον.

γον, ώσπερ ουτω ουτήσω , ωτειλή, ζείδωρος, ή τα Ζέφυρος , ότι εκ των ζοφωτάτων της δυσεος πνεϊ . -,
προ το ζην δωρούμενα τουτ'έστιν η γή. ή παρά τοή παρά το Ζέφυρος , παρά το ζωοφόρος είναι . τρέφει γαρ τους
ζέειν , ζεέδωρος και κατα κράσιν των δύο εε εις την καρτους. ή παρά το ζωή και το φέρω, και τον ζην

ει δίφθογγον ζείδωρος . πάσι παρέχων , και τι μετέχει το ζήν , τω γαρ θε

Ζείδωρον, παρά το ζήν δωρεΐσθαι. αυτή έστιν ή το ρει πνέοντι αυτώ οι καρποί αύξονται.

θερμότατον αμα εν τω σώματι εμποιούσα, Ζηκχος , η εκ χοος , πόνους τιθέμενος εις γαίαν ,

Ζεϊρα, σημαίνει την ζώνην και χιτώνα και κλαμίδα.4o θεν τρυφάν είθισται έκπαλαι των χρόνων. Φιλεί γαρ
δια της ει διφθόγγου γράφεται , παρα γαρ το δείν , όντως ιδίοις μόχθοις τρέφεσθαι , ήπερ εισάγειν ειιύτο

εστι το δέσμειν , και μεταθέσει του δ εις 3 ζεϊρα. εξ αλλοτρίων μόχθων.

Ζείφων , εις το ζέφυρος. Ζήθι, δήμα προστακτικών, κατ' έκτασιν έστιν η θι
Ζεύγλη , παρα το ζεύγει , ζεύξω , ζεύγλη. συλλαβή. έστι γαρ άω το πνέω ,έστι γαρ άω το πνέω, και μετα του ζα

Ζεύγλη , το του τραχήλου μέρος , ή το άκρον του ζυ. ζάω ζώ, και κατα κράσιν Δωρικήν του α εις η ζη. το

γού , καθ' ου ο ζυγός, " Όμηρος: ζεύγλης εξερείπουσα, τρίτον του παρατατικού έζαε, έζα, και το προστακτικών

παρα τον ζυγόν ουδείς έκανε. παρα το ζεύγω ζεύγλη, ζή . ως τάω, τώ, της , τη. τη προς 2) οίνον Κύκλωψ.

ως αίξω αίγληκαι μετα της συναιρέσεως. αντί του δέξαι, και προσθέσει της ζη συλλαβής γίνε.

Ζεύγος, παρά το ζεύγω , ομοίως ο μέλλων ζεύξω , και ται ζήθι.. ή απο τού ζάω το καθεύσιν , ου ο μέλλων

ζεύγος , ως παρά το τεύχος . 50 ζάσω , αντί του καθευδήσω, ζώα ζω , εξ ου και το

Ζευγίσιον, το χαρακτήρα των δια του ισιον , οίον,, προστακτικόν ζη και επεκτάσει ζηθι:

αφροδίσιον, αρτεμίσιον , πρoβλίσιον, ούτως ούν και Ζή , τρίτου προσώπου, ζω, ζκεϊς ζάς , ζάει ζά , και
ζευγνίσιον. Ιστέον δε , ότι τέσσαρες τάξεις ήσαν παρα κράσει Δωρική του α εις η ξη.

"Αθηναίοις . ήσαν γαρ πεντακόσιοι μεδιανοί, οίτινες Ζήθος , ο ήρως , 'Αμφίων τε Ζήθος τε , παρά τον

πεντακοσιοι μεδιμνοί ελέγοντο , εκ του διακονών μέτρου ζήσω μέλλοντα ζήθος , ας ερίσω έριθος. ή ότι η μή

τελειν . ήσαν και οι θήτες , οίτινες μη εύπορούντες τς- σηρ αυτού έζησεν εύμαρώς τεκειν αυτόν.

λέσαι τι , εθήτευον, ή και ως μίσθιοι υπήρχαν. Ζήθος , Ευριπίδης σαφώς ετυμολογεί εν 'Αντιόπη. ζη
Ζευς , Διός , ο κανών δύο κανόνες είσι , οι μαχόμενοι τήσαι γαρ τόκοισιν ευμάρειαν η τεκούσα γυνή .

αλλήλοις. ο μεν εις λέγει , ότι πάν όνομα μονοσύλλα- Ζήλος , από του ζεν γίνεται ζέλος, και τροπή του και

1

>

2

έν .
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1 ) πςοσ L. προστακτικόν . 2) προς . Corrupte.
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νος.

εις η ζήλος , και εκ της ζέσεως του θυμού γενόμενος. αυτούς , ότι τούτο αληθές . άλλα πολλάκις οι άρι

ήαπό του ζάλη, ζάλος και τροπή ζήλος , ο γαρ ζήλος θμοι εν ταις συνθέσεσι και παραγωγαίς τρέπουσι το

ζάλην βάλλει εις τον άνθρωπον. τέλος εις α. ώσπερ γαρ από του όκτω γίνεται κατά

Ζήλος, παρά το ζεειν όλος , ζεελος, και κράσει των παραγωγής οκτάκις , και από του πέντε πεντάκις ,

δύο εε εις η ζήλος. τούτο παρα το ζέω ζέηλος και ούτω και σύνθετον όνομα πεντάμηνος και οκτάμη

ζήλος .. δέδεικται ούν τα προκείμενα δια των αιτιατι

Ζήλος και ζηλοτυπία διαφέρει. ζήλος μέν γάρ έστι μι- κών ονομάτων του πεντάμηνος και οκτάμηνος μάλλον

μησις του καλού , οίον , ζήλον τον κατηγητήν ο παίς.
é εκ του ονόματος γίνεσθαι το δίμηνος και τρίμηνος,

ζηλοΐ δέ τε γείτονα γείτων , επί καλού . ζηλοτυποι δε και έκ τρίμηνος τετράμηνος , ότι τετράμηνός έστιν και

δείνα τον δείνα. ζηλοτυπία γάρ έστι το εν μίσειτο ο θερισμός. ουκεξ επιβρήματος ούν , ώς τινές φασί.
υπάρχον. Ζήβα , από του Ζητού του Βορέου ειρήσθαι φασίν , ου

Ζήλος φθόνου διαφέρει. ζήλος μέν γάρ έστιν η δι ' επι- περ μέμνηται 'Απολλώνιος.

θυμίας γινομένη μίμησις, δοκούντι τινός καλού. Φθό- Ζήτημα, παρά τους ρήτορσι καλείται το ήδη ομολογη

νος δε βασκανία τις η τοις άλλοις μεν ούσα αγαθή, θέν συνίστασθαι πρόβλημα τούτο ουκ άξιούται 2) δε

ημίν δε ου. και εις το χαμαίζηλος. της του ζητήματος προσηγορίας. και έστι μεν ζήτημα

Ζηλώσαι του ερίσαι διαφέρει. ζηλούν γάρ έστι το συν τούτο και πρόβλημα πάντως , ούκ έστι δε πρόβλημα

επιθυμία μιμείσθαι . ερίζειν δε το μετα μάχης φιλα- τούτο πάντως και ζήτημα.

νείκειν επί τινι πράγματι. Ζήτρειον, δια της ειδιφθόγγου κατα την παραλήγου

Ζήλος, ζήλος δ' ανθρώποισιν διζυρδίσιν άπασι , παρα σαν. σημαίνει το των δούλων δεσμωτήριον , ήγουν τον

το ζεϊν , ο Φλεγμαίνειν και εγκαίεσθαι την ψυχήνιο μύλωνα. εκεί γαρ έδεσμεύοντο οι δούλοι . γίνεται δε
ποιών , ή ο ζητων πρός τι είναι καλον ζην. παρα το δεϊν , και σημαίνει το δεσμεύειν , και το τρεϊν ,

Ζημία , ή τα προς την μειούσα , το ζη ηθα. τα γαρ ο σημαίνει το φοβείσθαι , δείτριoν , μετατιθέντος του

αεί παρ' ημίν μεν δια της ει διφθόγγου γράφεται, δ εις 3 και της ει διφθόγγου εις ήδιφθόγγου εις η , ως το πλείων

παρα δε τους Δωριεύσει εις η. οίον, πεινάεις πεινάς : πλήων , και μείων μήλων. η παρά το ζα και το τρεϊνή

και Δωρικώς πεινής και διψής. ούτω γαρ ζάεις ζάς, ζάτρειον και ζήτρειον , τροπή του και εις η . εξ ου και

ώφειλεν είναι της αλλ' επεκράτησαν τούτο παρ' ημίν ζάπλουτος.

λέγεσθαι ζην. Ζιζάνιον , τό άνευ σποράς παραφυόμενον τω σίτα και

Ζηνος , ο Δίας , και Ζήνα τον Δία, και Ζήνι τω Δι . γίνεται παρά το ίζω και σιτάζω και σίνω το βλά

2έω και ζην , το δημα κατα μίμησιν του κατα την πτω , σισαμιον και ζιζάνιον , το επικαθήμενον ζιζά

θερμασίας των υδάτων ήχου και από του ζα και τούχο νιον , το βλάπτουν τον σίτον.

άω, ζάω και ζέω. Ζόφος , ο σκοτισμος,σκοτασμος , παρά το νέφος νόφος και μετα

Ζημία , ή του κέρδους και ωφελείας μείωσις , ή των του ζα ζάνοφος και κατα συγκοπήν ζόφος. διότι βα

όντων προς το ζην μείωσις . τούτους μεγίστην σημείων ρύνεταικαι τα εις Φος δισύλλαβα προσηγορικα βαρύτονα ,

οφλισκάνειν Ευριπίδης, παρά την ζέσιν την γινομένην. ει μη έχουσι τοι προ τέλους συνεσταλμένον , οίον ,

υπό του θυμού εν τώ εκτείνειν τουεπαγόμενα , η δη- τάφος κόπφος , έστι δε είδος ορνέου , λαϊφος , βρέφος ,

μία τις ούσα , η πολιτική. ή την ζωήν μειούσα, τουτ'. γόμφος , ζόφος.

έστι την περιουσίαν. και γαρ ο ποιητής ζημίαν την Ζυγο μαχεϊν , οι μεν από των πoλoύντων σταθμώ ,

περιουσίαν λέγει, η δε κατα ζωην Φαγέειν μενoγκέα και διαφερομένων προς τους ώνουμένους.
οι δε από

πόλλα . των υποζυγίων , οίον , βοών ή ίππων , ή τινών τοιούτων

Ζήτης, ο υιός Βορρά. Απολλόδωρος ο Ρόδιος εν τοίς4ο μη συμφώνως συνεργαζομένων , ως Ησίοδος. ζυγος ση

'Αργοναυτικούς. παρα το ζα και το πνέω, ο μεγάλως μαίνει των βοών το ξύλον . ουκ αν των ερίσαντες εν

πνέων. ήτοι παρα τα σφοδρον του βορέου και μεγα- αύλακι. ο δε Ηρώδοτος, από των εν τοις πλοίόις -

λοπνούν . υιός γαρ του Βορρά. και αυτός και αιθρηγε- γών δύνασθαι Φησιν είναι την λέξιν, ότε περί τας

νέτης, ο βορέας ο αίθρου και ψύχους αίτιος . καθέδρας διαφέρονται ερέσσοντες οι ερέται . έν άλλο

Ζητού ) , μέν παρα του δίμηνος , και τρίμηνος πόθεν Ησίοδος , βόε δ' ενναετήρε άρσενε κεκτησθαι , των γαρ

άρα έστι ; έκ του ονόματος του δύο και τρία , ή εκ του σθένος ουκ αλαπαδνον ουκ άν των ερίσαντες εν αυ

επιρρήματος, και λέγει ο Ηρωδιανός κατα τροπήν.
λακι καμμέν άροτρον άξείαν , το δε έργον ετώσιον αυθ .

του υ, ως 'Αφροδίτη Αφροδίτη και προσθήκη του α λίποιεν 3).

τριάμηνος , και κατα συγκοπην τρίμηνος. και ποιον Ζύμη, το μικρόν φύραμα , παρά το ζωής οίμον είναι,

έστιν άρα αναλογώτερον , το εκ του ονόματος γινόμε -50 ή παρα το ζέω ζύμη, ως λύω λύμη. και ζυμήτης και

νον , ή το εξ επιρρήματος , και λέγομεν , ότι μάλλον αρτοποιός.

τα από του ονόματος. Ιδού κατ' εντελ'.... τα παρά Ζυμήτης , ο αρτοποιός , Ξενοφών , άρτοι ζυμήται με
"Αθηναίοις συντιθέντα δεικνύουσιν ημίν και ταύτα γί- γάλοι , παρά το ζω ζέω και ζύω, ως ξέω ξύω , χέων

νεσθαι εκ του ονόματος , οιόνπερ οκτάμηνος. ίσως δε χύω, ζύμη και ζύμωμα και ζυμήτης άρτος , εκ του

τις αρπάσαις λέγων , ιδου λέγομεν και πεντάμηνος και ζέσαντος σταιτος γεγονώς.

οκτάμηνος, και δήλον , ότι από του επιρρήματος του Ζύμη , το σταις , το συμπεφθεν εις όπτησιν , παρά το

πεντάκις και οκτάκις γίνεται τα προκείμενα πεντακί- (έω ζύμη , ως λύω λύμη , ως σύω σύμη, δύω δύμη , το

μηνος και οκτακίμηνος , και κατα συγκοπήν της κι συλ- ξεον σταίς.

λάβης πεντάμηνος και οκτάμηνος . και λέγομεν προς Ζυγονος, ο πήχυς της κιθάρας , ώ έγκεινται οι κάλα

1

1 ) In codice eft Hτου ουίΠο το Ζ . 2 ) vel έξιονται . 3 Εργ . 407. Ιαα.
|
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μοι . ούτω δε λέγονται οι πάσσαλοι , οίς εξάπτονται εκ τουζώου βαρύνεται. ει γαρ ήν από του ζω ζήσω,

και αι χορόαι , παρά το κεκολλήσθαι. ουκ ώφειλε προσλαμβάνειν το σ. τοδε ζω επίτης
Ζυγός , και ζυγών επί των αμαξών και αρμάτων και ζωής, ο μέλλων ζήσω. έχει δε το ζωννύω παρα το

πλοίων. καιτο λεγόμενον υπό τινων των ποιητών τα- ζώ συγγένειάν τινα , επεί το ζήν αυτώ θερμασία , ώς

λαντον, ή τριτάνη. παρά το δύο άγειν δύαγον και ζυ- περ και κατα περίφρασιν , αλίβας λέγεται ο νεκρός,

γον κατα Δωριείς. Ιστέον ότι το 3 οι Δωριείς εις σ και μη έχων λιβάδα , μήτε θερμότητα , από μεταφοράς
και δ , διαλύουσιν , οίον , ζυγος , σουγος , θερίζω θε. του ζήν , και το ζωννύω , επειδή κατ' εκείνον τον τό

ploda. πον ζωννύμεθα , εν ώ έστι το του σώματος θερμόν,

Ζυγός, ετυμότερον Αιολικώς δυγόν , ότι δύο άγει η πλα- ήγουν ή καρδία. και εις το κεραυνύς.

στυγης όταν τα στάθμα σημαίνωμεν. και ζυγος διοZώνη, το του σώματος μέρος. είρηται παρά το ζώ, εν

δύο αγων. ζυγον το σταθμιστικόν. σημαίνει και την και μάλιστα έστι το τού ζήν δεκτικών και το ζωτικόν,

καθέδραν του πλοίου, και το άρμα , και το άστρον, η και το περί αυτόν ύφασμα.

μεν συνήθεια αρσενικών επιφαίνεται , Αττικοί δε ήδον- Ζώνη , ομωνύμωςως και θώραξ , το μέρος του σώμα

ται τώ ουδετέρω γένει, καιο ποιητής τον ζυγόν λέγει. τος , και το περιτιθέμενον όπλον.

λέγεται ζυγος και ο της κιθάρας πήχος, εις ον έγκειν- Ζωή ή προς το ζην παρασκευήκαι κτήσης , και η προς
ται οι κόλαβοι , ήγουν οι πάσσαλοι , ών εξάπτονται αι τα το ζην φύουσαχορηγία.

χορδα/ παρατο κεκολλήσθαι. Ζώον , το γενικόν όνομα και παρα το ζώ , το τού ζήν δε

Ζεύγος , έκ τού ζυγος , το δε ζυγος , παρά το δύο άγειν κτικόν , το ζώον έχον ή ζέσιν έχον και θερμότητα,
δυαγος , και τροπή του και είς ζυαγος και κράσει προς αντιδιαστολής των μη ζώων. όθεν και ζεστον

του υα εις το διφθογγον ζεύγος . 20 άνθρωπον φαμεν τον ευκίνητος και θερμόν.

Ζώ,ζής,ζή, από του ζώω , κατ' αποβολής του α , το Ζώον, από του ζώ δήματος γέγονε ζώον , δια το εκ
δε ζής, ζή από τού ζάει , κατα κράσιν Δωρικήν του α

και ε εις η τραπέντος , ής, ή. όθεν και ο παρατατι- Ζώοιν και ζώοις εις το ποιήσειας.
κος έζαον έζων, εξαες έζης, έζας έζη. και λοιπόν Ζωπυρείν, κυρίως το τους άνθρακας φυσάν , ως το,
το προστακτικον ή. τρισκατάρατε, αναζωπύρει τους άνθρακας , Μένανδρος εν

Ζωα γρια , άποινα , τα υπέρ του ήν διδόμενα. συντάσ- 'Αρρηφόρω.

σεται μετα δοτικής. Ζωπυρήσαι, αναθάλψαι.

Ζωγράφος, διατo τα ζώα μιμούμενος γράφειν και Ζωστήρ ζώνης διαφέρει, ζωστήρ μένγάρ έστι κυρίως.

εις το ιστοριογράφος. ο ανδρείος , ζώνη δε η γυναικεία. ζώνη δε σημαίνει

Ζώδιον, ότι ζώντος είδος Φέρει. 30 δύο , τον περί τον γαστέρα τόπον , και την λεγομένην

Ζωή , ώσπερ παρα το δέω ροή , και χέω χοή , ούτω και θωρακείαν ζώνην.

από τού ζέω ζωή τροπή του ο εις ω. τα γούν παρα Ζωστήρ, σημαίνει τρία , το επάνωθεν του θώρακος.

το ζω συγκείμενα , την αυτήν φυλάσσει γραφήν , οίον, λύσε γαρ ζωστήρα παναίολον. ζωμα δε αυτός ο θώραξ.

ζωηφόρος , ζωοτόκος. λέγεται δε και ξώμα το περίζωμα.

Ζωννύω , το τη ζώνη δεσμώ , η οπλίζω το περιεζωσμένον Τέλος του Ζ στοιχείου.

ζωής όν.

Α Ρ Χ Η Τ Ο Υ Η ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ .

*Η

* Η , σύνδεσμος βεβαιωτικός , η αιτιολογικός , αντί του αντί του καθά. ή αντί τού άρα αντί του είπερ.

καθο παραλαμβανόμενον. και εις το όψετέλεστον. ή αντί του έφη.

" Ή , επίρρημα ορκικών , όπερ και δια διφθόγγου γρά- H , πολεμήτης ήν αυτού , αντί του όπου τοπικον επίβ*

φεται . ει μην εύλογών ευλογήσω σε . δημα . το γαρ ήχι , κατ' έκτασιν της χι συλλαβής.

* Η , ψιλούμενος και περισπώμενον δηλοί σύνδεσμον παρα-40'Ηα, ήσθεν.
πληρωματικών, ίσον του δή, έπει και πολύ φέρτερος Ήβαιος, ο μικρός , ήβαιον όνομα ουδέτερον , το αρσε

έσσί. έστι δε επίρρημα βεβαιώσεως, αντί του ούτως , νικόν ήβαιος , τo η ηθα διάτι; έκ τού ήβη ή ακμή,

ως το , ή μάλα τεθνηκεν Μενοιτίου άλκιμος υιός. και ήβαός, και πλεονασμό του ιηβαιος , ο επ' ολίγον χρό

αντί αποβληματικού του άρα . ή ουχΕλένης ενέκ'ηύ- νον ακμάζων, και μαραινόμενος πάλιν. και ει εκ του

κόμοιο . και ρήμα ίσον του έφη. ή, και κυανεώσιν ήβη γίνεται , ώφειλε λοιπόν δασύνεσθαι. ουκ έστι δε

επ' οφρύσι νεύσε Κρονίων. ούτως . αλλα από του βήναι γίνεται βαος και πλεο

" , ψιλούμενος σύνδεσμος και όξυνόμενος σημαίνει τρία , νασμό του ο βαιος ,ο επ' ολίγον χρόνον βεβηκως , και

ή διαζευκτικός, η υποδιαζευκτικός , ή διασαφητικός. πλεονασμό του η ηβαιος , ως μύει ήμύει, βαιον ήβαιόν.

και διαζευκτικός μέν έστιν ο διάφορα πράγματα τιθείς, και άλλως εκ του γράφεσθαι διφθόγγω, πλεονασμόν

και μηδέν έτερον εν τη αιτήσει διαιρών. οίον , δός μοιρο είναι του η: λέγει γαρ ο κανων, τα δια του αιος

χρυσον, ή άργυρον , ή λιθους τιμίους . διασαφητικός δε οξύτονα δισύλλαβα τριγενή , δια της αι διφθόγγου γρά

έστιν , όταν δύο προτεθέντων , το εν αίρεϊται , οίον, Φεται , οίον , σκαιός , φαιός, λαιός, ούτω και βατός,

κρείσσων εν γή πένεσθαι , ή πλουτoύντα πλεϊν. nai πλην του θεος, δηλον ότι πλεονασμός έστι του ηθα.

θέλω τύχης σταλαγμόν ή φρενών πιθαν. δανες Φρε- Ήβαιος , παρά την ήβην, έπει και αυτή αρξαμένη τα
νων μοι μάλλον , η βυθος τύχης. πόσα σημαίνει το η; χέως παύεται. και εις το ηθελος.

η αντί του ήτις , ή αντωνυμία και αντί του έστι. "Ήβη, η θεός , μετα δε σφισι πότνια " Ήβη. και η

πόσα σημαίνει και ησύνδεσμος και η αντί του ή τόδε , η
ó

αντί του και , η αντί του άλλα , η αντί του υπάρχη,

νεότης, και γ' έχει ήβης άνθος , και ανδρότητα και

ήβην , ήδη τις ούσα , ήδει γαρ ημάς , ως άνθος ούσα,
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- και μεταπτώσει του δ εις β Βοιωτικώς, η παρα το. άγχος τους ιχθύας και η παρά το άγώ το φέρω. σημαί

άπτω αφή και ήβη , κατα τροπήν τού α και του Φ. νει δε το εζωγρημένον.

τηρώδεις γαρ οι ηβώντες, ήαφήτις ούσα , τότε γαρ Ήγμαι, ειςτοδυσκάθεκτόν, και παρεκτικός.

επτόμεθα και έργου και γυναικός. ή παρα το ήβαιον, Ήγορόωντο, εις το ώου.

η επ' ολίγον χρόνον ούσα , από του βεβηκέναι άβη Ηγουν , εις το τουτ'έστιν." γίνεται παρά το ή σύν .

και ήβη. δεσμον .

"Ήβη, η ηλικία και η νεότης, και η ακμή Ησιόδος , και “ Ήδε δε οι , αύτη δε αυτώ, και περισπάται. έστι δε
ή της γνώσεως ακμή, και όνομα θεάς , και το τού αν. εν μέρος λόγου , επειδή δείκνυται εκ του αρσενικού ,

θρώπου μόριον. έκ τού βώ βή, και πλεονασμά του και αλλ' όδ' ανήρ εθέλει περί.

ηβη. βώ δε σημαίνει το πορεύομαι. IdΉδη, δ' σημαίνει το πρώ. δηλούσιν οι Δωριείς , δια του

"Ηβηδον, αθροον, ό εστι καθ' ηλικίαν , η κατα νεότη- α λέγουσιν άδη.

τα, ήβη γαρ ή νεότης. το δε ήβη παρατο βώ "Ήιδη, παρά το είδω το γινώσκω , και παρακείμενος είδα,
το βαίνω, ηβώ και εξ αυτού ήβη, συντάσσεται δο- ατρεπτος γαρ η ει δίφθογγος. είτα εκτάσει 'Αττική της

τικη. ει διφθόγγου εις η , ήδα , και ο υπερσυντέλικος ήδειν,

Η γα9έη, θαυμαστή , εν Πύλο ήγαθέγ . παρά το αγώ και τροπή Δωρική της ει διφθόγγου εις η γίνεται ήδην,

περισπώμενον , αγάζω , αγαστος , και αγαθος και αγά ήδης , ήδη, ως πλείων πλήων.

θεος και κατα τροπήν ηγάθεος, το θηλυκόν ήγαθέη. "Ήίδει , ήπίστατο. εΐδω το γινώσκω και επίσταμαι , το
η παρα το άγαν και το θεός , το γαρ άγαν αποβάλλει ει δίφθογγος. ο μέλλων είσω , δ παρακείμενος είκα,

το ν εν ταις συνθέσεσιν , 'Αγανίπη , Αγαμίδης , αγά- ο μέσος είδα , ο υπερσυντέλικος ήδειν. και οι Αττικοί

στροφος , 'Αγαμέμνων και ηγάθεος , ως ανεμόεις ήνε -20 τοι των παρωχημένων εις η τρέπουσι, και μένει το .
μόεις . προσγεγραμμένον . το γαρ έβουλόμην ήβουλόμην λέ

Ήγά-θεον, ή θαυμαστόν ,παρά το άγαμαι αγαθεον και γουσι. το δε εθελον ήθελον. ούτως και την ει δί

ηγαθεον. ή παρα το άγαν και την θέαν , και αξιοθέα
φθογγον έστρεψαν εις της , και μένει το ι προσγεγραμ
μένον. μαγιο ουκ ήδειν αυτόν. οι δε "Ίωνες διαλυουσι

Ή γάσατο , εθαύμασεν, εξεπλάγη , παρα το άγαν αγά- την ει δίφθογγον , την εν τω τέλει , εν μέν τώ πρώ

ζω , ώς λίαν λιάζω ή αγκίω, ώς ώ αίω , κνώ κναίω. των προσώπω εις ε και α, ήδεα μεν γαρ ότι πρόφρων,
αγέομαι ούν ηγεσμην, ήγασάμην, ήγάσσατο πλεονασμα και ότι τρέπεται εις ε και α, οίον, έτετίφειν έτετύ
του σ, δια το μέτρον, ως ακώ , ήκεσάμην , ηκέσσατο. Φεα , του ν αποβληθέντος. επειδή το α αποβλητικόν
δηλονότι του και αποστάντος. έστι του ν. οίον , Ξέρξην Ξέρξεα , Πολυδεύκης , Πο.

Ηγεμόνεσσι , ηγέμoσιν , επί των αρσενικών και θηλυ-30 λυδεύκεα, και πυξ αγαθον Πολυδεύκεα , ήν έα , ήκε
κών ονομάτων, ηνίκα λήγει η ευθεία των πληθυντικών ζωσαμένη νοος έα. το δε έτυψα έτυψαν από κλίσεως
εις ες , προσθέσει της σι συλλαβής ποιεί την δοτικήν έχoυσι το ν , και ούκ έστι κατα πάθος, ώσπερ και

των πληθυντικών , παρά τοϊς "Ιωσι και τους ποιηταίς, εν δε το τρίτο προσώπω διαλύουσι την ει

οίον , Αίαντες Αιάντεσσι , γυναίκες γυναίκεσσι. επί δε δίφθογγον , εις δύο εε, οίον , έτετύφειν, έτετυφεα,

των ουδετέρων , επειδή ου λήγει η ευθεία των πληθυν- αρχόμενοι δε πάλιν οι Αθηναίοι , κιρνώσιν αυτό εις ή,

τικών εις ες , από των γενικών των ενικών γίνεται η οίον , ήδη , δς ήδη τα τε όντα.

δοτική των πληθυντικών, κατα τροπήν του ο εις ε, "Ήιδη, εκ του είδω το γινώσκω, ο μέλλων είσω , ο πα

οίον , στόματος, στομίτεσσι, δεπάος δεπέεσσι. ρακείμενος εικα , ο μέσος είδα και οίδα Αιολικώς , ο

Ηγεμονικος, εκ του ηγεμών, ηγεμόνος. τούτο εκ του υπερσυντέλικος είδειν, είδεις , είδει , κατα διάλυσιν είδει,

αγν. 4ο τροπή του ε εις η , ήδει. ποιητικώς γράφεται και το

“ Η γε μουν, άρχων , ταξίαρχος , παρά το άγω , ήγώ , δεύτερον δια του η. κατα δε ημάς το πρώτου και δι

ηγήσω, ηγήμων και ηγεμών. κλίνεται δε ηγεμόνος , συ. φθογγος και η . το δε δεύτερον καθόλου δια της ει

στέλλεται ως δηματικών , ηγεμων ηγεμόνος , κηδεμων διφθόγγου.

κηδεμόνος ο Φροντιστης, το γε ψιλόν διάτι; τα δια Ήδη, και προ τούτου , επίρρημα χρόνου δηλωτικόν , συν
του εμων οξύτονα δια του ε ψιλού γράφεται. οίον, τάσσεται μετα τριών χρόνων. το γαρ ήδη ισοδυναμεί
κηδεμών , ηγεμών , άκρέμων . και εις το βασιλεύς. τω νύν , συντάσσεται δε μετα ενεστώτος , παρεληλυθό

Η γερέθοντο , πόθεν γίνεται , από του εγέρθω , ο μέλ. τος και μέλλοντος . σημαίνει δε το ήδη , αντί του

λων εγέρσω, γίνεται και παθητικος ενεστως εγέρθομαι, τότε , επειδή τα επιρρήματα , μη διορίζοντα χρόνον ,

και περιστατικός ηγερθόμην. το τρίτον των πληθυντι- κοινήν δε τάξιν ποιούντα , επί παντός χρόνου παρα

κών ηγέρθοντο, και προσθέσει του ε ηγερέθοντο. 50 λαμβάνονται . οίον , νύν Φρονώ, νύν εφρόνησα , νύν

*Ηγερθεν, εγείρω, εγερώ , ήγερκα , ήγερμαι , ηγέρθην, Φρονήσω. ήδη γράφω, ήδη έγραψα, ήδη γράψω.

ηγέρθησαν το τρίτον των πληθυντικών και ποιητικώς Η δον, σημαίνει το έψαλλον. και εις το εδω.

ήγερθεν. " Ηδολέσχησα, το θέμα αδολεσχα, γίνεται δε παρα,

“Ηγηλάζω, το άγω και οδηγώ , "Ομηρος. και συ κα- το άδειν , ο σημαίνει το δαψιλως , και το λέσχη και ση

κον μόρον ηγηλάζεις. παρά το άγιο αγάγω και αγγλά . μαίνει την πολυλογίαν. πόσα σημαίνει ; τέσσαρα. το

ζω και ηγηλάζω . φιλοσοφώ , ας το ηδολέσχησα εν τοίς δικαιώμασι σου.
Ηγήσατο, οδηγός εγένετο. ομώνυμος η λέξις. ότε γαρ το φλυαρώ , ως το , τι αδολέσχεις άνθρωπε ; το πολυ

δηλοί το προηγή σθαι οδού , δοτική συντάσσεται . ότε δε λογώ, ως το ηδολέσχησα και ώλιγοψύχησα. και το

το άρχειν γενική. παίζω , ως το , εξήλθον Ιακώβ αδολεσχήσει εις το

"Ήγισμαι , εις το αγιστεία . 6ο πεδίον , και εις το αδολεσχας.

Ηγώμαι, Δωρικώς αντί του αγούμαι. Ηδίων , και ήθελα και από του ήδύς.

Ήγκιστρωμένοι, ήγρευομένοι , παρά το αγκιστρώ, Ηδοναι, επιθυμίας, παρά το ήδεσθαι ή ηδονή τινές
τούτο παρα το άγχω, άγκιστρος και άγκιστρον , ηδονούσι , ως είναι άρθρον το η , αυτο δε είναι δομούσαν

ταυτα .

1

>

το
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καικλονούσαν ημάς. οι. δε ηδονήν μετα του η, όθεν νεται ηέριος , και το θηλυκόν ήερία , παροξυτόνως , η

η ηδονή αλλον άρθρον. ευθεία των πληθυντικών, ήερίαι.

Η δρασμένος , κατα τροπήν τοϋ ε εις η , από του Ήεσαν, είμι το πορεύομαι , ο μέλλων είσω και παρακείο

εδράζω εδραμένος. μενος είκα , ο μέσος εία , και οι Αττικοί των παρωχη

Ηδύ, το γλυκύ , επίρρημα , απο ονόματος μετήχθη εις μένων εις η τρέπουσι. και ο υπερσυντέλικος ξειν, καιο

επιρρηματικής σύνταξιν . ώσπερ ηδυ ευφραντικός το μένει το ιπροσγεγραμμένον. το τρίτον των πληθυν

αχρείον δ' εγέλασε . τικών ήεισαν , και εκβολή του και ξεσαν .

Ήδύς , και ηδύ τι το ψιθύρισμα , ούτω Θεόκριτος. Ήεροφοίτης, αρσενικών και εν τη αέρει φοιτών. παρα

“ Η δυς, παρα Πλάτωνα , ο ευήθης και έμφρων. το δι' αέρος Φοιτών και σκότους. και το θηλυκόν ήερο

Η δυς , εις το είδος και λελυμασμένος. το Φοίτις, η απροοράτως Φοιτώσα και απερχομένη, ως
Η δύοσμον , δια το ηδυ της οσμής . τιμωρός των αδικημάτων. έστι δε καταχθονίαδαί

" Ή δω, εις το αδειν , και άδολεσχία , και ήσυλος , και μεων ήερινούς: οίον , η διερευνώσα ενταις πράξεσιν έργου .

αμειδής , και ήνδανε, και ήσυχος, και μήδεια, και τέλος . " Ή θας, ο συνήθης και συνεργος και ήθολόγος.
Ηδονα , ιμάτια τα Θρακικά.

Ή θείος, αδελφός, δια της ει διφθόγγου ταρα γαρ
Ήε και ήδων, εις το κλαγγήδων. το θεος γέγονε θείος , και κατά συναίρεσιν του ε και

Ήε , δια παντός , ουδέποτε γαρ ευρίσκεται σύνδεσμος εις ι εις την ει δίφθογγον θείος , και κατά πλεονασμόν

την αι δίφθογγον λήγων , πλην του και. και εις το τού η ηθελος.. ή από του ήθος γέγονεν ηθελος. σημαί

ουκ ήν. νει δε φρόνησιν νεωτέρου προς παλαιότερον. καί τινές
Ηδυ , το γλυκύ , οίον , το ηδυ της ψαλμωδίας.. και ηδύ μεν λέγουσιν , ότι προς αδελφον μόνον λέγεται, ώσπερ

το έχον γήν καλήν . 20 δηίφοβος λέγεται προς εκάτερον ηθείος , μάλα δή σε
"Ήεια , εις το ηύς. βιάζεται ωκυς Αχιλλεύς. ουκαλώςδε λέγουσι. ευρί
'Ηεις , εις το είς. σκεται γαρ και μη προς αδελφόν λεγόμενον , ώσπερ ο

" Η έλιος, περιφραστικώς ο ήλιος , κατα πλεονασμών του εύμαίος λόγος περί του Οδυσσέος. αλλά μιν ήθελω

ε ποιητικώς.' : καλέω και νόσφιν έoντα . Ιστέον δε , ότι ο Αντίμαχος

Ή έλιος, παρά το έλη , και σημαίνει την λαμπηδόνα, εχρήσατο τούτη τη λέξει , μη ποιήσας τινα λέγοντα

έλιος , και τροπή του ε εις η ήλιος , όπερ έστι παρα αυτην , αλλ' αυτος εξ εαυτου λεγόμενος έχρήσατο , λί

το έπω το λέγω , εξ αυτού επύω , και τροπή του ε εις γων , αυτίκα δ' ήθείοισιν αναπτύσσων φάτο μύθον.

η ήπύω το φωνώ , ήπύτα κήρυξ. ή παρα το δηλος , ο σημαίνει δε ενταύθα τους οικείοις φίλοις. ταύτα δε λέ

Φανερός , δήλιος , αποβολή του ο ήλιος , ως διώκω διωκη γων παρα τον άνδρα σου.

καιξωκή, και δαίω το μερίζω και δαίσω, και αίσα , καιgoΉθελε , προσφώνησις Φιλοφρονητική νεωτέρου αδελφού

δαίμονα αίμονα θήρης. η παρα το άλς, αλός , άλιος προς πρεσβύτερον κατα τιμήν. ή παρά το θείος δει

και ήλιος , ανιμάσθαι γάρ φησίν οι φυσικοί τον ήλιον αυτόν κανονίζειν, και κατά πλεονασμόν του αυτό γε

της θαλάσσης το ύδωρ , και γαρ Ποσειδών παρά την γονέναι ήθείος , πλεονάζει γαρ το η εν πολλαίς λέξεσι,

πόσιν ανατίειν τα δάει , τουτέστι τώ ηλίω. ως το μύω ήμύω , πεθανος ήπεδανός. ή παρά το έθος

Η εν , αορίστου δευτέρου , προσώπου τρίτου των ενικών, έθειος , ως τέλος τέλειος , όρος όρειος , όνειδος , ονεί

το θέμα έω το υπάρχω, ο μέσος παρακείμενος ήα , και δειος , και τροπή του ε εις ή , και καταβιβασμό του

ο β αόριστος ήoν, και το τρίτον ήε , και επεν-θάσει του τόνου ηθελος. αναλογώτερον δε έστιν εκ του θείος

νήεν , και εν συναιρέσει του η και ε εις αυτό το η αυτο κανονίζειν, ήπερ εκ τού έθος. εκ γαρ του θείος

γίνεται ήν , και μετάγει το ν της ετενθέσεως. και και αυτη τάσις σώζεται, και ολίγα πάθη δίδοται.

Hέριαι , έστιν αήρ αέρος, και εξ αυτού αέριος και ο εκ δε του έθος , και αλλοτριός ο τόνος, και πολλά τα
αέρια το θηλυκόν και κατα Ίωνικήν τροπήν του α εις πάθη δίδοται .

η ηέρια. και η ευθεία των πληθυντικών ήέριαι . " Ή θεος, ο άπειρος γάμου , ή νεώτερος ετών ιδ.

Ηερέθονται, αποκρέμονται, ηερεθίζονται, εκ του Ηθος , σημαίνει τον τρόπον. γίνεται παρά το έθος,

αείρω ο σημαίνει το επαίρω , και εξ αυτού γίνεται αερέ
Ö

κατ' έκτασιν του ε εις η. ή από του ίημι ήσω. ήσω

θω, και τροπή του α εις η ήερέθω , και διατι ουκ γαρ εγω αφ' ου και αι κατά μέρος εκπέμπονται πράξεις.

έστιν αεράθω ; έστι και εις το έγειρέθω. Ή θικα, διότι είς ήθη λέγεται ανθρώπου τουτέστιν ου

Η έρι , ει μεν αρσενικώς , σημαίνει τον περικεχυμένον θελικά κατορθώματα.

ημίν αέρα , ου τον έκτοθεν αέρα. γίνεται ούν παρα το ' Ηϊε επορεύετο , εκ τού είμι το πορεύομαι , ο μέσος πα
άω το πνέω. η τότ ' εν 'Iδη μακρότατα πεφυκυίλα οι ρακείμενος εία , το τρίτον ελε , και εν διαλύσει είε , και

ήέρος αιθέρ' ίκανον. θηλυκώς δε την αορασίαν , αήρ5ο τροπή του ε εις η ήιε. δύναται είναι και παρατατι

δε βάθος ήν . κός · και εις το, ο δ' ήίε .

" Η ερία , η αορασία , έστιν αήρ αέρος, και εξ αυτού γί- Ήϊόντα και γόνα , αιγιαλόν ή όχθην. ούτω γαρ καλεί
γεται αέριος. και το θηλυκόν ήερία κατα Ιωνικής διά- τι 6 παραθαλάσσιος και οδεύσιμος τόπος. παρα το

λεκτον. ή ευθεία των πληθυντικών ήερία. levou ,

Hέρι, αέρι , ηερίαι , όνομα γένους θηλυκού , η ευθεία Ήϊον, ο αιγιαλός: ήτοι ότι ακούομεν,εκεϊ των κυμά
γερία παροξυτόνως. το η ήτα. , εκ του αήρ αέρος, των , από του ιέναι άρασσομένων , οίον , αιώνα αντί

αέριος. το ρι Ιώτα διατι ; τα από των εις ήρ υπέρ του ήόνα Δωρικώς , παρά την απόρευτον θάλασσαν,

μίαν συλλαβήν, δια του ιος γίνομενα , δια του τι γρά- μέχρι γαρ αυτού ίησιν η θάλασσα. τάχα δε απο του

φεται. οίον , συντακτήρ , συντακτήρος , συντακτήριος, αονάν λέγουσιν επί του καταντλεϊν , αήoνα είκότως .

αστηρ , αστέρος , αστέριος , αιθήρ , αιθέρος , αιθέριος,βο μέμνηται δε του άοναν και Ιπποκράτης και εις το αι.
ολετήρ , ολετήρος , ολετήριος , ούτω και αήρ, αέρος, ματόεσσα.

αέριος , και τροπή του α εις η ήέριος. πρόσκειται υπέρ "Ήία , πολλους θεούς γουνούμενος. και τα άλευρα. εν

μίαν συλλαβών , δια το θήρ, θηρος , θήριος, λοιπόν γί . ι δε και ήία κωρύκω.

A

.
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"Ήλλετο , άλλωμι το πηδώ, το παθητικόν άλλομαι , και Ηλεκτρον, το βερωνικόν. " Ομηρος μετα δ' ηλεκτροισιν

και παρατατικός ηλλόμην , ήλλου ήλλετο. έερτο , είρηται δε διαχύμενος και υγρον όν , ο περί τας

"Ηκές σημαίνει το ήλθες , το θέμα ήκω , ο μέλλων του ηλίου δυσμάς πήγνυται , άλεκτρόν τι ον , ότε επι

- ήξω, ο ταρατατικός ήκον , ήκες ή κε. λέκτρον η ηως ορμά πήγνυται, και παρά το ελίσσω έλε

"Η κιστα , σημαίνει το ουδαμώς, Ηρώδοτος λέγει, εκ κτρον και ηλεκτρον. κόσμω γαρ εις περιδέρρεα και

του ήκα μάλα ψύξας γίνεται ήκιστα κατα πλεονασμον
όρμους έχρώντο περιελίσσοντες. ή παρά το ελεϊν

* του σ . ουχ ήκιστα δε αντί του λίαν και πάνυ. τα εκτός, η παρα του Ήλισίου κυρίου ονόματος ωνο

Η κάστας , ακεντρώστους, αδαμάστους , παρά το κέντω Ήλεκτρον, αλλότυπον χρυσίον με μαλαγμένον *) υέλα
μάσθη .

κενσω , κεστος , άκεστος και ήκεστος , ήκεστή και ήκε
το και λιθίω.

στας τους ακεντήτους.
"Ήλλετο, άλλωμι το πηδώ , το παθητικών αλλομαι , και

Η κηδίασε,παρα το ακηδιώ. τούτο παρα το ακηδιάζω.
ο παρατατικός ηλλόμην , ήλλου , ήλλετο.

και ακηδιώ.* Η κιστα , λέγει Ηρώδοτος ότι παραλόγως δασύνεται Ηλεος, παρά τους παλαιούςκαι μάταιος , εντεύθεν το

" Αττικώς. έκ τού ήσσω το ήττω, εκείνο γαρ δασύνε .
ηλίθιον όνομα. παρα τους πολιτικοί , είρητα. σημαί

νει δε τον ηλίθιον όνομα τον ανόητον και αναίσθη

ται , ήσσω ήσαστα και ήκιστα. ο δε Ηρώδοτος καθως

είπε , ότι παραλόγως δασύνεται. γίνεται δε εκ του Ήλιος και ηλεής , ο άφρων. και εις το άλλω.

ήρεμα. ήκα μάλα ψύξασα, έκ τοϋ ήκα ήκιστα , και Ηλεος. ο θερμός και προπετης, παρά την αλέαν.
μετα της ου αρνήσεως ουχ ήκιστα , αντί του μάλιστα , Ηλευθα , και εις το ελλήλουθας.
δείκνυται γαρ εκ της συναλοιφής. 20Ή λιθοσαν , παρά το ελεύθω, ο μέλλων ελεύσω, ο αόρι

Η κρωτηριασμένος , εκ του άκρον και του τηρώ το στος ήλευσα , ο δεύτερος αόριστος ήλυθον και εν συγ

αποβάλλω και τέμνω. οι τα άκρα των μερών απο- κοπή ήλθον και πώς γίνεται ήλθοσαν; οι γαρ Βοιωτοι

βαλλοντες . επί των μη εχόντων της μετοχήν εις σ οξυτονον ποι
Η κούτισαν, το θέμα ακουτίζω , το ακούειν ποιώ άλ . ουσιν ένδειαν , έκοσμήθημεν , εκόσμησαν" και " Ομηρος,

λον τινα , κυρίως. πόθεν γίνεται και παρα το ακουστός : αυταρ έπει κόσμηθεν.

τούτο παρα το ακούω. Ηλιακών , δια το εν τώ ηλίω κείσθαι.

Ή καιρείσθε , κωλύεσθε, καιρόν ουκ έχετε .. Ήλίας, ηλίου , ώσπερ κοχλίας κοχλίου. τα δε ήλιού
Η κονημένα , παρα το ακονώ , έστι δευτέρας συζυγίας από ευθείας ακλίτου, οίον , ήλιού ως περισπωμένως.

των περισπωμένων, τούτο παρα το ακόνη , έστι δε λί- Ήλιβατος, υψηλή πέτρα. από του εκεί πρώτον επι

θος , δι' ου οξύνεται ο σίδηρος. τούτο παρα το κορώ30 βαίνειν τον ήλιον. τινές δε αντίτου β το φ γράφου
ó

και φθείρω και λεπτύνω. το φθείρω σημαίνει το λε ηλιφατος. από του φωτίζειν της , αχλύος τα
πτύνω τον σίδηρον. υψηλά αλιόβατον δε Ηλιόδωρος , αφ' ού έστιν αλυ

Ηλακάτη, το των γυναικών εργαλείον, εις όπερ ειλίσ τεϊν βαίνοντας, ή δια το ύψος , ή δια την τραχύ
σουσι το έριον . παρα το ελίσσειν , ή από της ειλή

σεως του ερίου, ή και απ' αυτού του σκεύους. στέφε- Ηλείος , δια της ει διφθόγγου η παραλήγουσα, απόή
ται γαρ " Όμηρος επί μεν των ερίων ηλεκατοστρόφως του ήλις , ήλιος , ηλίδειος , η αποβολή του και ηλίειος ,

αλιπόρφυρα θαύμα ιδέσθαι. επι δε του σκεύους , ήλα και κράσει του ι και ει διφθόγγου , εις την οι δίφθογ
κάτη τετάνυστο οίδνεφές είδος έχουσα. η δε "Αρτεμις γον γίνεται ηλεϊος. ο κανων, τα απο εις τις δια του
χρνσηλάκατος ουκ απο τούτου , αλλ' από των βελών

καθ 'ομοίωσιν όντων ήλακάτη. ή ότι έστιν ηλέκατον 40 νον , δια της ει διφθόγγου γράφεται. οίον , δηρές δη

ειος γινόμενα παράγωγα , προ μιας έχοντα τον τό

της θεού το βέλος. ρεϊος .

Ήλακάτη, εκτάσει του ε εις η , ειλώ γαρ είλας και Ήλιθα , πολλα πάνυ , άγαν πολύ , από του άλις γέγο
ηλάκα. και εστι δαψιλώς , ηλίθιον δε τον αλιταίνοντα , και

Ήλλάξαντο , εκ του αλλάσσω . τούτο παρα το άλσος. έστιν αμαρτάνοντα.

Ήλασκάζω, παρά το αλώ αλασκάζω και ήλασκάζω . Ήλίθιος , και μάταιος, παρά την άλα , ταύτης γαρ το
σημαίνειδε το διατρίβω και πλανώμαι. ύδωρ αχώριστον , οίον , αλάθιος.

Ήλάσκουσι , πλανώνται, παρά το ειλώ ελάσκω και Ηλίθιος σημαίνει τον ανόητον , γίνεται παρα το
ηλάσκω , ούτε κατα σταθμών ποιμνήίον. γλάσκουσι. άλιος αλίος , πλεονασμά του θ αλιθιος , και ηλίθιος ,

ήγουν το επί του αυτού τόπου είλησθαι . και πάντα χύδην ποιών.

" Ήλεγχον , εις το είμι. 5OΉλιδα , πολλα , παρά το άλις και εστι δαψιλώς ή

Ήλέκτωρ , ο ήλιος , ότι άληκτός έστι και ακά μας · ένιοι: αθρόως. ηλίθιον δε τον αλιταίνοντα , ο έστιν αμαρτά .

δε από της λαμπρότητος του ηλεκτρου. νοντα, παρά το άλις , άλιθα και ήλιθα , ως απειρος

Ηλέκτωρ και αλέκτωρ, το ζώον. ετυμολογείται δε ήπειρος. και αντί του ματαίως τάττεται , επέχραον

παρά το λέκτρον και το επιτατικών α, πολυοχευτον, το ήλιθα χερσίν , αντί του ματαίως 3).

α το πολυ σημαίνον. οι δε ότι εκ των λέκτρων ημάς Ηλίσκοντο, εκ του αλίσκω το κρατώ.
εγείραν έστι. και εις το ήλιος ') .1 Ηλικιώτις , θηλυκόν η ηλικία. ηλικιώτης και τέλειος

Ηλέκταρ , ο ήλιος , επιθετικόν , ότι αλέκτρους ημάς τη ηλικία .

ποιεί ανισταμένους εκ της κοίτης . ή ότι λαμπρός έστιν , Ήλισγημένα, εκ του αλισγώ , αλισγήσω , σημαίνει δε

παρα το ηλεκτρον. τα μαγειρευμένα.

σιν ,

τητα.

YEY ,

1 ) Cf. infta f . ήλιος p . 241.

μεμιγμένον ut habet codex Kallii.
2 ) μεμαλαγμένον F. Οd . XIX , 445.

3 ) Vid . Barn . ad
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"Ήλιθα , επίρρημα αθροίσεως , σημαίνει δε και το λέγεται δε Ήλύσιον και ιερών πεδίων Ρόδων.. οι δε περί

αθρόως . Αίγυπτoν ή Λέσβον.

" Ήλιος, δια το ζειν λίαν , ήτοι πορεύεσθαι. οι γαρ πα- Ήλύσιον πεδίον , έπλασατο τούτο ο "Όμηρος. μήποτε

λαιοί δια το περιέρχεσθαι θεον αυτόν εκάλουν. ήγουν αθανατοποιόν έστι , έπει ου διαλύει τα σώματα. εγω

ο τρέχων . δε υπονοώ, ότι ουκ είδεν "Ομηρος, αθανατοποιον, αλλά

"Ήλιος , άλιος , παρά το αλίζειν εις ταυτόν τα μετέχον- ηδείαν παρέχον ζωήν. ου γαρ λέγει ο Πρωτεύς τω

τα αυτού πάντα άλιος. ή παρα το περί τηνγηναει Μενελάω , ότι ουχ ήμαρταί σοι αποθανείν εν τω κα

ηλεϊν Ιών. ή ότι ποικίλλει των τα γινόμενα εκ της θόλου. αλλ' ότι έν " Αργει ου πέπρωται αποθανείν σε .
γης. ή ότι άολλήσω ποιεί πάντα τα εσκεδασμένως ο δε τούτο λέγων , ου λέγει ότι αθάνατος είη , αλλ'

και διαφόρως αυτού απολαύοντα, όπερ έστι συνηθροι -1ο ότι εν ετέρω τόπο. σοι δ' ου θέσφατόν έστι διοτρεφές
σμένα , ηνωμένα , ήλιος , άλιος , αόλιος. ώ Μενέλαε , 'Aργει εν ιπποβότω θάνατον και πότμον

" Ήλιος, παρά το εν αλ διατρίβειν, οίον , άλιος , η παρα επισπείν , αλλα σ' ες Ηλύσιον πεδίον και πείρατα γαίης

το σέλας, ο σημαίνει την λαμπεδόνα , σέλιος και απο- αθάνατοι πέμψουσιν , όθι ξανθος Ραδάμανθυς ') όπου

βολή του σ και τροπή του ε εις η ήλιος. ή παράτο αποθάνη. ούτε γαρ τον Ραδάμανθυς αθάνατόν τις ημίν

την άλα ανιμάσθαι ήλιος , και απο του αολλίζεσθαι παρέδωκεν , ούτε τον τούτου αδελφον Μίνωα .

ημάς εν ταις ημέραις" και Αθήναις ηλιαία δικαστήριον Ήλύσιον πεδίον , το των ηρώων ενδιαίτημα, κεκλημέ
έστιν εκ της συναγωγής των ανθρώπων. οι δε απο νον από Ήλυσίου του Ελευθηρος ευσεβεστάτου γινομέ

του αλιαίειν , ό εστι θερμαίνειν και διαχείν. , τινές δε νου , η παρα τα άλυτα μένειν εν αυτώ τα σώματα , και

από της γινομένης προσπνεύσεως εκ του στόματος ημών. δε τόπος εν ταις καλουμέναις μακάρων νήσοις .

προς τους δακτύλους , και λέγεται αύειν και άζειν , κατα20Ήλως, εις το άλλως.

μίμησιν της Φωνής της θάλψεως του στόματος ημών Ήλιφατος, εις το ηλιβατος.

Εμπεδοκλής δε, αλλ' ο μεν αλείσθαι μέγαν ούρανον Ήλλοιωμενος , παρά το αλλοιώ , τούτο παρά το άλ .
αμφιπολεύει. λέγεται δε και ηλέκτωρ , ότι άλεκτός λος και το οίος γίνεται αλλοίως, και εξ αυτού αλλοιώ ,

εστι και ακάμας. άλλοι δε από της λαμπρότητος του αλλοιώσω , αλλοίωσις , σημαίνει δε την εναλλαγήν.

ηλέκτρου. οι δε ότι εκ των λεκτρων ημάς εγείρει. Hλος , παρα το ίημι , ήσω , ήλος , ο διαπεμπόμενος.

ήμος δ ' έριγένεια Φάνη ροδοδάκτυλος ήώς. το δε ζώον Hλος , εκ τού άλλω. η παρα το ηλεϊσθαι και περο

αλέκτωρ ετυμολογείται παράτο λέκτρον και το α το νάσθαι.

επιτατικών, πολυόχευτον γαρ το α το πολυ σημαί- Ηλτο , εις το άλτο.

γοντα " αλλ' η ετοιμότης σφαιρική εστι. *Ηλις , πόλις εν 'Αρκαδία της Πελοπονήσου.

* Ηλιος , η έως λίαν , δια το τεσθαι το έως , ήγουν Φέ-30Ήλιτόμηνος, ο Διόνυσος. σημαίνει δε το επταμη

ρειν το φως. έως γαρ η ανατολή. ή δια το εξ αυτού νιαίον γεννηθέν παιδίον. Καλλίμαχος. την ούκ έπλη

* ίεσθαι το έως , ήγουν το φώς. σε μητηρ Φέρουσα ούς ωδινε μήνας. " Ομηρος, εκ δ'
" Ηλιος , ή δια το ειλήσθαι το δρόμο, ή δια το τεσθαι άγαγε προφόως δε και ηλιτόμηνον έoντα. παρά το

είρηται. διότι δασύνεταικαι το η προ του λψιλούται, άλατος αλιτόμηνος , ως παρά το ποίητης ποιητού , διδά

πλην του ήλιος. το λι ιώτα διάτι ; τα δια του ιος σκαλος διδασκάλου. σημαίνει δε την των κακών λύσιν

ονόματα , τη λι ή τη ρι συλλαβή παραληγόμενα , μη Ημαθίων , Ηούς υιος, Μέμνονος αδελφός, μήπω τ ' ούν
σημαίνονται μέρος σωματικών είτε μετουσιαστικόν , μήτε υποκοριστικώς από της ημέρας , ημερίων , ηματίων και

κτητικα υπάρχοντα , δια του ιγράφεται. άλιος , ήλιος , ημαθίων.

πύλιος , δόλιος, σημαίνει δε δύο ονόματα κύρια , βασι- Ημαι, εις το καθίσαι.

λέα Φρυγών και τον Φαεινή. 4Ημα και ήμαρ ψιλούται. τα γαρ εις ος δισύλλαβα ,
"Ήλιος , και υπό των ποιητών ήέλιος , παρά την άλαν ει μεν από φύσει μακράς άρχονται, ψιλούται , αίσχος ,

άλιος και ήλιος. έστι γαρ κατα Ζήνωνα τον Στωϊκόν εύρος , εύχος , ούτως ούν και το ήμος και ήμαρ και

άναμμαν τον εκ του ψαλάσσης. η παρα το άλις , άλιος

και ήλιος , επεί προς πάντα ικανώς και αρμοδίως έχει. Η μαρ, εις το ημέρα, και αυτήμιας και ήματα.

η παρα το άλεος , ή το αληθές και συνηθροισμένον Ήμαρτον, απέτυχον αγαθών.' "

πυρ. λέγει γαρ και Εμπεδοκλής , άλλ ' ο μεν αλισθείς Η μάρτησαν, το τρίτος των πληθυντικών ήμαρτον. και

μέσον ουρανον αμφιπολεύει. οι Βοιωτοί επί των μη εχόντων της μετοχήν εις σ οξύ

Ηλικον , μέγα πηλίκον.
τονον , εις σαν ποιούσι το πληθυντικόν .

“Ηλισμένους , μεμολυσμένους. "Ήμβρoτες , βροτώ απέτυχες.

"Ηλιξ, η ηλικιώτις τέλειος .
50'Η μέρα ,, παρά το ημι το πέμπω , η εκπέμπουσα ημάς

προς πάντα , και δασύνεται, ήμαρ δέ ψιλούται, επειδή
Ηλισσία, έδειλίου .

τα απο δασέος σχηματιζόμενα ψιλούνται , οίον , ήθος,

Ηλεμνια, ο φάρμακος . ήμαρ , ήμος. ή ούτω, τα εις ος λήγοντα δισύλλαβα .
Ήλυσίων πεδίων εκόμων τα λήία , παρά το άλυτα τη- είρηται εις το ήμα .

ρεϊν τα σώματα. ή, ήλύσιον το καθαρόν από αμαρτίας. “Ημέρα, δια του η , αμέρα ημέρα , ως έλεκτρον ήλεκτρον,
ή απο Ήλυσίου τινός. τριβόμενον γαρ αρπάζει τα πελάζοντα Φρύγανα , η

Ήλυσίων , η μακάρων νήσος. είρηται δε εν νήσω το παρά τον ήλιον , δς ηλέκτωρ ονομάζεται το του ηλίου.

αλύσιον , όπου διαλύονται αι ψυχαί των σωμάτων. ή Φασί γαρ αυτο δάκρυον είναι των ηλιάδων, όπερ επί

αλύσιον , όθεν ουκ αναλύει τις. ή απολύουσικολάσεως . το Φαέθοντος οίκτο στάζουσι, ή ότι ηλιαυγής έστιν η.

.

ήμα.

.

1 ) Οd. IV, 56 , Γαα .

ETYMOLOG . T. II.
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ημέρα. ή ούτως καλουμένη παρά το ημέρα ποιείν τα ο του , και ο θην, και ο αρ, και ο περ , και ο

ζωα . Δωριείς γαρ αμέρα φησίν. που παραπληρωματικός . γίνεται δε και έγκλισις ούτως ,

Ημέρα και ηώς διαφέρει, ημέρα μεν γάρ έστιν η υπό εαν αν προηγουμένη συλλαβή οξύτονος ή περισπανενος ,

ηλίου Φαύσις. ήως δε η μετα τον ήλιον. οξύτονος και ο περιστάμενος τόνος φυλάττεται , μόνου

Η μεδαπός, ίδιος , εγχώριος , από της ημετέρας χώρας. του εγκλιτικού μορίου μη επιδεχομένου , θεός μου , βα

δάπεδον γαρ το έδαφος. ούτω και ημεδαπός και από σιλεύς μου , Κοσμάς έστι , Θωμάς έστι , καλός έστι 1).

ημέτερας χώρας, δευτέρου προσώπου.
ει δέ έστιν η λέξις προπαροξύτονος , τότε επιπίπτουσι

Η μερινός , πυρετος και καθ' ημέραν , εξ ου και αφη- δύο τόνοι εις την λέξιν , εις μέν ο κύριος τόνος , έτερος

μερινός.
δε και της εγκλίσεως. το πλείστον δε διάστασις του

“Ημερίς , η αναδενδρας , ότι άγει τις αυτο όπη ελκύσειτο τόνου ευρίσκεται, οίον, Γρηγόριός έστι , άνθρωπός
ήμερον ούσαν και ουκ αντισπωσαν. μηδέπω δε της το- έστι. ει δε η λέξις προ μιας έχουσα τον τόνον , οίον
μής ευρεθείσης αυταίς ήρπαζον αι άμπελοι, αγρίους πυρριχαϊκή , ουκ εγείρει τον τόνον , αλλα φυλάττε.

καρπούς Φέρουσαι , ως δε ευρέθη και θήραντο. ήμερον ται ιδίους και της προηγουμένης λέξεως , και ιδίως και

και τον καρπόν και την όψιν έσχον.
του εγκλιτικού μορίου , ο'ον , τόνος εστί, κόπος φημι,

"Η μην , υπήρχαν , εκ τού έω το υπάρχω. το παθητι- ότε έστι δισύλλαβον το έγκλιτικον μόριον. ει δε μονο

κον έομαι μονή τη φώνη , τη δε σημασία απέλειψε. σύλλαβον , μόνος Φυλάττεται ο κύριος τόνος , οίον , ο

και παρατατικόςηόμην και συγκοπή ήμην. τόπος μου. ει δε εστι τροχαϊκή , ει μεν περισπάται η

Ημείς , δια της ει διφθόγγου. 'άμες γαρ λέγουσιν οι λέξις φυλάττεται η περισπωμένη εν τω ιδίω τόπο, και

Δωριείς , και άμμες οι Αιολείς . και ημείς το πρώτον εγείρει εν τη επαγομένη συλλαβή οξείαν , οίον , κήπος

αυτών εις η τρέπομεν. μου , δήμος μου, ει δε προπαροξύτονον , γίνονται δύο

" Ή μην , ούτως δη αληθώς, το η σύνδεσμος βεβαιωτικός, οξείαι , άνδρα μοι έννεπε, δόξα μου γένεσθαι τε . ει

το μην σύνδεσμος παραπληρωματικός. τι διαφέρει και δε σπονδειακή ή, ή ιαμβική η λέξις , ουκ έγκλίνει

έναντιωματικόςτου παραπληρωματικού και ότι ο μεν παρα- εν τοις δισυλλάβοις , οίον , ήρως εστί , Σόλων είμι,

πληρωματικός επιφέρεται σύμφωνον και φωνήεν , ο δε • εν δε τους μονοσυλλάβοις φυλάττεται κόνως ο κύ

εναντιωματικός ουδέποτε επιφέρεται Φωνήεν. ριος τόνος , οίον , λέων μοι ελάλησε , Φύλλοις τε κατά

Η μί , δημα χρόνου αορίστου δευτέρου , συζυγίας δευτέρας κομος .

των είς μι." γίνεται δε εκ του φημί. ο μέλλων ήσω . "Ήμισυ , παρά το άμα τσον τώ άλλα.

δ β αόριστος ήν. "Ήμισυς , παρα το άμα και το ίσος αμάϊσος , και εν

μίν , πρωτότυπος αντωνυμία . αι αντωνυμίαι ηνίκα συγκοπή άμισος , και τροπή του και εις η ήμισος και

"Ηορισμών δηλούσι , μένουσιν εν τω αυτώ τόνων ημίν μεγχο ήμισυς κατα τροπήν του ι εις υ. ήμισυς γαρ ετυμολο
τόδ' έφηνε , και ημίν δε νεμεσσωμαι περί κήρι. ότε δε γείται δε παρα το μετέχειν τού ίσου .

απόλυτον έχουσι το σημαινόμενον εγκλίνονται, ήδ' ημίν "Ήμονες , οι ακοντισται και δήτορες και ορχισται, το
δοκέει τόδε λωΐτερον , συν δ' ημίν ταράξει , όφρ' ημίν θέμα ημώ , παρά τον ημήσω μέλλοντα. ούτως Ηρα

διανος εν τω καθόλου.

Η μίν , δια του ι , άμμες γαρ λέγουσιν οι Αιολείς βαρύ. Η μιθνήτες, παραπληγες και γυμνήτες , εκ του ήμισυ
νοντες και συστέλλοντες το ι. και ήμιν λέγουσιν "Ίωνες και του θνήσκω, και ημίθνητος και ημιθανής.

προπερισπώντες. και άμμιν λέγουσιν οι Δωριείς . κατα Ημίονος , εκ του ήμισυ και του όνος. το ήμισυ ταρα
τροπής του α εις η. ως άλιος ήλιος , και κατος το άμα ίσον είναι , . το δε όνος παρά το όνώ το

κήπος. ωφελώ.

“ Η μιν, ήτις αυτόν ή ημίν . το δε ημϊν προ μιάς τον4oΉ μυναμην αυτους , αντί του ετιμωρησίμης αυτούς

τόνον και εγκλίνονται. η γαρ έγκλισις ή τη προηγου- γίνεται παρα το αμύνω. πάλιν σημαίνει αμύνω τρία ,

μένη συλλαβήκαι όταν έστιν η λέξις ή μονοσύλλαβος ή το βοηθώ και " Όμηρος : Αινεία νύν σε μάλα χρη
δισύλλαβος βραχυκαταληκτος , οίον , είμι και έστιν άν- γαμβρύ αμυνέμεν. και το απείoγω και αποσοβώ , ως

θρωπος 1). άνθρωπος έστι Φημί πεζός δ' ένδεκα Φημι , το αεί παραβέβλωκε , και αυτό κήρ αμύνει , και το

μονοσύλλαβος δε ως το , ήκουσέ μου , όταν δε η λέξις τιμωρώ, ως το εν Οδυσσεία φησίν "Όμηρος " αμυναί
σπονδειακή , τότε τη προηγουμένη συλλαβή αναδίδωσι μην Σκύλλην το πετραίην.
τον τόνον. ελάλησεν ημίν , ήκουσεν ημών , έτυψεν "Ημος, ο πηνικός. ότε ηνίκα επίρρημα χρόνου δηλα*
ημάς. έγκλινόμεναι δε λέξεις ευρίσκονται εν μέν ονό- τικόν.

ματι το τίς , ου το ερωτηματικών , αλλα το ανταποδο- Ημερόκοιτος , ο ληστής , και εν τη ημέρα κοιμώμε .

τικόν , οίον , άνθρωπός τις , και τούτο πασαι πτώσεις ο

και τα όλα γένη. εν δε ρήμασι τα οξυνόμενα , οίον, Ήθμός , εργαλείων διατετρυπημένον πολλα τρύπαις ,
το Φημι , εσί , έστι , εσμεν , έστε , εισι , φαμεν , Φατέ , δι' ού τα υγρα ειώθασι διακρίνειν των παχυτέρων.

Φασίν. εν δε αντωτυμία του πρώτου προσώπου του Ημεροδρόμου , οι ταϊς βασιλικαϊς διατάξεσι ταχύ
πρωτοτύπου , αποβάλλοντες το κατ' αρχήν Φωνήεν ήγουν τατα διακονούντες μανθάτορες.

το ε και του δευτέρου και τρίτου. εν δε επιρρήμασι τα Ημισφαίριον, ημιύκλιον.

των πυσματικών αποδοτικά, οίον , πώς ήλθες , ήλθες Ημιόλιον, το ήμισυ του όλου.

πως , πόθι ήκεις , αίκες πόθι , που απέρχη , εαν πού, Η μείραξ, ο παίς,
πότε , είποτε . εν δε συνδέσμοις , ο τε και ο κεν Ημιφαριον , ήμισυ ιμάτιον.

συμπλεκτικός , και ο δα και ο νυ , και ο που , και “ Η μοιρη κως, αποτυχων και μη μετέχων.

εκάεργος.

νος.

1) Corrupta hic plurima, >) warós. Sic lineola Superinducta. i. e. lignum nominis propriis
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*Αν και έην δημα αορίστου δευτέρου. έστιν έω το υπάρ- παρακείμενος , ενιπη ,ένιπη , μάλα πως μεν κατα θυμον

χω , ο μέλλων έσω, ήoν ο παρατατικός , ήες ήε , και ένιπή.

κράσει ήν. και πλεονασμό του ε ποιητικώς έην, και Ηνίοχος , κυρίως ο έχων τα ηνίας. είρηται δε και

έστι τρίτου προσώπου των ενικών , και πλεονασμα του επί του επιβάτου ως επί του "Έκτορος.

ι είην , τρίτου προσώπου. ώς δ' όταν αίξει νοος ανέ- Ηνίαλος, ο ενιαυτός , παρά το ένος ήνις.ι

ρος ) ώστ' επί πολύ γιαϊαν είληλούθεις , Φρεσί πευ- "Ηνις, ο ενιαυσιαίος, " Ομηρος, ήναις εκ θείας ιερεύσεμεν,
καλίμησι νοήσει. ένθ' εΐη ή ένθα μενoινήσει έτεα και βούν ήνιν εύρυμέτωπον , παρά τον έναν τον ένι.

πολλά . αυτόν , ένθεν τεταώνυμον δαμάσσουσι παίδες , παρά το
*Ην , πόθεν γίνεται ; απο τού έω, έεις , έει . έστι και εις ένος , ένις και ήνις , ο ένα κύκλον έχων , ήνις , ήνιος,

τον παρατατικόν ήον , ήες , ήε , και τροπή του η καίτο, και το πληθυντικόν ήνιες , και εν συναλοιφή ήνις , ως
του ε , εις εκείνο αυτό το η γέγονεν ην. επειδή, το πόλιες πόλις , ήνιες ήνις. ένιοι το ήνις επί ηλικίας

λήγον το έλαττον αναλίσκει. και άλλως. έστι δημα βοός τάσσουσιν , ως το μόσχος, και η πόρτές και η δα.

έω, και ο παρατατικός ήoν, ήες , ήε , και επειδή το ε μιαλις. και γαρ ο ποιητής επί βοών μόνον τάττει την

εφελκυστικόν εστι του ν , ως ανώτερον είρηται, γίνεται λέξιν. ή κατ' έλλειψεν του α στερητικού , ίν' η αύ

ήεν , του κατα την κράσιν του
ή , και ε εις η ώσπερ ηνις , η μηδέπω ζευχθείσα και ηνία δεξαμένη.

τη έμή τήμη και αποτελειται το ήν. *Ηνις, ο ενιαυτός, παρά το ένος , ηις. ένος ούν εστιν

" Ην δανεν, ήρεσκεν , δασύνεται, παρά το ηδω το αρέσκω, ο ενιαυτός , παρώνυμον ένις , και τροπή του και εις και

ηδάνω και ανδάνω, . ως πηθω πανθάνω , μήλθω μαν- ήνις.

θάνω, λήβω λαμβάνω, και εγένετο η φύσει μακρά 'Ηνορέην, εις το ρηξήνορα.
θέσει. 20Ήξουσιν , εκ του ήκω το έρχομαι , και ο μέλλων ήξω,

Η νδανον, ήρεσκον , παρά το ήδω , ηδάνω και αν . το τρίτον των πληθυντικών ηξουσιν.
δάνω.

"Ήνυχος, εις το μυχός.

Ήνίσω , παρά τον ήσω μέλλοντα, και παρα το ενώ δα- "Ή οιαι , έστι κατά λόγος Ησιόδου ήoίην ομοίως ορθρίαν,
συνόμενον. ενούται γαρ δι' αυτών τα υποζύγια . τινές ή την προς ανατολήν , ή τον από πρωΐας μέχρι έκτης

δε και εκ του ενίεσθαι , καθ' υπέρθεσιν του πνεύ ώρας χρόνον.

"Ήντεον, υπήντων.

Η νεγκεν, ήγαγεν, εκ του ενέκω, ενέξω , ήνεκα δ ' Ηνυστρον , το μέρος της κοιλίας, όθεν διανύει η τρο
αόριστος , και πλεονασμα του ν , και τροπή πάλιν του και Φη , ήγουν διέρχεται.

εις γ ήνεγκα. μη έχοντα χαρακτηριστικών σύμφωνoν Ηνυστρον , το παχύτερον μέρος της κοιλίας του βοός.
του μέλλοντος , και ίσως κατ' αντιπάθειαν τοϋ έπεσον3cΉ ξίου, παρεκάλου.

και έχεσον , έχόντων το σ χαρακτηριστικών του αορί. Η ξεν , ώρμησεν.
"Η ξει , ελεύσει.

Ή νεσχέθην, πόθεν λέγομεν εκ συνηθείας; Φαμέν Ήξίωσε ναίεν , άξιον ηγήσατο του οικεϊν .'

από του σχώ, σχήσω, εσχηκα , έσχημαι , εσχέθην. Ήούς, της ημέρας , 'Αττικώς.

είτα προσήλθεν η ανα πρόθεσις και εγένετο 2 και Ηνωχλησε δοτική συντάσσεται και αυξάνει δε έσωθεν

εκτάσει κατα Αθηναίους ήνεσχέθην και ουδέν ξέ- και έξωθεν. το ενοχλώ παρά το όχλώ , τούτο παρα

το όχλος , τούτο παρα το αχλύς , άχλος και τροπη

Ή μήνατο , εις το απηνήνατο . του α εις ο , όχλος.

Η νία , εις το εξήνιον , και ήνιον και πειθήνιος. * Η παρ, παρά το ήδω, ήδαρ και ήπαρ, δι ' αυτού γαρ

Η νία , τα λώρα , οι χαλινοί , παρά το ενεΐσθαι , επίκαιο ευφραινόμεθα. η παρά το άρδειν το σώμα τω σώματι

ενώσει των υποζυγίων. και εις το απηνής και αφη- ή παρά το ήσθικών και ορεκτικόν ηδονής είναι. ο δε

νιώ . Χρύσιππος παράτο ηδύ φησίν είναι , πεπηγός γαρ
Η νίκα , επίρρημα αναφορικών , και εις το πηνίκα. αίμα, το δε αίμα Φυσικώς γλυκύ.

' Η νιξάμην , αινιγματωδώς είπον. εκ του αινίσσω , αι. Ήπεδανός , ο ασθενής, παρα το απεδανός , ο εκ του,

νίξω , ήνιξα και ήνιξάμην. πέδου μη ανιστάμενος ως αδύνατον.

Η νίον, το λωρίον , ο χαλινός , γίνεται εκ του ανύω, 'Ηπεδανός, ο ασθενής, ή άτεχνος , οιονεί απεδανός ,

άνυον και τροπή ήνιον. δια γαρ των λαώρων των ίπ- ο μη δυνάμενος δι' υπερβολήν ασθενείας εν τω πέδω,

πως ανύομεν τας οδούς. εστιν εν τώ εδάφω στήναι. έμπεδος γαρ λέγεται , και

Ηνιόχος , ο επιβάτης του άρματος και του ίππου , και εν τω πέδω δι' ισχύν έστως βεβαίως.

ο δεσπότης , παρά το ήνια έχειν , ήγουν τα λώρα κρα-5oΉπειγμένος , επείγω το σπουδάζω, και κατεπείγω,
τεϊν . ήπειγα , ο παθητικός παρακείμενος ήπειγμαι, η με

Η νίπαπεν , ήβρισεν παρακείμενος. έστι γαρ ο ενερ- τοχή ήπειγμένος . το γαρ επείγω γίνεται ούτως , οίγω

γητικός ενίπτω, το επιπλήσσω, τούτο εκ του ενέπω, το ανοίγω , και τροπή του ο εις ε είγω και επείγω.

εκ τούτου ουν γίνεται ενίπω , το γαρ και ηνίκα πλεονά- Ήπειρος , δια της ει διφθόγγου, άπερος γαρ οι Αιο
σει σύμφωνον , τρέπεται εις ι . ο μέλλων ενίψω , και λείς λέγουσι και απηρος , τρέποντες την ει δίφθογγον

παρακείμενος ήνιφα, ο μέσος ήνιπα και επεκτάσει της εις η .. και εκ της ετυμολογίας Φαίη , ηπειρωτών εκ
τα συλλαβής ηνίπαπα και έχει το π. ει δε δια του ήπειρος , οι κατοικούντες την ήπειρον, ήτοι την

δύο συμφώνων είη και ενεργητικός ,, δι' ού το ρημα- γήν. Φαίνεται δια της ει διφθόγγου γραφόμενον,
τιιεον όνομα εκφέρεται , δια τούτου και ο μέσος ήπειρος γαρ λέγεται η γη , οιονεί άπερός τις ούσα,

στου.

Σ
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τουτ'έστιν η απλήρωτος , και μη έχουσα πέρας ως δη- όσον εξ " Ήρας έμελλεν έχεις κλέος. 'Αστυαγής δε Φη

λοι Ευριπίδης λέγων: Ιστέον ότι κυρίως ήπειρος λέγε- σιν, ο δι " Ηραν ακλεής γενόμενος, δια το μη βασι
ται η γη πάσα. εισί δέ τινές τόποι , οίτινες καλούν- λεύσαι , αλλα θητεύειν τω Ευρυσθεί. και η σύνθεσις

ται "Ήπειροι , ώσπερ και η γή , εξ εναντίον της Ιθά- του ονόματος τούτο απαιτεί τα γαρ παρα την " Ηραν

κης . αλλ' οι Δωριείς άπηρος λέγουσιν απέραντος. και ονόματα είς ος σύνθετα δια του ο λέγεται , τρόδοτος,

Ευριπίδης φησίν , ήπειρον ες άπειρον εξεπλεύσαμεν. Ηροδικός. έστιν ουν ρακλής, ο δι ' "Ηραν ακλεής γε
ήπειρος γαρ λέγεται η ξηρα γή. τριχώς δε το της νόμενος. ή ότι ένα των γιγάντων επερχόμενον όρους

'Ηπείρου όνομα. Ήπειρος κυρίως η πάσα γή , προς αν- φονεύτας ωνομάσθη Ηρακλής , παρα το αλκεϊν ηραλ
τιδιαστολής της θαλάσσης : "Ήπειρος και η 'Ασία , προς κης και ηρακλής.

αντιδιαστολής της Ευρώπης. "Ήπειρος και η Θεσπρω-το Ηράκλειος , και το κύριον και το κτητικών εκ
τίς . του Ηρακλής , “Ηραιον το Ηράκλειον και πάντα

Ηιπερ δη , ώσπερ δή , όπου αν , καθ' όν τρόπον. τα παρώνυμα προπαροξύνεται. έκυλλειον , νεί.

*Ηιπερ , καθάπερ. λαιον , εύναιον , αθήναιον το τέμενος κύρκαιον , ού

Η περοπευτης , ο απατεων. έκ τού ήμερος και του ραιον , έρμαιον , τρόπαιον , έλαιον , τύμφαιον , περιβό

όψ , και σημαίνει την φωνήν, ο ήμερος οπή ) χρώμενος.ó λαιον.

ή ώσπερ παρα το έχω οχεύς " , και έπω το λέγω, "Ήρω , εκ του αρώ το εύχομαι , ο παθητικός παρακείμε
οπεύς και πλεονασμό του περ συνδέσμου περοπεύς, νος ήρχόμην , ηρώμην ήρω.

και μετα του στερητικού α , του σημαίνοντος το κακόν, Ήρω, το αρώ δύο σημαίνει , το εύχομαι και το καταρώ
απεροπεύς και τροπή του α εις η και προσθέσει του παρ' Ομήρω.

της ήπεροπευτής. 20 Ηράσθην, εις το εράσθην.

*Ήπειρος, σύνθετόν έστι , παρα το α στερητικών και Ηροφοιτής, αι οροφοιτίδες όρνις. εκ του αήρ και του

το πέρας άπερος , και κατα πλεονασμόν του ι άπειρος, Φοιτώ το παραγίνομαι .

και κατα τροπήν του α εις η ήπειρος. και γράφεται Ήρέμα, εις το άτρέμας.
ήπειρος , άπερος γαρ οι Αιολείς λέγουσιν , οιονεί άπε. 'Ηρεμία , η ησυχία, από του ήρεμος ηρεμία , ως έρη

ρός τις ούσα. μος ερημία , ατρεμία τις ούσα και ησυχία , κατα στε
Η πιώτατος , ο εν λόγοις πραότατος. έπω ουν το λέγω, ρησιν του τρέμειν , οίονεί ακινησία.

έπιος και τροπή του ε εις ή , ήπιος και το υπερθετι- Ήρεθίσατο, επελέξατο , εκ του ερεθίζω, τούτο παρα
κoν ήπιώτατος. το ερέθω , τούτο παρά το αιρώ το προκρίνω , αιρετος

Η περοπεύειν , παρά το ημέρας οπή χράσθαι. γάρ έστιν ο εκλελεγμένος και πρόκριτος.
* Ιπται, εις το εφήπται.» 30Ήρείριστο από το ερείδω , ερείσω , έρείρεμα,

"Η πύο , το κηρύσσω, όπερ γέγονεν από του έπω το έρείρισμαι, ηρείριστο 'Αττικώς. ηρώμην δε απο του

λέγω , επύω και ήτύω. έρτώ ') .

*Ηρα, όνομα κύριον θεάς, εκ του αήρ, αέρος, αέρα , και "Ήρψεν , εστέγασεν, εσκέπασεν , από του έρψω το στε
κράσει του αε εις η ήρα , ω Π.λ.έα Πηλή . η αυτη γάζω , τούτο παρα το όροφος , οι γαρ αρχαίοι ορόφου

εστι και αήρ. η παρα το αυτην αήρ είναι , την τας οικίας εστέγαζον.

αυτήν γαρ λέγουσιν αέρα. "Ηρηρώμην, έκ τού έρημος. τούτο παρα το έραν μό

*Ηρα, ότι η Ρέα αυτήν εκάλεσεν αναγραμματιζομένη νην έχειν .

αήρ και Εμπεδοκλής , Ζευς γαρ γης είρηται Φερέ. Ήρημαι, εις το ήρημένη.
*

σβιος . "Ηρημένη, από του αιρώ , ο σημαίνει το καταβάλλα,

Η πίαλος , ο ριγοπύρετος. σημαίνει δε και δαίμονα τοϊς 4ο » ο παρακείμενος ήρηκα , ήρημαι, η μετοχή και ήρημένος ,
o

- κοιμωμένοις επερχόμενον . το θηλυκόν η ήρημένη.

* Η που , όντως δη και αληθώς. “Ηρι , έωθεν , επί του όρθρου , από το αίρεσθαι ημάς
“Ηπατικούς , τους το ήπαρ πάσχοντας. απο κοίτης περί τούτον τον καιρόν.

*Ηιπερ ούν , ώσπερ ούν. Ήρήσαντο , ηύξαντο.

Η πορει, ήμηχάνει. Hρίω, παρα το άρω το αρμόζω.

Η περίοδος, η συναγωγή ή επάνω. Ήρινος, εαρινός , παρα το έαρ έαρος , και κατά κράσιν

Η ρά , είρηται ο αήρ , μεταθέντος του α προ του η . ήρος , και ρινός. το ρι ιώτα διατι ; τα εις νος επί

Ηρακλής, παρά το ονομάζεσθαι αυτον πρώτον 'Άλκεί- καιρού λαμβανόμενα , δια του και γράφεται , οίον , μετο

δην , Ηρακλής δε ενήθη, παρ' όσον από της "Ήρας πωρινός εκ του οπώρα , θερινός και τα όμοια.

εδέξατο, η αφηρέθη το κλέος. 5ο Η ροφοίτις , εκ του αη και το φοιτω το παραγί

Ηρακλής, τινές παρά την "Ηραν , ό εστιν επικουρίας

χάριν , ότι επίκουρος και κλέος τω βίω έσχε. τινές 'Ηρτον , ο τάφος , παρά την έραν την γην, τροπή του

μεν γαρ αυτον 'Αλκαίον εκάλουν , ομώνυμον τώ πάπ- ε εις η , όρους δε και τους λουτήρας έλεγαν οι παλαίοι.

οι δε , έπει άλκιμος ήν , κυριολογία χρώμενοι. "Ήρισμαι, εις το αμφήριστον.

πάλιν δέ τινές , ότι δια την "Ήραν κλέος έσχεν ' οι δε Η ριτα , ό εστιν ερεστα, και εις το είκοσιν ήριτα.

και τον αέρα , οιονεί αέριον κλέος εσχηκώς , τουτέστι μέγα Ηρυκέναι το ύδωρ, • εκ του αρύω το αντλώ.

και περιβόητον. "Ηρωες , Πλάτων έρωες δια το ηράσθαι θεόν θνητός ,

Ηρακλείδης , πρότερον 'Αλκείδης ελέγετο απο'Αλκαίου, εξ ών εγεννήθησαν οι ήρωες. ' Αριστόνικος , ότι γηγε

ύστερον δε η Πυθία αυτον Ηρακλέα ώνόμασε , παρ' νείς ήσαν , οι πρώτην περί την έραν, οίον , έρωες. τι

γάρ

και

+

8.

νομα.
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νές δε ότι η Πανδώρα εκ πηλού εγένετο , ής Πανδώρας Ήττω , παρά το ήσσώ, τούτο παρα το ήσσω » τούτο
και Επιμηθέως οι άνθρωποι: παρά το ήδύς , ηδύτερος , ήδίων , ήσσων, από γαρ των

" Ήρωες εκλήθησαν από της έρες , ή από της αρετής, ήδίων ήσσόμεθα , ο γαρ πορεύων δια την ηδύτητα του

ή απο τού αέρος , ως φησίν Ησίοδος , αέρα εσσάμενοι, πάθους νικεται υπό του διαβόλου.

ή .και από της εράσεως .τουτέστιτης μίξεως των θεών, Ησμένος, έστιν ήδω το ευφραίνομαι ,ο μέλλωνήσω, ο
“

ή από του έρω,το κουφίζω , ή παρα το άρω και σημαί- παρακείμενος ηκα , και παθητικός ήσμα, η μετοχή και

νει το αρμόζω. ησμένος.

Ηρος, εκ του εαρ κατά τροπής της ει διφθόγγου εις η. * Ησο, καθέζου, διάτριβε , προστακτικών , εκ του ημι

"Ηρωες, ημίθεοι, δυνατοί , οι γιγάντες , οι πάλαι πρω- χρόνου ενεστώτος και παρατατικού. η παρα αντί της

τογενείς άνθρωποι. ή από της ερωτήσεως, διαλεκτι-10 προς , η παρα δηλοί το πλησίον και το εγγύς .

κοί γαρ δια το ηράσθαι θνητών . Εξ ' ών εγεννήθησαν - Η συκάμινος, της συκαμίνου το δένδρον. το συκάμι

ήρωες. 'Αριστόνικος , ότι γηγενείς ήσαν οι πρώτοι περί, νον του συκαμίνου δε ο καρπός , έστι πρωτότυπον.

την έραν. τινέςδε ότι η Πανδώραεκ πηλού εγένετο, Ητορ , Φιλόξενος εν τη περί της λάδος διαλέξει ούτως
ης Πανδώρας και Επιμηθεώς οι άνθρωποι. ετυμολογεί το ήτορ . ατορ έστι , Φησί , το ον άτρεπτον.

Η ριγένεια , δια της ει διφθόγγου η παραλήγουσα. παρα γαρ τον τείρω ενεστώτα , μέλλοντα γίνεσθαι

και γαρ
δια του εια . τερώ , ως κείρω κερω. του δε ω σιγηθέντος δηματικών

* Η σθα , εκ του ειμί το υπάρχω. ής και ήσθα διαφέρει. όνομα γίνεται τέρ και το μονοσύλλαβον. και ώσπερ

ο μεν γαρ παρωχημένον χρόνον δηλοί, ως. δηίφοβος το Φέρω Φερ και Φορ , επεκτάσει του ο εις ω φωρο

ει μέν μοι το παρα πολυφίλτατος ήσθα γνωστών , ο δε .• ληστής , και τα αλλότρια φέρων. τέρ ούν και τορ , και

ής του μέλλοντα. 20 μετά του στερητικού α άτορ και ήτορ ως το. κυρίως

"Η σε αορίστου πρώτου , τρίτου προσώπου. το θέμα άδω, επί της αφόβου ψυχής. καταχρηστικώς δε επί πάσης

ο μέλλων άσω , ο αόριστος ήσα , το τρίτον ήσε. σημαί- ψυχής.

νει δε το έψαλλεν . Η σκημένος , με μελετηκώς , πεπαιδευμένως.

"Ήσθην , εχάρην , ηδύνθην, ήδέως έχω, από του ποω Ησήθησαν , ηττήθησαν.
ρήματος , και παθητικός παρακείμενος ήσμαι , ο αόρι- Η σκησασα , μαθούσα.

στος ήσθην. ) Ηστον , ηδύ.

" Η σθα , παρά το ειμί το υπάρχω, το παρατατικός είν "Ήσσων, ήττων, χείρων.
δια διφθόγγου , και οι Αττικοί των παρωχημένων εις η Ήσχάτησεν, ήστέρησεν.

τρέπουσι , και γίνεται δια του και το δεύτερον ής, και Ησυχάζειν και σιγαν διαφέρει.η ησυχάζειν μεν γαρ
επεκτάσει της θα συλλαβής ήσθα. 30. το ηρεμείν και ατρεμείν δι' όλου του σώματος , σιγαν

'Ησθήσθαι, νοείσθαι , αισθάνεσθαι , από του αισθω , δε το μηδέν λαλείν .

8 δηλοί το αισθάνομαι , ο μέλλων αισθήσω , ο παρα- " Ήσυχος, ο πραός, παρά το ήδω, το εύφραίνομαι

κείμενος ήσθηκα και ο μέσος ήσθα , ο β αόριστος ήσθον, * μέλλων ήσω, ήσυχος ο μόναχος , ήδονται γαρ μέγα

ο μέσος πρώτος αόριστος παθητικός ήσθόμην ήσθου λως τηησυχία οι ασκηταί.

ήσθετος και το απαρέμφατον ησθήσθαι. "Ήσω, αφήσω, ακοντήσω. και εις το αήσυλα , και προού,

Ηρτημένος. ελαίω και αλατι. και προσηκατο.

Ηισιν εν τω εαυτώ , εις το σησιν. " Ή σχαλλον, ελυπούμην , ήνιάμην , από του ασχάλλω.

Η σις , η τέρψις. Η ταιρηκως επί πόρνης , ήταιρικώς επί εταίρου.

* Ης , η μετοχή, άρθρον θηλυκών, το ής μετοχικόν όνο- 'Ήτοι, απο τού η διαζευκτικού συνδέσμου , και του τοι

μα παρα το μετέχω.. 4οπαραπληρωματικού. και εις το και.

Ηισιν, αυταίς , και τροπή του και εις η , ως παλάμαις " Η τοιόσδε εων, και η σύνδεσμος διαζευκτικός μέν έστι.
παλάμησιν .. ιαι έστιν ο κανων , αί τοιαύται δοτικαί, παρελήφθη παρά τω ποιητή αντί του συναπτικού, οίον,

είτε επεκτεταμέναι , είτε ανεπέκτατοι , τρέπουσι το α έστι και άλλω , επεί ου πολύμυθος έην , ου δ' αμαρ
εις η , παρα τους Ίωσι, και τους ποιηταίς , οίον , παλά- τοεπής , ή και γένει ύστερος έην. αντι του εαν και

μαις παλάμησι , εν παλάμης Φορέoυσι ') , θοαίς θοήσι. τω γένει. ούτω και το, ή τοιόςδε εων , αντί του εαν

σεσημείωται δύο , το λιμαλσι και αχθαίς , μη τρέψαν. τοιούτος υπάρχω.

τα το . α εις ή.
ταύτα δε εκτείνονται δια του ι. και " Ή τις , και "Ήτειος , το "Ήτις όνομα πόλεως , το δε "Ήπειρο

είτε θεαϊς αγάασθε παρ’ άνδρασιν ευρεθήναι 2). σημαίνει τον πολίτην. μάντις μάντιος ο Απόλλων , ο

Ησίοδος , Αίολικώς , και την αίσίαν oδoν πορευόμενος. εφορών τας μαντείας. πρόσκειται , προ μιας έχοντα

έργα και ημέρας έγραψε προς την του βίου εργασίανςο τον τόνον, επειδή από του μάντις γέγονε Μάντιος, όνο
και νομοθεσίαν. ή ότι αισίως εβάδισε. συνέτυχε γαρ μα κύριον δια του . 3 .

ταϊς Μούσαις, και ουχ ώς θαμυρες διετέτη. όθεν και 'Ητίμασε , δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων , ατι

ποιητης άριστος. μώ , ατιμάς, ατιμά, έστι δε και τρίτον άτιμούται..

" Ήσκειν , επιμελώς εργάζεσθαι , το σήμα ασκώ , σημαί- ατιμούται γαρ ο απο νόμου καταδικαζόμενος , ατιμά

νει δε το μετα πολλού πόνου και κόπου εργάζεσθαι, ται δε απλως , ο υβριζόμενος επί τινι πράγματι.

εκ του ασκός ασκώ , ο παρατατικός ήσκεoν ήσκουν,ο παρατατικός ήσκεoν ήσκουν, Ητορ, η ψυχή, θυμός. Ίωνες.δε ατορ Φασί,

ήσιεε , ήσκει, και τον εφελκυστικόν έστιν εν τοις * Η του η ψυχή , παρά το αήτης , και σημαίνει τον άνε .

τρίτους προσώπους , έτυπτεν, έλεγεν , ούτως ήσκειν, *" μονή αήτορ, και κατι αφαίρεσιν του και ησορό πνεύμα
και κατα συναίρεσιν ήσκειν. " γαρ λέγεται ο θεός και η ψυχή, ως εν ταϊς θείοις

α

9

>
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ευαγγελίοις. πνεύμα ο θεός , και τους προσκυνούντας ως το αυδώ ηύδων, αυχώ ηύχων, αναγκαίως ούν και

αυτόν , εν πνεύματι και αληθεία δεί προσκυνείν. τουτ' διάστασης του ούτε. ομοίως του ενης και των λοι

έστιν, ασώματος το θείον , και την τοιαύτην θέλει και πων.

την θυσίαν αυτού δια του εν ημίν ασωμάτου προσφέ. Ή φάνισεν, επόρθησεν, αφανές εποίησεν.,

ρεσθαι, τουτ'έστι δια της ψυχής , και της του νού ΗΦρανε , το θέμα ευφραίνω. και παρα μεν τη κοινή.

καθαρότητος . διαλέκτο ου τρέπεται , παρά δε τοϊς Αττικούς τρέπε
* Η τρoν, σημαίνει το υπό των οφθαλμών μέρος , και ται , το δε ευφραίνω έστι Φρώ το προϊώ , εξ ου και

το υπογάστριον έντερον , όπερ Νίκανδρος επί της έντε- Φρήν , και εξ αυτού Φραίνω , και μετα του ευ μορίου

ριώνης τίθησιν , ό έστι τι ύφασμα. παρα το συναφώ- ευφραίνω το καλώς προϊω.

σθαι ούν την σάρκα τώ λίπει άτρων , και ήτρον , καλτόΉφαιστος, κυρίως ο "Ήφαιστος θεός , παρα το αφαι

ήτριον. στος. το δε, αφαιστος παρά το άπτω έστι. τού γαρ

“Ηττον, το ολίγον , το ο μικρόν. έστι το τώ λαμβάνω, πυρος ουδείς δύναται άψασθαι . ή από της του πυ

ου το δεύτερον τάς, το τρίτον τά , και εξ αυτού τον ρος εξάψεως. Πλάτων δε από της του Φάους ιστο
και μετα του στερητικού α αττον κατα πλεονασμόν ρίας .

και ουδείς θέλει λαβείν , και τροπή του α εις η "Ήφαιστος , Αιολικώς αφαιστος ών, οιονεί άψαυστος

γίνεται ήττον . τουτ'έστι το φώς , ή το πυρ. τού γαρ πυρός άψασθαι

«Ήτω η δόξα κυρίου εις τους αιώνας ' πόθεν γίνεται ; ουκ ένι...

έκ τού ειμί το υπάρχω ,. ο παρατατικός ήν , η μετοχή Ή Φυσε , διέκοψε ,"Ήφυσε, διέκοψε , απήντλησεν , εξέβαλεν.

εις έντος , και το προστακτικόν έθι , το τρίτον έτω, Ή Φίθη, έσθη , συνεχωρίσθη..

ως τιθέτω , και τροπή του ε εις η ήτω. ουκ ετράπη2oΉχή, το ηχή επίρρημα μεσότητος , όμοιόν εστι τω σι

δε εις 1. ίνα μη συνεμπέση το ήτω ο σημαίνει το πο- ωπή, τριπλή και και τετραπλή , και κλαγγή , ένοπή . τα

ρευέτω. γαρ παρά την δοτικήν γινόμενα επιρρήματα έχουσι τοι

Ητα , το δε ήτα , ότι και ιώτα και το τ έχει και χα- προσγεγραμμένον.

ρακτηρτου στοιχείου. ηνίκα γαρ το Η πλάγιον τεθή Ξ , ' Hχι, αντί του όπου , έκ τού ή ήχι, και δασύνεται και

εύροις μακραν και απ' αυτής το 1ο όπερ σημαίνει περιστάται. έστιν η επίρρημα και κατ' επέκτασιν

το τε). άλφα δε εύροι , ή από της πρώτης γραμμής της χι συλλαβής ήχι , έχει δε και το ι προσγεγραμ.

του η βαρεία , και της εν τω μέσω μακράς, ώστε απο μένον. διάτι; τα εις η λήγοντα επιρρήματα έχουσι το

τούτου του τύπου το η ωνόμασται. τι προσγεγραμμένον , οίον, άλλη , τριπλή, κομιδή. σεση

Η ύδα, είτεν , έλεγεν , δευτέρας συζυγίας των περισπω- μείωται ενη ) δη , μη , δηλαδή , ήδη, διότι βαρύνε.

μένων , χρόνου παρατατικού , από του αυδώ , αυδάς,30 ται; έστιν εις το οψιτέλεστον.

τούτο παρα το αυδή , τούτο παρά το αύω το φωνώ , ή 'Hχήεις, ο ήχον αποτελών , δια της ει διφθόγγου.

παρά το άω το πνέω. : ανεφάνη γαρ το ε εν τη τού ήχήεντος γενική ουδε

Hύμοίρησεν, έλαβεν, επέτυχε και το θέμα εύμοιρώ, τού- τέρου .

' το παρά το ευ μόριον , και το μοίρα. το δε μοίρα
παρά το χέω , και μετα του επιτατικού και

παρά το μείρω το μερίζω.
αχέω αχος και ήχος. ή παρα το άχος, ο σημαίνει

τον θόρυβον , τροπή του και εις η ήχος. και εις το
Hύρα , το θέμα αυρώ το απολαύω, πρώτης συζυγίας των

πυρώδες.

περισπωμένων , ο μέλλων αυρήσω, ο αόριστος ηύρησα, Ήχύετο, ελυπείτο, έβαρείτο.
και και εν συγκοπή ηύρα.

Ηλ/σθην , εκ του αυλίζω , τούτο εκ του αυλή , τούτο 4ο μέλλων αιωρήσω, ο παρακείμενος ήώρηκα, ο παθητικός
Ηωρήσθαι , ήρτήσθαι ; κρεμάσθαι , από του αιωρώ , και

ο

εκ του αύω το λαμπω. καιώρημοι και το απαρέμφατον ηωρήσθαι. τούτο παρα το

Ήυς , σημαίνει δύο τον γενναίον και ισχυρον , και αγα- αηραηρώ , καιτροπή του α εις ε, και του και εις και

θόν και ο μεν γενναίος γίνεται παρά το έω το υπέρ- εωρώ και απεoρώ. συντάσσεται μετα αιτιατικής.

ο δε αγαθος εκ του ήδύς και αποβολή του ο ήύς, Η ως , από ώρας όρθρου , έως ώρας έκτης.

και το θηλυκόν ήεια , και "Ομηρος , νύν τις ενηείης Ήως , διάφορα σημαίνει την τε γαρ σωματοειδή θεόν ,
Πατροκλ.ήος 1). και το ουδέτερον ή και εξ αυτού δια το Φάνει τον ποιητήν Ήως δ' εκ λεχέων. και τον

επίβλημα αντί του καθό . ήύτε έθνεα εισι. όρθρον Φρωνύμως κληθέντα , από του ορθούσθαι ημάς

* Ητε, καθάπερ, όν τρόπον παραβολικόν το σχήμα , εκ από της κοίτης , και περί τα οικεία τρέπεσθαι έργα ,

του ως και πώς γίνεται. κανων γάρ έστιν ο λέγων, όταν φησίν , Ηως μεν κροκόπεπλος εκίδνατο. πάσαν επ '

τα εις ως λήγοντα επιρρήματα , συνυπάρχοντα τινα εις5ο αίαν και το απο πρωίας μέχρις ώρας έκτης διάστημα.

η λήγοντα και ομοτονούμενα αυτούς , οίον , πάντως έφρα μεν ήως ήν και αέξατο Γερον ήμαρ *). και την

πάντη , άλλως άλλη, ουδαμώς ουδαμή , διχως διχή, όλην ημέραν καθο σημαίνει ημέραν νοείσθαι , και απο

οξυνομένου άρα του ως αντίκειται το η ως εν τω ούτε ανατολής ηλίου δρόμος μέχρι δύσεως. οπότε την υφ '

ξείνων θέμις έστι4) , τούτο εν πλεονασμα του υ , ούτε ημάς διεξιων ημισφαίριον , οίον , οι δ' εξ 'Ασκανίης έρι

αναγκαίας του η ψιλωθέντος , το γαρ υ πλεόναζον ψι- βώλακος ήλθον αμοιβοί , ήoί τη προτέρη , τότε δε ,

λοι τα προ εαυτού. . πως δεν αναγινωσκειν ηύτε η Ζευς αρσε μάχεσθαι 1) : ήματι των προτέρω, ότε μαί .

ήύτε ; εν διαστάσει δεί αναγινώσκεσθαι , επειδή κανών νετο φαίδιμος "Εκτωρ *). και το νυν αμφότερον , ημέ

32. έστιν ο λέγων , ότι ουκ έστι επινοήσει το η και το « ραν τε και νύκτα , καθό σημαίνει και παρα μαθημα

ν εν μιά συλλαβή χωρίς ει μη εν κλίσει ρήματος , τικούς νοείται : ηως δέ μοι εστι ήδε δυωδεκάτη, ότ' ες

>

*Ηχος

xw.

5 .

e 6 ) μ . ΧΙ, 84 .1 ) In margine eſt is , by i. e. Pfalm . 103 . 2 ) corruptc . Ε i . e. πέντε Γcil. νν . etc.

3 ) 11. XV11 , 67ο. 5) ην πίστιν .ex II . XI , 778... 2) L. 793, 794. 8 ) μ . ΧΧΙ , 5 .

7 ) ΧΙΙΙ ,
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"Ίλιον ειλήλουθα. και την ηλίου πάροδον και τον τό. Αιολικώς αύως, παρά το αύειν πάντα τα ζώα μετα

που θα ανατέλλει ο ήλιος , κατα 'Αρίσταρχον . ώ φί- την ώραν ήγουν φωνήν.

λοι ου γαρ πα.δμεν όπη ζόρος , νύν γαρ καθά Φη- Ήως , το πρωϊνον φως της ημέρας. ήτοι ότι έως ταύ
σιν και κράτης των τεσσάρων μερών του κόσμου μέμνη

της η νυξ, ή από του έξιέναι τους ανθρώπους προς
τα μερών άρκτου , μεσημβρίας, ανατολής και δύσεως,

τα οικεία έργα αυτών, όσα φαινόλης έσκέδασεν άνθρω
άπερ αλλήλοις εξ αντ.θέτου αντίκειται. ο μεν άρκτος

ευλα γαρ λέγεται τα εις την επερχομένην ηω

τη μεσημβρία και η δε ανατολή τη δύσει.

Ή ως. όρθρινός , και έως και ανατολη Αττικώς. παρά το
λειπόμενα . και εις την ημέραν. και ουρανόθι.

αξιούσθα κατα την αυτην ώραν από της κοίτης. ή Τέλος του Η στοιχείου.

9

πος.

Α Ρ Χ Η Τ Ο Υ Θ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.

.

>

>

γαρ το καύσαι.

,

ναι .

Θαιρος , σημαίνει τον στρόφυγγα , παρά το δι' αυτού εντοβάλλω, βλαστάνω , παρα το θέειν άλλως. η παρά το

άλλω θέειν και στρέφεσθαι τας θύρας, θω το τρέφω, εξ αυτού παράγωγον θάλλω. και εστιν

Θαιροί, οι στροφείς της θύρας, παρά το δι ' αυτών απο της των ανθρώπων φύσεως μεταφορά.

τας θύρας.. η θεροί δι' ών θέει και τρέχει η θύρα. Θα μά, το συνεχές και πυκνόν. παρα το άμα και εις
Θαλάμας και θαλαμας διαφέρει εαν μέν οξύνηται, το θαμειαι.

δηλοί το των Διοσκόρων ιερόν. εαν δε βαρύνηται, τας Θαμά, παρά το άμα πλεονασμό του 9. άμα γαρ το
καταδύσεις και μηνύσεις. πυκνώς γινόμενον , εις ένα καιρον γίνεται .

Θάλαμος , ο κοιτών, ο οίκος , παρά το θάλπω, εξ ου Θαμα ψαλωπες ), οι ημίφλεκτοι άνθρακες. θάμψαι
και θαλαμηπόλος , η περί τον οίκον ήγουν τον θάλα

μον αναστρεφομένη. Θάμβος , σημαίνει την έκπληξιν ποιου είδους των υπο

Θάλαμος, έν α τρεφόμεναι θάλλουσιν αι γυναικες. 20 πεπτωκότων τα ονόματι ; ειδικού . γίνεται θάμβος πα

Θάκος , ο θρονος , παρά το θάσσω, και θω . ρα το θάπω , και πλεονασμα του β , και τροπή του π

Θαιμαν, η ανατολή : το θαι διφθόγγω. εις μ , δια την ασυνταξίαν. το δε θόπος παρα το
Θάλαμος, σημαίνει δύο και ει μεν σημαίνει εν και θήπω το εκπλήττομαι.

εισέρχονται ήτε νύμφη , και ο νύμφιος , γίνεται παρά Θαμειαι , παρά το θαμά επίρρημα γίνεται θαμος, θα.

το θάλλω. δει γαρ εν αυτή θάλλοντα εισιέναι τα σώ- μειος και θαμεια , το θαμία εκ του άμα. σεσημείωται

ματα , τουτ'έστιν ακμάζοντα. κατά τον τόνον. ούτως ' Ωρίων.ο δε Χάραξ μάλλον
Θάλαμος , οιονεί θάλαιμός τις ών , παρά το θάλπειν. Toτο άμα εκ του θαμά παράγει, αποβολή του 9. και

διότι δεν θάλλοντα τα σώματα, έχοντας εις αυτούς, εις- βαρύνεται. το δε θαμά εκ του θαμος , θαμή, θα.

ιέναι, και απεσβεβηκότα. και Ησίοδος. ώραιος δε μείν , και θαμά επίρρημα. γράφεται δε δια της ει

γυναίκα μη απεσβεβηκέναι. αντί του μη γεγηρακέ-30 διφθόγγου , σημαίνει δε τον συνεχή θαμείος , και το

θηλυκόν θαμεία και τα απο τών εις ος δια του εια γι
Θάλλεια , από του θάλλω θάλλος , η θάλλειν ημάς νόμενα , ηνίκα προπαροξύνεται. και εις το γελοίος.

εμποιούσα. δια της ει διφθόγγου. το δε επί της ευ- Θα μίζειν 3), αντί του ομιλείν , και θαμίζει, πυκνώς
Φροσύνης δια του ι. εξ ου και "Ομηρος. ός μοι τηλύ- έρχεται ενδελεχεία από του θαμα επιρρήματος. του

γετος τρέφεται , θαλλη ένι πολλή 1). το παρα το άμα , πλεονασμα του 9 θαμα και εξ αυ

Θαβώρ, και Ερμων , ονόματα ορέων . του θαμίζω.
Θαλαμηπόλος , κοιτωνήτις , ή περί τον οίκον αναστρε- Θάμνος , η ρίζα των δένδρων : ότι και αυτή έγκειται τη
Φομένη θεραπαινα. γη από της θέσεως. το δε θαμίσαι από αυτής το κα

Θάλασσα , ή θοως αλλασσομένη και σαλευομένη. τωρύξιμον. ο δε " Όμηρος και την πολυπληθίαν των,
Θάλασσα , παρά το ειληφέναι την ονομασίαν εκ τού4ο Φύλλων δυναμένην δέξασθαι λέγειν , από τούτου έφη,
θώ , του σημαίνοντος, το τρέχω , και του λα το αλ- έκβας έν θάμνοισι κατέδραθον 4 ).

μυρον ήγουν το άλας" εκ του ασσα του τινάσσεσθαι, Θάνατος, παρά το τάνατος, τείνει γαρτο σώμα τη
τουτ'έστι θεον άλα τινασσόμενον . συναφθέντων ούν το ψύξει. ή δια το θανάσιμον , ή ταγαρός τις έστιν , ως

κατα ιδίωμα λέξεων αυτής εκλήθη θάλασσα. επί πάντας διατείνων. ή θείνωτος , για το τίθεσθαι

Θάλασσα , παρά το σάλον σάλασσα και θάλασσα. κατα νώτα τον αποθνήσκοντα .

παρά το ασσον είναι θανάτου , τους πλέοντας εν αυτή: Θάνατος , τάνατός τις έστι. θάνατος θέσεις του νοητού,
εγγύς. ως αν είπη τις διαζευξις της ψυχής. όθεν και μνημ'.

Θάλασσα , θάλαττα λέγουσιν 'Αττικοί. θεα ταραττο. Θανατώ, ότε μέν έστιν απλούν , έστι τρίτης συζυγίας

μένη. των περισπωμένων , οίον , θανατώ , θανατοϊς . ότε δε

Θαλερος , νέος, παρά το εν ακμή είναι του θάλλειν,5ο έστιν σύνθετον δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων,
ή παρα το θάλλω το αύξω , τούτο παρα το θώ το δυσθανατώ , δυσθανατας: ώσπερ και το δοκώ απλούν

τρέφω , απο μεταφοράς της ανθρώπων ζωης ήγουν φύ- μεν πρώτης συζυγίας των περισπωμένων , σύνθετον δε

σεως : ο γαρ θηλών και μαστού μετέχων ανεισιν εις δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων, οίον , προσδοκώ

αύξησιν . προσδοκάς. 'ότε δε το θανατώ δευτέρας συζυγίας έστι,

>

.

.

Σ .

v. 9αμά.1 ) Β. ΙΧ , 143. s)L. θαυμάλωπες. ν. Ειym.Μ . θαυ .

μάλωψ , ο ημίφλεκτος glolarium Kalli . 3) cf. Ειym. Μ.

4) Οd. VΙΙ , 185,,

ι :
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νευω.

TITOLLEYOL .

νεται. .

.

T

σημαίνει το αποθανώ. αποθανείν μη προβάλλεσθαι Θάτερος , σημαίνει τον έτερον , και γίνεται παρα

μάχην. ότε δε τρίτης συζυγίας έστι , σημαίνει το φο- το έτερος. οιγαρ Βοιωτοι τον έτερον άτερον λέγουσι.

Θαυμάζειν, από του γινομένου κατά την θέαν θάμ
Θανατούν και θανατών διαφέρει. θανατούν μέν έστι βους.

το άλλον Φονεύειν. θαναταν δε το έφίεσθαι θανείν Θαυμάζω , γενική μεν συνταττόμενον σημαίνει το κα

αυτόν εκείνον . ταγινώσκω , οίον , θαυμάζω των ταύτην εχόντων γνώ

Θάπτω, ώσπερ παρα το βώ γίνεται βάπτω , ούτω και μην. αιτιατική δε το επαινώ , οδον , θαυμάζω τους

παρα το θώ γίνεται θάπτω. ούτω Φρονούντας .

Θάπτειν, παρα το θώ ρήμα και τίθώ , ας βώ βάπτω Θαυματουργία , εκ του θαυματουργώ. τούτο παρα

και θω θάπτω. αΐδιον γαρ έχουσιν απόθεσιν οι θα- το το θαύμα και το έργον , θαυματουργός και εν συναιρέ

σει θαυματουργος, οξυτόνως. τα παρά το έργον συν.

Θάτερον, ου παρά το έτερον , θoύτερον γαρ ήν ώς γί- τιθέμενα , ει μεν από πτωτικών συνετέθησαν οξύνον

νεται έλαιον τούλαιον. αλλα το έτερον παρα Δω- ται· οίον , δημιουργός , τελεσιουργός , θαυματουργός..

ριεύσιν εγένετο άτερον , θάτερον. το δε έτερον δασύ- πλην του Λυκούργος , πανούργος , κακούργος. ει δε

διο και του λέγουσι θάτερον επί αρσενικού ονό- απο απτώτων , προπαροξύνονται, οίον , εκάεργος. σεση

ματος , ου γαρ λέγουσι το θάτερος, αλλά το άτερος, μείωται το συνεργός.

έπει το τ άτρεπτoν ως το αγαθόν , ταγαθόν. το δε Θέα, η θεωρία , παρά το θεώ και το παθητικόν θεώ

ατερον δασύνεται και εκείθεν θάτερον. μαι , βαρύνεται δε προς αντιδιαστολής του θεα , επι

Θαρσήσαι, θαρρήναι, από του θαρσώ , το δε θαρσώ της θεού και θόλος το οικοδόμημα, θολός δε το μέλαν

εκ του θάρσος έστι δε ψυχικόν το πάθος. το δέ20 της σηπίας .

θάρσος εκ του θάρρος. ηνίκα ευρεθή το ρ μετα τού Θεά, η Μούσα. τα εις αΘεα , η Μούσα. τα εις α λήγοντα θηλυκα έχοντα επί

σ , οι Αττικοί δια των δύο ρρ προσφέρουσιν. οίον , το τέλους τον τόνον, προσθέσει το σ κλίνεται , θεά
θάρσος θάρρος λέγουσι, και το κόρσην κόρρην , και * " θεάς , δεξια δεξιας .

την μυρσίνην μυρσίνην . Θεαρχικωτάτη , έστι θεος και άρχων, εκ τούτου γί

Θάρσος, άνδρεία , παρά το θέμα το θερμαίνω , θέρος . - νεται θέαρχος , και κτητικών θεαρχικος , και το υπερ

ο μέλλων θέρσω. θετικον θεαρχικώτατος και θεαρχικωτάτη.

Θαρσος και θράσος διαφέρει , ως αρετη κακίας . το Θεάμονας , θεατας , θεωρούς.

μεν επί αρετής τάσσεται, το δεεπί κακίας, όθεν οι Θαύμα, παράτο θαυμάζω θαυμασμα και κατ' ένδειας
παλαίοι ωρίσαντο ούτως. θάρσος εστί ψυχής παράστη- του σ και κατ ' αποκοπήν θαύμα. οι δε παρά τοθέ.

μα μετα λογισμού. θράσος δεη αλογιστία , όθεν Εύ-30 ωμι θέαμα και κράσει θάμα και θαύμα. ούτως

ριπίδης αμαρτάνει λέγων , ού θράσος το δ' έστιν ου δε “Ηρωδιανός εν επιμερισμούς.

τόλμη κακώς φίλους δράσαντας εναντίως βλέπειν. Θεατής , και εις το θεωρός.

Θείναι , επί του θείναι και προσθείναι. Θεσμαχία θεομαχίας διαφέρει. θεομαχία έστιν

Θαλπωρή , διάχυσις , χαρα , θάλψις. προς θεον γινομένη μάχη. θεομαχίας δε η αυτών

Θαλύσιαι , αι των καρπών απαρχαί. των θεών προς αλλήλους μάχη.

Θαλατοπορεί, πλέει δια θαλάσσης. Θειλόπεδον , δια της ει διφθόγγου. περισσόν το 9 .

Θαλερόν, ακμαίον. ειλόπεδον γαρ παρα την ηλίου αυγήν » ειώθασι δε και

Θαλή, η ευθηνία. την έλην συν τω ιλέγειν ελλην. την αέν γαρ των σύκων

Θαλία , όνομα Μούσης. ψύξιν πρασίαν λέγουσι. πρασίης ψευδόμενον φύλακα.

Θαμα, συνεχώς , πυκνώς , διηνεκώς. 40Θειλόπεδον σημαίνει τον τόπον , ένθα τίθενται αι

Θαϊτη, θαυμαστής.
σταφυλαι ξηραντησόμεναι , ως φησίν 'Αλεξίων. ή όπου

Θα μιζει , πυκνάζει, συνεχώς άγει. αποπλύνεται η σταφυλή. παρα το έλη, και σημαίνει
Θαρραλέως , ανδρείως , ευθαρσώς. την θερμασίαν ) γέγονεν είλη κατα πλεονασμόν του 1,

Θαύμα έστι το υπέρ φύσιν υπό θεού τελούμενον. και το πέδον το σημαίνουν το χαμαι , ειλόπεδον και

Θάσσουσαι, σπεύδουσαι. πλεονασμό του 9 9ειλόπεδον .

Θάσσων , καιαπό του ταχυς παρήχθη. και εγένετο ο Θεϊν , εις το διαλλάττειν και μεθύω.

πρωτότυπος των συγκριτικών ταχύτερος , ο δεύτερος Θείνω, το τύπτω, αφ' ου το θεναρόν το κοίλον της

ταχίων , και ο τρίτος τάσσων , και τροπή του τείς 9 χειρός. και εις το παρθένος.

θάσσων. Θείνω, το τύπτω δια της ειδιφθόγγου. ανεφάνη γαρ

Θάσια, τα αμύγδαλα , από του θάσσων καρπεύειν so το ε εν τω μελλοντι, και εν τω θεναρ ονόματι.
πρώιμα γαρ υπέρ τα λοιπα δένδρα. θασσον ούν κατ' θεναρ δε λέγεται το κατώτερον μέρος , εις και εστι τύψαι.

αποβολήντου σ. Θείος , παρα το θεός θείος , και κατα συναίρεσιν του
Θάσια , τα αμύγδαλα , δια το προ πάντων θάλλειν και ε και ι εις την ει δίφθογγον θείος.

ανθεϊν . Θείον, το επιθυόμενον εις κάθαρσιν , και αβλαβείς
Θάσσω, ταχεί , παρά το ταχύς , θάσσων , και 9άσσο- ποιούν. ένθεν το πάσσε δ' αλός θείοιο ?). και θεείου

νας γρήκων έμεναι καλλίτριχας ίππους 1) . καιομένοιo Φησιν επί του κεραυνού. δια τούτο και ατό

Θάττον , εκ του ταχυς , ταχύτερον , ταχείον , τάσσον, ζει το ουράνιον πυρ το του κεραυνού. θεϊα δε τα

και τροπή τού ψιλού εις δασύ θάσσον. και θεματι- ουράνια . ο δε Ευδαίμων εν τηορθογραφία λέγει κτη

κον θάττον και περισπάται. τικών , επί του θεος θέειος , εκβαλων δε το δεύτεσαν και ,

7

9

1

Η 11 :

2) 11. ΧΙΙΙ , 819 2) 11. ΙΧ , 214.
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εποίησε το θείος. και ο πατρώδελφος ούτω σεπτικός Θέμεναι, θείναι και ποιήσαι , και κανών επί των εις ναι
ών, ότι και οι γονείς θέειοι ημών εισι. απαρεμφάτων, ειώθασιν οι Δωριείς επεντιθέναι την

Θείαν, παρα το θεωρείν τα παρόντα ή τρέχειν. με συλλαβήν και ει μεν εύρωσι δύο φωνήεντα, το εν

Θεία, η θαυμαστή , και αδελφή πατρός ή μητρός. και αποβάλλουσιν. οίον , είναι θέμεναι , δούναι δόμεναι.

η ακτίς του ηλίου. 8 παρά την θέαν είρηται. το θες ει δε εν φυλάττουσιν , οίον , γνώναι γνώμοναε .

δίφθογγος και το α μακρόν. Θέμις, το δίκαιον και πρέπον · έκ τοϋ θεμος , ο ση:

Θείοι , οι θαυμαστοί , και αδελφοί του πατρός. παρα μαίνει τον νόμον , γίνεται θέσμις , και αποβολή του σ

το θείον , και σημαίνει το μέγα . και θείον το επί του θέμις.

θεού , και θείου και θαυμαστού, και τιαφίου. λέγεται θεμιστές, η δίκη , και κλίνεται θεμίστιος, θέμιστι,
γαρ το τιαοιον θείον άπειρον. Το θέμιστιν .

Θεία , δια της ει διφθόγγου . σημαίνει δε και την ακ- Θεμιστας, δίκας , νόμους, και κριτές. παρα το τίθησι

τίνα του ηλίου και της σελήνης. θειος , και μετα του σ θεσμούς και θεσμις. και θέμις

Θειάζω, το θαυμάζω , και εκθειάζω το θαυμάζω , δι- κατ' απόβολην του πρωτοτύπου θέμιδος και θέματα.

φθόγγω. θίασος δε ο χορός και θιασώτης και χορευτής,6 ó και θεμιστας κατα πλεονασμόν.
ιωτα.

το κοίλον της χειρός , δια το σθένειν , δι' αυτού
Θεμέλ , η κριθη , μοδ' ιε , ο καλείται έπαρμα. γαρ πάντα γίνονται. ή παρα το σθένειν αυτόν εν γυ

Θέλγειν , κυρίως μέν έστιν , εις και θέλει τις άγειν τινά. μνασίοις, και εις το θείνω , και υπάρχω.

όθεν και θελκτήρια πολλαχώς τα άσματα από των Θεόγραφος , παρά το θεος και το γράφω γίνεται θεο
ωδών , και τους ακούοντας θέλγει , και εις τέρψιν άγει γράφος, ο υπο . θεού γραφείς , θεόγραφος δε και τον

των υδών. διο και η Πηνελόπη τας άδας θελγητήρια20 θεον γράφων.

υπέφηνε 1) : πολλα γαρ άλλα βροτών θελκτήρια οι- Θεοείκελος , παρα το θεός και το είκελος , δ δηλοί το
δας . και η Κίρκη " Οδυσσεϊ μη φαρμαχθέντι λέγει. όμοιον , ο θεοίς όμοιος. το δε είκελος εκ τού είκω

θαύμα μ' έχει , ως ούτι πιων τάδε φάρμακ' εθέλχθης 2) . το ομοιώ , ως παρά το πρέπυ πρέπελος.

Ενομίδης ετυμολογεί και τα θεία γράψας , παρό φησί Θεόδμητον, παρά το θεος και το δομώ , και σημαίνει

και τους τελχίνας , ώστε θελγώνες φησί , ενόντα τους το κτίζω , θερδόμητον , και κατά συγκοπήν θεόδμητον,

ύδασι της φύσεως , και αύα εποίουν έως φυτων βασκαί- και κατ' αναβίβασιν τού τόνου. σημαίνει το θεόκτι

Θέλγειν, το απατάν. Θεόκελος, εις το ύστατος.

Θέλυμνος , εις το προθέλυμνος. Θεοκλυτούσιν , ως θεούς επικαλούνται, παρά το θεος

Θέλγoντι, τα ευφραίνoντι, ή τα απατώντι , παρ'30 και το κλύω , δε σημαίνει το καλώ.

Ομήρω και τα σκοτίζoντι, οίον , αυταρ 'Αχαίων θέλγε ' Θεομαχία , εις το θεημαχία.

νόον. και, αυταρ 'Αχαίων όμματα θέλγε. συντάσσε- Θεόπιν , θέσπιν , έκ τοϋ θεος και του δψ οπός. και
ται μετα αιτιατικής, και εις το τελχίνες. εις το νοσφιξοίμεθα.

Θέλγειν , μεταβολής ποιείσθαι της ψυχής εις το Θεοπρεπέων, και εκ θεού μαντευόμενος. μετοχή συζι
θέλγειν άγειν . γίας πρώτης των περισπωμένων , ώσπερ και το κοιρα

Θελημας και θελητικών και θελητών ου ταυτόν έστι. νέων , εκ του θεοπρεπεύω θεοπρεπω έστι δε παρασύν.

θέλημα μεν γάρ έστιν ουσίας νοεράς νοερα όρεξις , θε- θετoν εκ του θεοπρόπος τούτο δε σύνθετον εκ του

λητικόν δε εστι αυτό το θέλησιν έχον , 'θελητον δε το θεος και του πρέπω 4 ) το προλέγω , και τα εκ θεούå '

αγαπώμενόν έστι. προλέγων, ότι τα εις πις ) δήματα δισύλλαβα Φύσει

Θέλημα, είρηται παρά το θέειν λίαν άμα την φύσιν.40 μακρά παραληγόμενα, ει μεν από συμφώνου έρχονται,

παρά το αυτην λήγειν , ή του θελητού λήμμα , ήγουν βαρύνονται. οίον , τράμπες , έστι δε βαρβαρική ναύς,

κρατημα . κάλπις κάλπιδος , θέσπις θέσπιδος , ει δε από φω

Θέλημος , θελήσω μέλλων , ως από περισπωμένου του νήεντος άρχονται , οξύνονται, ελπίς ελπίδος , εμπίς , ο

θελω , θελήσω, θέλησμος, ως μελω μελήσω μέλησμος. κώνωψ , έμπίδος , ασπις ασπίδος , και εί τι όμοιον.

και αποβολή του σε θέλημος. Ησίοδος , οι δ' εθέλημοι Θεοίο , γενική κατα Θεσσαλούς. γέγονε δε παρά το

ήσυχοι έργα νέμοντο θέα το τρέχω, ή παρά το αίθω το καίω. ή παρά το
Θελκτήρια, εις το θερίκλειoν. θω το ταχύ ακούω. θοος και τους κράζουσι ταχύς.

Θέλημα, παρά το θέειν λίαν. ή του θελητου λήμμα, Θεοπροπιον, το εκ θεού μάντευμα, παρά το έπω

ήγουν κράτημα: έπιον το λόγιον , ως λέγω λόγιον , και μετα της προ

Θέλω, λέγεται και εθέλω:: ποίας διαθέσεως ; ουδετέρας.3ο προθέσεως προέπιον , και συγκοπή προπιον, και μετα
το γαρ εθέλω και ζω και πλουτω και υπάρχω ουδετέ. του θεος θεοπροπιον. ούτοι γαρ ως πάντα επιστάμενοι

ρας έστι διαθέσεις διότι ούτε ενέργειαν ούτε πάθος λέγουσι τους ανθρώποις ήγνοημένα , οιονεί θεοπροπιον ,

δηλοί .
το εκ θεου λεγόμενον .

Θεμέλιον , παρα το δέμα το οικοδομώ , δεμέλιον και Θεοουδης, ο θεούς όμοιος. ή θεοαδης ο θεοίς αρέσκων.

θεμέλιον. εκ δε του θεμέλιον γίνεται θεμελιώ. το δε ή θεου έχων αυδην, ό εστι προσηνής , και μειλίχιος

θεμελιώ από του δέμω το οικοδομώ , δεμελιού και τρο- θεού ως τρεπόμεθα αυδην. ή θεους δεδoικώς.

πη του και εις 9 θεμελιώ. Θεους, ο Απολλόδωρος από του θείν. τινές δε από της

Θεμείλια , Ιωνική ή διάλεκτος , και θεμέλια κοινώς . θερμότητος. ο δε Απολλόδωρος και απο του είναι του

9

1 ) υπέφηνε ( Sic.) Prioribus litteris erafis , haec vox fuperin- 120. 4 ) L. προέπω. 5 ) ότι τα εις πις ημ. Aliena

ducta eſt ab aliera manu. Leg. fine dubio ut in Etym . M.'sine baec funt, referenda forſan ad vocem Stonis. intra ps 260. . 54

Φήιιε , ex Od. I, 337.. 2) Οd . X , 326 . 3 ) Έργ . 19. cf. ibid. v . θεσπεσία.
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θεάσασθαι την ακτίνα του ηλίου και της σελήνης 1). οι Θεο είκελος , και εν συγκοπή θεόκελος, και ώστερ
δε απο της θερμότητος λέγουσιν , από του θεού θεοφαντος θέσφατοςκαι ούτω και θεόπελος θέσκελος.,

χοντα τον θάνατον , ψυχρoν όντα , κατ' αντίΦρασιν, και εις το ύστατος.
ως και θερμού θεϊν το ιερόν Αίγυπτίων, ψυχρόποιον Θες , από του τιθώ γέγονε τίθημι .. ανατεθήναι και
γάρ έστι. ανατετείμενος , προστατων , προστατείς. ζήτει.

Θεός , δια του θέειν ήγουν τρέχεις και προφθάνειν τα Θεσμος, ο νόμος, από της θέσεως. έκαστος γαρ νομο
πάντα ή δια το αίθειν ήγουν φλογίζειν, ή δια το θέτης , ως έβούλετο, ετίθει τους νόμους , και εις το

θεωρείν τα πάντα. όθεν και οι τοίς οφθαλμούς της θέμις και πρόθεσμα.

καρδίας θεωρούντες αυτόν θεοί εκλήθησαν. ώς το εγώ Θεσπεσία , η θεία , εκ του θεσπίς .. πώς θέλει λέγε

είπα , θεοί εστέ.
το σθαι θέσπις ή θεσπίς , ως ελπίς , εμπίς , παροξύνεται.

Θεουδείς , ουκ έστιν ως τινές θεραδής , παρά το άδειν κανών γάρ έστιν ο λέγων , ότι τα εις ις. και έγραψα

και αρέσκειν τω θεώ. έστιν ουν θεεδης και τα έδη εις το θεοπροπιον .

τουτ'έστι τα εδάφη των θεών σέβων , θεός γαρ λέγε- Θεσπέσιος, θείος , θαυμαστός , οίον , θεοπρέπιος , ο

ται , παρά το θέειν τα πάντα , ήτοι τεθεάσθαι. ακολουθων και έπων θεούς.

Θέσφατον , εις το νοσφιξοίμεθα. Θεσπίζω , σημαίνει το ορίζω και νομοθετώ. αφ ' ου

Θεουργία , θεού έργον. και θέσπισμα το θείον δόγμα .

Θεράπων , παρα το θείνω το τύπτω γίνεται θενά. Θέσπιν , θείαν φωνήν θηλυκών , εκ του θεος και του

πων , και τροπή του αμεταβόλου εις αμετάβολον θε- δψ , η Φωνή, γίνεται θεόσπις , και κατά συγκοπήν

ράπων ή θεραπεύω, θεράπων, θεράπεια , η παρα το θέσπις , της θέσπιδος. ο κανών , τα εις ις θηλυκά ,

θεραπεύειν τον κρείττονα. 20 δια του π έκφερόμενα , είτε απλά είτε σύνθετα , δια

θερεβοτον , τόπος , πεδίον , το έχουν δόσιν εν τω θε- του δος κλίνεται .

ρει. γράφεται δε δια διφθόγγου. παρα γαρ την θέρει Θεσσαλονίκη , παρά το θες άλλος την νίκην.

δοτικήν, και το βοτάν , το σημαίνον την βοσκήν γέγονε Θέσφατος, και εκ θεού πεφημισμένος. και εις το θέ

θερειβατον. σημαίνει δε τον τόπον των χόρτων τον σφατος , και νοσφιζουμεθα.

έχοντα βοσκήν ήγουν εν θέρει. Θέτι , το τι ιώτα διάτι ; ώσπερ από του μήτις μήτιδος,

Θέρεια , ο καιρός του θέρους δια της ει διφθόγγου. κατ' αποβολήν του δ μήτιος , η δοτική μήτιί' και κρά

πρώτον μεν τω λόγω των δια του ειος προπαροξύνε- σει των δύο ιι εις έν μακρόν μήτι. οίον , μήτι δ' ηνίο

δεύτερον , ως παρά το θάλλω θάλεια , ούτω χος περιγίνεται ηνιόχοιο 3). ούτω και από του Θέτις

και παρά το θέρω , το σημαίνον το θερίζω , θέ- Θέτιδος , κατ' αποβολην του ο Θέτιος , οίον , Θέτιος δ'

μεία. 30 εξαίσιον αρην 4), και εκείθεν Θέτιϊ και κράσει των δύο

Θερμός, τινές θρέμιον , ότι των άλλων οσπρίων θρεπτι- ι εις εν Θέτι, ως παρά τω ποιητή: πάντα Θέτι

κώτερόν έστι . τινές δε κατ' αντίφρασιν , μόνος γαρ καλλιπλοκάμα ζωάγρια τίνειν

ουκ έσθίεται θερμός , αλλά ψυχριζόμενος ή ότι θερ- Θετταλικος, όνομα εκ του Θετταλού. τούτο δε εστι
μούται πρότερον .

θερος, παρά το θέρειν, ό εστι θερμαίνειν, το δε πόλις Θεσσαλίας, και Θεσσαλός.

θέρω , παρά το θέω πλεονασμό του Ρ.

το γαρ ταχύ Θέω , το θάλλω και ανθώ , εξ ου και το τηλεθόωντες

και θερμον λέγομεν. ώσπερ παρα το φθείω φθείρα,
και θαλέθοντες , και εις το ενήνοθε , και διάττειν ,.

θέω θέρων .
και ευθές, και θόρυβος , και νηγάτεον , και ορθώς,

Θερσίτης, κύριον. γίνεται δε εκ του θέρσο μέλλοατος,
και πτολίπoρθος , και θού .

Αιολικώς θέρω, ο θερματικός εν τω λέγειν . το σι4cΘεωρία, παρά το θεϊα δράν.

ιώτα διότι, τα δια του της παρώνυμα. και παρώνυ- Θεωρος, παρά το θεός και το ορώ. ή παρα το θείον;

μόν έστι, και εστι θέρσος , ώσπερ βάθος βένθος , πα- δράν. τα παρά το όρώ συντιθέμενα ονόματα , δια του

θος πένθος , ούτω και θάρσος θέρσος , τροπή του α ω γράφεται.

το σι μακρόν, και άπαντα τα δια του της Θεωρος και θεατής διαφέρει. ο μεν γαρ εις θεούς
μακρά εισι. πεμπόμενος ήγουν Φροντίζων , και θεωρος λέγεται. ο

Θερσίτης, παρά το θέρω το θερμαίνω. θερμός γαρ δε αγώνων και θεάτρων θεατής. δι' ο αμαρτάνουσιν

και προπετης ήν. ή από του θέρσος Αιολικώς γέγονε οι λέγοντες , θεωρηναι με δει τον αγώνα επεί δέον εί

Θερσίτης. πεν θεάσασθαι.

Θέσκελου , θαυμαστών . το θες από του τιθώ γέγονε Θεωρικός και θεωτικός διαφέρει. θεωρικός μεν γάρ
τίθημι. 5ο έστιν , ο περί θέατρα τινα και δημώδη ασχολούμενος.

Θεσθαι και υποθέσθαι διαφέρει . θέσθαι μεν γάρ έστι θεωτικός , ο δι' υπερβολήν Φρονήσεως καλώς δυνάμενος

το λαβείν υποθήκης υποθέσθαι δε το δούναι υπο- θεωρήσαι λογικα θεωρήματα.

θήκην. Θέσις , ευθεία η θέσις , της θέσιος και θέσεως , αι

Θερω, το καίω , παρα το θέα , το γαρ ταχύ και θερ- θέσεις και θέσεις , οι δε από της θέσιος γενικής γέ

μόν. φαμεν δε θερω περισπωμένες. γονε. Ίωνικώς γέγονε και δια του ι. εγράφη αν οίον

Θέρω,, το θερμαίνω. θέρων όντως ο θερμαίνων ήλιος. θέσιες , και κράσειτου και ε εις ο μακρον θέσις, και

εξ ου θέρος, και εις το αθέριξ , και εις το εθρόησε, γαρ το ι , εί μεν επιφέρηται το ε, το και μόνον επι

και θάρσος , και θερμός , και θέρος , και θρήνος , και κρατεί , και εις αυτό γίνεται η κράσις. οίον , ιερον

θηρός. ιρον , ιερεύς έρευς , ιέραξ Πραξ. ει δε επιφέρηται το .

Ν

9

εις ε .

η

.

1 ) Corrupte. 2) Cli . Συγra p . 258 , Ι. 18.. . 3 ) 11. XXI, 5ι8 . 6 ) 11. XV , 698. 5) 11. ΧVΙΙ , 407.
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εν διφθόγγω, η δίφθογγος επικρατεί , οίον , υγίεια Θηρίκλειoν , είδος ποτηρίου , από του ποιήσαντος αυτο
υγεία , Απολλωνίεια , Απολλώνεια. θηρικλέους , ώς φησίν Εύβουλος , και της μέσης κακίας 4)

Θεαζόντων , μαινομένων . ποιητής.

Θεηγόροι , θεολόγοι, οι εκ θεού λαμπόμενοι . Θήας , έστι δημα θώ δηλούν το τρέφω , ο μέλλων θήσω,

Θεηλατος , ο υπο θεού πεμφθείς. θήσεις , θήσει.

Θαι ), οι σωροί του ψαμμου, και ο αδελφός του Θηλή , παρά τον θήσω μέλλοντα , δ δηλοί το θηλάζω.

πατρός. και η ακτές του ηλίου . Θηρίον , παρά το θήρ. τούτο παρα το Φθείρω, φθε

Θέμεθλα , ρίζαι , θεμέλια. ρω, φθείρ και θήρ. παροξύνετα. το ρι ιώτα διάτι;. :

Θημωνία , ωμέγα και ιώτα. παρά το θημωνα γαρ τα δια του τον ουδέτερα , μονογενή δια του και γράφε

ήν , και παρα το θείναι. ται. ζήτει εις το κανόνας.

Θηλα μων, η τροφός. παρα το θηλάσω ρήμα. Θηρίον , δια το θέειν ράον ήγουν τρέχειν " ή δια το

Θηλή , ο μαστος, ο γαλουχών. θηρεύειν την θήραν, την κυνηγέτην επιστήμην , παρα
Θηεϋντο , σημαίνει το έθεώρουν. έστιν ούν θεώ, θεάσω, το θηρ θηρος τούτο παρα το θήρα , αποβολή του ω.

το παθητικών θεάομαι θεώμαι , και παρατατικός εθεαό- ή δια το θεωρείν.

μην εθεώμην , το τρίτον των πληθυντικών εθελοντo Θηρος, ή ευθεία ο θήρ , του θηρός. γέγονε παρα το
έθεντο, και οι Δωριείς τρέπουσι το ω εις την ου θέρω το θερμαίνω. κυρίως δε λέγεται θηρ ο λέων , και

δίφθογγον , και γίνεται εθεούντο , και συστολή της αρ- θερμος , επειδή και πάντα τα θηρία θερμά εισι.

χούσης , και τροπή του ε εις η, θηεϋντο. Θή γη, ή ακόνη, και θήγα το ακονώ . έλλειψις του ο
Θνησιμαίος , ο νεκρός , εκ του θνήσιμος. T

μαι
δι . παρα το θούν , θοήγω και θήγω.

φθόγγω διάτι; τα δια του αιος καθαρα από πρωτο-20Θής , παρά το τώ το ζητώ , ο επί μισθα δουλεύων.

τύπων των εις ος γινόμενα , δια της αι διφθόγγου Θής και λάτρις και άτμενος διαφέρει. 'θης μεν γαρ

γράφεται. λινος λιναίος , δρόμος δρομαίος. επί μισθώ δουλεύων. λάτρις δε , ο κατα πολεμικής

Θήλεια, παρά το θάλλειν και γεννάν , όθεν και έμ- περίστασιν άλούς , και εις δουλείαν αχθείς. αμφίτο

βρυον το τικτόμενον , δια το βρύειν , και ύπομβρος δε λον δε κοινόν άρρενος και θηλείας όνομα δούλου. άτμε.
νύν θήλεια καλείται παρα Σοφοκλεί, δια το θάλλειν νος δε , ου μόνον ο δούλος , αλλα και ο τεταγμένος

εν αυτώ τους καρπούς. ελεύθερος. και εις το αίξε και σέσηπε ..

Θήλυς και θήλεια, έστι δήμα θώ και δηλοί το τρέ- και Θησαυρός , εκ του τίθημι θήσω θησαυρός , ταμείων ,
φω, ο μέλλων θήσω , παρ' ού θηλή όνομα ρηματικών, κελλάριον , Φυλακτήρ.

και τροπή του και εις ο θήλυς, ου γένος θηλυκόν θή- Θήσειν, αφορίζειν, ποιήσειν.
λεια . ούτω Φιλόξενος. θηλή ως κάρη , κάρης και κα- 3 Θήσειν σημαίνει δύο , το ποιείν και το θηλάζειν.

ρις. είρηται δε και κάρη, φησίν ο Καλλίμαχος.ó

Θήτες, οι μίσθιοι, παρά το τηγάν , ό εστι σπανίζεσθια
Θηκάρη, θήκη άρεως. άρης γαρ ο πόλεμος λέγεται, τροφής , και δια τούτο δουλεύειν ελευθέρους όντας,

ή ο σίδηρος. οιονεί οι ποιητοι δούλοι. η παρά το τώ το ζητώ, ο

Θηλαμων, η τροφος , παρά το θώ και δηλοί το τρέφω , επί μισθω δουλεύων .

ου ο μέλλων θήσω. η παρά το θεάσω. Θητες , παρά το τητάσθαι, οίον , τητες , θήτες.

Θηλή, από του θηλής. τινές δε από του έντίθεσθαι, Θητικόν, θεραπευτικών, υποχείριον, εργαστικών των
διο και τιθος και τιθήνη , από του των τιτθίων. δεόντων , μισθαρικόν. σημαίνει δε το έσχατον τίμημα

Θήλυς , η θήλεια , παρά το θώ το τρέφω , θήσω , και παρ' Αθηναίοις, εις δεϊν του πολιτεύματος διηρημένου

θήλω , και θηλυς. τέλη. γέγονε δε από του θης , θητος, θητικός. κτη,

Θηλύμαστος, ο γαλουχών. 4ο τικού τύπου. το δε της παρά το τω και σημαίνει το λαμ

Θηριωδία , η πικρία , έκ τού θηριώδης , εξ ου και εκ . βάνω , όπερ μετα της τη στερήσεως γίνεται τητώ το

9ηριεί. ου λαμβάνω. θητες ούνκαι οιμισθώ δια πενίαν έρ

Θημωνία , η σωρός , το θη ήθα, εκ του τίθημι θήσω γαζόμενοι, παρά το τητασθαι και εστι στερείσθαι , ως

γίνεται θημωνη , και εξ αυτού θημωνία. το μω μέγα τητες και θήτες , κατα τροπήν του τείς 9.

διάτι; τα εις ων περιεκτικά, και τα εξής.. Θήτα, είρηται , ότι την του παντός θέσιν μιμείται . και

ήπει , ψεύδεται , εκ του θωπεύω. δε του παντος θέσις ουρανός έστι, ός τό , τε κυκλοτε

Θήπω, το εκπλήττομαι , αφ' ου και τάφος. και ταφων ρές έχων , κατα τον δια μέσου άξωνα. τη κατα την

δ' ανόρoυσεν 'Αχιλλεύς ) , και το , τεθηπότες ούτε μέσην ούση μακρά. χαρακτηρισθέν ούν ούτως εικό.

νεροι 3), αντί του έκπλαγέντες. και εις το θάμ- τως και εοικυίαν έλαβεν ονομασίαν.

βος . 5οθησείον, δια της ει διφθόγγου η παραλήγουσα. τα
Θηρία, η πόλις και η άγρα , ήτοι το κυνήγιον. γαρ απο τών εις ευς δια το ειoν παρακείμενα , δια

Θηρεύω και θηρώ το συλλαμβάνω, και κρατώ και της ει διφθόγγου γράφεται. οίον , κουρευς κουρείον,

κυνηγώ. εξ αυτου θηρεύουσιν επί ψυχής. και θηρώ, βαφεύς βαφείον , βαλανεύς βαλανείον . ούτως ούν και

θηράς , θηρά , και εξ αυτού το θήρωμαι δόξαν. και Θησεύς Θησείον. ταύτα δε προπερισπώνται πλην του

θηρώνται, και εστι ζητούνται. Θησειον Φύσειoν , έστι δε όνομα πόλεως , από φέσεως

Θηρίκλειoν , σημαίνει το θηρικλέους ποτήριον , ως Φη- κτίσαντος . το δε Θήσειόν εστι ναός του Θήσεως , εν

σιν Εύμυλος · όθεν και θελκτήρια πολλαχώς τα άσμα- και οι δούλοι προσέφευγον.

τα , από των οδών , α τους ακούοντας θέλγει και άγει Θηλυμανείς , γυναιμανείς , πόρνοι.

εις τέρψιν.. Θή χειν, άπτεσθαι , εγγίζειν.

( .

R2

1 ) cf. fupra ν. θεία. 2) 11. XXIII , 1οι . 3) 11. 1V , 243. 4) L. κωμωδίας:
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Θήβις , το κιβώτιον πλεκτικόν ως φοινικώδη. μετα οραής πεμπόμενος. θώρος δε η τροφή και η

θήρατρον , παγίς , άγκιστρον , μέθη, παρώνυμον θώραξ , ως λίθος λίβαξ. θώραξ

θηγήτορα , αγρευτήν . ούν ο δεκτικός τόπος της τροφής είρηται .

Θηρούντα , επιτηρούντα. Θόρυβος , παρά το θέω το τρέχω γέγονε θέρυβος ,

Θρίνη , η ευωχία , ως παρά το αγκων, αγκόνη και αγ- καιτροπή τουε εις ο θόρυβος .

κοίνη. Θορώ , το πηδώ , εξ ου και θριξ. εις το δόρυ και

Θίς , επί του σωρού δύναται παρά το θώ , αφ' ου θεϊ- εθρόησε , και έχθιστος και εχθρος , και θρόνος και

ναι και επιθεϊναι . 9ις δια του ιώτα , τα γαρ εις ις τρανός .

δικατάληκτα δια του ιώτα γράφεται . οίον, δελφίς, Θοάς, ταχείας , ορμάς.
θαλαμις , τελχίς. ούτως ούν και θις , διότι και θίν.1.Θοή, η θυσία .

ιστέον δε ότι το θές σημαίνει τον αιγιαλόν. οίον , θ: Θολούσα , σκοτούσα.

νος εφ' αλός. σημαίνει δε και τον σωρον , πολυς δ' Θοιμάτιον , το ιμάτιον.

αμφ' οστεοφιν τις ), αντί του σωρός. παρα το εις Θολωδες , τεταραγμένον , σκοτεινόν.

ύψος αναθέειν ' η θις , θηλυκόν, ο αιγιαλός. Θουκυδίδης , ο Αθηναίος συγγραφεύς.

Θίασος , από το θίν εστι θεύειν. τούτο παρα το Θουρον , πηόητικόν, ταχύ , πολεμικώτερον ..
ενθουσίαν , όθεν θιασώτας λέγουσι, τους περί Διόνυσον. Θόλος . κυκλοτερέςοίκημα , από το περιθεϊν , εις ο
ώφειλε δε δια διφθόγγου γράφεσθαι. ετυμολογείται τα καθ' εκάστην ημέραν εις χρήσιν πίπτοντα απετί

γαρ παρά το τα θεία άδειν. αλλ' η παράδοσις , παρ- θεντο.

έλαβεν αυτό γράφεσθαι δια του ι. θίασος δε λέγεται Θούριος , ο πηθητικός , παρα το ενθουσιάν.
χορος, εξ ου και θιασώτης και χορευτής. το 9 και2οθούρις, η ασπίς , από των περιεχομένων ,ó 9ι το περι

το σω μέγα από παραδόσεως. έχoν.

Θιασώτας , τους τα θεία άδοντας. εκ του ασα. θει- Θραξ , εις το αίξ.
άζω το θαυμάζω , δίφθογγος εκ του θείν. Θούρος, ο πολεμικός , παρά το θόος ο ρούων ήγουν ορ

Θιασώτης, εκ του θειάζω , πολλα γαρ ονόματα εισι. μών , και εις το θωρήξαι.

Θίς, θινός, ο αιγιαλος, από του τίθεσθαι , και ακτή Θρήσκος , ο ετερόδοξος , αιρετικός.
λέγεται από του κατάγεσθαι τα κύματα εν αυτή . Θρήνυν , αρσενικας , υπο δε θρήνυν ποσίν ήσει , τω κεν

Θίνα, τον εύδιον και ήσυχον αιγιαλόν , παρά το θείνω επισχείης 3 . ου γάρ έστιν ουδέτερον εις υν λήγον.

το τύπτω , εις δν έγκρούουσι τα κύματα. σημαίνει και είρηται δε θρανoν , ό εστι μικρον υποπόδιο ».

το φονεύω και θλίβω , παρά το θλώ θλίβω. ή Θρήνος ,ή Θρήνος , ή των ερετών ήγουν κωπηλατών σανίς , αφ'η '

παρά το θλύβω και εξ αυτού θλίβω , τροπή του υγο ής και θανίται λέγονται , παρα το επ' αυτήν ζειν.
το δε θλίβω σημαίνει δύο: το συντρίβω την Θραύσις , οργή , πληγή. είρηται δε από του κατακό

ψυχών και το πατώ την σταφυλήν. πτοντος καιλεπτύνοντος ή θραύσις.

θνήσκω , παρα το θνώ, θνήσω , θνήσκω , τρώ , τρώσω, Θρασκίας, ότι από της Θράκης πνεϊ:

τρώσκω και τιτρώσκω, και βρώ , βρώσω, βρώσκω και Θράσιον , δια του ιωτα. έστι δε πεδίον. ή γαρ παρα
βιβρώσκω. δηλούσιν οι Δωριείς θνήσκω λέγοντες. το θρία γέγονεν , εκεί γαρ έρριπτεν η Αθηνά τους

Θνητος , παρά τον θνήσω μέλλοντα , θνητός ο θανών μαντικούς ψήφους , αίτινες θρίαι λέγονται. η απο

και θνησιμαίος , παρά το εν τώ διαστέλλεσθαι αθανα- Θριασίου τινός , ούτω λεγομένου , εκλήθη θριάσιον.

του. ή παρα το θανώ, θανήσω, θανητος και θνητός. Θρία , σημαίνει τα της συκής φύλλα .
Θνώ , εις το θνήσκω και τεθναίη.

παρα γαρ το
τρία γέγονε , και κατα τροπήν του τείς 9. και γαρ

Θοή, η οξεία και ταχεία , παρά το θέω. το θε ψιλον4ο το φύλλον της συκής τριμερές εστιν. ή παρα το εις

διάτι ; τα δια του εο ρήματα δισύλλαβα , συναιρού- τρία εσχίσθαι . και εις το θρίαμβος και θρίδαξ.

μένα κατά το δεύτερον και τρίτον πρόσωπον δια του Θρασύς, τολμηρος , ισχυρος , παρά το θέρω θέρσαι,
ε ψιλού γράφεται , οίον , ζέω, πλέω , θέα. θρασύς , ως θερμος , τον γαρ ταχύν θερμών λέγομεν.

Θοίνη , η ευωχία , παρά το θώ το τρέφω, ου ο μέλ. Θρήνος, ο οδυρμός , θρήανος Φησί κατα διαίρεσιν. ο

λων θήσω , όνομα ρηματικον θώνη , και τροπή του ω επί θάνατον αίνος · ή παρα το θραύειν τον νούν.

εις την οι δίφθογγον θρίνη. και εις το θωρήξαι. ή παρα το θέρειν ήγουν θερμαίνειν τον νούν , και

Θοίνη, θήναι σημαίνει το φαγείν , γίνεται δε εκ του εις το επικήδειον.

θρίνη η ευωχία. το δε θοΐνη παρα το θώ, το απο- Θρης , εις το αθροίζω και επιθρύλλω,

λαύω, ο μέλλων θωσω, θώνη, και οι Δωριείς το ω εις Θρησκεία , θεαρεσκία τις ούσα , από του θρησκεύων

την οι δίφθογγον τρέπουσι. το γαρ χελώνη χελoίνησο η δίφθογγος και το α μακρόν.

λέγουσιν ούτω και το θώνη θοίνη, και εξ αυτού Θρησκεύειν , παρά τους Θράκας , συν επιμελεία σέ
θουνώ το ευωχούμαι . ές δ ' αυτούς προτέρω άγε , θoινη- βειν το θείον .

θήναι 2). Θρήνος , πάλιν ή των ερετών σανίς , ό εστιν υποπό .

Θοην νύκτα , ταχέως δοκούσαν παρείναι , δια το ηδέως διον " και εν τω μέσω του πλοίου σανίς , κατα τοιχων

ημάς εν αυτή αναπαύεσθα. εις τοίχον .

θορος , η έκχυσις του σπέρματος , παρα το μετα ορμής Θριγκτον και θρυσιμος , ο περίβολος της οικίας,
πέμπεσθαι . και το επικόσμημα του τοίχου , το περίτρεχον κύκλο ,

6)oρoύσης, πηδώσης καρδίας. παρα το θρίξει.

€ ορος , ο σπόρος ο ανθρώπινος, και από του θορεϊν , ο Θρίδαξ, δια το θείνεσθαι και εσθαι .

εις 1 .

>

2

1 ) Οd. XI, 45. 2 ) Οd . IV , 36 .. 3) 11 , XIV , 24ο. 41 .
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γον αυτό.

XOTO

Θρίαμβος , έν τισι πόλεσιν , όταν ήνθουν αι συκαιόταν ήνθουν αι συκαι της προσμίξεως, και γίνεται παρά το θέρω το θερ

παϊδες περιελόντες σύκα συν αυτούς τους θρίοις έπαι- μαίνω , και το άλλο το πηδώ 1 ) .

ζον, προσφερόμενα ιαμβεϊα , τετράμετρα , και έτι νύν Θρυλλoύντες, θορυβούντες , από του θρούς και του,

Φασί εν δήμω τούτο γίνεσθαι. λέγεται δε θριάμβος έλω , δε σημαίνει το ελαύνω, οιονεί θρούν έλοντες τουτ '.

και ο Διόνυσος , επειδή έποίησε στέφανον από συκής , έστι θόρυβον εγείροντες.

και όντως έθριάμβευσεν, οίον , επι μέσης διέβη. και Θρίαι, αι μαντικαι ψήφοι τρίαινες ούσαι. τρείς γάρ,
εκ τούτου γίνεται και ότι επί των θηρών τουτ'έστι των εισε τον αριθμόν , νύμφαι δε εύρον ταύτας επί τιμή
λεόντων βέβηκεν , οίον, θηρίαμβος. τω γαρ άρματι θεού, και το μαντεύεσθαι επιτιμούν 3).

αυτου λέοντας υποζευγνύειν φασίν ετυμολογείται δε Θρύπτω, το κλάνω , θρύψαι γαρ το κλάσαι, και"Ομη

παρα το εν αιθρία βάζεσθαι. γίνεται εκ του τρίατα ρος, διατρυφεν έκπεσε χειρός 4): και ειςτο θρύψαι
θρία, κατα τροπήν τού τ είς 9 . και σημαίνει τα και τετρυλλούμενον και τρυφή.
φύλλα της συκής. και εκ τούτον γίνεται θριάμβος, Θρώσκω, το πηδώ, παρά το θορώ θορίσκω και θρώ

και θριαμβεύω. ή ότι και συκής έστιν ευρετής.
σκω. , εξ ου και το θρώσκων , τινές δε κατά κύρια έλε

Θρίαμβος , έστι δίαμβος , και πλεονασμά του ή τρίαμ

βος και τροπή του τ εις 9 θρίαμβος.
Θυΐα , ο λάκκος, εν ώ τα θυμιάματα , καταχρηστικώς

Θριγκοι , επι τοξικής ) των οικείων τα ανώτερα . μετα- δε αι λοιπα θυσίαι .

φορικώς από ημών, ότι τα ανώτερα των σωμάτων ημών Θυγάτηρ, παρά το θύειν κατα γαστέρα. τάχιον γαρ
θριξι περιπείρανται.

των αρρένων εν γαστρι κινείται .
Θρίδαξ, το μαϊούλιον , ότι από τριών φύλλων συγκειται. Θυγατης, από του θείν. εκτρέχει γαρ το θήλυ την
τρίφυλλος γαρ και κατ' αρχάς ως και θριδάξ. και τα2ο ηλικίαν βαδίως. όθεν παρθένος , παρά το παραθέειν
φύλλα της συκής θρία λέγουσιν οι 'Αττικοί, τα εις τας των αρρένων ηλικίας. γυνή δε γινομένη ταχύ μα

τρία διηρημένα .. τινές δε ότι τρίζει δακνομένη. ή ότι ι ραίνεσαι πάλιν ως oύν ταχέως αύξει , ταχέως αναλύει
τω θέρει γίνεται, οιονεί θερειακίνη τις ούσα , την ώραν .

συγκοπήν.: ή δια το τείνεσθαι εν τη δρακή της χει- Θύεσθαι του σφάττεσθαι διαφέρει,ότι το μέν θύεσθαι
ρος , ήγουν Φυλλίζεσθαι.. - δια στλάγχνων θύεσθαι φασίν . το δε σφάττεσθαι

Θρίδαξ , το θρε ιώτα διάτι ; τα εις αξ αποστρέφονται το Φονεύεσθαι καθ' ήντινα αιτίαν. και το μέν επ '

την ει δίφθογγον κατα την παραλήγουσαν , οίον, αλόγου , το δε επ' ανθρώπου τάσσεται.

Φαίαξ , κλίμαξ , κόραξ, ούτως ούν και θρίδαξ πλην Θυηλαί , θυσίαι, απαρχαί. Φιλόχορος γης παϊδας εί,
του είαξ , μείραξ και λείμαξ. ναι θυηλας , ας πρώτας θύσαι τους θεούς.

Θρήσκω, το θρησκεύω , και θρίσκα θρίξω το τας τρί-30Θυοσκόοι, οι από των θυoμένων δια του πυρός μαν

χας κόπτω, και απεθρίξατο. το δε θρίξ γέγονεν. τευόμενοι. ιερείς δέ τους, από των ιερών σπλάγχνων
απο του θερίζω Δωρικώς θέριξ και και εν συγκοπή μαντευομένους.

θρίξ. ή από του τρέχω τρέξω, και κατά συγκοπήν Θυηλας,κυρίως μεν τους θύλακας λέγουσι, εις ους τα
τρίξ , και τροπή του τ εις 3. τα γούν παρ' αυτό συγ- θυμιά ματα εμβάλλεται . το των θεών ένεκα αλιγμον

κείμενα δια του και γράφεται , οίον θρίναξ , θρίδας, ήνωμένον. καταχρηστικώς δε λέγεται και πάση θυσία.
θρίξ. ούτω Καλλίμαχος.

Θύελλα , λαίλαψ , άνεμος ειλούμενος , παρά το θύω το
Θρινακία , σημαίνει την Σικελίαν , παρά το έκ τριών ορμώ.

σύγκεισθαι άκρων, λέγεται δε Θρινακία τρινακρία τις Θύελλα, παρά το θύω το ορμώ , αφ' ού παράγωγαν,

ουσα. και γαρ τρία ακρωτήρια έχει η Σικελία , Λιλύ- θύνω , ως πληθύω πληθύνω, αντί του ωδε προελ

βαιον , Πάχυνον , Πέλωρον, ή ότι Tρίνακος πρώτος βα-40 θόντος του ευ μορίου , ως παρά το άω , το πνέω,
σιλεύς Σικελίας. αελλα .

Θρίνακες , τα τριαινώδη ξύλα των γεωργών , οίς λοιμώ- Θύκος, κυρίως εις αν εμβάλλομεν τα θυμιάματα.
σι τον σίτον .

Θύμελαι, τράπεζα , ορχήσεις: Αισχύλος τους βωμούς

Θρίναξ, το τριαινοειδές εργαλείον εργαστικών , παρά το - λέγει, από του θέσθαι ή από του τίθεσθαι,.

τρία γαρ τρίναξ και θρίναξ, κατα μετάθεσιν του ψι. Θυμίαμα , από της στύφεως του καπνού , αφ' ου και
λού εις δασύ , και γράφεται δια τού ιώτα .

θύμα . το δε αυτό και σμυχεϊν ελέγετο , ως ο ποιητής,
Θρίξ, ή τρίχα , οιονεί θέριξ , ότι -θερίζεται και τέμνε- κατά το σμύξαι πυρί νήας 3). στυφελίξαι γαρ το

και από του θυρείν έστι πηδών και εις το τρί- καπνιζόμενον ξύλον τινές δε θυμίαμα , θυμού ίαια.

χα και μαλλίον . θριξ επί ανθρώπων , μαλλίον δε επί Θυμιατήριον , δια του τα θυμιάματα τηρείν.
κτηνων.

5cΘυμιώ, εκ του θύον , όπερ έστιν είδος πόας μυρεψικής,
Θριπές, εις το 74 . θυμίαμα είρηται , παρα το τον θυμον ίασθαι , οίον,

Θρόνος, η καθέδρα , παρά το θρoσμος , σημαίνει τον θυμού 'ταμα. θυμίαμα δε εκ του θυμιώ , τούτο έκ .

υψηλών τόπον , ο εφ' υψηλού ποιεϊν ημάς... ή παρα του θύμα , δια γαρ των φαιομένων όσφραινόμεθα και
το θορώ το πηδώ θόρος ή επηρμένη καθέδρια.: ή παρα γαρ οι παλαιοί έκαιον επί ψυχή θυμιάματα.

το θώ γίνεται θος και θρόνος κατα πλεονασμόν Ούννος , παρά το θύω, το όριο , θύννος

Θυμος , παρά το θύειν αίμα , οίον , θύεμος. ποίου ε.

Θροος, εις το άθροίζω , και επιθρυλλoύντες και του δους των υποπεπτωκότων τα ονόματι , ει μεν σημαίνει

θορίζω. την ψυχήν γενικού. ει δε σημαίνει την οργήν ειδικο..

Θρυλλίς , παρα το θρυαλλίς , λέγεται δε ο σπινθηρ και τι διαφέρει μήνις , οργή, χόλος , κότος , και θυμός ;

.

9

των .

9

*

του ρ .

1

1) an dringouÝMata ? i 2) Corrupullime.
3 ) Corruptime . . :: 45 II. III , 565 . 5) 12. 1 , 6 10.
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τες.

διαφέρει. μηνις μεν γάρ έστιν η επίμονος οργή και απο Θώκος , τούτο οι 'Ατσικοί θώκον λέγουσιν. έστι δε κα
του μένειν. οργή δε η επ' ολίγον χρόνον , παρά το όρ- θέδρα.

γάν. χόλος δε οιονεί κίνησις χολής, από του κείσθαι Θωες, οι λυκοπάνθηρες, ταχείς γάρ εισι , καίπερ βρα
κότος δε η πολυχρόνιος μνησικακία. θυμος δε ζέσις χυσκελείς όντες.

του περικαρδίου αίματος, από του θύειν , τουτ' έστι Θωή, η ζημία , ήν κατατίθενται οι ζημιoύμενοι. και εις
μανικώς ορμάν. και εις το αποθυμία. το αθώος .

Θυμος , παρά το θύω το ορμώ , ή του αίματος κίνησις Θωμάς από το θαύμα θαυμάς και Θωμάς.

και ζέσις. ' ή παρα το θύεμός τις ών, παρά το θύω θωπεία , η κολακεία , και θώπες οι μετα ψεύδους τινι

και το αίμα. το δε αίμα παρά το αίθω το καλω. προσιόντες επί κολακεία " γέγονε δε απο του θωπεύω .

Θυρίς, αέρα θέει. το τούτο παρά το θωψ, όπερ έστι θηρίον απατηλόν :

Θυοσκόος, ο μάντις , παρα το από των θυομένων τούτο δε παρα το θώ το ευωχούμαι , το δε θωπεύω

κόειν , ό εστι νοείν το μέλλον. συντάσσεται αιτιατική.
Θύρα , παρά το θύων το ορμώ , δι' ής ορμώμεν άπαν- Θωψ, θωπος ο κόλα .

Θώραξ , από του θέειν αυτόν οξέως , ήγουν κυλίεσθαι .

Θύρα και θύρις, δι' αν το θεωρείν εισέρχεται, εκ γαρ Θώραξ, σημαίνει τέσσαρα , το λωρίκιον και παχύ έμα
του φωτόςτο θεωρήσαι , αι δε πετασθείσαι τευξαν Φαος. τιον του πολέμου , τον πύργον , το στήθος του ανθρώ

ένιοι δε τας θύρας σαλάμας καλούσιν , από του σέλας που , και όλον το σώμα , και τον λαιμόν .

βάλλειν ανοιγομένας , ή δι' ών το σέλας βαίνει. άλλο Θώραξ, το στήθος , παρά το φύλαξ είναι της θορού

δε εστι το θεωρείν και άλλο το βλέπειν. θεωρείν γάρ σης και πηδώσης καρδίας.

εστι το τας θυσίας Φυλάττειν , εκ του θεωρείν αύτας,2οθώραξ , και το θείον ωρών ήγουν Φυλάσσων. το διανοητι .

39εν και θεωροί οι δια τούτο αποστελλόμενοι, βλέπεις κον ό έστιν εν ημίν το θείον.

δε λέγειν1). λέγεται δε και η τράπεζα υπό τινων, από Θωρή ξαι,καθοπλίσαι , εκ του θώραξ. τα εις αξ αρ
του τα ιερα εν αυτη τιθέναι. σενικα , Φύσει μακρά παραληγόμενα , εκτείνουσι το και

Θυριβόλιον, η έπαυλις , θυριβόλιόν τι όν. οίον , Φαίαξ ολαξ. το δε θώραξ, παρα το θώ , θώσω ,
Θυραίος , ο φύλαξ της θύρας , από του κλέπτειν και

θώρος. και ώστερ, παρά το λίθος λίθαξ , ούτω και

καλύπτειν τον επιφερόμενον. παρα το θώρος θώραξ , το πολεμικών ιμάτιον. έστι

Θύραθεν, έξωθεν. δε και έτερον θώ, και σημαίνει το ευωχούμαι. εξ ου

Θυρεός , ο θύρας τάξιν επέχων. άλλοι δε φασί το και θώνη και Φοίνη η ευωχία. εκ του θώραξ θω

όπλον. Ρωμαίοι δε το σκουτάριον . ρήξω , θώρηξ και διαφέρει ). λέγεται γαρ και επί της
Θυραίος , ο ξένος. 30 καθοπλίσεως , και επί της οίνου ακροποσίας. ,

Θύτης, ιερουργός, εκ του θύω , το ιερουργώ , εξ ου και Θώραξ ετυμολογείται εκ του ωρος , ο σημαίνει τον
θυσία . φύλακα, ώραξ και θάραξ , ο Φύλαξ της αρούσης , και

Θυμο φθόρα , τα την ψυχήν φθείροντα . εστι καρδίας. η παρα το θώ , το εν ευωχία ειμι , ο

Θυμοχεύων, θυμον αχεύων , την ψυχήν λυπούμενον . μέλλων θώσω, θώρος και θώραξ. επί δε του χιτω .

Θυτήριον , το θυσιαστήριον. νος από μεταφοράς. - τούτο από του περιεχομένου το

Θυμαρέα , τη ψυχή αρέσκουσα . περιεχόμενον. τίς έστιν ο τρόπος και μετωνυμία. το θω
Θύσθλα , αι λαμπάδες , παρά το θύω , θύσω , θύσθλα. ρήσσω έκτού θούρος , ο ειςπόλεμον ορμητικός. ήγουν

Θυσία , εις το θύμα , δια το θυσιάζειν τον εν αυτώ από του θέειν ραον .

προσφερόμενον άρτον. ή δια το τας θυσίας τηρείν . Θωψ , θηρίον , εξ υαίνης και λύκου γινόμενον .

Θύρσος , διάβδος και κύριον. όνομα . 4οΘωμος και σωρεός ο σωρος.

Θύ του, το ορμώ, εξ ου και θύρα , δι' ής ορμώμεν, αφ"" Θωμαι,επίθωμαι , ανεβίβασε τον τόνον, πάν δήμα' .
ου και θυγάτηρ , παρα το τάχιον κινείσθαι εν τη γα. εις μαι λήγον δισύλλαβον αναβιβάζει τον τόνον 2)

στρί. δωμαι απόδωμαι , απόσχωμαι επί πολέμου.

Θωμιγξ , σχοινίον , σπάρτη , καννάμενος . Τέλος του Θ στοιχείου.

dow

Α Ρ Χ Η Τ Ο Υ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ .

Ία , εις το ισχω. ια , εις το αμφιαχυίαν , και ανεος. Ιαλεμος , ο άνανδρος , και ο θρήνος επί τοϊς όλωλόσι,

Ίαίνειν , εις το παχον , και κερδαλεώφρον και λιγόφθογ- ίαν Φέρων , ήγουν φωνήν.

γος και υγιής. " Ίβυκος , έστιν όνομα κύριον , και γράφεται δια του ..

Ίακείμ , τούτο κατα την γραφήν όμοιον τα έωακείμ. υπάγεται δε τα κανόνι του Πτολεμαίου . Ιστέον δε ότι

Ιακως , έστι ξημα ιαω , ια , το υγιαίνω , ο μέλλων παρά το βυξ ίβυκος , όπερ έστιν είδος ορνέου κρακτι

ίασαν , ο παρακείμενος ίακα , η μετοχή και ιακως, τουτ'50 κού. όθεν γέγονε το ίβυκος, ένθεν εγένετο το ιβυκινι
έστιν υγιώνας. ειακώς δε ρημα εάω, το συγχωρώ, σαι , όπερ κατα φθοραν λέγεται βουκινίσαι.

εάτω , είνακα , η μετοχή και είακας , τουτέστι συγχωρή- Ιβις , είδος ορνέου οφιομάχου. δια του και γράφεται, τα
σας. ήκκας δε ο θρηνήσας , εκ του αίάζω το θρηνώ, λόγω του Πτολεμαίου. τω ειρηκέναι έν τα βοθυνία.

ο μέλλων αιάσω , ήακα, η μετοχή και τακας. Ίαχος, ο Διόνυσος , από της εν τοις πότοις ίσχής.

1 ) Corruptilliwe. 9) Corruptiline. 3) còn cóvox . Addendum line dubio tv eus fésc« aut limile.
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Ίας , η Ασία από Ίωνος του Απόλλωνος , ου , του Ιάπτω, πάν δήμα εις πτω. λήγον βαρύνεται , ει μη'

Ξούθου.
προκαταρχοι ονόματι , ή διαστολή γένηται σημαινομένου

λεμος, σημαίνει τον θρήνον. ότε μεν επί του λέ- δια του οπτα προς αντιδιαστολής του όπτω. ή προκα

γεται δασύνεται, από της αφέσεως των βελων , ως ρα ταρχήν ονόματος δια του έβλεπτος αβλεπτώ, και άπε

συ ηγέ Φοίβε. επί δε του θρήνου ψιλοϋται. γεγόνασι τος απετώ , Φιλαλείπτης Φιλαλειπτω.

δε αμφότεροι ούτως. έστιν ίημι το πέμπω, εκ τούτου Ίγνύες , τα σκέλη , αι κόξαι, τα οπίσθια των γονά
γίνεται ημος , τροπή του η εις ε ίεμος , και πλεο- των. παρα το ικνύσθαι ποιείν.

νασμα της αλ συλλαβής άλεμος 1). και τηλεμήσαι επι Ίγνύι, από του κάμψιν ικνύσθαι των γονάτων,

του θρηνήσαι. ούτως Ηρωδιανός. έν άλλοις δε εύρον Ίδαίος , όνομα κύριον, από της Ίδης, και ο δάκτυλος.

εγω το αλεμος επί του θρήνου λεγόμενον , παρά τοιο . , το δαι διφθόγγω διάτι ; τα απο τών εις α και εις η
επί τοις όλωλόσιν Ιανον φέρειν. θηλυκών δια του αιος γινόμενα , δια της αι διφθόγγου

Ιανον, εναλίζειν , παρά την αλυσιν των οφθαλμών γράφεται. δίκη δίκαιος , ούτως ούν Ίδη και σημαίνει το

ήγουν των κορών. όρος Ιδαίος , οιονεί και προειδώς και προγινώσκων τα'

Ίάμβη , τινές ότι Ιάμβη Ήχούς και Πανός θυγάτηρ. προκεκηρυγμένα .

την Δήμητρας δε λυπoυμένην , παίζουσα και άχρηστο. Ιδαλιμού , Ιδρώτικού, ιδρούν ποιούντος . ή τους δι' αυ
λογούσα, εποίησε γελάσαι. τους και καθαρούς. Ησίοδος , καύματος Ιδαλιμού. εν

Ίαννουάριος , μην εξ Ίανού τινος δαίμονος ούτως γαρ τω χειμωνι η δύναμις του ηλίου ασθενεστέρα

ονομασθείς. η αιωνιάριος, και αυτος γαρ άρχει του ένι- εστί. γίνεται παρα το ιδίω το ιδρώ , ίδιον , ως ενόησα.

αυτού , αιων γαρ ενιαυτός. ζήτει ιστορίαν περί ιαν- ίδιμος και πλεονασμό της αλ συλλαβής Ιδάλιμος.

νουαρίου , 20 'Ωρίων · ουδέτερον ιδέλιμον , το ταίς ψύαις ιδρώτα
Ιάπτω, το βλάπτω, εκ του ιος , και σημαίνει το βέλος. ποιούν.

Ιαπετός, ή των στοιχείων κίνησις . "Ίδη , όρος εν Τροία , από γαρ του ύψους έστιν ιδεών

Ιαπετός , όνομα κύριον θεού , ή γίγαντος , παρά το αυτό.

ίεσθαι και πέτεσθαι , ήγουν παρα το ίπτω το βλάπτω, Ίβερος, ήμερος , νεότης , χαύνη , ράθυμος , αναπαυ
ιπετος , και πλεονασμό του α Ιαπετός, έστι δε και τική αργή , δειλαινομένη επί πάντα πόλεμον, εξερχο
πότιμον . μένη εκ της γης αυτού έτί συμμαχίαν, αιχμάλωτος

Ίάπτω, εις το προΐαψεν . έτοιμος , πολυψευδόκαυχος, καταθαύμαστος ταϊς γυναιξί,

Iας , εις το ητο. ανθρώπους διαλεκτικος , μαλακόζωστος , γυναικοήθεις,

Ίασις , δια του ιάσθαι το σώμα. 30 αστατόγνωμος

Ιάσος , όνομα ποταμού , παρά τον Ιάσω μέλλοντα εξ Ίδέειν , απαρέμφατον, αορίστου δευτέρου και μέλλοντος.
ου το Ιάσομαι. - οι Ίωνες επί των εις ειν απαρεμφάτων, πλεονασμα

Ιατρική, αττική τις ούσα , πλεονασμό του P ) ως του ε , δια του και ειν προσφέρουσι , Θανείν , θα

κεντώ κέντρου , κατα πλεονασμόν του ρ.

Ιατρός , ότι την ίασιν τηρει . "Ίδη , όρος υψηλότατον Τροίας. παρά το ιδείν απ' αυ
Ίαύω , εις το ενιαυτός. της τα μήκοθεν. και εις το Ιδαίος.

Ίαχον, θάλπον , ή σαπρόν. και ει μεν σημαίνει θάλ . Ίδηαι, ήδης ή μάθης , υπερσυντέλικος παθητικός μέσος, "
.. πον , γίνεται παρά το αίνω το ευφραίνω , ει δε το αορίστου δευτέρου. Ο κανων , οι Ίωνες αποβάλλοντες

σεπρόν , παρά το ίημι το πέμπω , οίον το απόπεμπον. το τ του τρίτου προσώπου , δεύτερον ποιούσιν· οίον ,

Ία , τα βέλη .
40 κέλεαι με Διά φίλε ούτως ήδηται, δηαι.

Ία , άνθη , κρίνα. "Ίδηθεν, επίρρημα τοπικόν. τα εις θεν επιρρήματα

Ίαμβος, στίχος ποδών έξ. της
εκ τόπου εισίν. ενταύθα δε ουδέν πλέον σημαίνει

Ίάνθη, εχάρη , ηύφράνθη. το όνομα , και της Ίδης βασιλεύς : ένιοι γαρ. δ ποιητής
Ίαποξ, άνεμος ελαφρός. σών εκ τόπου επιρρημάτων , αντί γενικής τάσσει πτώ

Ίαύει, κοιμάται, ήγουν απόθανεν .

Ίαχεν, ήχησεν , έβόησεν. "Ιδε παρά το είδω το βλέπω, ο παρατατικός είδον, το προςó

Ιάχω, εκ του ιαχή , τούτο παρα το λά, και σημαίνει την τακτικόν άδε . τούτο το είδω επί των οριστικών ενεργητι

φωνήν. ετυμολογείται δε από του επί πάσι την ιαχήν κών μόνον διφθογγογραφείται , επί δε των λοιπών δια

δέναι . - εκ του ιαχή γίνεται μετα του επιτατικού α άι: του ιώτα. το είδω σημαίνει ζ. πέντε δια διφθόγγου και

- χος, και πλεονασμό του ο αύίχος . " και ο ποιητής 50 δύο δια του η. εΐδω το ομοιώ, είδω το βλέπω, είδωο

άβροχοι , αύιχοι. το Φαίνομαι , είδω το γινώσκω , εξ ου και ο μέσος πα

(αψεν , έπεμψεν , αορίστου πρώτου. το θέμα ιάπτω. ρακείμενος οίδα. έστι δε και έτερον ειδώ. και είδω το

και τα λοιπα δηλα. το δε ρήμα ποιητικόν , ο ενεστως αρμώ. τα δε δια τού η εισι ταύτα , ήδω το αρέσκω,

γαρ μόνος ευρίσκεται , ο γαρ αόριστος από του ίπτω και ήδη το ευφραίνομαι.

γίνεται , του σημαίνοντας το βλάπτω και κατα πλεο- Ίδέα , δια τουιγράφεται συνεσταλμένον. ίδιον κτήμα,

μασμών του α ίαπτός. ως και εν ετέρω λέγει ο ποι- ίδιον οίκον δια του και γράφεται , χωρίς του είδος και

ητής , 'μέγα δ' ίψαο λαόν Αχαιών. το δε ίψας εκ ειδικών δια της ει διφθόγγου. ειδικών ηνίκα μεν το

του ίπτω ίψω. ο μέσος αόριστος παθητικός , ψάμην , είδος σημαίνει , οίον , γενικών ειδικών διφθογγογρα

ψαο , Ιωνικώς μόνος λεχθέν. το δε ίπτω παρά το και Φείται. " ηνίκα δε τον ίδιον οίκον , δια του γρά

Ιος , δ σημαίνει το βέλος. το δε βέλος παρά το ημιβο φεται,

το πέμπω. 18ίειν , εις το ένδιος , και ερωδιός.

νέειν .

σες.

1) Corrupte.



ΙΑ
372I E

1

.

νος και

8

1

271

ΣΑ

Ίδιμος , εις το ιδέλιμος .

παραγωγήν Ιδύω, και πλεονασμό του ο ιδρύω , και και

Ιδιαίτατα, είρηται διάφορα. δια το μη επινοία μηδε θιδρύω, δασύνεται. τοι προ του δψιλούται, χωρίς

ενεργεία δύνασθαι συστήναι τα αντικείμενα , εν ένι ει μη υποτάσσοντο το ο μετα Φυσικής μακράς. Ιδου

υποκειμένω κατα τ'αυτό. το γαρ λογικόν ουκ επι- μαίος , Ίδη , ιδιώτης. δασύνεται δε ιδρώς , ιδρύω .

νοείται άλογον. ή το άλογον λογικόν.

ποίον δε εστι το φύσει μακρόν ; το δρω ως και δρυά

Ιδε, και , σύνδεσμος , ιδε κλέος εσθλόν.

τοι 9 ίδρυθεν , αλλ' αυτός τε καθησο και άλλους δρυε

"Ιδμεν, από του είδου το γινώσκω , παράγωγον εις μι: λαούς *) . το δε έδρις ψιλοϋται , διότι ουχ υποτάσσεται

ίσημιτο γινώσκω , το Αιολικόν ίσε μεν, ίσμενκατα συγ- το μετα Φυσικής μακράς , γέρων μέν είμι, και πολλών

κοπήν και συστολήν , και τροπή του σ εις δ, τδμεν .
κακών ιδρυς.

Ίδμεν , έστιν είδω το γινώσκω, τούτου ο μέσος παρα-τοΙδρώς, ιδαρος, υγρός γαρ γίνεται τις .

κείμενος οίδα , το πρώτον των πληθυντικών οίδαμεν, Ιδροχόος, ο χέων ιδρώτα .
και εν συγκοπή οίδμεν , και αποβολή του ο ίδιεν , Ιει, Ταλθύβιον , προτει 2), βήμα παρατατικόν, το λέω

αντί του επιστάμεθα.

ιω περισπώμενον , ίεον τους , λέεις εις , εε ίει , το

Ιδιώ , το κοπιώ.

προστακτικον και μετα της προ προθέσεως προτει,

Ιγόη, η θυΐα , ένθα μίσγομεν τα αρτύσματα, παρά αντί του προέπεμψεν.
το μίσγειν τα θύη, δια τούτο απέβαλε το μ , ως το "Ίεις , εις το ανίεις , και εις . θεμαι εις το προς

μία 'τα , έστι δε είδος ορχήσεως , 1δισμα , εν ή ελύγι ήκατό.

ζουν την οσφύν εμφερώς τα δοίδυκι .

Iέναι, ίημι, και παρατατικός της , η μετοχή δεις ιέν

Ιορώ, ίδικος πλεονασμα.

τος , και το απαρέμφατον ιέναι.

Ίδμων,

από του ειδω ειδήσω και ειδήμων », και είδωλοΊεμένων , πορευομένων , πεμπομένων, ημι, ίεμαι, λέμε

βήμα βαρύτονον , εξ ου το είσω : δμων κατα συγκοπήν. εμένων. το δε ίημι επί το πέμπω δασύνεται ,

Ιδομενεύς, δια του ι , παρα γαρ το ίδω και το μένος επί δε του πορεύομαι ψιλούται .

έστιν , οιονεί ο έχων δύναμιν , ώσπερ ίδη. Ιδροτρόπως, Ιε μας, εις το αλεμος:

ιδίως .

Ίέναι, εκ του ίημι το πορεύομαι "- τρία γάρ εισιν. ίημι

Ίδνώ , το επιστρέφομαι. και το ινίον δονηθείς και το το πέμπω όπερ δασύνεται , ίημι το πορεύομα, εκ του

επικαμφθήναι, αφ' ου το ίδνωθείς , αντί του επιστρα- έω το πορεύομαι , όπερ και ψιλούται. και ίημι το

φείς, παρά το ζω. » δασύνεται το ζω.. ' και γίνεται εφίεμαι , εξ ου και ημερος η επιθυμία . λοιπον εκ του

ιδνώ τραπέντος του και εις δ Δαρικώς , και πλεονασμώ τημι το πληθυντικόν (εμεν , και το απαρέμφατον

του ναλωπίζω αλωπαδνώ το δε ιδνώ ψιλούται. ιέναι , ως τιθεμεν τιθέναι . ή ούτως έστιν . ίημι , και

Ίδου , επίρρημα δεικτικόν.

30 παρατατικός ην , η μετοχή εις Ιέντος , και το απαρέμ

Ιδρυμένος, παρά το ιδρύα , ιδρύσω , ίδρυμένος. τούτο φατον ιέναι , και εις το άνεως και ανία .

παρα

το έζω, έδω, τλεονασμού του ρ , έδρω, και ίδρω, Iέντο, προθυμούντο , ηαι το παθητικών τεμαι , ο πα

και ιδρύω.

ρατατικός ιέμης , το τρίτον των πληθυντικών έντο :

Ίδιώτης , ο αγνώριστος και πτωχός.
Πέντο , εις το ανίεις .

Ιδιώτις , πτωχή.

Ιέραξ, παρά το τεσθαι ήγουν φέρεσθαι εν τω αέρι ρα

Ίδρυμαία, εκ του Ιδουμαλος. το και διφθόγγω διάτι; δίως. ή από της καθ' ομοίωσιν φωνής.

τα

α δια του αιος ονόματα εθνικά υπέρ δύο συλλαβας Ιερεύς , καιτο ιερεύον θύων ήτοι προσφέρων. εκ τούτου

περισπώμενα δια της αι διφθόγγου . οίον , Ίδρυμαίος , ουν εκλήθη ιερεύς , ταρα το ημι το πέμπω, και τας

Σαδδουκαίος , Ιουδαίος. Ιδουμαλος δε επλήθη , ότι από.. θυσίας αναπέμπων τω θεώ η παρα το ιερεύω το θύω,

γονος του Ησαΐ. εκ τούτου εκλήθησαν οι 'Ιδουμαίοι.40 ή παρα το ιερός.
δουμε γαρ λέγεται είδος φακής, ξανθής, ής λέγεται Ιερεύς, εκ του ιερείον καλείσθαι το πρόβατον. έρίον

επιθυμήσας φαγείν , απέδοτο τα πρωτοτόκια αυτού και
γαρ λέγεται το μαλλίον , και έριθος η γερδία.

Ησαύ, και εις το Ιούδας και εκ τούτου εκλήθησαν Ιερών, την μεγαλήν , το ιερόν δύο σημαίνει. το ιερον

Ιδουμαίοι .

και το μέγα .
"Ίδρις , έμπειρος, παρά το είδω , είδος και τρις . Ιερεϊον το πρόβατον είρηται , δια το τεσθαι ήγουν

Ίδρυας , σοφους , επιστήμονας , ειπείρους , από του
φέρειν το έριον. λοιπον ιερεύς εκλήθη , δια το ιερόν

: είδη του σημαίνοντας το επίσταμαι, ο μέλλων είσω, και
είναι . ή και το Γερον ευαιν 3 ήγουν προσφέρων.

εξ αυτού ειδις, και πλεονασμό του ο και αποβολή Ιερον ήμαρ, παρά το θύειν εν τούτω τω καιρών ,
του ε ίδρυς. η αιτιατική των πληθυντικών ίδρυας. και : ήγουν έν τη μεσημβρία και προ μεσσημέρας έως

ι εις το ίδρυσεν.

5ο πρωίας . επί τούτω γαρ τω καιρώ έθυον τοϊς Όλυμ

Ιδρύνω , ' ιδρυς , σοφός , από το είδω , δε σημαίνει το
πίοις θεούς , απο δε μεσημβρίας τοϊς Χθονίοις.

σταμαι, ο μέλλων είσαι, και εξ αυτού ειδις. το δε Ιερον ιχθύν , τινές παρά το διαίνω, διερος και

ιδρύνα: εκ του ιδρύω ιδρύσου , τούτο παρά το ίζω , και διερον , το αεί εν ύδατι βρεχόμενον , οίον ένθ' ήτοι

σημαίνει το καθέζομαι , ζύω και τροπή του και εις και
μεν εγω διερά ποδι 4) : οι δε παρα το δίω το διώκω

1 : κούνω , 26αι πλεονασμό του ρ έκρύνθου. πέφυκε γαρ διερός και ιερός , ο ταχύς και διωκτικός. • και εις το

πλεονάζειν τον εν τοις ρήμασιν. :
έχθύς.

Ίδρυσεν , έκ του ιδρύα , τούτο εκ τουΚω του σημαί. Ιέρεια . δια της ειδιφθόγγου. τα γαρ απο τον είς
νοντος το καθέζομαι, κατα τροπην Αιολικην του ζ εις ος δια τού εια παρασχηματιζόμενα θηλυκα δια της

δ , ώσπερ ζυγός , δυγός. γίνεται δε δου , και κατά ει διφθόγγου γράφεται, ιστέον δε ότι οι Αθηναίοι

E

... 11.01

4) Οd. ΙΧ , 45.
5 ) Γ. ιερείον Φύων .

1 ) 11. 11 , 19 .

2 ) 11. 111 , 118.
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του ιέρεια εκτείνουσι το α , και καταβιβάζουσι τον τό- δια του ιωτα , επειδή προ του ω πάντοτε το ι ευρίσκε

νον και φυλάσσουσιν. ται , πλην του δηώ , του σημαίνοντας το κόπτω και
Ιερον , παρα το δω και το αφίω , ο αμειμένος, τόπος καίω .

εις τιμήν θεού. Ιθαγενείς, οι γνήσιοι παίδες και μη εκ παλλακίδος.

Ιεροφάντωρ, διότι τα θεία λέγει και διδάσκει , και και οι γνήσιοι πολίται , οίον , αύθιγενείς τινες όντες,

ιεροτελεστης ομοίως. οι αυτόθι γεγεννημένοι.

Ιεροφάντης , παρά το τα ιερα εκφωνείν. μάλλον Ιθαγενής, ιθύ και αδιάστρoφoν το γένος έχων.

δε έκφαίνειν και λέγειν. ούτος δέ έστιν ιερουργος των Ίθι, εξ ου και το , αλλ ' ει μη μ ' ερέθιζε. " από του
θείων μυστηρίων. είμι του σημαίνοντας το πορεύομαι, ίμεν το πληθυντι

Ιερον οστούν, κυρίως τα κατα την οσφύν τών τε-το κον , και το προστακτικόν άθι , τροπή της μεν εις θι :
ρείων οστέα δ. ταύτα επετίθεσαν ταϊς θυσίαις. οι και σημαίνει το υπάρχω, το πληθυντικόν έμεν , και

δε , ότι , φασίν , η οσφύς πρώτη Φύεται των ζώων, πλεονασμό του σ έσμεν . απο γαρ τού έσμεν το προς

ήγουν τών ιερείων , όθεν τα εκτέρωθεν της τρόπιος, τακτικόν έθι. και το 8 , ηνίκα πλεονάσει σύμφωνον ,

αμφιμάτρια λέγεται , από της μήτρας. τινές δε το μέγα τρέπεται είς, και και γίνεται άθι , δε σημαίνει το υπάρχω.

οστούν. ή παρα το ιερόν το μέγα , ως ιερος ιχθύς. "Ί91 , πόθεν γίνεται και από του είμι είς , έστιν · ο δεύ.

Ιερον οστέον, το άκρον της οσφύος ή ότι μέγα εστί, τερος αόριστος ήν , εκτάσει της ει διφθόγγου εις η
πάθος γαρ αναιρετικόν, ή ότι ιερουργείται τους θεούς . 'Αττικώς. η μετοχή είς , το προστακτικόν έθι , και

Μένανδρος: οι δε τη οσφύν άκραν θύσαντες. συστολή του ε εις ι Ίωνικώς 79 , ως μέμνω μίμνω,

Ιερός, άγιος , τίμιος, αμόλυντος, θαυμαστός , μέγας, και γένω γίγνω.

καθαρος , κατα κράσιν ιρος , ηνίκα προτερεύει τοι του2dΊθματα, τα βήματα , από του δι ' αυτών ιέναι .

6 εις και γίνεται η κράσις , οίον , Ιέραξ Τραξ , ως το Ίθι, προστακτικών , και έστιν ενεστως και παρατατι“

ίρηξ ωκυπέτης. ηνίκα δε το και του ι, η δίφθογγος κος, ως ίσταμεν , σταθε · και εις το βασκ' ίθι , και ίτε.

επικρατεί , οίον , υγίεια υγεία . Ίθύνω , δια του ι , παρα γαρ το ιθύς γέγονεν.

Ιερουργος, και του ιερέως το επιτήδευμα έχων . η παρα Ιθμα , βήμα , παρα γαρ το ίημι το πορεύομαι , ίμα
το τα θεία επιτελε. 19μα , ως τίθημι , θέμα.

Ίζευ και ζεο , καθέζου, χρόνου ενεστώτος και παρα- Ικτίνος , είδος πετεινού , ο λέγουσι λούπιν , ος ετυμο
τατικού προστακτικού . έστι δε το κοινόν ίζου , και λογείται από του εαυτον εκτείνειν πανταχού..

Ίωνική διαλύσει ϊζεο , και Δωρικώς κράσει του εο εις Ίκαρος , δια του ιώτα , παρά το γκεσθαι προς τον

συ δίφθογγον , ως εξ ερεβέος εξ έρεβευς και Ιδομε- αέρα.

νέος Ιδομενεύς , και εκ του ζεο ζευ, λοιπόν ούν έστι:οΙκάνω , το καταλαμβάνω. το καια μακρόν , πλην του.

το ρήμα Τζω , και επί ενεστώτος έστι φύσει μακρόν κάνω , κιχάνω. και ταύτα διάτι ; επειδη δύο αποδεί

το 1 , επί δε του παρατατικού θέσει . δασύνεται. εκ ξεις εισι περί τούτου, η επί της αρχούσης Φύσει μα

της συναλοιφής καθίζω. κρα ούσα , εισήλθεν εν τη παραληγούση. ο δε άλλος

" Ιζομαι , εις το δώμη. κανων, ουδέποτε παρατατικός αόριστος δεύτερος σημα

1ξω , το κάθημαι . " Ομηρος , Νέστορα δ' αυτόθι έφι- σίαν επιδέχεται , ήγουν ανεδέξατο, πλην του ικάνω, κι

ζεν 1). χάνω. εύρηται και εκ της συναλοιφής δασύ. εκίχανε
Ίζω, εις το έφιζον , και ιδνώ , και ίδρυσε , και όζον , γαρ τουτέστι κατέλαβε. και του λέγομεν ότικατελάμ

και ρίζα . βανε δασύ. το ι προ του και δασύνεται , ως έκω, κέ.

Ικ μας , έκ τού ήκω το παραγίνομαι , ή παρα το ικνύ . της , εκάνω . η μεν δη προ το τείχος επειγομένη άφι

σθαι αυτήν. 4ο κάνη.

Ίημι, το πέμπω , και το αφίεμαι , από διπλασιασμού Ικανως, αρκετώς , δυνατώς .

έχει την άρχουσαν, οίον, ω , ω , ίημι , δώ διδώ, δί- Ικανότης , η δύναμις και ισχύς.

δωμι. " Ομηρος , ίετο γαρ βαλέειν .
Ίκαρίοιο , όνομα Ικάριος , το ρι ιώτα , ώσπερ το Αιτω.

Ίήιε , ιατρέ , εαν δε δασύνεται τοξότα . λος κάπριος.

Ιη , τη μία , και εις το ιός.

“Τη μι, σημαίνειδύο , τα πέμπω εξ ου και αφίεμεν γέ- "Ίκελος το Σκελος διφορείται, γίνεται εκ του είκω το

γονεν δε παρα το λέω ώ, ίημι , και το πληθυντικόν ομοιώ , έστι δε πρός τι, και συντάσσεται μετα δοτικής.
ίεμεν και αφίεμεν , και το απαρέμφατον είναι και το γαρ ίσος , και όμοιος , και είκελος μετα δοτικής συν

αφείναι, εξ ου το προστακτικον πρόες και άφες. και τάσσεται , οίον , ίσος τω Πριάμω , όμοιος αυτώ , ίκελος

το επιθυμώ , εξ ου και τα , ίετο γαρ βαλέειν , αντί5ο Διά , το κε ψιλόν διατι ; ως το άμπελος.

του εφίετο, και μερος η επιθυμία . και άλλως. ίημι Ικέσθαι, παραγενέσθαι, απαρέμφατον ενεστώτος πα
το πέμπω όπερ δασύνεται , και ίημι το πορεύομαι, θητικού , παρα το ίκω ικέσθαι παραγενέσθαι . η μέ

όπερ ψιλοϋται. σου αορίστου β. παρά δε τοίς ιαμβολόγοις δια τούι.

Ίησούς, το του Χριστού όνομα , παρά το ιέναι εις το παρά δέ τούς πεζολόγοις δια του η. γίνεται δε το ήκω

σώζειν. εκ του ημι, ήσω , ηκα και ήκω , εξ ου και δασύνεται,

Ίητο , λατο , έστι το θέμα τω , το δεύτερον ιάς , το βαρύνεται δε ότι συνεξηκολούθησε το δέρεσθαι και φέ

τρίτον Ιά . ου ο μέλλων ιάσω, ο παθητικός ενεστως ρεσθαι . λέγει δε και κανών · παν εις σθαι λήγον ομό

δώμαι , και παρατατικός ιώμην, το δεύτερον ίω , το τρίiw , τονον απαρέμφατον. σεσημείωται το αίρεσθαι 2 ) παρα

τον ιάτο , και τροπή του και εις η ίητο . γράφεται δε το ποιητή . προπαροξύνεται μέσου αορίστου ον , αλλ'

2

*

ει

2 ) L. έσεσθαι.1) Corr . ex Od. ΙΙΙ , 411 .

ETYNOLOO. T. II.
S
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εθέλω σε Φέριστε , περί ξείνοιο αίρεσθαι 1) τούτο επι Ικρύον , σταυρος , Φούρκα , ξύλον , ενώ οι κακούργοι
μεν τοίς ενεργητικούς γράφεται δια του η , από γαρ κρέμανται.

του είμι το πορεύομαι γέγονεν ο μέλλων ήσω, ο παρα- Ικες, ζωύφια τα έσθίοντα τους οφθαλμούς των αμ
κείμενος ηκα . και από του παρακειμένου κατα Συρα- πελών .

κουσίους γίνεται ρήμα ήκω, ως πεποίηκα πεποίηκων. Ιλάδιον , κατα λας και συστροφας , και κατά συστρο

και ότε μεν σημαίνει το παραγίνομαι και έρχομαι, Φην και κατα σύστημα.

γράφεται δια του η, ότε δε σημαίνει το κατέλαβον, "Ίλαος και έλεος, ευμενής, πραός , γίνεται δε παρά το

γράφεται δια τού ι. κνίσση δ ' ούρανον κεν.' ιλαρος , οι γαρ Αιολείς λαος λέγουσι , και ουχί έλλαος

"Ίκεσθαι και αφίκεσθαι διαφέρει. Γκεσθαι μεν γάρ παρα την ιλαρίαν.

εστι το ελθείν ' αφίκεσθαι δε το άπανελθείν . ιοΙλαρος, θερμος, ηδύς , παρά το λαος και σημαίνει τον
Ικετά, εκ του ικέτης . τούτο παρον το ήκω το ευμενή .

γίνομαι, όπερ μέν των ενεργητικών δια του η γράφε- Ίλλάδες , σχοινία εξ ιμάντων , από του ειλήσθαι.
ται, επί δε τών παθητικών δια τού ι.. η εκ του είκω πολλα γαρ εισιν ονόματα.

το υποτάσσομαι, ή παρα το ίκω το ικετεύω, εξ ού Ίλιων σημαίνει την σύγγαβρον. δια του Ιώτα γράφε
και "Ομηρος , μή μιν εγω μεν ίκωμαι ων 2). ται και κατα την αρχήν , και κατατην παραλήγου

Ικετεύω , εκ του ικέτης τούτο παρα το ήκω το παρα σαν , τώ λόγω του 'Αμφίων , κατά δε την αρχή το

γίνομαι, το παθητικόν έκομαι , το τρίτον ίκεται , εκέ- λόγω του Πτολεμαίος " έστι δε παρα τον ίλιον , το ση

της και ικετεύω. μαϊνον το δώρον. και γαρ οι συγγαμβροι μετέχουσε

Ικόνιον , όνομα πόλεως , παρά το εκείσε αφικόμενον,
των δώρων του νυμφίου.

Περσέα , και νικήσαι τους Λυκάονας
,καιστήσας στη 20'Ίλη , η τάξις, παράτο ειλώ το συστρέφω πολλα γαρ

λην , εκάλεσεν αυτόν Ικόνιον εκ του ιδίου απεικονί
εισιν ονόματα.

"Ίλις , "Ιλιδος , όνομα πόλεως.σματος κτίσαι αυτήν.

Ικρία , τα σανιδώματα , παρα το δι' αυτών κινείσθαι
Ιλεος , ο φωλεος , και γράφεται δια του ι , τα δια του

είλω παράγωγα .

και διαβαίνειν .
Ιλασμός, διαλλαγή , ευμένεια. έστιν ιλώ , ελάς , ελά.

Ίκρίoν , το ορθόν ξύλον . ο μέλλων ελάσω , και παρακείμενος λακα , ο παθητικός

"Ίκω , το δέομαι, εξ ου και ικέτης , κλίνεται δε ο ικέ- λαμαι, και εξ αυτού έλασμός. εκ του ιλώ γράφεται

της , του ικέτου. ο κανων , τα εις της δηματικα εις ίλαος , και τροπήτου α εις ε ελε ως το Αττικόν . το

ου έχει την γενικήν. το κε ψιλόν διατι ; τα δια του λεως παρά τη κοινή διαλέκτω δασύνεται. και εις το

ετης ονόματα , είτε δισύλλαβα , είτε υπέρ δύο συλλα-30 εξιλασμαι.

βας , άπαντα δια του ε ψιλού γράφεται , οίον , μη- ' Ίλαδον, δια του .. παρα γαρ το άλη, το σημαίνον την
τιέτης , ικέτης , νεφεληγερέτης , επίθετον του Διός, άθροισιν γέγονεν , όπερ δέδειεται δια του ιώτα.

χωρίς των παρα το χαίτη και το αιτώ γινομένων, Ίλασσόμενος, εξιλεωσάμενος, μετοχή παθητική συ
ως έχει το προσκίτης , ο προσαιτών , και εύχαίτης , ο ζυγίας δευτέρας των περισπωμένων. το θέμα. Γλώ , ελάς

καλην χαίτην έχων ίππος , και εί τι εξ αυτού γίνεται ιλά. ο μέλλων ελάσω , εκ τούτου ιλάσθητι και ιλα

ήγουν συγκειται. διάτι βαρύνεται ; τα εις της λήγον- σμος , και εκ τούτου ελασσόμενοι, πλεονασμα του σ,

τα αρσενικά βαρύτονα βραχεί παραληγομένα , και δια το μέτρον. έκ τού έλα έλημι , εξ ου και το έλα
απλά όντα , οίον, γενέτης , δεσπότης, ικέτης. σεση- σθητι , και γράφεται δια του ίωτα .

μείωται το ευρετής. Ίλάσσω , το ικετεύω, εξ ου και , τις δ' αυτον ελάσ .

Ίκτις , και σημαίνει την λούπην , από τον εκτεταμένας40 σεται.

έχειν τας πτέρυγας' ου και το αιδοίον ήτοι το κρυπτον Ίλεύς, ο Αίαντος πατήρ. ετυμολογείται υφ' Ησιόδου 1)
οστέινον . το , Ίλέα τον ρ ' εφίλησεν άναξ Διός υιος 'Aπόλλων,

"Ίκτινος , δια του και γράφεται , σημαίνει δε την λεγομέ- και οι τούτ' ονόμην' όνομ' έμμεναι , oύνεκα νύμφην

νην λουπάδα , τα δια του ινος προπαροξύτονα , μη ευράμενος λεων, όχθη Ερατεινή, φιλότητι ), ήματι

όντα από απλού , έχοντα την ει δίφθογγον , δια του τώ ότι τείχος εύδμήτοιο πόληος υψηλού ποίησε Ποσει

Ο γράφεται, οίον , Φήγινος , δρύϊνος , ξύλινος , κάμε δαων και Απόλλων. ταύτα παρατίθεται ένα δελτα

νος, ούτως ούν και κτινος. πρόσκειται μη όντα από Σιμωνίδης .
απλού 3). Ιλεος , η κατάδυσις , παρά το απολωλέναι εκεί το

Ικτερος, το όνομα, το δε δημα ικτεριώ , γίνεται δε και φως.

ίκτερος , από ξανθής χολής , πλεονάσασα γαρ πυρω-5ΟΊλεως, ο ευπαράκλητος, από του έλεος κατα τροπήν
θείσα , εις την επιφάνειας εξωθείται και αναχέεται. του ε εις ι , και του ο εις α. εκ δε του λεως γίνε

κάντεύθεν τω ίκτεριώνει η ωχρίασις. Έτερον δε λέ- ται ελεώ , ελεώσω , και εξειλεωσάμην , εκ δε του ίλεω

γουσιν είναι νόσον ωχροειδή , από θυμού γενομένην, γίνεται κατά συγκοπην ιλώ , ελάς , εξ ου και το λαθι,

ώστε τους οφθαλμούς των κεκρατημένων ωχρούς ή και ελασάμεθα, και ιλασσόμενοι. εκ δε του ιλώ, έλα

μελανούς ποιείν , ως τών ικτίνων αφ' ου την κλήσιν σω , ιλάσκω , ώσπερ φώ φάσκω , βω βάσκω.

έχει. Ίλιγγια, ατονεϊ , σκοτούται, συστρέφεται , παρά το

"Ικωμαι, αντί του ικετεύσω , ενεστώτος παθητικού υπο- ίλιγγιώ , τούτο παρα το ίλιγξ ίλιγγος , τούτο παρα το

τακτικού , ειλίσσω ειλέξω , εξ ου και έλιξ το της αμπέλου περί

.

γαρ

>

1 ) L. έρεσθαι ex Od. 1 , 405. 2 ) 11. ΧΧΙΙ , 123. 167. Ιι . Kutath. p. 277. 2. 5 ) όχθη ert . L. μίχθη ερωτή

5 ) Reliqua deficiunt. Sed vid . Etym . M. v. ixtiva. 4 ) ad φιλότητι. V. Euίtab . p . 65ο , 46.

Hefiodi hunc locum reſpicit etiam Scholiaft. ad Pindo Ol. LX ,
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είρηκα άνω.

Φραγμα. άφειλε γαρ το λιγγιώ δια της ει διφθόγγου Τμάτιον, παρά το έω, το ενδύομαι, έμάτιον και εμά

γράφεσθαι , αλλα δια το μέτρον γράφεται δια του ιώτα. τιον , εξ ου γίνεται ιματίζω, ίματίσω , ιματισμος , εκ

"Ίλιγξ , κυρίως συστροφή ύδατος. τούτου και ιματίδιον , από του όνάριον οψαρίδιον.

"Ίλιοι, παρά το “Ιλος όνομα κύριον , το ι μακρόν. τοι Ίμείρω , σημαίνει το επιθυμώ , από του ίμερος, τούτο* ι

επιφερομένου συμφώνου ενός απλού , ο υποτάσσεται παρα το ίημι, δε σημαίνει το προθυμούμαι, ίετο γαρ

το ι , ή το και φιλεί εκτείνεσθαι" χωρίς των απο κλί- βασιλεύειν. ο γαρ ποθών (εται το ποθούμενον. ή από

σεως εγράφη εις το δίχρονον. του , τρίτου προσώπου αντωνυμίας , οίον , έγω , συ,
Ιλλος, ο οφθαλμός και νόσος , και Ιλος όνομα κύριον, 1. απο ούν τού 1 και του μέρος γίνεται μερος , οίον ,

αφ' ου και "Ίλιος πόλις ωνόμασται. εκείνου μέρος το επιθυμούμενον· και εις το μερτόν.

Ίλλω , το δεσμεύω , εξ ου και ιλλας ο δεσμός. τοΊμεν , πορευόμεθα , είμι το πορεύομαι , το πληθυντικον

Ίλλάσσω , το δεσμεύω, ως το , τις δ ' αστών ιλάσσεις. μεν , το απαρέμφατον ναι, δια τού ι , ίνα φυλάξη

"Ίλλοι, οι οφθαλμοί, κυρίως δε αι κόραι των οφθαλ- την παραλήγουσαν του πρωτοτύπου , ήτοι του πρώτου

μών από της ειλήσεως , και παρα το ειλήσθαι τας κό- προσώπου των πληθυντικών , του ιδίου οριστικού του
ρας των ομμάτων . ίμεν. 'Αττικώς oύν ίμεναι , Ίωνικώς μεν , ως και το

Ίλυς, και ρύπος , παρά το ύω , το βρέχω, ύλη, και εν έμμεναι έμεν . έρκος έμεν πολέμοιο. και εις το απρό

υπερβιβασμα ιλύς ιλύος , και ήλις ίλιος, και ίλεως. σιτον , και είναι, και εισι , και ιθμός.

ώφειλε γράφεσθαι δια του η . άλλα κανών εστιν ο "Ίμερος , ο πόθος , Δωρικώς ) . τα γαρ άνθη λέγεται

λέγων , τα αμφιβαλλόμενα κατα την πρώτην συλλα- άμερα , έπει εν τω αέρι φύονται, ότε και τα ερωτικά

βην , έχοντα εν τη δευτέρα συλλαβή του ή του, δια θερμότερά εισι . τούτου χάριν και ο Αλημαίος ζεφύρου

του και έχει την πρώτην. " κλίνεται δε τριχώς , ύλη20 και έριδος τον έρωτα φασίν, ίμερος δε από του τεσθαι.
ύλης , και ιλύς ιλύος , και ίλις έλιος και ίλεως , καθώς και ποθεϊν. Λύκιοι δε εαρινους θεούς , 'Αφροδίτης και

"Έρωτα και τας άλλας Νύμφας καλούσι. :

Ίλάσκεσθαι , το θέμα ιλώ , δευτέρας συζυγίας των "Ίμερος , παρα το κεσθαι , το σημαίνον το προθυ

περισπωμένων , το σημαίνον το εξιλεούμαι , και εξευ- μείσθαι, και γαρ ο επιθυμών προθυμείται, όπερ δια

μενίζω , ο μέλλων ελάσω και πλεονασμα του και ελάσκω, του ι γράφεται, και ως απο του ίημι , όπερ , ως δει

και μετήλθεν εις ενεστώτα. και ιλάσκοντο το παθη- χθήσεται, δια του ιώτα γράφεται. εξ ου γίνεται και

τικον , και το απαρέμφατον ελάσκεσθαι. το μείρω το επιθυμώ δια του ι . κατα την άρχουσαν

Ίλυς , παρά το ίζω το καθέζομαι , ή παρα το ιλώ το γραφόμενον. Ιστέον δε ότι λέγει ο Τρύφων , ότιήμάρ

συστρέφω γίνεται ιλύς σημαίνει δε τον ρύπων, όθεν και τηται το μερος και λαος και μονία , ότι μακρόν έχον

ίλύδοδας λέγουσιν τους όφεις, παρα το ιλυν έν τοϊς30 τα το ι δασύνεσθαι. και γαρ παν όνομα από μακράς

ποσίν αίρειν. ή παρα το ύλη ιλύς. το δε ύλη παρα αρχόμενον ψιλούσθαι θέλει : " Ίνω , Ιαπετός , ιχώρ

το ύω το βρέχω, εκείθεν γαρ έχει και του μακρόν . πλην τούτων ταύτα γαρ δασύνεται. ου καλώς δε λέ .

και εις το ύλη. γει . και γαρ το ιμάτιον εκτείνει το ι , και όμως δα.

Ίλυσπώντο , ερπον , εκυλίοντο. ίλυσπάσθαι δε εστι
συνεται.

το παραπλησίως τοϊς σκώληξι , και τοϊς όφεσιν ιέναι, Ίμερτον , το επιθυμητόν, παρά το εμείρω μερώ, ίμερ

οιονεί εν τη ιλύι σπάσθαι , τουτ'έστιν εν τη γη κυ- κα , ίμερμαι , εμερτος και μερτον το ουδέτερον. το δε

λίεσθαι. εμείρω παρα το ίμερος , τούτο παρα το ίημι το πο

Ίλλούστριος , ένδοξος , ευγενής , έντιμος . ρεύομαι , το γαρ ήμερον παντί πορεύεται.

Ιλύς , πηλος βορβορώδης, ρύπος. Ιμώ, το αντλώ και αναπέμπω , εκ του ιμας ιμάντος ,

λυσπώμενος, έρπων, είρηται δε παρα το εν τη ελύφο συστέλλει το ι. ως παρά τω ποιητή , δηξεν ιμάντα
κατασπάσθαι. βοος ιφικταμένοιο. και το αντιμώ μαι δε δια του και γρά

Ίλυς , παρά το ιλύσσω, αποβολή του ω . φεται. παρα γαρ το εμας ιμάντος γέγονεν εμάς , και
Ιμας, ο λώρος , μάστιξ , παρά το ενίεσθαι 3 εστιν ανεμώ το αναστώ .

ενδύεσθαι , ώς από του ενίημι. δασύνεται το συν- Ιμονία , έκ τού μας, και σημαίνει τον λώρον. σημαίνει:

εσταλμένον επιφερομένου ενος λ ή ενός και δασύνεται , δε σχοινίον αντλήματος. ή ιμονία το δέρμα εις ο αν .

οίον , λαος , ιλαρός. τλούμεν το ύδωρ , από γαρ τού μας ιμάντος , εξ ου

Ιμαίος, είτε επιμέλιος ώδη , ή όνομα κύριον · το μέν- και το ανιμώμαι δια του και γράφεται.

του ιμώ μακρόν έχουν το ι, ψιλούται. σημαίνει δε το " ν , εις το ακτίς.

αντλώ , όθεν το ανομώ , και ιμονία το αντλητήριον. "Ινα, σημαίνει και την δύναμιν ήν απόλεθρον έχοντες.
διάτι σεσημείωται το ίμας και ανδριας ; τα εις αςονόσο το όπως ένα γνώσικαι οίδε. το νεύρον , ίνα τάμης

ματα υπέρ μίαν συλλαβην μακρόν έχοντα το α, πάσαν δια προ 1). σημαίνει δε και το όπου , ένα γάρ

βαρύνεται, ή περισπάται . οίον , βοναλλάς , έστι δε σφιν επέΦραδον ηγερέεσθαι. έστι δε και επίρρημα το

είδος πλακούντος , εξ ου και βαλλαντοπώλαι , και πε- πικόν · και εις το κινώ .

λεκάς . το δε μας και ανδριας, ως διαλλάξαντα κατά Ίνα κρατούντος, γίνεται εκ του τς ενός, και σημαίνει την
τον χρόνον ήγουν του αρκας , διήλλαξαν και κατα την των νευρών δύναμιν. και ουχ ώς τινές νομίζουσι σύν

κλίσιν. επί μέντοι γενικής ιμάντος. οι μέντοι Αττικοί δεσμον , ένθεν και ψιλούται , ο γαρ ένα σύνδεσμος δα

τω χρόνω της ευθείας ακολουθούντες περισπώσι τας σύνεται.

γενικας , η δε κοινή συνήθεια ου παρέλαβε τούτο , δια "Ιν , δια του ι , επειδή δικατάληκτόν έστιν , Το γαρ και εν ,

τον κανόνα , πάντα τα δια του ντ κλινόμενα. και οίον δίν και δίς , Σαλαμίν Σαλαμίς , Ελευσίνα Ελευ

επάνω θέσει μακράς περισπωμένη ου τιθεται . 6ο σις , ακτίν ακτίς , ούτως ούν ν ις . Ιστέον ότι το 16 ,

η

S2

3) Valcken . Diatr. ad Eurip. fragm..p. 161 . 2 ) Π . ΧVΙΙ , 512 .
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εθέλω σε φέριστε , περί ξείνοιο αίρεσθαι 1) τούτο επι Ικρύον , σταυρός , Φούρκα , ξύλον , ενώ οι κακούργοι
μεν τοίς ενεργητικούς γράφεται δια του η , από γαρ κρέμανται.

του είμι το πορεύομαι γέγονεν ο μέλλων ήσω , ο παρα- Ικες , ζωύφια τα έσθίοντα τους οφθαλμούς των αμ .
κείμενος ηκα. και από του παρακειμένου κατα Συρα- πελών.

κουσίους γίνεται βήμα ήκω , ως πεποίηκα πεποίηκω. Ιλάδιον , κατα λας και συστροφας , και κατά συστρο

και ότε μεν σημαίνει το παραγίνομαι και έρχομαι , Φην και κατα σύστημα.

γράφεται δια του η, ότε δε σημαίνει το κατέλαβον, "Ίλαος και ελεώς , ευμενής , πραός , γίνεται δε παρά το
γράφεται δια του ι. κνίσση δ' ούρανον κεν, ιλαρος , οι γαρ Αιολείς Σλαος λέγουσι, και ουχί έλλαος

"Ικεσθαι και αφίκεσθαι διαφέρει. Γκεσθαι μεν γάρ παρα την ιλαρίαν.
* εστι το ελθεϊν · αφίκεσθαι δε το άπανελθείν. τοΙλαρός, θερμός , ηδύς , παρά το λαος και σημαίνει τον
Ικετώ, εκ του ικέτης. τούτο παρά το ήκω το παρα- εύμενη .

γίνομαι , όπερ μέν των ενεργητικών δια του η γράφε- Ίλλάδες , σχοινία εξ ιμάντων, από του ειλήσθαι.
ται, επί δε των παθητικών δια του ... ή εκ του είκω πολλα γαρ εισίν ονόματα .

το υποτάσσομαι , η παρα το κω το ικετεύω, εξ ού Ίλιων σημαίνει την συγγαβρον. δια του ιώτα γράφε
και "Ομηρος , μή μιν εγω μεν τόκωμαι ιών 2) . ται και κατα την αρχήν , και κατά την παραλήγου

Ικετεύω, εκ του ικέτης: τούτο παρα το ήκω το παρα σαν , τώ λόγω του 'Αμφίων , κατα δε την αρχήν τα

γίνομαι , το παθητικόν Γκομαι , το τρίτον ίκεται , εκέ λόγω του Πτολεμαίος: έστι δε παρα τον ίλιον , το ση

της και ικετεύω . μαϊνον το δώρον. ' και γαρ οι συγγαμβροι μετέχουσι

Ικόνιον , όνομα πόλεως , παρά το εκείσε αφικόμενον,
των δώρων του νυμφίου .

Περσέα, και νικήσαι τους Λυκάονας, και στήσας στηροίλη, η τάξις, παρά το ειλώ το συστρέφω πολλα γαρ

λην , εκάλεσεν αυτόν Ικόνιον εκ του ιδίου απεικονί
εισιν ονόματα.

σματος κτίσαι αυτήν.
"Ίλις , "Ιλιδος , όνομα πόλεως.

Ικρία , τα σανιδώματα , παρα το δι ' αυτών κινείσθαι
Ιλεος , ο φωλεος , και γράφεται δια του ι , τα δια του

ειλώ παράγωγα.
και διαβαίνειν.

Ικρίoν , το ορθόν ξύλον .
Ιλασμός, διαλλαγή, ευμένεια. έστιν έλα, έλα , έλα.
ο μέλλων ιλάσω , και παρακείμενος λακα , ο παθητικός

"Ίκω , το δέομαι, εξ ου και ικέτης, κλίνεται δε ο ικέ, γλαμαι , και εξ αυτού έλασμός. εκ του ιλώ γράφεται

της, του έκέτου .. ο κανων , τα εις της δημοτικα εις τλαος , και τροπή του α εις ε. ίλεως το Αττικόν . το

ου έχει την γενικήν. το κε ψιλον διατι ; τα δια του λεως παρά τη κοινή διαλέκτω δασύνεται. και εις το

ετης ονόματα , είτε δισύλλαβα , είτε υπέρ δύο συλλα-30 εξιλασμαι.

βας , άπαντα δια του ε ψιλού γράφεται, οίον , μη-' Ίλαδον, δια του ι. παρα γαρ το ίλη , το σημαίνον την
τιέτης , ικέτης , νεφεληγερέτης , επίθετον του Διός , άθροισιν γέγονεν , όπερ δέδειεται δια του ιώτα.

χωρίς των παρα το χαίτη και το αιτώ γινομένων, Ίλασσάμενος , εξιλεωσάμενος , μετοχή παθητική συ

ως έχει το προσαίτης , ο προσαιτών , και εύχαίτης , ο ζυγίας δευτέρας των περισπωμένων . το θέμα , ιλώ , ελάς

καλην χκίτην έχων ίππος , και εί τι εξ αυτού γίνεται Ιλα . ο μέλλων ελάσω , εκ τούτου ελάσθητι και ιλα

ήγουν συγκειται, διότι βαρύνεται ; τα εις της λήγον- σμος , και εκ τούτου ελασσόμενοι , πλεονασμό του σ,

τα αρσενικά βαρύτονα βραχεί παραληγομένω , και δια το μέτρον. έκ τού ιλώ ελημι, εξ ου και το ιλά

οπλά όντα , οίον , γενέτης , δεσπότης , ικέτης . σθητι , και γράφεται δια του ίωτα.

μείωται το ευρετής. Ίλάσσω , το ικετεύω, εξ ου και , τις δ' αυτόν ιλάσ .

"Ίκτις, και σημαίνει την λούπην , από τον εκτεταμένας40 σεται .
έχειν τας πτέρυγας " ου και το αιδοίον ήτοι το κρυπτον Ίλεύς, ο Αίαντος πατήρ. ετυμολογείται υφ' Ησιόδου 4)
οστέινον . το , Ίλέα τον ρ' εφιλησεν άναξ Διος υιός Απόλλων,

" Ίκτινος , δια του και γράφεται , σημαίνει δε την λεγομέ- και οι τούτ' ονόμην' όνομ' έμμεναι, oύνεκα νύμφην

νην λουπάδα, τα γαρ δια του ινος προπαροξύτονα , μη ευράμενος λεων , όχθη ερατεινή φιλότητι ) , ήματι

όντα από απλού , έχοντα την ει δίφθογγον , δια του τω ότι τείχος εύδμήτοιο πόληος υψηλού ποίησε Ποσει

γράφεται , οίον , Φήγινος , δρύινος , ξύλινος , κάμε δαων και Απόλλων. ταύτα παρατίθεται ένα δελτα

νος , ούτως ούν και κτινος. πρόσκειται για όντα απο Σιμωνίδης.
απλού 3). Ιλεος , η κατάδυσις , παρά το απολωλέναι εκεί το

'Ικτερος, το όνομα , το δε βήμα ίκτεριώ , γίνεται δε και , Φώς.

ίκτερος, από ξανθής χολής, πλεονάσασα γαρ πυρω-50Ίλεως , ί ευπαράκλητος , από του έλεος κατα τροπήν

θεϊσα, εις την επιφάνειαν έξωθείται και αναχέεται.
του ε εις ι , και του ο εις α. εκ δε του ίλεως γίνε

κάντεύθεν τω ίκτεριώνει η ωχρίασις . Έτερον δε λέ- ται ελεώ , ελεώσω , και εξειλεωσάμην , εκ δε του ίλεω

γουσιν είναι νόσον ωχροειδή, από θυμού γενομένην, γίνεται κατά συγκοπην ιλώ , ελάς, εξ ου και το λαθι,

ώστε τους οφθαλμούς των κεκρατημένων ωχρούς ή και ελασάμεθα , και ιλασσάμενοι. εκ δε του ιλώ , ελά

μελανούς ποιείν , ως των ακτίνων αφ' ου την κλήσιν σω , ιλάσκω , ώσπερ φώ φάσκω , βώ βάσκου.

έχει. Ίλιγγια , ατονεϊ ,. σκοτούται, συστρέφεται , παρά το
"Ικωμαι , αντί του ικετεύσω , ενεστώτος παθητικού υπο- ίλιγγιώ , τούτο παρα το ίλιγξ ίλιγγος , τούτο παρά το

τακτικού , ειλίσσω ειλέξω, εξ ου και έλιξ το της αμπέλου περί

> 9

σεση

.

>

1 ) L. έρεσθαι ex Od. 1 , 405. 2 ) 11. ΧΧΙΙ , 123. 167. Ιι . Εutath. p. 277. 2 . 5 ) όχθη etc. L. μίχθη έρατή

5) Reliqua deficiunt. Sed vid. Etym . M. . ixtiva. 4 ) ad φιλότητι. V. Εuftath . p. 65ο , 46 .

Hefiodi `hunc locum reſpicit etiam Scholiaft. ad Pind. Ol. LX ,
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είρηκα άνω.
>

Φραγμα . ώφειλε γαρ το λιγγιώ δια της ει διφθόγγου Τμάτιον, παρά το έω, το ενδύομαι, έμάτιον και ιμά

γράφεσθαι, αλλα δια το μέτρον γράφεται δια του Ιώτα. τιον, εξ ου γίνεται ιματίζω, ιματίσω, ιματισμός, εκ

"Ίλιγξ , κυρίως συστροφή ύδατος. τούτου και ιματίδιον , από του όνάριον οψαρίδιον.

Ίλιοι, παρά το “Ιλος όνομα κύριον , το μακρόν, το ι Ίμείρω, σημαίνει το επιθυμώ , από του μερος, τούτο
επιφερομένου συμφώνου ενός απλού , ω υποτάσσεται παρά το ίημι, δε σημαίνει το προθυμούμαι, ίετο γαρ

το ι , ή το και φιλεϊ εκτείνεσθαι" χωρίς των απο κλί- βασιλεύειν. ο γαρ ποθών ίεται το ποθούμενον. ή από

σεως εγράφη εις το δίχρονον. του , τρίτου προσώπου αντωνυμίας , οίον , έγω , συ ,

*Ιλλος, ο οφθαλμός και νόσος , και Ιλος όνομα κύριον, 1. απο ούν του 1 και του μέρος γίνεται μερος , οίον ,

αφ' ου και "Ίλιος πόλις ώνόμασται. εκείνου μέρος το επιθυμούμενον · και εις το μερτόν.

Ίλλω , το δεσμεύω , εξ ου και ιλλας ο δεσμός. τοΊμεν , πορευόμεθα, είμι το πορεύομαι , το πληθυντικόν

1λλάσσω , το δεσμεύω , ως το , τις δ' αστών ιλάσσεις. μεν , το απαρέμφατον ναι , δια τού ι , ίνα φυλάξη

Ίλλοι, οι οφθαλμοί , κυρίως δε αι κόραι των οφθαλ- την παραλήγουσαν του πρωτοτύπου , ήτοι του πρώτου

μων από της ειλήσεως , και παρα το ειλήσθαι τας κό. προσώπου των πληθυντικών , του ιδίου οριστικού του

ρας των ομμάτων. μεν. 'Αττικώς ούν έμεναι , Ίωνικώς μεν , ως και το

Ίλυς, και ρύπος , παρά το ύω , το βρέχω , ύλη, και εν έμμεναι έμεν . έρκος έμεν πολέμοιο . και εις το απρό

υπερβεβασμό ιλύς ιλύος , και ίλις ήλιος , και ίλεως. σιτον , και είναι , και εισι , και ιθμός.

ώφειλε γράφεσθαι δια του , η . αλλα κανών εστιν ο "Ίμερος, ο πόθος, Δωρικώς *). τα γαρ άνθη λέγεται
λέγων , τα αμφιβαλλόμενα κατα την πρώτην συλλα- μερα , έπει εν τώ αέρι φύονται , ότε και τα ερωτικα

βην , έχοντα εν τη δευτέρα συλλαβή του ή του, δια θερμότερα εισι. τούτου χάριν και ο Αλημαίος ζεφύρου

του και έχει την πρώτην. κλίνεται δε τριχώς, ύληλο και ίριδος τον έρωτα φασίν. ίμερος δε από του εσθαι

ύλης , και ιλύς ιλύος , και ήλις έλιος και ίλεως, καθώς και ποθείν. Λύκιοι δε εαρινους θεούς, 'Αφροδίτης και

"Έρωτα και τας άλλας Νύμφας καλούσι.

Ιλασκεσθαι , το θέμα ιλώ , δευτέρας συζυγίας των "Ίμερος , παρά το έκεσθαι , το σημαίνον το προθυ

περισπωμένων , το σημαίνον το εξιλεούμαι , και εξευ- μείσθαι , και γαρ ο επιθυμών προθυμείται. όπερ δια

μενίζω, ο μέλλων ιλάσω και πλεονασμα του και ελάσκω, του ιγράφεται , και ως απο του δημι , όπερ , ως δει

και μετήλθεν εις ενεστώτα. και ιλάσκοντο το παθη- χθήσεται , δια του ιώτα γράφεται. εξ ου γίνεται και

τικον , και το απαρέμφατον ελάσκεσθαι . το μείρω το επιθυμώ δια του .. κατα την άρχουσαν

Ίλυς , παρά το ίζω το καθέζομαι, ή παρα το ιλώ το γραφόμενον. Ιστέον δε ότι λέγει ο Τρύφων , ότι ήμάρ

συστρέφω γίνεται ιλύς σημαίνει δε τον τύπον, όθεν και τηται το μερος και λαος και μονία , ότι μακρόν έχον

ίλύδοδας λέγουσιν τους όφεις, παρά το λύν εν τοις30 τα το ι δασύνεσθαι. και γαρ παν όνομα από μακράς

ποσίν αίρειν. ή παρα το ύλη ιλύς. το δε ύλη παρα αρχόμενον ψιλούσθαι θέλει " Ινω , Ιαπετός , χώρο
το ύω το βρέχω, εκείθεν γαρ έχει και τον μακρόν. πλην τούτων ταύτα γαρ δασύνεται. ου καλώς δε λέ

και εις το ύλη. γει. και γαρ το ιμάτιον εκτείνει το ι , και όμως δα .
Ίλυσπώντο , ερπον , εκυλίοντο. Ολυσπάσθαι δε εστι σύνεται.

το παραπλησίως τοϊς σκώληξι, και τους όφεσινιέναι, Ίμερτον ,το επιθυμητόν , παράτο μείρω μερώ, ίμερ
οιονεί εν τη ιλύ σπάσθαι , τουτ'έστιν εν τη γη κυ- κα, ίμερμαι , ίμερτος και μερτον το ουδέτερον. το δε

λίεσθαι. εμείρω παρα το μερος , τούτο παρα το ίημι το πο

Ίλλούστριος, ένδοξος , ευγενής , έντιμος . ρεύομαι , το γαρ ίμερον παντί πορεύεται.

Ιλύς , πηλος βορβορώδης , ρύπος.
Ίμώ, το αντλώ και αναπέμπω , εκ του εμας ιμάντος ,

Ίλυσπώμενος, έρπων , είρηται δε παρα το εν τη ελύγιο και συστέλλει το.. ως παρά τω ποιητή , ρηξεν ιμάντα

κατασπασθαι. βους εφικταμένοιο. και το αντιμώμαι δε δια του και γρά

Ίλυς , παρά το ιλύσσω , αποβολή του ω. φεται. παρα γαρ το εμας ιμάντος γέγονεν εμάς , και
Ιμας , ο λώρος , μάστιξ , παρά το ένθεσθαι 3 εστιν ανιμω το αναστω.

ενδύεσθαι, ως από του ενίημι. δασύνεται" τοι συν- Ιμονία , εκ του μας, και σημαίνει τον λώρον. σημαίνει,

εσταλμένον επιφερομένου ενός λ ή ενός και δασύνεται, δε σχοινίον αντλήματος. ή ιμονία το δέρμα εις ο αν.

οίον , ίλαος , ιλαρός. τλούμεν το ύδωρ , απο γαρ του εμας ιμάντος , εξ ου

Ιματος, είτε επιμέλιος λώδη , ή όνομα κύριον· το μέν- και το αντιμώ μαι δια του ιγράφεται.

του ιμώ μακρόν έχουν το ι, ψιλούται. σημαίνει δε το Ιν , εις το ακτίς.

αντλώ , όθεν το ανομώ , και ιμονία το αντλητήριον. "Ινα, σημαίνει δ. την δύναμιν έν απόλεθρον έχοντες.

διάτισεσημείωται τοεμαςκαιανδριας;τα εις αςονόσο το όπως ένα γνοώσι και οΐδε. το νεύρον, ένα τάμης
ματα υπέρ μίαν συλλαβην μακρόν έχοντα το α , η πάσαν δια προ ?). σημαίνει δε και το όπου, ένα γάρ

βαρύνεται, ή περισπάται. οίον , βοναλλάς , έστι δε σφιν επέφραδον ηγερέεσθαι. έστι δε και επίρρημα το

είδος πλακούντος , εξ ου και βαλλαντοπώλαι , και πε- πικόν και εις το κινώ.

λεκάς. το δε μας και ανδριάς, ως διαλλάξαντα κατα να κρατούντος, γίνεται εκ του ής ενός , και σημαίνει την
τον χρόνον ήγουν του αρκας , διήλλαξαν και κατά την των νευρών δύναμιν. και ουχ ως τινές νομίζουσι συν

κλίσιν. επί μέντοι γενικής ιμάντος. οι μέντοι Αττικοί δεσμον , ένθεν και ψιλούται, ο γαρ ένα σύνδεσμος δα
σύνεται.το χρόνο της ευθείας ακολουθούντες περισπώσι τας

γενικας, η δε κοινή συνήθεια ου παρέλαβε τούτο , δια Ιν , δια του ι , επειδή δικατάληκτόν έστιν , ίς γαρ και εν ,
τον κανόνα , πάντα τα δια του ντ κλινόμενα . και οίον δίν και δις , Σαλαμίν Σαλαμίς , Έλευσίν Ελευ

επάνω θέσει μακράς περισπωμένη ου τιθεται. 6ο σις , ακτίν ακτίς , ούτως ούν ν ις . Ιστέον ότι το ές ,

S2

1 ) Valcken. Diatr. ad Eurip . fragm..p : 161 . 2 ) II . XVII , 512 .
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ου την δύναμιν σημαίνει μόνον , ως παρά τω ποιητή, πλην του έκω έκων , έω εων , των ιών . και οι μεν λέ

ιερή τς Τηλεμάχοιο, αλλά και όνομα ποταμού , ως γουσιν αυτο β αόριστον , οι δε ενεστώτα και παρατα

Φησιν Ηρόδοτος , και Θύλαξ ο ιστορικός. τικόν.

1νω , δια τούι. παρα το ής ενός . ή παρα το δύνειν Ίον , παραγενόμενον. όρα δε μη τον τού όφεως ωδε

γέγονε δύνω κατ ' και αποβολής του δ ύνω , και τροπή επιλαβής ιόν αλλα το εν τω κανόνι της πεντηκοστής

του και εις ι 'Ινω, ώσπερ δυΦρος δίφρος " και γαρ εις ειρημένον αυτοδεσπότως ιον , τουτέστι το άγιον πνεύμα ,

θάλασσαν έδυσεν η Ινώ.
ένα η μετοχή.

Ινίον, δια του και γράφεται. Ιστέον δε , ώσπερ από του Ιόπη , δι' ενός π και δια του ι. έστι δε πόλις Πα

σφηξ , σφηκος γίνεται σφήκιον , σημαίνει δε την μι- λαιστίνης : συστέλλεται δε το ι. είρηται δε Αιθιόπη

κραν σφήκα, ούτω παρα το τς ενός ινίον , σημαίνει δετο τις ούσα , κατείχον γαρ αυτην Αιθίοπες.
το πλατυ νεύρον . Ιορδάνης , ποταμός εστιν , εκ δύο πηγών συναπτει.

"Ίναχος, όνομα ποταμού , παρα το 1ο ενός και το λέγεται η μία ιδρ , η δε ετέρα Δάνης , είτα Ιορδαν

χέεσθαι γίνεται , οιονεί και μετα δυνάμεως φερόμενος συνετέθη γαρ , και κατά συνήθειαν εγένετο Ιορδάνης.

και χεόμενος. Ιορδάνης, Ιορδάνου, παρα το Ιορ και το Δάνης , όνο

"Ίνδαλμα , ομοίωμα , εκ του ινδάλλω όπερ εκ τού είδω μα ποταμών , δύο γάρ εισι ποταμοί ενταύθα μεμι

το ομοιώ, και κατα παραγωγήν ινδάλλω. γράφεται δια γμένοι.

του ιωτα " διάτι; επειδη κανών εστιν ο λέγων, ότι έν Ίος , ο μόνος , πλεονασμά του ο οδος , ένθα και παρατα
τους παραγώγοις ειώθασι πολλάκις την φύσει μακραν τικός. ούτως Ηρωδιανος εν επιμερισμούς. Tii laraι

εις θέσιν μεταβαλεϊν , ως πένης πενιχρος , λήβω λαμ- διάτι ; τα δια του ιος δισύλλαβα διαφόρως τονούμενα

βάνω , ήδω ανδώνω , δήκω δαγκάνω , ούτω και είδω ιν -20 δια του και γράφεται , οίον, βίος βιός , χίος , θείος,

δάλλω το ομοιώ , εξ ου και ίνδαλμα. μνίος και απαλος παρα Ευφορίωνι.ó

*Ινες , τα νεύρα , παρά το έν το υπάρχω, όνομα της , ως Ίον , ρόδον η άνθος .

θέω θίς , και ρήσω ληγμές , αι δε ίνες παρά το είναι 1ος , σημαίνει το βέλος , παρά το ίημι το πέμπω , το

και συνεστάναι παρέχουσαι τα σώματι δύναμιν.
προς βλάβην εκπεμπόμενον ' η παρά το ιον του όφεως :

"Ινις, σημαίνει τον νεον υιόν, η παρα το τς ενός γέγονε , και γαρ έχριoν τα βέλη από του ιού του όφεως, ένα

• δύναμις γαρ των πατέρων οι υιοί , η παρά το ιαίνειν τιτρώσκόμενός τις ευθέως αναιρεθη. η παρα το ιέναι

γέγονε, τα γαρ τέκνα τους πατέρας ευφραίνουσιν . ή γέγονε , και γαρ τους τιτρωσκομένους ποιεί πορεύεσθαι

παρα το ινούν το σημαίνον το θηλάζειν , και γαρ τοϊς εις τον άδην . το δε ιέναι δια τούτο , επειδή παρα το

πατράσι το θηλάζειν παρέπεται. ίημι , και γαρ λίαν πορεύεται το βέλος , το δε ιέναι

Ίνίον , το πλατύ νεύρον , από του διήκειν από της τούρο παρα το ίημι έστιν.

εγκεφάλου βάσεως τα πλατέα νεύρα , ά δη την ισχύν Ίοχέαιρα, παρά το χαίρειν επί τον ιόν, η παρά το
ημίν έχειν δοκεί. τη ιώ χαίρειν .

1νωπός, όνομα ποταμού , παρά το 15 ινος , και το δψ Ιος, το φάρμακον, οι γαρ αρχαίοι επί τοϊς ιοϊς αυτών
όπος , σημαίνει την φωνήν , τροπή του ο εις ω. φάρμακα έβαλλον. γίνεται δε παρα το ίημι , το πέμ

1ξαλος , πηδητικός , παρά τον ίξω μέλλοντα. πω, ιος , το πεμπόμενον βέλος.

1ξυς, η οσφύς , οιονεί άξις τις ούσα , ήν ούχ οίον τε Ίος, παρά το βλαπτικών είναι , ώσπερ γαρ ιος του σι

ξύσαι τη χειρί , ήν αλλαχώς λέγουσιν άκνηστιν, με. δήρου , ούτω και ούτος του σώματος. γέγονε δε παρα
γάνωτον τον τόπον λέγων. το ίημι το πέμπω.. ή παρα τον ιον , δηλούντα το Φάρ

1ξίων , όνομα κύριον ώσπερ γαρ απο του άγω άξω: μακον του όφεως. και γαρ έχριον αυτα απο του ιού

άξιος , ούτω και από του έκω εξω γίνεται 1ξιος " και 4ο του όφεως .

ώσπερ από του έχεις έχιος γίνεται εχίων , ούτω και Ιουδαίοι και 'Ιδουμαίοι διαφέρουσιν. Ιουδαίοι γάρ εισιν

από του 1ξις 1ξιος γίνεται 1ξίων. οι εξ αρχής Φυσικοί. 'Ιδουμαίοι δε , το μεν αρχήθεν

1ξος, παρά το άξος είναι , κατέχει γαρ τα όρνεα, η ουκ Ιουδαίοι , αλλα Φοίνικες και Σύροι. κρατηθέντες

παρα το άγειν τα όρνεα εις εαυτον , η παρα το Σκω, δε υπ ' αυτών και αναγκασθέντες περιτέμνεσθαι και

Εξω , ξος . συντελείν εις το έθνος , και τα αυτα νόμιμα ηγείσθαι,

Ποδόκος , η Ρούς δεχομένη , τουτέστι τα βέλη. εκλήθησαν 'Ιδουμαίοι ... ή εξ Ιούδα τετάρτου παιδος

Ιόμοροι , τοξόται, πολεμιοι, παρά το μόραν , ο ση- Ισραήλ εκλήθησαν. ούτοι δε εκ γένους εισίν 'Αβραάμ,

μαίνει την ειμαρμένην, ή παρα το εν τοις ιούς μεμο- Ιδουμαίοι δε , εκ του Ησαύ αδελφού Ιακωβ , παιδος

ραμένοι , ας το τρίγληνα μoρόεντα , και εις το βόεντα. Ισαακ , υιού Αβραάμ , απόγονοι πεφυκότες εξ Έδωμ .

Ίονθος , η έκφυσις των τριχών, η δε ονομασία αποσο'Ιούδας , από του ούδες , και σημαίνει το έδαφος, και,
του άνω ιέναι την τρίχα , ως άνθος βλασθησαν . πλεονασμό του ι Ίούδας" ή από Ιούδα φιλάρχου. 'Ιού

Ινδικτικόν , καλείται Ρωμαϊστί θέσπισμα ή μήνυμα. δας Ιούδα , ο κανων , τα εις τας λήγοντα ονόματα

μηνύει γαρ η αρχή του μηνός την του χρόνου περί- αρσενικά, υπέρ δύο συλλαβας , αποβολή του σ , ποιεί
οδον , ή του μηνός. την γενικήν , οίον , 'Ιούδας Ιούδα , πλακίδας πλακίδα,

"Ίνδικτος, η κατα δέκα πέντε ενιαυτων αρχομένη. γεννάδας γεννάδα.

Iξίον , η βοτάνη , ήτοι ο κίσσος , παρά το εξικνείθαι. Ιούλιος, ο πεπειρος , δη τότε μη λιπέσθαι τιτων καρ

1ξος , παρά το άξειν τα όρνεα , ή εκ του γκο , Tξω, πών των γηίνων , από Ιούλου του Αινείου της Αφροδίτης.

ίξος , φθάνων μέχρι των ορνέων . Ιούνιος , ο νεάζων , η νεος , ή από του χωρισμού των

Ιόντα , πορεύομενον , ερχόμενον , μετοχή αορίστου δευ- τε νέων και μειζόνων , μαΐορες γαρ οι μείζονες λέγον

τέρου. σεσημείωται τρία βαρυνόμενα επί του ενεστώ-6ο ται κατα Ρωμαίους : Ιουνίορες δε οι νέοι , και εκ τού

τος , και οξυνόμενα επί της μετοχής. έκων εκων , έω του λέγεται Ιούνιος , ίνα εν τω πολέμω , οι μεν μείζο
έων , και των ιών. και εστι κανων ο λέγων , πάσα με. νες ταϊς βούλαις, οι δε νέοι τοίς όπλοις την εαυτών

τοχή τον ίδιον τόνον φυλάττει του ιδίου οριστικού, διαφυλάττουσι διακράτησιν.
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Ιουλοι , παρα το αιολώς κινείσθαι , και παρά το ίουλον ήγουν το προνεύον της περικεφαλαίας" ανάστημα κό

το ζώον , η παρά το τεσθαι λίαν ήγουν φέρεσθαι ιού
σμου ένεκα .

λους τας κατα των γενύων πρώτης τρίχας δούλους λέ- Ιπώ , σημαίνει το θλίβω, γέγονε δε παρα το έπος.
γομεν , δια το τους ήδη και απάρτι τούτους έχοντας, Ίρις , το τόξον ή των θεών άγγελος , ή ή τον θεόν αγ
άρχεσθαι ιέναι επί τον 7ουλον . γέλλουσα " ή από του είρειν δε σημαίνει το λέγειν και

Ιοχέαιρα , η τοξότις , παρά το χέειν τους ιούς , τοξό- προλέγειν, ή παρά το ρεϊν και κινείν τον όμβρον .

τις γάρ έστι οιονεί εν τοίς ιούς χαίρουσα. ή ή τον "Ίρις, σημαίνει τον άγγελον και το τόξον το εν τω αέρι
γινόμενον, και ποταμών ως παρα 'Απολλωνίω. και γρά

Ίπος, η παγίς των μυιών και το πραιτώριον. δια του και Φεται δια του ι . επειδή τα είς ρις θηλυκα βηματικα
γράφεται , από γαρ του ίπτω γέγονε το σημαϊνον τοτο δισύλλαβα , ενί Φωνήεντι θέλουσι παραλήγεσθαι. οίονษ

βλάπτω. και γαρ τούτο το είδος φθαρτικόν εστι των χαίρω χάρις , είρω ίρις. ομοίως και έρις έριδος. έρις

μυιών . το δε ίπτω δια τού ιωτα . επειδή τα εις πτα δε κυρίως η μάχη , η δια λόγων γινομένη λέγεται.

λήγοντα δήματα αποστρέφονται την ει δίφθογγον. Ιρη , ιερα , μεγάλη , τίμια .

Ιστέον δε ότι από του πτω γέγονε το εψάμην, Ιρός, σημαίνει τον ιερόν, από του είρων το λέγω. ή παρα
έψω , ήψατο, εξ ου και το, μέγα δ' έψατο λαόν το ιερόν Τρος , κατα κράσιν τούι και εις ι μακρόν.

'Αχαιών. η παρα το ίπτω το φθείρω, ίπος . φθαρτι- Ις, σημαίνει το νεύρον, γίνεται παρά το έν το υπάρή * , .

κον δε εστιν εργαλείων , εξ ου και το ιάπτω, και εις χω, ο μέλλων έσω. εξ αυτού όνομα δηματικών της,

το ιππόβοτον. ως θήσω θις , και δήσω δηγμές και εις το αίδι , και

Ιπποβοτος, ιππότροφος. διάτι αναβίβασε τον τόνον ; βία , και εκτιναξας, και ίφι , και κινώ και μαστί

γίνεται εκ του βώ βώσω βωτός και ιππόβωτος. τα εισ2ο ζειν , και σινά .

ος οξύτονα δισύλλαβα έν τη συνθέσει προπαροξύνεται. Ίσαν, σημαίνει το επορεύοντο. έστι δεν είμαι το πορεύ
οίον Φατος αρηίφατος , αϊ δ τε φώτας αριφάτους ομαι και γίνεται εκ τού είμι βαρύτονον , και το μεν

κατέβουσι ). βατός άβατος , ένθα μάλιστ' άβατοςεστι πληθυντικόν δια του και γράφεται, ως από του ίω δια

πόλις. χωρίς ει μη παρασύνθετα ώσι: οίον μετρώ με- του ιωτα. και ο παρατατικός ην, το πληθυντικον μεν

τρήσω μετρητος , διαμετρητώ ένι χώρω το δέ ίππος δια του ιώτα . αλλ' επί του παρατατικού των εις μι,

ταρα το τεσθαι τοις ποσί, γράφεται δε δια δύο ππ, και η παραλήγουσα συστέλλεται για την προς . το τρί
προς αντιδιαστολήν του ίπος , ο σημαίνει την των μυιών τον ίσαν.

παγίδα. δασύνεται. το ιώτα προ των δύο συμφώνων "Ισθι, σημαίνει το γίνωσκε , παρά το σημι το γινώσκω,
των αυτών ψιλούται , οίον , άλλος ο οφθαλμός , ιλλας ο μέλλων έσω , το πληθυντικός του ενεστώτος ίσαμεν,

σημαίνει δε τον δεσμόν. σεσημείωται το ίππος εκ τηςgo και εν συγκοπή ίσμεν , το δεύτερον ίσατε και εν συγ

συναλοιφής , επέβησ ' εφ ' ίππους . κοπή Ισθε , το τρίτον ίσασι .

Ιπποσύνη, Φρόνησις. "Ισθι, σημαίνει το γίνωσκε , παρά το σημε το γινώσκω,

Ιπποδάμοιο , ίππους δαμάζοντας. διάτα προπαροξύνε- το προστακτικόν ίσαθι , και εν συγκοπή ίσθι, το τρί

ται ; αι δια του οιο Θετταλικαί γενικαι , ει μεν από τον ίσατω και συγκοπή έστω. ίστω νύν τόδε γαϊα.

περισπωμένων γενικών ώσι, προπερισπώνται , οίον , κα- Ίσθι , σημαίνει το ίσω το γινώσκω , παρα το ισημι ,
ο

λού καλοίο , ει δε απο βαρυτόνων προπαροξύνεται. μέλλων ίσω. το πληθυντικόν ίσαμεν , η μετοχή σας,

οίον , Αλέξανδρος , Αλεξάνδροιο , άχραντος , αχράν- ίσαντος , και το προστακτικόν ίσαθι , και κατα συγκο.

πην ίσθι.

“Ιπποκορύσται, όνομα σύνθετον εκ του ίππος και του Ισθμια, εορτή Ελλήνων. λέγονται δε και τα περι
κορυστής το δε κορυστής εκ του κορύσσω τούτο αποφο τραχήλια , και τα στενά του τραχήλου , παρά το είς: .

του κορυθή. έστι δε επικαμπές ρόπαλον. γίνεται ούν ιέναι δι' αυτών την βρώσιν.

μετα του ίππος ιπποκoρυστής. και διατι ουκ αναβί- Ισθμια , σημαίνει τρία , την εορτήν, τα περί τον τρά
βασε τον τόνον ; επειδή τα εις της υπέρ μίαν συλλα- χηλον κόσμια , και αυτόν τον τράχηλον.

βήν εν τη συνθέσει του απλού φυλάττουσι τον τόνον. "Ίσθμιον , και περιτραχήλιος κόσμος , ως το Ισθμό περι

οίον , ληστής αρχιληστής , μισοδανειστής , ερανιστής , αρ- τιθέμενος , παρα το ισθμώ, άσθμιον. ισθμος δε ο τρά

χιερανιστής. χωρίς του κριτης και αληθής , και δι- χηλος παρά το εισιέναι δι' αυτού τα ποτα και τα βρώ

καιοκρίτης , Φιλαλήθης, ο κανων, τα εις της αρσενικα ματα , όθεν καιπαρίσθμια.

μη όντα σύνθετα παρα το κρατώ 2). Ισθμός και πορθμός διαφέρει , ισθμος μέν γάρ έστι

"Ιππος , παρά το ίεσθαι ή πέτεσθαι τοις ποσί. γης στενής δίοδος , εκατέρωθεν θαλάσση περιεχόμενος.

Ιππότα, ιππικός , ή ευθεία Ιππότης" κατα μεταπλα-50 πορθμος δε στενός θαλάσσης πόρος εκατέρωθεν υπο
σμον ιπτότα . γής περιεχόμενος.

"Ιππουριν , έκ τοϋ ίππος και του ουρα , εξ ιππείας Ισημοιρία, εκ του ίσος και του μοίρα.

ουράς . η ευθεϊκ ίππουρις. διάτι προπαροξύνεται και τα Iσις, παρά το ίσον , η αύτη γάρ έστι τη γη , ή έστι
εις ρις λήγοντα υπέρ δύο συλλαβας , διφθόγγω τη δια σφαιροειδής .

του ο ψιλού παραληγομένη , άπαντα οξύνονται. οίον, Ισοπαλη, ίσα εν κλήρω, παλος δε ο κλήρος.

μολυρίς , σημαίνει δε την σιτοφαγον ακρίδα , κινοσουρίς. Ίσoσθενές , εκ τού ίσος και του σθένος γίνεται ισο

σεσημείωται τρία το λαμπαρις σημαίνει δε την αλώπε- σθενές . τούτο εκ του ισοσθενης αρσενικού.

κα και το τοίμουρις , σημαίνει δε όνομα πόλεως , (και Ισις , όνομα δαίμονος , δια του τι γράφεται. τιμάται ούν

ίππουρις ) , κλίνεται δε ιππούριδος. παρά τοΐς Αίγυπτίοις. οι μεν λέγουσιν, ότι αύτη έστι

"Ιππουρις , εξ ιππείων τριχών έχουσι τον λόγον ,βο τη γη , επειδή παρά το ίσον έστι και η γη σφαιροει

TOIO.
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ου την δύναμιν σημαίνει μόνον , ως παρά τω ποιητή, πλην του έκω έκων , έω εων , τω ιών. και οι μεν λέ

ιερή τς Τηλεμάχοιο , αλλα και όνομα ποταμού , ως γουσιν αυτο β αόριστον , οι δε ενεστώτα και παρατα

Φησίν Ηρόδοτος , και Θύλαξ ο ιστορικός. τικόν.

Ινω, δια τού 1. παρα το ενός. ή παρα το δύνειν Ίον, παραγενόμενον. όρα δε μη τον του όφεως ωδε
γέγονε δύνω κατ' και αποβολην του δ' ύνω, και τροπή επιλαβής ιόν · αλλα το εν τω κανόνι της πεντηκοστής

του και εις ι Ίνω, ώσπερ δύΦρος δίφρος" και γαρ εις ειρημένον αυτοδεσπότως ιον , τουτέστι το άγιον πνεύμα,

θάλασσαν έδυσεν η Ινώ . ένα η μετοχή.
Ινίον, δια του και γράφεται. Ιστέον δε , ώσπερ από του Πόπη , δι' ενός π και δια του ι. έστι δε πόλις Πα .

σφηξ , σφηκος γίνεται σφήκιον , σημαίνει δε την μι- λαιστίνης " συστέλλεται δε το .. είρηται δε Αιθιόπη

κραν σφήκα , ούτω παρα το τς ενός ενίον , σημαίνει δετο τις ούσα , κατείχον γαρ αυτην Αιθίοπες.
το πλατυ νεύρον. Ιορδάνης , ποταμός έστιν , εκ δύο πηγών συναπτει.

"Ιναχος , όνομα ποταμού , παρα το δε ινος και το λέγεται η μία ιδρ , η δε ετέρα Δάνης , είτα Ιορδαν

χέεσθαι γίνεται , οιονεί και μετα δυνάμεως Φερόμενος συνετέθη γαρ , και κατα συνήθειαν εγένετο Ιορδάνης.

και χεόμενος. Ιορδάνης , Ιορδάνου , παρα το Ιορ και το Δάνης , όνο

"Ίνδαλμα , ομοίωμα , εκ του ινδάλλω όπερ εκ του είδα μα ποταμών , δύο γάρ εισι ποταμοί ενταύθα μεμι

το ομοιώ, και κατα παραγωγήν ινδάλλω. γράφεται δια γμένοι.

του ιωτα διάτι ; επειδή κανών εστιν ο λέγων , ότι έν Ίος , ο μόνος , πλεονασμό του ο οδος , ένθα και παρατα

τους παραγώγοις ειώθασι πολλάκις την φύσει μακραν τικός. ούτως Ηρωδιανος εν επιμερισμούς. το ι ιώτα

εις θέσιν μεταβαλείν , ως πένης πενιχρός , λήβω λαμ- διάτι ; τα δια του ιος δισύλλαβα διαφόρως τονούμενα

βάνω , ήδη ανδάνω, δήκω δαγκάνω , ούτω και είδα ιν-20 δια του και γράφεται , οίον , βίος βιος , χίος , θείος,

δάλλω το ομοιώ , εξ ου και ίνδαλμα. μνίος και απαλος παρα Ευφορίωνι.

*Ινες , τα νεύρα , παρά το έω το υπάρχω, όνομα της , ως Ίον , ρόδον η άνθος.

θέω θις , και ρήσω δηγμές , αι δε ίνες παρα το είναι ήδη , σημαίνει το βέλος , παρά το ίημι το πέμπω , το
και συνεστάναι παρέχουσαι τω σώματι δύναμιν. προς βλάβην εκπεμπόμενον ' η παρα το ιον του όφεως :

Ινις , σημαίνει τον νεον υιόν, ή παρα το τς ενός γέγονε, και γαρ έχριoν τα βέλη από του ιού του όφεως, ένα

« δύναμις γαρ των πατέρων οι υιοί , ή παρα το ιαίνειν τιτρωσκόμενός τις ευθέως αναιρεθη. η παρά το ιέναι

γέγονε , τα γαρ τέκνα τους πατέρας ευφραίνουσιν . ή γέγονε , και γαρ τους τιτρωσκομένους ποιεϊ πορεύεσθαι

παρα το ινούν το σημαίνον το θηλάζειν , και γαρ τοις εις τον άδην . το δε ιέναι δια τούτο, επειδή παρα το

πατράσι το θηλάζειν παρέπεται. ίημι , και γαρ λίαν πορεύεται το βέλος , το δε ιέναι

Ίνίον, το πλατύ νεύρον , από του διήκειν από της τούτο παρα το ίημι έστιν.

• εγκεφάλου βάσεως τα πλατέα νεύρα , ά δη την ισχύν οχέαιρα, παρά το χαίρειν επί τον ιόν, η παρά το
ημίν έχειν δοκεϊ. τη δω χαίρειν .

1νωπός, όνομα ποταμού, παράτο 1ο ένας, και το δψ 'το , το φάρμακον, οιγαραρχαίοι επί τούς ιούς αυτών
όπος , σημαίνει την φωνήν , τροπή του ο εις ω. φάρμακα έβαλλον. γίνεταιδε παρα το ίημι , το πέμ

1ξαλος , πηδητικός , παρά τον ίξω μέλλοντα. πω, ίος , το πεμπόμενον βέλος.

1ξυς, η οσφύς, οιονεί άξις τις ούσα , ήν ούχ οίον τε Ίος, παρά το βλαπτικών είναι , ώσπερ γαρ ιος του σι
ξύσαι τη χειρί , ήν αλλαχώς λέγουσιν άκνηστιν , με- δήρου, ούτω και ούτος του σώματος. γέγονε δε παρα

γάνωτον τον τόπον λέγων . το ίημι το πέμπω. , ή παρα τον ιον , δηλούντα το φάρ

Ίξίων , όνομα κύριον ώσπερ γαρ από του άγω άξω μακον του όφεως . και γαρ έχριον αυτα απο του ιού

άξιος , ούτω και από του έκω ίξω γίνεται 1ξιος καιρο του όφεως.

ώσπερ από του έχεις έχιος γίνεται εχίων , ούτω και Ιουδαίοι και 'Ιδουμαίοι διαφέρουσιν. Ιουδαίοι γάρ εισιν

από του 1ξις 1ξιος γίνεται 'Iξίων. οι εξ αρχής Φυσικοί. ' Ιδουμαίοι δε , το μεν αρχήθεν

1ξος, παρά το άξος είναι , κατέχει γαρ τα όρνεα. η ουκ 'Ιουδαίοι , αλλα Φοίνικες και Σύροι. κρατηθέντες

παρα το άγειν τα όρνεα εις εαυτόν , και παρά το Σκω, δε υπ ' αυτών και αναγκασθέντες περιτέμνεσθαι και

Tξω , ξός . συντελεϊν εις το έθνος , και τα αυτα νόμιμα ηγείσθαι,

Ποδόκος, η Σούς δεχομένη , τουτέστι τα βέλη. εκλήθησαν 'Ιδουμαίοι... ή εξ Ιούδα τετάρτου παιδος

όμοροι , τοξόται , πολεμιοι , παρα το μόραν , Ισραήλ εκλήθησαν. ούτοι δε εν γένους εισίν 'Αβραάμ,

μαίνει την ειμαρμένην, ή παρα το εν τοις ιούς μεμο- Ιδουμαίοι δε , εκ του Ησαύ αδελφού Ιακώβ , παιδος

ραμένοι , ας το τρίγληνα μoρόεντα. και εις το ρόεντα. Ισαακ, υιού 'Αβραάμ , απόγονοι πεφυκότες εξ Εδώμ.

"Ίονθος , η έκφυσις των τριχών. η δε ονομασία αποσο'Ιούδας , από του ούδας, και σημαίνει το έδαφος , και
του άνω ιέναι την τρίχα , ως άνθος βλασθησαν . πλεονασμό του ι Ίούδας" ή από Ιούδα Φιλάρχου. ' Ιού

Ινδικτικόν , καλείται Ρωμαϊστί θέσπισμα ή μήνυμα. δας Ίούδα , ο κανων , τα εις δα , λήγοντα ονόματα

μηνύει γαρ η αρχή του μηνός την του χρόνου περί- αρσενικά , υπέρ δύο συλλαβας , αποβολή του σ , ποιεί

οδον, ή του μηνός. την γενικήν , οίον , Ιούδας Ιούδα , πλακίδας πλακίδα ,

Ίνδικτος, η κατα δέκα πέντε ενιαυτων αρχομένη. γεννάδας γεννάδα.

Iξίον , η βοτάνη, ήτοι ο κίσσος , παρά το έξιενείθαι. Ιούλιος , ο πεπειρος , δη τότε μη λιπέσθαι τι των καρ

1ξος, παρά το άξειν τα όρνεα, ή εκ του γκο, Tξω, πών των γηίνων , από Ιούλου του Αινείου της Αφροδίτης.
Ιξός , ο φθάνων μέχρι των ορνέων. Ιούνιος , ο νεάζων , η νεος , ή από του χωρισμού τωνή

Ιόντα , πορεύομενον , ερχόμενον , μετοχή αορίστου δευ- τε νέων και μειζόνων , μαΐορες γαρ οι μείζονες λέγον

τέρου. σεσημείωται τρία βαρυνόμενα επί του ενεστώ- 60 ται κατα Ρωμαίους: Ιουνίορες δε οι νέοι. και εκ τού

τος , και οξυνόμενα επί της μετοχής. έκων εκαν , έω του λέγεται δούνιος , ίνα εν τω πολέμω , οι μεν μείζο

έων , και των ιών , και εστι κανων ο λέγων , πάσα με . νες ταϊς βούλαις , οι δε νέοι τοίς όπλοις την εαυτών

τοχή τον ίδιον τόνον φυλάττει του ιδίου οριστικού, διαφυλάττουσι διακράτησιν.

9
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σμου ένεκα .

τον χέουσα .

Σ

9

&

χώ και

*Ιουλοι , παρα το αιολιώς κινείσθαι, και παρά το 7ουλον ήγουν το προνεύον της περικεφαλαίας " ανάστημα κό.

το ζώον , ή παρα το τεσθαι λίαν ήγουν φέρεσθαι ιού

λους τας κατα των γενύων πρώτας τρίχας Ιούλους λέ- Ιπώ, σημαίνει το θλίβω, γέγονε δε παρα το πος .

γομεν, δια το τους ήδη και απάρτιτούτουςέχοντας, Ίρις, το τόξον ή των θεών άγγελος , ή ή τον θεόν αγ
άρχεσθαι ιέναι επί τον Ιουλον . γέλλουσα " ή από του είρειν δε σημαίνει το λέγειν και

Ιοχέαιρα , η τοξότις , παρά το χέειν τους τους , τοξό- προλέγειν, ή παρά το ρεϊν και κινείν τον όμβρον .

τις γάρ έστι οιονεί εν τοις ιοϊς χαίρουσα. ή ή τον "Ίρις , σημαίνει τον άγγελον και το τόξον το εν τω αέρι
γινόμενον , και ποταμών ως παρα 'Απολλωνίω. και γρά

"Ιπος , η παγίς των μυιών και το πραιτώριον. δια του και Φεται δια του ι . επειδή τα είς ρις θηλυκα ρηματικα

γράφεται , από γαρ του ίπτω γέγονε το σημαίνον τοτο δισύλλαβα , ενί Φωνήεντι θέλουσι παραλήγεσθαι. οίον
βλάπτω. και γαρ τούτο το είδος φθαρτικόν εστι των χαίρω χάρις , είρω ίρις. ομοίως και έρις έριδος. έρις

μυιών, το δε ίπτω δια τού ιωτα . επειδή τα είς πτω δε κυρίως η μάχη, η δια λόγων γινομένη λέγεται.

λήγοντα ρήματα αποστρέφονται την ει δίφθογγον. Ιρη , ιερα , μεγάλη , τίμια.

Ιστέον δε ότι από του πτω γέγονε το εψάμην, Ιρος , σημαίνει τον ιερόν , από του είρω το λέγω. η παραή
έψω , ήψατο , εξ ου και το , μέγα δ' ήψατο λαόν το ιερόν ιρος , κατα κράσιν τούι και ε εις ι μακρόν.

Αχαιών. ή παρα το ίπτω το φθείρω, ίπος. φθαρτι- Ις , σημαίνει το νεύρον, γίνεται παρά το έν το υπάρ
κον δε έστιν εργαλείον , εξ ου και το ιάπτω, και εις ο μέλλων έσω. εξ αυτού όνομα δηματικών της,,
το ιππόβοτον. ως θήσω θις , και δήσων ρηγμές και εις το αίδι , και

Ιππόβοτος , ιππότροφος . διάτι αναβίβασε τον τόνον ; βία , και εκτιναξας , και Υφι, και κινώ και μαστί

γίνεται εκ του βω βιώσω βωτός και ιππόβωτος. τα εις20 ζειν , και σινά.

ος οξύτονα δισύλλαβα έν τη συνθέσει προπαροξύνεται. Ίσαν , σημαίνει το επορεύοντο. έστι δε είμι το πορεύ
οίον Φατος αρηίφατος , αί διά τε φώτας αρηϊφάτους ομαι και γίνεται έκ τού είμι βαρύτονον , και το μεν

κατέβουσι '). βατός άβατος , ένθα μάλιστ' άβατος εστι πληθυντικον δια του και γράφεται, ως από του ίω δια

πόλις. χωρίς ει μη παρασύνθετα ώσι: οίον μετρώ με- του ιώτα. και ο παρατατικός ην , το πληθυντικον μεν

τρήσω μετρητος, διαμετρητώ ένι χώρω το δέ ίππος δια του ιώτα . αλλ' επί του παρατατικού των εις μι ,

ταρα το τεσθαι τοις ποσί. γράφεται δε δια δύο ππ, και η παραλήγουσα συστέλλεται δια την προς. το τρί

προς αντιδιαστολήν τοϋ ίπος , ο σημαίνει την των μυιών
8 τον ίσαν.

παγίδα, δασύνεται. το ιώτα τρό των δύο συμφώνων Ισθι,σημαίνει το γίνωσκε , παρά το ισημι το γινώσκω,
των αυτών ψιλούται , οίον , άλλος ο οφθαλμός , ιλλας ο μέλλων ίσω , το πληθυντικός του ενεστώτος ίσαμεν,

σημαίνει δε τον δεσμόν. σεσημείωται το ίππος έκ τήςgo και εν συγκοπή ισμεν , το δεύτερον ήσατε και εν συγ

συναλοιφής , επέβησ' εφ' ίππους. κοπή Ίσθε , το τρίτον ίσασι .
Ιπποσύνη , Φρόνησις. *Ισθι, σημαίνει το γίνωσκε , παρά το σημε το γινώσκω,

Ιπποδάμοιο, ίππους δαμάζοντας. διάτα προπαροξύνε- το προστακτικόν ίσαθα , και εν συγκοπή ίσθι , το τρί

ται ; αι δια του οιο Θετταλικαι γενικαι , ει μεν από τον σατω και συγκοπή έστω. ίστω νύν τόδε γαϊα .

περισπωμένων γενικών ώσι , προπερισπώνται, οίον , κα- Ισθι, σημαίνει το ίσω το γινώσκω, παρα το ισημι, ο
λού καλοίο , ει δε από βαρυτόνων προπαροξύνεται. μέλλων έσω. το πληθυντικόν ίσαμεν , η μετοχή σας ,

ν , Αλέξανδρος , Αλεξάνδροιο , άχραντος , αχράν- ίσαντος , και το προστακτικόν ίσαθι , και κατα συγκο

πην ίσθι.

Ιπποκoρυσται, όνομα σύνθετον εκ τουίππος και του "Ίσθμια , εορτή Ελλήνων. λέγονται δε και τα περι
κορυστής. το δε κορυστής εκ του κορύσσω τούτο αποφο τραχήλια , και τα στενά του τραχήλου , παρά το είς
του κορυθή. έστι δε επικαμπές ρόπαλον . γίνεται ούν μένει δι' αυτών την βρώσιν.

μετα του ίππος ιπποκoρυστής. και διατι ουκ αναβί- Ίσθμια , σημαίνει τρία , την εορτήν, τα περί τον τρά
βασε τον τόνον, επειδή τα εις της υπέρ μίαν συλλα- χηλον κόσμια , και αυτόν τον τράχηλον.

βήν εν τη συνθέσει του απλού φυλάττουσι τον τόνον. "Ίσθμιον, και περιτραχήλιος κόσμος , ως τα ισθμώ περι
• οίον, ληστής αρχιληστής , μισοδανειστής , ερανιστής , αρ- τιθέμενος , παρα το ισθμώ, άσθμιον. Ισθμός δε ο τρά

χιερανιστής. χωρίς του κρισης και αληθής , και δι- χηλος παρά το εισιέναι δι' αυτού τα ποτα και τα βρώ

καιοκρίτης , Φιλαλήθης , ο κανων, τα εις της αρσενικα ματα, όθεν και παρίσθμια.

μη όντα σύνθετα παρα το κρατώ 2). Ισθμός και πορθμός διαφέρει, ισθμος μέν γάρ έστι
*Ίππος , παρα το τεσθαι ή πέτεσθαι τοις ποσί. γης στενής δίοδος , εκατέρωθεν θαλάσση περιεχόμενος.

Ιππότα , ιππικός , ή ευθεία Ιππότης κατα μεταπλα-50 πορθμος δε στενός θαλάσσης πόρος εκατέρωθεν υπό"

σμον πτότα. γής περιεχόμενος.

"Ιππουριν , εκ του ίππος και του ουρα , εξ ιππείας Ισημοιρία, εκ του ίσος και του μοίρα.

ουράς., ή ευθεία ίππουρις. διότι προπαροξύνεται ; τα Iσις , παρά το ίσον , αυτη γάρ έστι τη γη, ή έστι

εις ρις λήγοντα υπέρ δύο συλλαβας , διφθόγγω τη δια σφαιροειδής .

του υ ψιλού παραληγομένη, άπαντα οξύνονται. οίον, Ισοπαλη, ίσα εν κλήρω , παλος δε ο κλήρος.

μολυρίς , σημαίνει δε την σιτοφαγον ακρίδα, κινοσουρίς. Ίσoσθενές , εκ του ίσος και του σθένος γίνεται ισο
σεσημείωται τρία το λαμπαρις σημαίνει δε την αλώπε- σθενές . τούτο εκ του ισοσθενης αρσενικού.

κα και το τολμουρις , σημαίνει δε όνομα πόλεως , (και Ισις, όνομα δαίμονος , δια του και γράφεται. τιμάται ούν

ίππουρις) , κλίνεται δε ιππούριδος. παρα τοΐς Αίγυπτίοις. οι μεν λέγουσιν , ότι αύτη έστι

"Ιππουρις , εξ ιππείων τριχών έχουσα τον λόφον ,βο τη γη , επειδή παρά το ίσον έστι και η γη σφαιροει

TOIO .
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δης γάρ έστιν. έτεροι δε λέγουσιν , ότι αύτη έστιν η Ισχίνω σημαίνει το επιθυμώ. και γαρ το ε πολλά

ώ· και δια τούτο δια του και γράφεται , επειδή παρα κις εν τοίς δη μασιν , επιφερομένων δύο συμφώνων τρέ

το τεσθαι έστι: πολλα γαρ επλανήθη η Ίω , μετα- πεται εις ιωτα . ως το τέκω τίκτω , ούτω και έχω

βληθείσα είς βουν. ίσχω. και ώσπερ απο του φώ γίνεται φαίνω και

Ισίδωρος , παρά το ίσος και το δώρον , το της Ίσιδος παμφαίνω, και εκείθεν ο μέλλων παμφανώ , ούτω και

δώρον. από του ίσχυ γίνεται ισχάνω και εκείθεν ο μέλλων

*Iσος , δια του ι. ευρίσκεται συνεσταλμένη η άρχουσα. ισχανώ. αποβληθέντος του σ και έκταθέντος του στα

και έστιν ειπείν ότι παρά τω ποιητή αεί εκτείνεται ισχανω. και ώσπερ απο τού είρω , ο μέλλων γίνεται

οίον, ίσος Ενυαλίω κoρυθάϊκι πτολεμιστή ) , και πάλιν, ερώ , και μετάγεται εις ενεστώτα , εξ ου και ερω και

τσος 'Αρηϊ. παρα δε τοις άλλοις εποποιούς ευρίσκεται το ενεστως , και είρηκα παρακείμενος, τον αυτόν τρόπον
συνεσταλμένον το ι , ως παρα Καλλιμάχων . ήλασε, και ισχανώ ο μέλλων , άμα τη αποβολή του σ μετά.
Κιαμερίων ψαμάθω ίσον. παρα δε τραγικούς έν συστο- γεται είς ενεστώτα .

λή του , οίον, παρα κρηπίδος , πολεμιοισιν αρτήθεις. Ισχίον, τοόπισθεν μέροςτο υπό τηνοσφύν οστέον,
ιστέον δε ότι παρά τοϊς κωμικούς σπανίως ευρίσκεται εις ο έγκειται το ιερόν οστούν το κοίλον όπου η κο

εκτεινόμενον το ιώτα .
τύλη στρέφεται και το υπέρ άνω των μηρών κοιλον

*Iσος , γέγονε παρά το είδω το ομοιώ, ο μέλλων είσω, οστούν : είς δ εμμένει το άκρον του μηρού, όπερ και

εξ αυτού βηματικόν όνομα , συστολή του ε , σος . γλουτος καλείτα, και κοτύλη , παρα το την κοιλότητα

Ισορροπον , πόθεν ποιείς και παρά το ίσον και το ρέπω κοτύλαι δε αι της ισχίας κοιλότητες εις ας αι κεφα .

το ορμώ , γίνεται ισόρεπον, και τροπή του και εις ο ισόρ- λαι των μηρών αρμόζονται .

ροπον . 20'Ισχυς , παρά το έχω, το κρατώ , πλεονασμα του σ

Ισοβαρές , άκλινές. γίνεται παρά το ρέπου . έσχω" ή παρα το ισχύω, ισχύσω , ισχύς.

*Iσος , ο όμοιος , το ι κατα μεν τον ποιητήν μακρόν. 'Ισχας, από της ισχύος επειδή μετά το την κρεοδο
κατα δε τους πεζολόγους βραχυκατάληκτον κατα ιαμ- σίαν δοθήναι τοΐς Αθηναίοις , έχρώντο ταϊς ίσχάσι.

βικούς επαμφοτερίζει . ίσως δε ο ποιητής Δωρικώς εκ- Ισχας, έστι το κατισχώμενον σύκον. έστι δε και βα

τείνει τα δίχρονα,ως το ύδωρ και ιλύς. κείσθαι υπ ' ρεία τροφή. ή ότι έως τούτου προβαίνει ο καρπός.ο

Ιλύος και Αρες ' Αρες. πρώτον γάρ έστιν όλυνθος , είτα Φήλιξ , είτα σύκον ,

Ισόψυχος , έκ τοϋ τε και του ψυχή. και λοιπόν έσχατον ισχας. ή ίσχειν ποιούσα την αύ

Ισραήλ, έστιν ες ινος , και σημαίνει την δύναμιν, και ξησιν , φθινόπωρον γάρέστιν.

ορώ το βλέπω, και ήλ λέγεται παρ' Εβραίοις ο θεός. Ισχναν, θαλπεινόν, ή σατρόν. και ει μεν σημαίνει
Ισραήλ δε και μετα δυνάμεως βλέπων τον θεόν. ' Ισραήλ3ο το θαλπεινόν γίνεται παρά το αίνω το ευφραίνομαι.
δε ορών τον θεον , ή ανήρ ορών θεόν. είδε το σαπρον ταρα το ημι το πέμπω.

*Iσος , παρά το ίημι το πορεύομαι, ο μέλλων έσω και Ισχνός, παρά το ίσχειν , ό εστι συνέχειν τον πόδα :
εξ αυτού ίσος , και τους λοιπους ακολουθών. ή ίσος δια και παρά το ανέχεσθαι της γης.

του ιώτα , ώφειλε δια διφθόγγου , παρα γαρ το είδω, σoυργoν, Τσα εργαζόμενον.

το σημαίνον το ομοιώ , ο όμοιος ετέρω τινι: πολλα γάρ Ισοστάσιον, ίσον των βαθμών.

εισιν ονόματα. Ισχυρίζεται , ενίσταται , φιλονεικως διαβεβαιούται.

*Ίστε , επίστασθε , γινώσκετε , οίδατε , έκ τοϋ ίσατε, Ισχνομυθίας, λεπτολογίας.
και κατα συγκοπήν άστε.

Ίσχυρος, ο ίσχειν και αντέχειν δυνάμενος. το σχ
"Iστη , έστι βήμα στημι , και ο παρατατικός ίστην , ψιλον διάτι ; τα δια του υρος ονόματα αρσενικά ,

ίστης , ίστη. και ώφειλε δε το προστακτικών σταθι,40 υπέρ δύο συλλαβας δια του γράφεται..

ως εκ της μετοχής του πρώτου προσώπου των πληθυν- Ισχω , εις το αίσχιστος , και ισχνός , και έχωρ, και

τικών , αλλ' οι Αιολείς μιμούνται τα εις , μίμνω .

ούσιν εξ αυτού ή εκ τού παρωχημένου, ή από του σχω πόθεν γίνεται ; έκ τού έχω. και διάτι ουκ έτρά.
ιστώ , το προστακτικόν ίστα και ίστη , ίστας και στη- πη εις την ει δίφθογγον , αλλ ' εις ιώτα ; επειδή το ε ,

σε τρίτου προσώπου. ηνίμα πλεονάσει σύμφωνον , τρέπεται εις ιωτα . οίον ,

Ίστέον δε , γνωστέον , τούτο εις άρχήν λόγου λέγεται. έχω ίσχω , μένω μίμνω , πέκω πίκνω .

Ιστία , τα άρμενα , παρά το ίζω ρήμα , ου ο μέλλων Ισχύς , παρά το ίσχω , το σημαίνον το αντέχω και δύ
ίσω και εξ αυτού όνομα ρηματικών ιστος , και εστια , ναμαι. ή παρα το ισχύω το κρατώ, εξ ου και διίσχυ
και εστίον . ρίζω , το δια λόγου κρατώ και πείθω.

Ιστος , το κατάρτιον της νεας , και στους το στάριον.σοΙσχνότης , ολιγοσαρκία , φθίνει το σώμα ολιγαρκεί.

“Ιστοριογράφος , συγγραφείς και ζωγράφος διαφέρει. Ιταλοί και Ιταλιώται διαφέρουσιν. Ιταλοί μέν γάρ
και αμφότεροι πεζό χρώνται λόγω." ιστοριογράφος εισιν , οι εξ αρχής την χώραν oικήσαντες : Ιταλιώται

μεν γάρ έστι , και τα προ αυτού συγγραφόμενος, ως δε , όσοι των Ελλήνων ώκησαν μετ ' αυτών. το αυτο

“Ηρωδότος. συγγραφεύς δε, και τα αφ ' εαυτού , ως Θου- επί των Σικελων και Σικελιώτων.

κυδίδης. ζωγράφος δε και ζώων εικόνας γράφων. Ιτέα , Φυτόν , δια του και παρά το ιέναι. και γαρ τα.

Ισχάδες, παρά το ισχω το ξηραίνω ισχνώ , ισχνάδες χέως αύξεται , το δε ιέναι δια του ι, επειδή παρά το

και ισχάδες. τημί έστιν , όπερ δέδεικται δια τού ιώτα .

Ισχανόον , σημαίνει τοεπιθυμώ, και γράφεται δια Ιτέον,πορευτέον, έστι δε επίρρημα ποιότητος" εκ του
του ι. ώσπερ από του φώ Φαίνω. και παμφαίνω, είμι δήματος , ο β αόριστος ήν. η μετοχή εις έντος ,

ούτω και από του ίσχω ισχάνω και ισχανόων. 6ο και το προστακτικόν έθι , και τροπή του και εις ι ίθι,

και ποι
>
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και εξ αυτού 19έον , και τροπή του και εις τ Ιτέον. και τροπή ισχανώ. ή το ε ηνίκα πλεονάσει σύμφωνον .

συντάσσεται μετα δοτικής και αιτιατικής πτώσεως. και ώσπερ παρά το φώ γίνεται φαίνω και παμφαίνω,

Ίτριον , από του ιέναι, επεί γαρ έλκεται. και εκείθεν ο μέλλων παμφανώ , ούτω και παρά το

Ιτέος , παρά το ιτης , και σημαίνει τον πορευτον , ορμη- ίσχω ισχάνω , και ο μέλλων ισχανώ. και ώσπερ το

τικών γαρ το φυτόν. γινώσκω άμα τη αποβολή του ν εξεταθη το δίχρονον,
Ίτυς , η περιφέρεια του άρματος , του τρόχου η αψίς . και μετήλθεν η θέσει μακρά εις φύσει μωεραν , ούτω

Ιταβύριον, όρος υψηλόν. απο τού ισχανώ μέλλοντος γίνεται ισχανώ , αποβλη

των, όνομα κύριον , δια του και γράφεται . θέντος του σ και έκταθέντος του ι. και μεταγεται ο

της, σημαίνει τον πλούσιον , και τον πένητα. μέλλων εις ενεστώτα , και γίνεται ισχανω ενεστως ,

Ίυγγι , Φωνή , βοή , και ίύζει την βοήν και κραυγήνιο ως παρά το είρω , έρον γίνεται εν τω μελλοντι, εξ ου

ποιεί. λέγεται δε και 'ευγξ σύριγξ μονοκάλαμος και ο είρηκα παρακείμενος.

όρνεον επαγωγών Φίλτρων , καλούμενον σεισοπύγης. Ιφι , σημαίνει το ισχυρώς. ώσπερ από του νόστος γί

σημαίνει δε και ωδήν και ιγμός Φωνη και συριγμός. μεται νoστόφι , και κατα συγκοπήν νόσφι , ούτω και

και "Ομηρος" οι δ' 'ίύζοντες έποντο , τουτ'έστι συρίζον. από του το ενος , o σημαίνει την δύναμιν , γίνεται ένό

τες έστι δε πεποιημένη η λέξις . φι , και κατά συγκοπην Τφι. επί δε του Τφι κατ ' αν .

"Ίφθιμος, ο ισχυρός, ο μεν Ηρωδιανος συνθέτον αυτο τίΦρασίν εστι σημαίνει τα ασθενή και τα ισχυρά.

λέγει. οι δε λοιποί διίσχυρίζονται λέγειν απλούν αυτο το δε ες παρα το έω το υπάρχω, άσω , ρηματικών όνο

είναι, ώσπερ παρά το πρωί πρώϊμος , και αίθιμος άν- μα ίς , οιονεί η υπάρχουσα έν τινι.πάρχουσα έν τινι, τα δε έω σημαί .

θιμος , όψέ όψιμος , ούτω και παρά το ίφι φιμος, νει 3. έω το υπάρχω , εξ ου και εύς και αγαθός , ο

και πλεονασμό του έφθιμος. το και προ των δύο2ο γαρ αγαθός βέβαιος έωςτο περιπατώ, εξ ου και οδός :

συμφώνων κατ ' αρχήν συστέλλεται. χωρίς ει μη εν έω το καθέζομαι , εξ ου το ήσω , παρ ' αύτον Σούσα

κλίσει ρήματος , δια το ιδεώθεις , Τόρις , ίστας. πρός-. έω το ενδύομαι , εξ ου και το, επιείμενε " έω το τε

κειται ει μη εν κλίσει ρήματος δια τα ιππεύω , και λειώ , εξ ου και το , εξ έρον έντο 1) : έω το ευφραίνο

ίστημι , στην. τα δε παρα το ίφι είτε παρηγμένα , μαι , εξ ου και ηδω το ευφραίνομαι , έω το κορεννύω"

είτε συντεθειμένα απαντα εκτείνονται. οίον ιφιγενής , εξ ου και το , επεί και εωμεν πολέμοιο.

Φιγένσιον , Ιφικλής "Ιφικλον . Ιχθυς, παρά το 19ύειν πλεονασμό του και η δια το

"Ίφθιμος , δια του ιώτα, ώσπερ απο του άνθος άνθι- ίεσθαι από της χλόης , ήγουν φέρεσθαι από του βά

και κύδος κύδιμος , ούτω και από του τφος Φι. θους .

μος και πλεονασμα του 9 φθιμος , και ο χρόνος υπερ- Ιχθύς Ιερός δεν τα υγρά θυόμενος.
εβιβάσθη, και η μεν άρχουσα θέσει μακρά εστι, ήgoΊχωρ, έλκος , σημαίνει το σεσηπος αίμα , παρα
δε παραλήγουσα Φύσει. τινές δε λέγουσιν , ότι σύνθε. ίσχω , το σημαίνον το λεπτύνω , γίνεται παράγωγον
τός έστιν , παρα το ίφι και του θυμος , εφίθυμος και δημα Ισχανώ , και εξ αυτού ισχωρ, το λεπτύνον

κατα συγκοπήν φθιμος. ει γαρ ήν σύνθετον , ώφει- το σώμα εν τω καταστάζειν " και αποβολή του σ

λεν είναι κοινόν τω γένει, χωρίς ει μη μηδέν πλέον ση- χώρ.

ο μαίνει του απλού. οίον ο πάνσοφος και η πάνσοφος, 1χώρ , υγρασία τις διεφθαρμένη σαρκός. γέγονε δε το
ο φιλόσοφος και η φιλόσοφος , ο άοικος και η άοικος. εχωρ ούτως, έχω, ισχω και χωρ, κατ ' εκβολήν του
πρόσκειται ει μη μηδέν πλέον σημαίνει του απλού , δια σ, Φύσει μακρόν γινόμενον , της θέσει μακράς αναχω

το εναντίος εναντία , εναλίγκιος, εναλίγκια , και ένων- ρησάσης. χωρ δε το σεσηπος αίμα , παρα γαρ το ίσχω

τιβιος εναντίβια , ταύτα γαρ ουκ εισί κοινα τω γένει.
έστιν οιονεί το έσχευμένον .

αλλ' ουκ αντίκειται ημϊν , ου πλέον σημαίνουσι του 4οΊσχανον, και ισχάνου , επεθύμουν , παρά το έχεσθαι

απλού. το γαρ εναντίος εναντία και εναλίγκιος ένα. λίαν , οιονεί χαλαν την γήν.

λίγκια , και αντίβιος αντίβια , το αυτό σημαίνουσι. Ίσ χάνει, επιθυμεί, μετήχται από των θηρίων και
Ιφιγένεια , από του έφι και του γένος: εκ γαρ ηρώων μετα το κεχηνέναι δεμένων.

κατάγεται. Ίχνος , οδος, πόρος , βήκια, πούς .

ΊΦιγένεια , Ευφορίων αυτήν ετυμολογεί, αγνοών αυτην Ίχνος, παρά το ισχειν , ό εστισυνέχειν όλον τον πόδα :

'Αγαμέμνονος , ως οίεται δε αυτην Ελένης και Θη. απο του ανέχεσθαι τής γής. ούτως ' Ωρίων.

σέως υποβληθιν δοθήναι Κλυταιμνήστρας oύνεκα δ' Ίχίον, ίχνος, πάτημα παρά το έξω , εκμαι, ιχνίον,
ημίν Τφι βιασαμένη Ελένη υπεγείνατο Θήσει: ως παίζω παιγνίων : τα γαρ από μακράς αρχόμενα,

Ελένης και Θησέως. έχει παροξυτονούμενα τα υποκοριστικά , οίον , τυρος

" φικλος ,ο ήρως, εφίκoλός τις ών , ιστορείται γαρ τα-50 τυρίoν , έρκος ερκίον , τεύχος τειχίον» τα δε από βρα
χύτατος. και οι παίδες αυτού Πρωτεσίλαος και Πο- χείας ουκ έτι Φάκος φάκιον , λάγος λάγιον , ράκος

διάρκης . ράκιον , νάκος νάκιον , ούτως ίχνος ιχνίον.

Ίφια, μήλα τα ασθενή πρόβατα. Ίχώ, από έχω χειρος 2), ν ως βραχυ τα δέ ίχνια

Ιφικλης , όνομα κύριον, δια του και γράφεται ,γράφεται, παρά το ως σύμφωνα υγρώ συνεζευγμενα ποιεί τα προ αυτού ,
άφι γάρ έστι. πάντα δε τα παρα το ίφι δια του ομόργνυ έστι. ή ευθεία χωρ , η γενική χώρος , η

γράφεται. οίον Ιφικράτης, έστι δε είδος υποδήματος , αιτιατική χώρα και κατ' αποκοπήν ιχώ, ως Ποσειδώνα

Ιφιάνασσα , Ιφιμέδουσα , Ιφιγένεια , Ιφίκλης. ή τω
Ποσειδώ .

λόγω των Βιθυνίων. Ίεντώος 1) , όνομα πόλεως , παρά το εντός έχειν τον

Ισχαναν , οίον ισχανόων φιλότητος. σημαίνει δε το .

επιθυμών . παρα το λίαν έχεσθαι γέγονεν ισχαλώ,βοΊωγή , η σκέπη βoρέου , υπιoγή , από του Iέναι. το γαρ

9
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δης γάρ έστιν. έτεροι δε λέγουσιν , ότι αύτη εστιν η Ισχάνω σηειαίνει το επιθυμώ. και γαρ το ε πολλά
"Ιώ και δια τούτο δια του και γράφεται , επειδή παρα κις εν τοίς ρήμασιν , επιφερομένων δύο συμφώνων τρέ

το ίεσθαι έστι: πολλα γαρ έπλανήθη η , μετα- πεται εις ιωτα. ως το τέκω τίκτω , ούτω και έχω

βληθείσα εις βουν. ίσχω. και ώσπερ από του φώ γίνεται φαίνω και

Ισίδωρος , παρά το ίσος και το δώρον , το της Ίσιδος παμφαίνω , και εκείθεν ο μέλλων παμφανώ , ούτω και

δώρον. από του ίσχυγίνεται ισχάνω και εκείθεν ο μέλλων

*Iσος, δια του ι. ευρίσκεται συνεσταλμένη η άρχουσα. ισχανώ. αποβληθέντος του σ και έκταθέντος του ιώτα

και έστιν ειπείν ότι παρά τω ποιητή αεί εκτείνεται ισχανω. και ώσπερ απο τού είρω , ο μέλλων γίνεται

οίον, ίσος Ενυαλίω κoρυθάκι πτολεμιστή ) , και πάλιν , ερώ , και μετάγεται εις ενεστώτα, εξ ου και ερω και

έσος 'Αρης, παρά δέ τοις άλλοις εποποιούς ευρίσκεται το ενεστως ,και είρηκα παρακείμενος, τον αυτόν τρόπον
συνεσταλμένον το ι , ως παρα Καλλιμάχων. ήλασε και ισχανώ ο μέλλων , άμα τη αποβολή του σ μετά.

Κιαμερίω ψαμάθω ίσον. παρά δε τραγικούς έν συστο- γεται εις ενεστώτα .

λή του ι, οίον, παρα κρηπίδος , πολεμιοισιν αρτηθεις. Ισχίον , το όπισθεν μέρος το υπό την οσφύν οστέον,
ιστέον δε ότι παρά τους κωμικούς σπανίως ευρίσκεται είς δ έγκειται το ιερόν όστούν , το κοίλον όπου η κο

εκτεινόμενον το ιώτα.
τύλη στρέφεται και το υπέρ άνω των μηρών κοιλον

*Iσος, γέγονε παρα το είδα το ομοιώ, ο μέλλων είσω, οστούν : είς και εμμένει το άκρον του μηρού , όπερ και

εξ αυτού ρηματικόν όνομακαι συστολή του ε , ίσος. γλούτος καλείτω, και κοτύλη , παρα το την κοιλότητα :

Ίσόδροπον , πόθεν ποιείςκαι παρα το ίσον και το δέπω κοτύλαι δε αι της ισχίας κοιλότητες εις ας αι κεφα.

το ορμώ , γίνεται ισόρεπον, και τροπή του και εις ο ισόρ- λαι των μηρών αρμόζονται ,

ροπον . 20'Ισχυς , παρά το έχω, το κρατώ , πλεονασμό του σ

Ίσοβαρές, ακλινές . γίνεται παρά το ρέπω.

*Iσος , ο όμοιος, το ι κατά μεν τον ποιητήν μακρόν. Ισχας, από της ισχύος επειδή μετά το την κρεαδο
κατά δε τους πεζολόγους βραχυκατάληκτον κατα ιαμ- σίαν δοθήναι τοϊς Αθηναίοις , έχρώντο ταϊς ίσχάσι.

βικούς επαμφοτερίζει. ίσως δε ο ποιητής Δωρικώς εκ- Ισχας, έστι το κατισχώμενον σύκον. έστι δε και βα
τείνει τα δίχρονα , ως το ύδωρ και ιλύς. κείσθαι υπ ' ρεία τροφή. ή ότι έως τούτου προβαίνει ο καρπός.

Ιλύος ' και 'Αρες "Αρες. πρώτον γάρ έστιν όλυνθος , είτα Φήλιξ , είτα σύκον ,

Ισόψυχος , εκ του ίς και του ψυχή. και λοιπόν έσχατον ίσχάς. η άσχειν ποιούσα την αύ

Ίσραήλ, έστιν Το ινος , και σημαίνει την δύναμιν , και ξησιν , φθινόπωρον γάρ έστιν.

ορώ το βλέπω , και ήλ λέγεται παρ' Εβραίοις ο θεός. Ισχνον, θαλπεινόν , η σατρόν. και ει μεν σημαίνει

Ισραήλ δε και μετα δυνάμεως βλέπων τον θεόν. "Ισραήλ30 το θαλπεινόν γίνεται παρα το ίαίνω το ευφραίνομαι.

δε ορών τον θεόν , η ανηρ ορών θεόν. είδε το σαπρον ταρα το ίημι το πέμπω.

1σος , παρά το ίημι το πορεύομαι, ο μέλλων έσω και Ισχνός, παρά το ίσχειν, ό εστι συνέχειν τον πόδα :
εξ αυτού ίσος , και τους λοιπους ακολουθών. ή ίσος δια και παρα το ανέχεσθαι της γης.

του ιώτα, ώφειλε δια διφθόγγου , παρα γαρ το είδω, Ασουργον , ίσα εργαζόμενον.

το σημαίνον το ομοιώ, και όμοιος ετέρω τινι : πολλα γάρ Ισοστάσιον , ίσον των βαθμών.
εισιν ονόματα. Ισχυρίζεται , ενίσταται , φιλονεικως διαβεβαιούται.

"Ίστε, επίστασθε, γινώσκετε , οίδατε , έκ τού ίσατε , Ισχνομυθίας, λεπτολογίας.
και κατα συγκοπήν ίστε . Ίσχυρος, ο έσχειν και αντέχειν δυνάμενος. το σχο

"Ίστη , έστι δήμα ίστημι , και ο παρατατικός ίστην , ψιλον διάτι ; τα δια του υρος ονόματα αρσενικα ,

στης , ίστη. και ώφειλε δε το προστακτικών σταθι,40 υπέρ δύο συλλαβας δια του υ γράφεται .

ως εκ της μετοχής του πρώτου προσώπου των πληθυν-' Ισχω , εις το αίσχιστος , και ισχνός, και έχωρ , και
τικών , αλλ' οι Αιολείς μιμούνται τα εις ω , και ποι- μίμνω .

ούσιν εξ αυτού ή εκ τού παρωχημένου , ή από του Ισχω πόθεν γίνεται; έκ τού έχω. και διάτι ουκ έτρά.
ιστώ , το προστακτικόν ίστα και ίστη, ίστας και στη- πη εις την ει δίφθογγον , αλλ ' εις ιώτα ; επειδή το ε,

σε τρίτου προσώπου. ηνίτια πλεονάσει σύμφωνον , τρέπεται εις ιώτα. οίον ,

Ίστέον δε , γνωστέον , τούτο εις άρχήν λόγου λέγεται. έχω ίσχω , μένω μίαν » , πέκω πίκνω.

Ιστία , τα άρμενα , παρά το ίζω ρήμα, ου ο μέλλων Ισχύς, παρά το σχω, το σημαίνον το αντέχω και δύ
ίσω και εξ αυτού όνομα ρηματικών ιστός , και ιστία , ναμαι. η παρα το ισχύω το κρατώ , εξ ου και διίσχυ

και ιστίον . ρίζω , το δια λόγου κρατώ και πείθω.

Ιστος, το κατάρτιον της νεως, και Ιστος το εστάριον.σοΙσχνότης, ολιγοσαρκία , φθίνει το σώμα ολιγαρκεί.

Ιστοριογράφος, συγγραφείς και ζωγράφος διαφέρει. Ιταλοί και Ιταλιώται διαφέρουσιν. Ιταλοί μεν γάρ
και αμφότεροι πεζά χρώνται λόγω. ιστοριογράφος είσιν , οι εξ αρχής την χώραν oικήσαντες: Ιταλιώται

μεν γάρ έστι , και τα προ αυτού συγγραφόμενος, ως δε , όσοι των Ελλήνων ώκησαν μετ ' αυτών. το αυτο
Ηρωδότος. συγγραφεύς δε, και τα αφ' εαυτού, ως Θου- επί των Σικελων και Σικελιώτων.

κυδίδης. ζωγράφος δε και ζώων εικόνας γράφων . Ιτέα , Φυτόν , δια του και παρα το δέναι. και γαρ τα

Ισχάδες, παρά το ίσχω το ξηραίνω ισχνώ , ισχνάδες χέως αύξεται , το δε ιέναι δια του ι, επειδή παρα το

και ισχάδες. τημί έστιν , όπερ δέδεικται δια του ιώτα .

Ισχανόων, σημαίνει τοεπιθυμώ, και γράφεται δια Ιτέον,πορευτέον έστι δε επίρρημα ποιότητος" εκ του
ώσπερ από του Φώ Φαίνω. και παμφαίνω, είμι ρήματος , ο β αόριστος ήν. η μετοχή εις έντος,

ούτω και από του ίσχυ ίσχάνω και ισχανόων. 6ο και το προστακτικού έθι , και τροπή του και εις ι 19ι,

9
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και εξ αυτού 19έον , και τροπή του και εις τ ιτέον . και τροπή ισχανώ. ή το ε ηνίκα πλεονάσει σύμφωνον.
συντάσσεται μετα δοτικής και αιτιατικής πτώσεως. και ώσπερ παρά το Φώ γίνεται Φαίνω και παμφαίνω,

Ίτριον , από του ιέναι , επεί γαρ έλκεται. και εκείθεν ο μέλλων παμφανώ, ούτω και παρά το

Ιτέος , παρά το ιτης , και σημαίνει τον πορευτον , ορμη- ίσχυ Ισχάνω , και ο μέλλων ισχανώ. και ώσπερ το

τικών
γαρ το φυτόν. γινώσκω άμα τη αποβολή του και εξετάθη το δίχρονον ,

Ίτυς , η περιφέρεια του άρματος , του τρόχου η αψίς. και μετήλθεν η θέσει μακρά εις φύσει μεραν, ούτω

Ίτα βύριον, όρος υψηλόν. από τού ισχανω μέλλοντος γίνεται ισχανώ , αποβλη

"Ίτων, όνομα κύριον, δια του ιγράφεται . θέντος του σ και έκταθέντος του ι. και μετάγεται

της , σημαίνει τον πλούσιον , και τον πένητα . μέλλων εις ενεστώτα , και γίνεται ισχανω ενεστως ,

Ίυγγι , Φωνή , βοή, και εύζει την βοήν και κραυγήνιο ως παρά το είρω , ερω γίνεται εν τω μελλοντι , εξ ου

ποιεί λέγεται δε και έυγξ σύριγξ μονοκάλαμος και.
ο είρηκα παρακείμενος.

όρνεον επαγωγών φίλτρων , καλούμενον σεισοπύγης. *ΙΦι , σημαίνει το ισχυρώς. ώσπερ από του νόστος γί

σημαίνει δε και ωδήν : και ιγμος φωνή και συριγμός. μεται νoστόφι , και κατα συγκοπήν νόσφι , ούτω και

και "Ομηρος" οι δ' 'ίύζοντες έποντο , τουτ'έστι συρίζον. του και ενός , ο σημαίνει την δύναμιν , γίνεται ινό

τες έστι δε πεποιημένη η λέξις. φι , και κατα συγκοπην Τφι. επί δε του Τφι κατ' αν

*Ίφθιμος, ο ισχυρός, ο μεν Ηρωδιανός συνθέτον αυτο τιΦρασίν εστι σημαίνει τα ασθενή και τα ισχυρά.:

λέγει. οι δε λοιτοι διίσχυρίζονται λέγειν απλούν αυτο το δε το παρα το έω το υπάρχω , έσω , ρηματικών όνο

είναι, ώσπερ παρα το πρωί πρώϊμος, και αίθιμος άν-. μα ίς , οιονεί η υπάρχουσα έν τινι, τα δε έω σημαί

θιμος , όψέ όψιμος, ούτω και παρά το άφι Φιμος, νει ζ. έω το υπάρχω, εξ ου και εύς αγαθός , ο

και πλεονασμώ του φθιμος. το και προ των δύο2ο γαρ αγαθός βέβαιος έωςτο περιπατώ, εξ ου και οδός

συμφώνων κατ' αρχήν συστέλλεται, χωρίς ει μη εν. έω το καθέζομαι , εξ ου το ήσω, παρ' αυτον Ιουσα :

κλίσει ρήματος , δια το ίδνώθεις , ίδρις , ίστας. πρός- έω το ενδύομαι , εξ ου και το, επιείμενε έως το τε

κειται ει μη εν κλίσει ρήματος δια τα ιππεύω , και λειώ , εξ ου και το , εξ έρον έντο 1) : έω το ευφραίνο

ιστημι , στην. τα δε παρα το άφι είτε παρηγμένα, μαι , εξ ου και ήδω το ευφραίνομαι , έω το κορεννύω

είτε συντεθειμένα άπαντα εκτείνονται. οίον ιφιγενής, εξ ου και το , έπει και εώμεν πολέμοιο .

Ιφιγένειον , Ιφικλής "Ιφικλον. Ιχθυς , παρά το 19ύειν πλεονασμό του χ. ή δια το

Ίφθιμος , δια του ιώτα. ώσπερ απο του άνθος άνθι- Τεσθαι από της χλόης , ήγουν φέρεσθαι από του βά

μος , και κύδος κύδιμος , ούτω και από του τφος Φι. θους.

μος και πλεονασμα του 9 φθιμος , και ο χρόνος υπερ- Ιχθύς ιερος και δεν τα υγρά 9υόμενος.

εβιβάσθη, και η μεν άρχουσα θέσει μακρά εστι, 13oΊχωρ, έλκος , σημαίνει το σεσηπός αίμα και παρά το
δε παραλήγουσα Φύσει. τινές δε λέγουσιν , ότι σύνθε-. ίσχω , το σημαίνον το λεπτύνω , γίνεται παράγωγον

τός έστιν , παρα το ίφι και του θυμος, εφίθυμος και ρημα Ισχανώ , και εξ αυτού ισχωρ , το λεπτύνον

κατα συγκοπήν φθιμος. ει γαρ ήν σύνθετον , ώφει- το σώμα εν τω καταστάζειν και αποβολή του σ

λεν είναι κοινόν τω γένει , χωρίς ει μη μηδέν πλέον ση: χώρ.

ο μαίνει του απλού. οίον ο πάνσοφος και η πάνσοφος, 1χωρ , υγρασία τις διεφθαρμένη σαρκός. γέγονε δε το
ο φιλόσοφος και η φιλόσοφος , ο άοικος και η άοικος. εχωρ ούτως, έχω, ισχω και έχωρκαι κατ ' εκβολήν του

πρόσκειται ει μη μηδέν πλέον σημαίνει του απλού , δια σ, φύσει μακρόν γινόμενον , της θέσει μακράς αναχω

το εναντίος εναντία , εναλίγκιος, εναλίγκια , και έναν- ρησάσης . Εχωρ δε το σεσηπος αίμα και παρα γαρ το ίσχω
τιβιος εναντίβια , ταύτα γαρ ουκ εισί κοινα τω γένει. έστιν οιονεί το έσχευμένον .

αλλ' ουκ αντίκειται ημίν , ου πλέον σημαίνουσι του 4οΊσχανον, και ισχάνω, επεθύμουν , παρά το έχεσθαι
απλού. το γαρ εναντίος εναντία και εναλίγκιος ένα . λίαν , οιονεί χαλαν την γήν.

λγκια , και αντίβιος αντίβια , το αυτό σημαίνουσι. Ίσχάνει, επιθυμεί, μετεκται από των θηρίων και

Ιφιγένεια , από του έφι και του γένος " εκ γαρ ηρώων μετα το κεχηνέναι δεμένων.

κατάγεται. Ίχνος , οδος , πόρος , βήμα , πούς .

Φιγένεια , Ευφορίων αυτην ετυμολογεί, ευγνοών αυτην Ίχνος , παρά το ισχειν , ό εστι συνέχειν όλον τον πόδα :

'Αγαμέμνονος , ως οίεται δε αυτην Ελένης και Θη. ή απο του ανέχεσθαι της γης. ούτως 'Ωρίων.

σέως υποβλήτιν δοθήναι Κλυταιμνήστρας oύνεκα ο Ίανίον, ίχνος, πάτημακαι παρά το έξω , εκμαι , ιχνίον ,
ημίν ίφι βιασαμένη Ελένη υπεγείνατο Θήσει εξ ως παίζω παιγνίων : τα γαρ από μακράς αρχόμενα ,

Ελένης και Θησέως. έχει παροξυτονούμενα τα υποκοριστικα , οίον , τυρος

Ιφικλος , ο ήρως , εφίκoλός τις ών , ιστορείται γαρ τα-50 τυρίoν , έρκος ερκίον , τεύχος τειχίον» τα δε από βρα

χύτατος. και οι παίδες αυτού Πρωτεσίλαος και Πο. χείας ουκ έτι Φάκος φάκιον , λάγος λάγιον , ράκος

δάρκης . δάκιον , νακος νάκιον , ούτως ίχνος ιχνίον.

Ίφια, μήλα τα ασθενή πρόβατα. Ίχω, απο ιχύ χειρος 2 ) , ως βραχυ τα δε ίχνια

Ιφικλης , όνομα κύριον, δια του και γράφεται , παρά το ως σύμφωνα υγρώ συνεζευγμενα ποιεί τα προ αυτού,

άφι γάρ έστι. πάντα δε τα παρα το ίφι δια του ομόργνυ έστι. ή ευθεία έχω , η γενικής χώρος, η

γράφεται. οίον Ιφικράτης , έστι δε είδος υποδήματος, αιτιατική χώρα και κατ' αποκοπήν ιχώ, ως Ποσειδώνα

Ιφιάνασσα , Ιφιμέδουσα , Ιφιγένεια , Ιφίκλης. " ή τα Ποσειδώ .

λόγω των Βιθυνίων. Ίεντώος 2) , όνομα πόλεως , παρά το εντός έχειν τον

Ισχαναν, οίον ισχανόων φιλότητος. σημαίνει δε το
ιόν.

επιθυμών. παρά το λίαν έχεσθαι γέγονεν ισχαλώ,βοΊωγή , η σκέπη βoρέου , υπιoγή , από του ιέναι . το γαρ

>

9

.

.

3) 11. ΧΙΧ , 402 . 2 ) 11. V , 416.
3) Scriptum erat Toro's.
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σκέτο » επί πάν ο σκέπει ίεται , και υπνωγα , δε , οστέον είς ό έγκειται τι ιερον , όπερ και γλουτος

υπαγωγαί και σκέπαι.

καλείται , και κοτύλη, παρά την κοιλότητα.

*" :

Ιν , σημαίνει τον σκώληκα , και γίνεται παρά το ίπτω, σταο, ώσπερ παρα το εφαμην εΦάσο , γίνεται έφαο,

σημαίνει το βλάπτω. ιπες δε εισιν οι σκώληκες , οι και κατ ' ένδειαν του σ , οίον επίΦαο , καιοίον επίφας , και μάρναο

εσθίοντες τα κρέατα σητες δε οι εσθίοντες τα τεμά- αντί του μάρνασο και έσσυο αντί του έσσυτο , ούτω και

τια " θρίπες δε οι εσθίοντες τα ξύλα γκες δε οι σταο , ίστασο : περί παθών .
εσθίοντες τας αμπέλους. κλίνονται ούτως : ψ ιπος "Ίστη , ποικίλον έστιν. οι μεν λέγουσιν , ότι όταν απο

και πες , θρίψ θριπος και θρίπες , 1ξ ικος και ίκες , κοπη γίνεται τών εις θα προστακτικών , επαύξησις ακο

σηψ σηπος και σηπες.

λουθεί , σταθι και αποβολή στα , και εκτάσει στη.

Ιωη . η Φωνή , παρα το ίω Ιωή , ή δείκνουμένη εις ταςτο μέγεθος δ' ώς ίστη . το δε μείζονα δεί κρατήρα Μενοι

ακοας, ούτως Ηρωδιανος , παρά το ιέναι και περιήχη- τίου υιέ καθίστα , αντί του ευτρέπιζεν. 'βαν μέν βρα-.

σίν τινα ποιείν .

χυ αποκοπή εστιν ' εαν δε κατ' έκτασιν , από του έστω

Ιώ μενος ,παρα το ίώ δευτέρας συζυγίας των περισπω- ιστάς, ως βοά βοάς " ούτω Φίλων και Τρύφων. λέγο

μένων.

μεν δε ημείς , ότι ου μόνον επί των εις ω ρημάτων ,

1ων , πορευόμενος , αορίστου δευτέρου μετοχής. το θέμα αλλά και επί των εις μι, τα τρίτα πρόσωπα των πα

ω , δεύτερος αόριστος τον, η μετοχή ιών. ή έστιν ρατατικών δεύτερα πρόσωπα των προστακτικών γίνεται ,

έω το πορεύομαι , και πλεονασμά τους είω ωσαύτως οίον , νόει , φίλει , βόα. ούτως ούν και οι Αττικοί ,

το πορεύομαι, ο μέλλων είσω, ο β αόριστος τον ,

η εαν μη χρήσωνται τη θι καταλήξει , χρώνται τους τρί

μετοχη ιών.

τούτο δε ένεκεν των βαρυτόνου πέμ- τους προσώπους των παρατατικών εν προστακτικούς .

20 οίον ετίθην , ετίθης , ετίθη , τίθη. επίμπλην , επίμ

Ιωή ,

σημαίνει την πνοήν. παρα το ίημι δη , και πλεο- πλης , επίμπλη , πίμπλη · και τους κοφίνους απαντας

νασμώ τού ω Ιωή, και η φωνή , παρα το πω γίνεται επίμπλη πτερών. ούτως έστη : ίστη δε μέγα κύμα

,

ιωη, η διϊκνουμένη εις ακοήν.

ποτιδρούν, ότι τα τοιαύτα και Δωρικά εισιν. οι γαρ

Ιακή ,και η

δίωξις , παρα το διώκω διακή και αποβολή του Δωριείς λέγουσι πίμπλη και κόα και γαρ το όρα, όρη
δ ιωκή. ούτως 'Ωρίων, σημαίνει δε και την δίωξιν και λέγουσιν, ούτω πίμπλα πίμπλη. Ηρωδιανός περί παθών.

απειλήν.

Ιμονία σημαίνει το δέρμα , εις δ αντλούσι το ύδωρ "
1ώτα , ιστέον ότι το ιώτα και ιασων τινές εν συλ . παρα τα μας , ιμάντος γέγονε. το δε μας δια του ,

λήψει λέγουσιν είναι . έστι δε ανατρέψαι αυτούς , γράφεται , επειδή συστέλλετα
ι το ιώτα , ως παρα τα

επειδή τα υποταττόμεν
α τινι συλλήψει , εαν αντιπρο- ποιητή και το ανιμώ μαι δια του ιγράφεται, παρά το

ηγήσωνται, εν διαστάσει θέλουσι προηγείσθαι , οίον,30 μας γαρ ιμάντος γέγονεν , οίον , ίμας , ιμώ , ανιμώ.

πρώτος έρπω , κλέος , έλκω. ει άρα ούν το ιώτα υπο- οι γαρ αρχαίοι , δια το μη κλάσθαι ταχύ τα αγγεία ,

τέτακται το ω κατα σύλληψιν 1). οίον , τα κοχλία τω εκ δερμάτων αυτα , ήγουν ασκού κατεσκεύαζον . ιμώ
,

καλώ , δηλονότι αντιπροηγησάμενον αυτώ εν τω ιώτα, ούν και αντιμώ το άνω αναλέγομαι και πάλιν ιμάντα

και Ιάρδανος και ίας, κατα διάστασιν αυτού , αντιπρο- θοώς απέλυσε κορώνη , ιμάντα λέγει το επιζύγωμα της

ηγήσαντο. δεί δε γινώσκειν , ότι το ι και το υ τότε θύρας , όπερ έστι σανίδιον άνωθεν εφηλουμεταϊς θύ

δε περιστίζειν , ηνίκα προηγείσθαι αυτών φωνήεν προ- ραις Αθηναίοι τούτο καλούσιν επισύγωμα. κορώνη δε

τακτικών, και κατα διάστασιν , οίον , αύω, πάϊς , Δη- το λεγόμενον εν τη συνηθεία κοράκιον.

μοσθένεϊ, ο ιωάννης. τούτο δε γίνεται , ίνα μη νομι- Ιερον ιχθύν , τινές δε παρα το διαίνω διαιρος , και

σθή είναι δίφθογγος. ότε δε ου προηγείται προτακτι- ιερον , τον αεί εν ύδασι βρεχόμενον , κατα αποβολήν,

κον φωνήεν , ου δεί περιστίζειν αυτό , οίον , ιαχή, ύλη.4ο οίον , ένθ' ήτοι μεν εγω διερώ ποδί. οι δε παρά το

το ι παράγωγόν έστι , μονόγραμμα γάρ έστιν , αλλα δίω το διώκω διερός και ιερος , ο ταχύς , διωκτικός γαρ

κατα παραγωγήν ιώτα γράφεται.
ούτως Ηρωδιανός περί παθών. Ο

Ίστoδόκη, την υποδεχομένην, τον ιστoν θήκην. έχθύν τον μέγαν , ώσπερ και ιερον οστούν: το δε

"Ίωνες , τινές τους την Ασίαν oικoύντες , απο Ιανος του μέγα Γερον έλεγον οι παλαιοί.

" Απόλλωνος ονομασμένοι. και Ίωνες οι 'Αττικοί , ήτοι Ιερον τέλος , το μέγα τάγμα λέγουσιν οι γλωσσογρά

'Αθηναίοι , απο "Ίωνος του Ξούθου .

φοι , ας ιερόν ιχθύν τον μέγαν. ιερόν μεν ουν τέλος

Ιωάννης , των άνωθεν , ή χάρις θεού , η υπήκοος κυ
το θείον ταγμα ,ιερον δε ιχθύν τον ανετόν , ως ιερόν

ρίω.

βούν , απο του τεσθαι.

Ίωνας , το ω διάτι; παν όνομα , Ελληνικόν τε και βάρ- κτήρ, εκ του ίω , ίημι , ίκτηρ , ο ιώμενος.
βεροναπό τηςτων συλλαβής αρχόμενον , τηνπρώτηνοΊθύνω , παράτο ιθύς. ιθύνω σημαίνει το οδηγώ ,

συλλαβην δια του και έχει , την δε μετα ταύτης δια αυτή δ' αύτ' ιθυνε.
του ω. ' πλην του Ιορδάνης και Ιόππη , και Ιοκάστη, 19υς , αντί του επ' ευθείας ώρμησαν. από του 19ος

και Ιόλαος. του Ιωνά ο κανων, τα είς ας τερισπώ- 19ύω.

μενα , αποβολή του σ κλίνεται.

Ίθείας , επ ' ευθείας , ορθώς από του 19υς εθελα .

Ισχανό ωσι ,σημαίνειτο κατέχουσι και κωλύουσι τον Ίθύς , παρά το ιέναι γέγονεν ιθύς. γράφεται δια του και
δ ούτ' άρ τε γέφυραι εργμέναι ισχανόωσιν από το λόγο του Βιθυνία και γαρ έχει το υ επιφερό

του έχω το κρατού πλεονασμιώ του σ έσχω. το γαρ ε
ενον, σημαίνει δε το επ ' ευθείας.

πλεόναζαν τα αμφότερα τρέπεται εις ιώτα και παρ . Ικάνω, το ικετεύω , ήμεϊς δ ' εκείνομεν τα σα γούνατα.

αγωγονισχνω.

σημαίνει και το παραγίνομαι και καταλαμβάνω ή μέ

Ισχία ότι ίσχει τους καθημένους . σημαίνει το υπο τόσο για πένθος Αχαϊδα και

Ν

2) 11. V , 89 .
5 ) Suppl . cx 12. 1 , 25ί .

1) Corrupta plurima.
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Ίκαρος , παρά το έκεσθαι προς τον αγώνα: ως δικωτάληκτον. το δε 16 ου σημαίνει μόνον την δύ

ματίδιον, ώσπερ απο του οψάριον γίνεται οψαρίδιον , ναμιν , αλλ ' έστι και όνομα ποταμού , ώς φησίν Ηρό

ούτω και από τού ιμάτιον γίνεται ιματίδιον , δια του δοτος , και Γύλαξ ο ιστορικός.

Ιωτα . Ίνίον , ώσπερ παρα το σφηξ σφηκος γίνεται στηκίου,

Ιλίων, σημαίνει τον συγγαμβρον , παρά το λιον, ο ση- σημαίνει δε τον μικρόν σφήκα και ούτω και παρα το 1ο

μαίνει το δωρον, γέγονε και γαρ οι συγγαμβροι με- ενός γίνεται ενίον. σημαίνει το νεύρον , το ον οπίσω

τέχουσι των δώρων του νυμφίου. γράφεται δε και δια του τραχήλου τα γαρ ηνία δια του η γράφεται , παρα

του ι , και κατα την άρχουσαν, και κατά την παραλή- το ανύω γίνεται γαρ ανίον και ηνίον. δια γαρ των

γουσαν και κατα μεν την άρχουσαν ταλόγω του Βι- : λύρων των ίππων ανύομεν την οδον ,το δε ες γέγονε
θυνία , και γαρ έχει το ι , και κατά την δευτέραντο παρα το έω το υπάρχω , το , ως ρήσσώ ρηγείς . και

συλλαβήν : κατα δε: την παραλήγουσαν τα λόγια του γαρ ίνες του είναι και συστάναι παρέχουσι τω σώματι

"Αμφίων. η παρά το ιέναι ημίν .

Ίλλάδες , σχοινία , από το ειλήσθαι , εξ ιμάντα ιλ . * Ιουλος , το πολύπoυν ζώον , από του ιέναι , και της

λασία ουκ εθέλοντα.
λειότητος της πορείας. η παρα το ουλώς και κυκνώς

Ινδάλλω, ώσπερ γαρ από του άγω γίνεται αγάλλο,
ειλήσθαι. όθεν από μεταφοράς και αι πολύκoποι νήες,

1α το πέμπω άλλω, ούτω και παρά το είδα το ομοιώ Ιουλόπεζοι απ ' αυτού κέκληνται , ως παρα Λυκό

γίνεται ειδάλλων αποβολή του ε και πλεονασμό του και
Φρονι . ιουλόπεζοι θεϊνον ευώπες σπαθαις.

ινδύλλα , εξ ου και ίνδαλμα.

Ις , το δε ες , δια του ιώτα , και σημαίνει την δύναμιν , Τέλος του f στοιχείου.

,

..

Α Ρ Χ Η ΤΟΥ Κ .ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.

Κάβειροι 2) , ονόματα θεών και τα ονόματα αυτών20Kάδης , σημαίνει τον αγιασμόν παρα τω Δαβία. και

τρία τον αριθμόν Αξιέρος , 'Αξιόκερσα , ' Αξιόκερσος. σύσσεικεν κύριος την έρημον κάδης. κάθης ερμηνεύεται

"Αξίερος μέν ούν έστιν η Δημήτηρ. Αξιόχερσα η Περ- η αγία παρα τοαγίω βασιλεί » Καδής όνομα τύπου. Η

σεφόνη. Αξιόκερσος μεν ούν δε ο " Αιδης. Κάβειροι Κάδμος λέγεται ο Ερμής παρα τοϊς Τυρσινίοις. 'δια

δε δοκούσιν προσηγορεύσθαι απο Καβείρων ορέων Φρυ- του γράφεται.

φίας , έπει εντεύθεν μετηνέχθησαν. οι δε δύο είναι Καζω, εις το κάσσια και Καστορα , και κόσμος , και
τους Καβείρους. πρεσβύτερον μεν Δία , νεώτερον δε σκαίος.

Διόνυσον. Καθείς , εκ του ημι το πέμπω , ο β αόριστος ήν · η με.ή

Καμβέλλης, κάμβαλος λέγεται και καταβάλλων , οιον , 13 τοχή εις έντας , και μετά της κατά προθέσεώνς καθείς.

απ ' άλλης καμπης έσθίων. καθετλες , εκ του είλω και της κατά προθέσεις κα

Κάβιρσι , ο Αλεξίων δια του ι , ωσαύτως δε Φιλόξε-30 ταείλες και καθεϊλες. -
νος . και Ηρωδιανός λέγει , την παραθ' 1). δίφθογγού Καθεκ τον, εις το δυσκάθεκτον.

Co

έχειν . και ίσως συνέδρασε το μάγειρος , αίγειρος , πέ- Καθέζει με , επί μεν του ενεστώτος ψιλούται επί

πειρος , όνειρος... Καβιροι δε εισι δαίμονες περί την δε του μέλλοντος δασύνεται .

"Ρεάν oικήσαντες την Σαμοθράκην , ωντινων οι μεμυ Καθήλασου, κράτησον , έστιν Τημα το πέμπω , ο μέλ .

ημένοι τα μυστήρια εν καιρώ ανάγκης εισακούονται. η - λων ήσω ήλος ,δήλω, ήλώσω , και μετατης κατα προ
ως δηλοί 'Αριστοφάνης εν ειρήνη λέγων 4)· αλλ' εί τις θέσεως καθηλώ, καθηλώσω.

υμών εν Σαμοθράκη τυγχάνει μεμυημένος , νύν εύξαιο Καθ' ημέραν, δύο μέρη λόγου εισίν εν μία λέξει,

καλλον ή . Καθείς , χαλασθείς, σημαίνει και καθ' ένα έκαστον

Κάφκανα, τα ξηρα ξύλα , και εις καύσιν επιτήδεια, εαν περισπάται.

οιονεί κατακαλα τινα όντα, παρά το καίνειν το κό-4oKάθη , Ιστέον ότι το πάθη και το μέμνη και το δυνη
ττειν , συγκοπή και πλεονασμά του γκαγκανα. ή ώσπερ παράλογά εισι. το μεν γαρ κάθη και το δυνη ενεστώ.

ατο του τέκω , γίνεται τέκανον , και η κατα συγκοπήν - τοςπαθητικού εισις τών εις μι. . ο δε ενεστώςπαθη

τέκνον , ούτω και παρα το καίω ρήμα , γίνεται κανον, τικού των εις μια τροπή του ' τ του τρίτου προσώπου,

και κατ' αναδιπλασιασμον , και πλεονασμά του και κάγ- ε εις σ ποιεί το δεύτερον πρόσωπον οίον , τίθεται,,
κανον. οίον , ένθεα έπειθεν , οι μεν ξύλα τη δε λε- ρυτίθεσαι, - ίσταται , ίστασαι. ούτως ούν και απο του
χαίην. κάθημαι κάθησαι , και από του δύναμαι δύσασαι.

Καγχαλάν , χαίρειν , ως παρά το χώ γίνεται κατα παράλογον άρα το Μάθη και το δυνη. το δε μέμνη

παραγωγήν χαίρω , ούτω και παρα το χω χλώ και και παθητικός έστι παρακείμενος πάς δε παθητικός πα

και καγχαλώ , δια το εν χαλάσμασι..είναι την ψυχήν - " ρακείμενος τροπή του τ . του τρίτου προσώπου είς σ

χαίρουσαν έστι δε ότε και το εν τη λύπη συστέλλε-5ο: ποιεί το δεύτερον. αον , πεποίηται πεποίησαι, νε

σθαι σημαίνει τηνλέξιν.. νύει- νενόησαι ούτως ούν και μέμνηται μέμνησαι:

Κάδος, σκεύος τι, παρά το χαδώ το δηλούν το χωρώ , παράλογον άρα και το μέμνη. έστι δε ειπείν περί
ο μέλλων χαδήσω, αφ'ου το καχεσησω κατα αναρίου : αυτών ούτως έστι μέμνηται, το δεύτερον μέμνη

και χάθος και κάθος , και το χωρητικόν αγγείον κάδος σαι και κατα αποβολής του ο Ίωνικώς γίνεται μέ.

μέτρον , ημιχάδιού ημίμετρον. κινηαι ) κους κατα συστολήν μέμνει και κατά κράσι ,

.

και

4 ) « . 276 , 277 3.10 . .. υ :) v . 23. 2.) . Vid. Reland,, απ. mile, P.Ap») ...3! ε3), Δ . Ε. παράδοσινί ..
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των φωνηέντων μέμνη · και εστι το ι ανεκφώνητον, προστακτικά και ούτως ούν και το ης οριστικών ον ουκ

δια το μέγεθος του η. και πάλιν . έστι δύναμαι , δύ. ανεβίβασε τον τόνον έν τη συνθέσει , οίον εν τω κα

νασαι , δύναται , και κατά συστολήν δύνεαι, και κατα θήστο. πρόσκειται απο φωνήεντος αρχόμενος, δια το

κράσιν δύνη .. και πάλιν το κάθημαι, από του έω , κείτο κατέκειτο, χεύε κατέχευεν ομίχλην.... ταύτα

σημαίνει το κάθημαι, γίνεται παράγωγόν των εις μι, γαρ ανεβίβασε τον τόνον , αλλ' ουκ έρχεται απόφω

δημι , ο παθητικός ενεστως έεμαι , και κατα κράσιν νήεντος , αλλ' από συμφώνου. πρόσκειται απο φύσει

των δύο εε εις η ήμαι , και εν συνθέσει κάθημαι, το μακράς , δια το ζε έφιζε, οον , Νέστωρ δ' αυτός έφιζε :

δεύτερον κάθησαι , και κατα αποβολην του σε καθηαι, τούτο δε το ζε κοινώς μέν φύσει μακρον έχει το ι,

και κατά συστολήν καθεαι, και κατα κράσιν του και .. εξ ου το εφιζε προπερισπάται. ' Αττικώς δε και ποι

και α εις και κάθη, ούτως,ο Χοιροβοσκός, το ητικώς συστέλλουσιν αυτό πουτ'έστι θέσει μακρόν αυτό
Καθησθε, από του έω , τουσημαίνοντας το καθέζομαι, έχoυσιν, εξ ου το έφιζε προπαροξύτονον .
το παραγωγών έημι , έης , έησι, το δυϊκόν έστόν , το πα- Καινεύς, ο ήρως δια το καινον του γένους.

θητικόν έεμαι, και κράσει ημαι, και παρατατικός ήμην, Καινος, ο νέος" οίμαι ότι κραινός τις ών , κατ ' ελλεί
το' πληθυντικόν ήμεθα , το δεύτερον ήσθε και κα- ψιν του ρ καινος , οιονεί ο ήδη επιθελεσθείς .9

θησθε. Καίριον, το επικίνδυνον οίμαι από του Κηρ , ο ση

Καθήσθαι, δημα εγκλίσεως απαρεμφάτου , σημαίνει μαίνει την θανατηφόρον . Μοίραν , γίνεται καρος και

δε το καθέζεσθαι. το θέμα έημι το καθέζομαι, ο " καίριον , ήγουν το θανάσιμον και επικίνδυνον.

μέλλων ήσω, και παρακείμενος ήκα, ο παθητικος ήσμαι, Καιρός, κάρη λέγεται η ώρα , όθεν και ακαριαίος : εκ

ήσαι, ήσται , και το απαρέμφατον ήσθαι. και μετα και του κάρη καρος και καιρός. 1

της κατα προθέσεως καθήσθαι. διάτι προπερισπάται 32cKαιροσεων, οι μεν των κροσσοτών , οι δε από των κε

πάν εις θαι ληγον απαρέμφατον '). ρωμάτων , ούτω δε καλείται καιρός και κερωμα , η πε
Κάθοδος, εις το επάνοδος, ριπλοκη του στήμονος , η διαπλεκομένη υπέρ του μη

Καθειρηνυς , από του έργο, το κολύω, είργνύω, συγχείσθαι αυτόν, και τας έριθους Καλλίμαχος είπε ,

και είργνυς , και καθειργνύς. και το δειλίων ύφασμα υδατινον.

Καθηγήτης , διδάσκαλος , ηγούμενος . Καί σφεας , Ιστέον , ότι το καί σφιν , ούκ έστιν από

Καθειρημένον, κατελθόντα , φθάσαντα. του σφίσιν βαρυτόνου , αλλ' από του σφίν εγένετο και

Καθαπτόμενος, ονειδίζων , επιπλήττων. σφιν. και μετα την έγκλισιν παρηκολούθησε πάθος ,
Καθοδοις, αγωγαίς , περιόδοις . : και γέγονε και σφισι. και πάλιν το και σφεας , ουκ

Καθοσιωμένος , εγγεγραμμένος , εγκείμενος . έστιν από του σφέας βαρυτόνου, αλλ' από του σφάς

Καθίδρυσεν, έστησεν , έστήριξε . 30 γέγονε καί σφας , και μετα την έγκλισιν. παρηκολού
Καθίστησι, καθιστά, χειροτονεϊ, προχειρίζεται. θησε πάθος και σφεας και πάλιν, το, επεί ου έθεν

Και , σύνδεσμος συμπλεκτικός , ισοδυναμών τώ τε δια- έστι χερείων , ουκ έστιν απο του αθεν , αλλ ' απο του

φέρει δε αυτού κατά τάξιν , ο μεν γαρ τα όπισθεν ού , τρίτου προσώπου, του σημαίνοντος του αυτού , γE

συμπλέκει , ο δε τα επιφερόμενα , οίον , αρκεσίλαός γονεν , ουεν , τουτέστιν ουδαμώς , και μετα την έγκλι

τε και λέων. πας σύνδεσμος συμπλεκτικός οξύνεται,, σιν παρηκολούθησε πάθος , και γέγονεν ου έθεν. .

πλην του ήτοι , ούτος δε βαρύνεται , επειδή σύνθετόν Καικίας , άνεμος, ότι κυνος δίκην υλάκτων πνεϊ: από
έστιν , συντίθεται γαρ εκ του ή διαζευτικού , και του της μέσης ανατολης 2) .

του παραπληρωματικού. Καινίζω , παρά το καινόν , το νεωστι κατεσκευασμέ

Και , σύνδεσμος, συμπλεκτικός , συνδεϊ γαρ τα ονόματα

πατέρα , υιον και άγιου πνεύμα το κοινόν της ενερ-4oKαινοτομία , έστι πράγμακαι παρά τους της φύσεως
γείας παρίστησι. : όρους και νόμους παραλλαγμέναν.

Καθ' ημών, δεν γινώσκειν , ότι δασέας Φωνήεντος επι- Καινίσας , παρα το καινίζω καμίσω , τούτο παρα το
φερομένου τρέπεται, το ψιλον σύμφωνον εις αντίστοι- καινός · τούτο παρα το καίνειν , και σημαίνει το και

χον του δασύ, οίον , κατα ημών, καθ' ημών , επί ημάς , νουργείν : το δε καινον γέγονεν ούτως , παρά το αει
εφ ' ημάς, ψιλουμένου δε φωνήεντος επιφερομένου ου ών , και αποβολή του ε · και συναιρέσει του αι εις την

τρέπεται το δασο σύμφωνον εις ψιλον , οίον, αμφι αι δίφθογγον αλων , και πλεονασμό των συμφώνων
αγαθον , αμφ' αγαθόν· τούτο δε γίνεται , επειδή τα Η καιναν , και καινίσας , και εις το καινούμενος..

δασέα επικρατέστερά εισι, και ισχυρότερα των ψιλών. Καίριαν, εύστοχον , μέτριον, εύκαιρον , σημαίνει δε και

Καθήστο , έω, ο μέλλων έσω, ο παρακείμενος ηκα, ο επικίνδυνον. και " Ομηρος ούκ εν καιρώ οξυ πάγη βε

παθητικός ήσμαι, ο υπερσυντέλικος ήσμην , ήσο , ηστο,3ο. λος , αντί του εν επικινδύνω : παρα την Κήρα , ο ση

και εν συνθέσει καθήστο, ή από του έημι , ο μέλλων μαίνει την θανατηφόραν Μοϊραν'' σημαίνει δε το επι

ήσω. ουκ ανεδόθη ο τόνος επειδή κανών εστιν ο λέ- τήδειον τω καιρώ. καίριον μεν ουδέν , ότι ούν λέγα ,

γων , ότι πάς παρωχημένος οριστικός απο Φωνήεντος αντί του ουδεμ επιτήδειον τω καιρώ. το ρι ιωτα διά-.

αρχόμενος , και από φύσει μακράς τον αυτον τόνον φυ- τι; τα απο τών εις ος οξυτόνων, δια του τον γινό

λάττει και εν τη συνθέσει , χωρίς τού οίδα , σύνοιδα μενα ουδέτερα μονογενή δια του και γράφεται , οίον,

Αιολικώς , και του είξα υπόειξα , και του είκον υπόεικον : βωμός, βωμιος και επιβώμιον αίμα φαινομένου ταΐς

έστωσαν δε κανονίσματα ταύτα είχαν κατείχον , ευ- μάστιξι. " καιρος καίριος και καίριου σημαίνει: δε το

ρον εφεύρον , ώγε αναγε . πρόσκειται πως παρωχημέ- μέγα και επωφελές πραγμα .

2ος οριστικός , δια το είπε εξειπε , εύρε έφευρε, ταύτα Κάκη, την κάκην , επί της κακίας τάττει , περί του μετα

γαρ ανεβίβασαν τον τόνον , ότι ουκ εισίν οριστικα αλλαβο κακίας το ζην περιποιούμεν δια το ρίπτειν τα όπλα.

νον . . .

:

1 ) Reliqua canonis defunt., 0-4 από την με αρ . Prioribus littori erbs , haec lectio fuperinducta erat.

1 .
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Κακαβη, σκεύος προς έψησιν επιτήδειον , παρά το γραφήν επί μεν γαρ τουνέου δια της αι διφθόγγου.

καπτω ρήμα το δηλούν το κοιλαίνω, αφ' ου ρηματι- επί δε του κούφου και του ματαίου ψιλόν το κε.

κον όνομα κάβη , και κατ' αναδιπλασιασμός του και κα- Καλω , ο μέλλων καύσω , έκαυσα , εκλείψει του σ και

κάβη : αναλογώτερον δε θέλουσι λέγειν η κάκαβος θη-1 . αποβολή του υ και τροπή του α εις η , έκηα. η παρά

λυκώς. το γαρ αρσενικόν πάντως αδόκιμον, ούτως το καίω ο μέσος παρακείμενος κέκηα , και αποβολή

' Ωρίων. του πρώτου και έκα.

Κακκαίοντες , είρηται εις το κώδιον , και εις το κι- Καινοτάφια , τινά εισιν ειλισσόμενα ως έν τύπω νε

χάνω. κρού.

Κάκιθος σημαίνει τον κακιζόμενον , παρά το κακίζω Κακοσσόμενος, εκ του όπτω το βλέπω , Αιολικώς

κάκιτος , και εκείθεν κακιθος , και καθεζόμενος. καιτο όσσω , ώσπερ βλέπω και λέσω και λεύσω , πλεονασμό
γράφεται δια του ιώτα. εκείνοι γαρ τρέπουσι τα δύο ττ σύμφωνα εις

Κακος , επί του δειλού : παρα το χάζω χάζομαι και γίνε δύο σσ.

ται χακός και κακός , ο υποχωρών και φεύγων. επί Κακος , παρά το χάζω το υποχωρώ, τον γαρ κακον

δε του άλλου καταχρηστικώς , εκεί γαρ πάντες υποχω- τρέπεσθαι χρή. σημαίνει δε τρία , τον δείλον, τον ευ

ρούσι. τελή και τον πονηρόν.

κάκανε, η κατα:συγκοπτομένη, εαν επόγηται τα δύο Κακία, και παρά το κακός , ως σοφός σοφία και παρά το
σύμφωνα παντελώς αποβάλλεται το τ κατάκτανε κεκρατημένα .

κίκτανε , κατάσχεθε κάσχεθε , ει μέντοι των δύο Κακώσαντες, θλίψαντες, ταπεινώσαντες.
συμφώνων το έτερον αμετάβολον είη πάλιν το τ τη- Κακοδαίμων , ο θεώ επαχθείς , και την ψυχήν έχων

ρείται το ιδίω έθει τρεπόμενον , οίον , καταδραθέτη 20 εμπάθη.

καδδραθέτην , κατα τ' ήματα καττήματα καστήματα Κακορδοθών, λοιδορών , υβρίζων..
δε λέγεται παρα Αιολεύσι. * .. Καλινδούμαι , κυλίω , και τροπή του ν εις α , Αιολι

Κακόχαρτος , αμφίβολον. ήτοι γαρ ή επί κακούς χαί- κώς , καλίω, ο γαρ Αιολείς του εις ά , τρέπουσιν ,

ρουσα: η εφ' ή οι κακοί χαίρουσι. Ησίοδος έν έργοις τας σάρκας σύρκάς λέγουσιν , έπει ούν τρέπουσι το α

και ημέραις 1) ο Πέρση, συ δε ταύτα τεώ ενικάντεο εις υ , δήλον έστι και του εις α τρέπουσί, ούτως γαρ

θυμώ , μηδέ σ' έρις κακόχαρτος απ' έργου θυμον ερύ- καλίω - και πλεονασμό τωνσυμφώνων καλινδώ. και εις

ποι , νείκε' έπιπτεύοντ’ αγορης επακουον έoντα, σχό- το καλινδούτο.

λιον: κακή φιλονεικία μή σε κωλύση απο έργου , εις Κάλλη , τα πορφυρα εμμάτια . Εύπολις , βάπτε τα κάλα

το περιβλέπεσθαι φιλονεικίας και - κράσεις ρητόρων" ...λη , και κέραμος ) :2

καί φησι παρακατίων , ότι ο μη έχων πλούτον φησι ένgoΚάλαμος , και καλάμη, από τους καλόμου αυτού του

τω οίκω αυτούκαι οφείλει ποτέ μεν εργάζεσθαι, ποτέ : ξύλου :: αύτο δε απο της καύσεως. 7 αι .

δε ακροάσθαι: κάμνε φησί και τότε φιλονείκει, τούτο Κάλαμος, δια το καλώς αμάσθαι. 2 * ε υ ...
• είπεν , ίνα κατά μέρος επάρει αυτό το φιλονεικείν, Κάλαθος, εις δν τα κάλλη αποτίθενται κυρίως κάλλη

επί το έργάζεσθαι. τα βεβαμμένα έρτα . καταχρηστικώς δε και επί του

Καλαμαριον, ότι- κάλαμον αίρει. δεκτικού των οπώρων και σταφυλών: η γάλαθος , εις δν

Καλαύροψ , καλούροπα, βουκολική ράβδος, μικροτέρα το γάλα επετίθουν τυρεύοντες , γάλαθος και κάλαθος.

ουσα τη κεφαλή , από του καταρρέπειν. Καλήξω , κατα διάλεκτον , οι Αιολείς τα της πρώτης

Καλάμη , το γήρας, το λείψανον ώσπερ του σώματος συζυγίας δια του η προσφέρουσιν. : οίον και άδικαίω , οι

κατα μεταφορας και γαρ τον ευγενή πυρον έκ τής "Ίωνες αδικήω. οίον , όψαθ' αδικίή , ποθέω πουθήσω

υπολειφθείσης καλάμης δυνάμεθα νοήσαι . έστι δε κα-40 οίον , και ποθήσω και μάομαι. ούτω ουν και παρα μέν
λάμη η υποσταθμη υπολειπομένου σίτου . "Ίωσι καλέω , παρα δ' Αίολεύσι καλήω , παρά δε Κυ.

Κακόσχημος, ο χρόνος διατιθέμενος επί το χείρον. πρίοις καλήξω , τουτ'έστι το λέγω. τούτο δε ηγούνται

ή σκώπτων , ή σινόμενος. συγκοπην γεγονέναι κλήξω. ούκ έστι δε· ευρί
Καιριώτερον, σημαίνει το αναγκαιότερον , έκ τού καί- ... σκομεν γαρ 'αυτο συν τω ιώτα, αλλ ' από του κλέος

ριος , τούτο έκ τού Κήρ το σημαίνει την θανατηφόρον έκλείου και κληίζω και κλήζω , ως χρέος χρειζω
Μοίραν , κλίνετε κηρος και συστολή καρός. -υσίων δε ο κρηίζω και χρήζω. το δε κλήδων ουκ έχει το ιώτα,

μιν εν καρος αίση 1) κατα παραγωγής κάριος, και επειδή ούκ έστιν από του κληΐζω , αλλ' από τοκλα,

πλεονασμά του καίριος , ο επικινδυνότατος . του σημαίνοντος το καλώ , γέγονε κλήσω και κλήδων "

Καιρος χρόνου διαφέρει, καιρος μέν γάρ έστι μέτρον
ούτως Ηρωδιανός περί παθών.

χρόνου , οίον : μεμετρημένων ημερων σύστημα. χρό-3oKαλαύροψ καλούροπα , η βουκολική ράβδος , παρά το

νος δε πολλού καιρού περιοχήκαι σύλληψις.
Συντρέπειν το καλον εις το ένα μέρος , εν ω εστι το πά

Καιρός , παρά το καρος , εξ ου και ακαριαίος" εκ τού θος. 4). και η καλουμένη κονδύλα , και κορύνη, η κατα
το κάρι νεύουσα.νεύουσα. και ρόπαλον δε παρα το ρέπειν ειςτου καρος καιρός κατα πλεονασμόν του ιώτα.
το ένα μέρος , ένθ ' αυτώ δαρειδ' μεν εύστιππον θέτο

Και τις ανηρ σκέτρις : - ή της χειρος ή του ποδος
Φάρος , λεπτα λέοντα ρα οι τ'ίσε ξεινήίον , ώπασε λη

ασκέτρας Φαμεν .
μνιάδων , ο δ ' αρ έμνην δίστυχα χωπης αυτής περόνησι

Καισάρειος , ο απο Καισαρείας: το δε κύριον καί
4 καλαύροπα τετρήχειαν , κάββαλε , την Φορέεσκεν όρι

έστιν εκ του Καίσαρ. και τρεφείς, εσκοτείνοιo 5. αυτίκα δ' εγγύθι χώρον εκδότα

Καινος , προς διάφορον σημαινόμενον , διάφορον και παραστήνας, ερεμνήν δίπτυχα λύπην πορφύραν, ή με

Σ

καταη

Τ 2

* , . 3 . ο !

3 ) cf. pag . 296. lin . 4. ..1) γ . 27. Ια . 2 ) . ΙΧ , 378.. 4) L. βάρος. vid . Schol , ad Ι . ΧΧΙΠ , 846 .
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λανήν χλαμύδα: κοτίνσια δε την αγριελαβαν». αδόσα Kαλλάτις, πόλις έστι κτισθείσα υπό Ηρακλειωτών.
άρεστόν έστιν ότ' άργος ) . ωνομάσθη δε από της παρακειμένης αυτή λίμνης " ού

Καλία , κυρίως η εκ κάλων και εστι ξύλων κατασκευαζο- τως ' Ωρος 3).

μένη οικία , μήπω ευρεθέντων λίθων εις εργασίαν. Κάλλη , τα άνθη , ή τα πορφυρα ιμάτια και τα βάπτα

καταχρηστικώς δε καιεπί των δια λιθων οικιών Ησίο- έρια , εξ ου και κέραμος καλλαϊνος..

δος,μηδ' αναβάλλεσθαι ες τ' αύριον , ες τ' έννηψιν, Καλλιγυναικα εις "Ελλαδα , αντί τουκαλας γυναί

ου γαρ έτωσίρεργος ανηρ πίμπλησι κρολίην. ). ! , ,
- και έχουσαν από της καλλιγυναιξ συνθέτουν ευθείας

Καλλιέρημα το μεν σήμα καλλιερώ, το δε όνομα καλλι- όθεν αποβολή του ξ, το απλούν λέγεται και γυναι επί

μέρημα. καλλιέρημα δε έστιν έκαστον δ τω θεώ προσάγωσι κλητικής , ώσπερ το άναξ , ώ άνα · Ζεύ , άνα , Δωδω

φίλον θυμάτων και Χριστιανοί μέν τότε καλλιερoύσιν,1ο ναιε.

όταν εαυτους τω θεώ προσάγωσι πνεύμα και καρδίαν Καλλιμος , παρά το κάλλος κάλλιμος: η δε δια του
συντετριμμένην "Έλληνες δε τότε καλλιερεϊν νομίζου- ιμος παραγωγή εκ τριών γενών γίνεται , οίον , σπόρος

« σιν , όταν δαίμονι φίλον το θύμα των φαινομένων υπα- σπόριμος , αγωγη αγώγιμος , κύδος κύλιμος , ούτω κάλ .

τηλών άφθεία σημείων, λος κάλλιμος γίνεται και από ρήματος προσδοκώ προς

Κάλλος ωραιότητος διαφέρει. ζήτει αυτόν εις τον ψαλ- δόκιμος .

μον τον. λέγοντας τη δραιότητά σου και τα κάλλει Καλλιπάρηος, και καλές παρειές έχουσα , παρά το
κάλλος καιτο παρεία γίνεται καλλιπάρηοςκαι κατά τρο

Καλλος , παρά το καζω το κοσμώ , η παρά το 9άλλω την Βοιωτικήν της .6ι διφθόγγου εις η. το δε παρεια

κάλλος , δια το προς αυτό καλείν. δια της ει διφθόγγου γράφεται. τα γαρ δια του και τα

Καλύβη, ή καλύπτουσα και σκέπουσα τον ένοικον. ση-20 τρισύλλαβα οξύτονα , δια της ει διφθόγγου γράφεται .

•μαίνει δε την ξύλινον και χόρτιμον οίκίων: γίνεται δε οίον , Φορβεια , παρεια πλην του καλια και μονιά .

Απο των καλων των ξύλων . Καλοκαγαθία , από συνθέτου τάξεως όνομα γίνεται,
Καλόπους και ξύλινος πούς » κάλoν το ξύλον . - οίον , θεοίς εχθρός , θεοεχθρία , ούτω,καλος και αγα

και άλως, το σχοινίον , πόθεν γίνεται και παρά το χαλώ • ...θος καλοκαγαθία .

και χάλως και καλως. Κάλπιν, οίον , τίκτε δέ μιν νύμφη λειμωνιας, ου δε ή

Καλαμάται, ρηγολογεί , επανατρυγά , και τα απόρισμα . ύβρις ήνδανεν , αλλά θέλημος εφ' ύδατι πατρος εηο

συλλέγει . μητέρι συναίεσκεν έπακτί πωεα φεβωκίον ου λέγε

Κάλυξ ,το κεκαλυμμένον ρόδον, και σθαι 'Αχιλέως δρόμους άλπη και κάλπις 4). κάλπη
Καλωπάρηος, παρα το καλας παρείας έχειν , γίνεται μεν ούν λέγεται , η υδρία παρθενική. Κάλεις δε πό

καλαισάρηος , οι καλας παρείας έχων. το λεω μέγα30 λίς Βιθυνίας.-.ε

διάτι ; τα παρα το κάλλος συγκείμενα ονόματα άπαντα Κάλυμνος, ο εν Αιγύπτω σίτος , αντί του καλύμνος .
δια του ο γράφεται , οίον , καλλωπισμός : καλωπάρκος το γαρ Φιλάδελφος εκ Καλυδνών μετήνεγκε το σπέρμα ,

το ρη ήτα διάτι; ώφειλεν είναι δια της και διφθόγω " νήσους περί Καλυδρας , ας 'Απολλόδωρος Φησί λέγεσθαι

γου, αλλα ποιητικώς εγένετο τροπή του ει εις 1 .
Καλύδρας , ως καλύβας.

Καλλιπάρηος και η καλας παρειας έχουσα, εκ του κάλ. Καλυψώ,η μη απλή, καλύπτουσα δε τι διανοούμενον.

λος και του παρεία. τούτο παρα το εταίρω , το ανε- διο και " Ομηρος. , ένθα μέν-'Ατλαντος θυγάτηρ δα

• σταλμένον μέρος του σώματος , τα δε ταρα του κάλλος λόεσσα Καλυψώ ).

εν συνθέσει γινόμενα- δια του ιωτα γράφεται το ρη Κάλχας, παρά το κάλχη. κάλχη δε εστι βοτάνη , αφI
ήτα -διάτι ; οι Αιολείς την ει δίφθογγονείς η τρέπου- - ής πορφύρα βάπτεται Κάλχας δε έστιν το τα βάθη

σιν , οι δε Δωριείς το ε εις ήταν . 4ο των μαντείων ερευνών ή και τους βασιλεύσιν τα εκ:

Καμηλος , ότι χάμαι καθημένη αίρει το φόρτιον , χά
θεου φανερών,

μηλος και κάμηλος. ετυμολογείται δε παρά το κάμ- Καλχηδον, περί τον ποταμών πόλιν κτίζουσι, και όμως
πτειν τους μηρούς ". ή παρά το κάμνειν μάλλον. νύμως αυτή την πόλιν ωνόμασαν ούτως Ωρος ο

Κάμηλος, χαλάμηλος , ότι χαμαι καθήμενος γομούσαι μαίων.::

και αίρει το φορτίον, τινές κάμειν μηρος, από του Καλώδιον, σημαίνει το σχοινίον , κα), δια του ι γρά
κάμπτειν τους μηρους , κάμηλος κατα συγγένειαν προ φεται. και ώφειλεν είναι καλίνδιον , επειδή η τελευ

του ο προ τούλ κάμηρός τις εστια , από τους μή- 1.σαία συλλαβή της γενικής του πρωτοτύπου από συμ
ρους κάμπτειν, εν τω καθέζεσθαι , ούτως Ηράκλειτος. φώνου άρχεται , οίον , κάλος κάλου. τότε γαρ δια

κάμνειν , επί του πονείν και εργάζεσθω. και επί του και του ιδιον γίνεται η παραγωγή, οίον , γνώμη, γνώμης,
και πονεϊν και επί των αποθανόντων και προσλαβων και την γνωμίδιον , ψυχή, ψυχής , ψυχίδιον.. αλλά συνεξηκο

από πρόθεσιν σημαίνει το απείπειν και απαγορεύσαι λούθησε το λαγμίδιον , σταδιον , κώδιαν , σημαίνει δε

και απογνώναι , οίον , απέκαμου νουθετών , αποκάμνω το στάδιον την στοάν.

παραινών και εις το ακριητες. : ... Καλλωπίζω, από του κάλλος και του ωψ , ο σημαι

Kάμοντας , αποθανόντας , η κατασκευάσαντας , μετοχή νει το πρόσωπον.

δευτέρου .αορίστου. κάμω, ο μυέλλων καμώ, ο μέσος Καμαξ , αρσενικώς μεν σημαίνει όρυγμα , και τους πασ

παρακείμενος κέκαμα. προ δε τουα το σύμφωνον έχει σάλους τους εν τω τάφρω πεπηγμένους προς την των

του ενεστώτος. το κάμειν τριχώς λαμβάνετα, επι " .πολεμίων, ερωήν θηλυκώς δε τας ράβδους, ή δόνακας

των αποθανόντων , επί των κοπτομένων, και επί των παραπεπηγότας ταϊς αμπέλους : ως παρ Ησιώδω *):

πολεμίαν.: τη ... σερόμενος φύλλισί και αργυρέοισι κάμαξι. , παρά το

1) vai citu - or' ágyos. Con aptiffime ex Apo l. Arg. ? . v . 30. Leg. line dubio zázrn , omiffa litera majori initiali X. diverlus
1) Εργ. 4ιο, αν, . ι 3 ) « Η ψυγμα p. 291 , 4) άλπη. « igitur priori arculus. . , 5 ) Οd . Wil , 245. 6 Afp . 298 .
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κάμνειν εν τώ βαστάζειν την άμπελον, οιονεί κάμναξ Καπηλός, και μετάβολος και οινοπώλης , παρά το χέειν

τις ουσα . κατ ' αποβολην του ν.
τον πηλόν , ήγουν τον οίνον , τινές οΐονται έν άνθ'Καμελαύκιον , δηθήσεται εις το κασανία 1).
ενος είναι , οίον , εκ του παρα Σοφοκλεί, πολύς δεΚαμινος , παρά το την υποκειμένην ύλην καίειν. ή πηλός εκ πίθων τυρβάζεται , ο μεν ούν Σοφοκλής

παρά το υπο μνήμην είναι.

ευεπίφορος εις τον πηλόν. ο μέντοι οίνος ουκ έστιΚαμμορος , οιονεί κακόμορος , και κατά συγκοπην κάμ- πηλός πόθεν δε εν τω καπήλω ο οίνος έγκειταις και

μορος.

γαρ έτερόν έστιν οίνοπώλος , και έτερον κάπηλος. - κα
Καμπανοί, ότι Καμπον έκτισαν προς την Κάμην τόπον θόλου γαρ τους πωλούντας το καπήλους έλεγον ο δε

ούτω λεγόμενον , όθεν και Καμπανοί εκλήθησαν· ού- Αισχύλος τα δόλια πάντα καλεί κάπηλοι " κάπηλα

τως Ωρος.
το προσφέρονται τεχνήματα.Κάμπτω, εκ του γόνυ γονάπτω κατα παραγωγήν , και Καπηλος , ο οινοπώλης , το πη ήτα. πηλόν γαρ τον

εν συγκοπή γνάπτω, και τροπή του γ εις και , και εν οίνον λέγουσι, τον πάλλοντα και βλάπτοντα τας. Φρέ

υπερβιβασμώ κάμπτω.
νας . - άλλως τε , τα δια του ελος προπαροξύτονα τωΚαμπή καμπη μεν ούν η καμπτομένη και κεκαμμένη. η παραλήγεται , οίον , κάμηλος , ασύφηλος , νούφηλος

* και καμπασμένων Φαμέν τόπων , ως κλασιν πεπονθότων και νούσηλος , κίβδηλος και βέβηλος ο ρερυπωμένος ,

χωρίων - λέγεται και ζωδάριον κάμπη , η κάμπτουσα - Καππα , κατυός εστιν εύρεμα , καπάτιον γαρ το έχον
παρα το εαυτήν κάμπτειν εν τω έρπεσθαι. τα γαρ την-όπα , ήγουν την φωνήν » τα γάρ ψιλα από της
ζωδάρια τα μεν τελευταία μέρη υποτείνει» τα δε προς κατωτάτης της γλώσσης έχει την προσφορών της Φω

τα τραχήλο κάμπτει , και είθ ' ούτω επισύρει τα οπί- νής , όθεν και κήπος και κήπος τις ών , ο έχων την.
σθια , κάμπτουσα εαυτήν.

20 πησμονήν δια του ύδατος τοΐς φυτοϊς .
Κανδήλακαι ότι καιομένη δηλοί πάντα .;

Καππεσε , πάσι δε παρα ποσί κάππεσε θυμός , ταςΚένδυλος , βρώμα δια γάλακτος και μέλιτος κατασκευ- ψυχάς Φησίν , εταπεινώθησαν άπαντες, λειποψυχή

αζόμενον , και αβυτάκην θρoικόν βρώμα.
σαντες , την σωτηρίαν παρα τοϊς ψυχούς είχον.

Κανθος , επί του οφθαλμού, οιονεί κνηθός τις ών, από Κάππαρις , ότι καλή και πολλή και μεγάλη εν κάμ

του κνήθεσθαι συνεχώς δακνομένους υπό του παρεισ- - ποις φύεται. ούχ ούτως γαρ εν κρημνώ είη αν ούν

:ρέοντος υγρού . ή κανθος από της κνησμονής της περί καμπαρις, παρα τους κάμπους , και μεταβολή του και
αυτόν γινομένης.

εις π , κάππαρις , ούτως Ωρος.
Καναστρα, ακρωτήρια της Παλαιστίνης... Καππαδόκαι φαύλου αεί- ζώνες δε τυχόντες φαυλό
Κάνδυς , Περσικών ιμάτιον 2).

- τεροι " κέρδους ένεκα έτι φαυλότατοι. ήν δ' άρα διςΚαμψάκης, ύδατος,στάμνιόν έστι, δώδεκα ξέστων τω3ο και τρις δράξοντα μεγάλως απηνείς,δη .σα το τις όριο

μέτρω. το δε τώ ηλία ετοιμασθεν τεσσάρων ξέσπων. φαύλοι επί φαυλόπους 4) .

Κανίσκιον , κάνεου και κάνειoν κατα πλεονασμών του Καπετος , η τάφος , παρά το σκάπτω, σκάπετος και

ιωτα , και ποταίνιον το ξένιον .

κάπετος , παρά το έσκέφθαι.Κανδήλιος , ο όνος , παρά το ελεϊν τας ακάνθας . Καπνίζω, παρα το καπνός , τούτο παρα το καλα και
Κανων διάφορα σημαίνει. τον ειρμον , τον ρυθμόν, το πνοή, κυρίωςγαρ καπνός λέγεταιη εκ της καύ

τον έντεχνον λόγον , και έμμετρον , και την τεκτονι- σεωςπνοή. και εξαυτού δημα τα καπνίζω.

κην στάθμην , και τον τρόπον, και το διδόμενον τέλος, Καπνος , παράτο κάπτω, τούτα παρά το κάμνω το

και διάταξιν των ψαλλομένων, και, σύστημα των ιερέων - εκπνέω. ή παρα το κόπος , ο σημαίνει το πνεύμα.

και μοναχών , και την έκθεσιν των εκκλησιαστικών κάπος και καπνός και εις το λυγεώδες.

κεφαλαίων.

4cKάρα , την κεφαλήν , από του κέρας κέρα και κάραΚανόνας , ράβδους , ας έκρότουν τας ασπίδας " τούτο από του τετριχώσθαι κάρα είρηται κέρας γαρ η θρίξ.
γαρ έχρώντο τοϊς πόρπαξι , ους όχανα εκάλουν. ύστε

το δε κάρα λείπαρ αλειφα 5) αποκοπήν πεπονθυΐαν
ρον γαρ υπενοήθησαν υπό Καρών. ως και Ανακρέων,

από το κάρανoν λιπαρόν αλείφαρον. άλλοι δε απο
καριοεργέος οχώνοιο.

άκρα , και καθ' υπερβιβασμόν μάρα , η αποτερμάτωσις
Καύουν , κυρίως την μάχαιραν , οιονεί το καίνειν έχων του ανθρώπου..

κείμενον , ό εστι κόπτειν , από των γινομένων εν ταϊς Κάραβος, το θαλάσσιον ζώον , παρά το τη κάρα βαί
• θυσίαις ισφαγών . σημαίνει δε και κανίσκιον , παρα το νειν, της κεφαλής προεχούσης ή και την ναύν ωσαύ

" :χαίνειν χανούν και κανούν , από του κεχηνέναι .. τως : κάρα γαρ η τροπίς.

κάνωβος, ιστορείται ο Κάνωβος δίσκω ανηρήσθαι, υπό Κάραβος, δια το ακεραίως βαίνειν . ή και την κεφαλήν
Μενελάου εν Αιγύπτω εν υπομνήματι αλέσχης, Ηρα-50 κινών , αι γαρ χηλαι και τη κεφαλή και τα λοιπά πο
κλείδος . Νίκανδρός δε έν θηριακούς φησίν , ότι υπό δάρια ενήρεισται.

μορροϊδος επλήγη . οίον, ήμου αποψύχοντα κυβερνη- Καραδοκείν, το του πράγματος κεφάλαιον επιτηρείν
τήρα Κάνωβος θώνιος εν ψαμάθους αθροίσατο: ούτως όπη χωρήση, παρά το κάρι και το δοκώ το επιτηρων
Ωρας.

συντάσσεται μετααιτιατικής.
Κάπη, η φάτνη, παρα το κάπτειν , ό εστν εσθίειν, Καραδοκία, επιτήρησης και προσδοκία , ελπίς , έκδοχή ,

γέγονε και πτη και κάπη , η παρα το κάπος μάτην κα- - υπόληψις .

πος δε εστι το πνεύμα εν τώ , από δε ψυχήν εκάπη- Καράμβις , ακρωτήριον Παφλαγωνίας , παρά το κάρα

σεν 35 ή και υπό των ασθμάτων των ίππων κατα- και το βαίνειν το γαρ άκρον αυτής , έξω εις το πε

πνεόμενον ή παρά τον εκάφθων κοιλανθαι. ο
λαγος βέβηκεν, οίον, 19υ διαγραφθέντα" μέση δε τοι

9
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i ) : L. καυσία . - τίd. inf . a. τ . $ 12) 5. Reland . dill. mila 5) waga: 'L'anipa ch Eym . M. v. tépn ad. finem

Ρ. Ι . Ρ . ιβο. 5 ) Corre ex . II . XXII , 467. 111. 4) obfcure :
ridoto .
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: έστι Καράμβις γραμμής εκτός εούσα , και ές βορέην Καρίς, ως παρά το Κρατίνω , έχον πρόσωπον κάριδος

ορόωσα. Διονύσιος και περιηγητής 1).
μασθλητίνης, αντί του δερματίνης λέγεται δε καρίς

Καρβάνο ) , βάρβαροι, οι έχοντες Καρος βοήν. Λυ- παρα το σκαίρω σκαρίς : η παρα το κάρα καρίς. και

κόφρων , Κάρβανον όχλον. εν δε γυναικι ταϊς πε.
γαρ όλη η καρις σχεδόν κεφαλή εστι. τινές δε λέγου

πλοις .

σιν , ότι το καρίς σύνθετόν έστι , παρά το κάρα και

καρδοπος , λίθος ,ή μάκτρα. Νίκανδρος έν θηριακούς, το 16 ινος , οιονεί ή έχουσα εν τη κεφαλή ίνας, οίο

σπέρματος δν κυμβοϊο περιφερούς οξυβάφου : έπει και τισι και ο τόνος και η κλίσις αντίκειται, ο τόνος μεν,

ότι εί ήν σύνθετον από του και ενός και ήμελλε βαρύνε; "

Καρδομύττειν, το συνεχώς βλέφαρα κινείν και εις σθαι πάν γαρ όνομα μονοσύλλαβον έν τη συνθέσει
το επίμυσιν άγειν · ιδίως οι Αττικοί λέγουσιν. είρηταιτο βαρύνεται. οίον , χθων αυτόχθων , Θραξ . Σαμύθραξ ,

"
δε ατο του καρδάμου , και εάν τις προσενέγκηςαι , συνε- χωρίς του πτώξ πολυπτωξ , ως παρα Καλλιμάχω )

χώς τα βλέφαρα μύει. ήπαρά το τας κόρας μύειν. πολυπτώκες τε Μέλαιναι. Μέλαιναι δέ εισι τόπος των

Καρδία, έκ τού κραδαίνεσθαι δια παντός , ό εστι σεί- 'Αττικών . ώστε ούκ έστι σύνθετον : η δε κλίσεις , επειδή

* εσθαι .

το μεν καρις δια του δος κλίνεται , το δε ες δια του

Καρδία, παρά το κράτος αυτήν έχειν . έστι δε ηγεμο
νος..ει δε ήν απ' αυτού είχεν αν κλίνεσθαι δια του

νική :

νος " τα γαρ εις ις σύνθετα την του απλού φυλάττουσι

Καρδα μος , παρότι την καρδίαν μειοΐ : πινόμενον και κλίσιν , οίον , ακτίς ακτίνος , ευάκτιν ευάλτινος , γλω

βλάπτει.

χίν γλωχίνος , τριγλώχιν τριγλώχινος.
κάρη, κεφαλή , όνομα ουδέτερον , αιτιατικού των πλη- Καρκίνος , ζωον θαλάσσιον καρκίνος ελθών εκ βυθού

θυντικών , εκ του κάρηνα , ου η ευθεία των ενικών το2ο θαλαττίου. ο λεγόμενος πάγουρος , καρακινός τις ών ,

κάρηνον , και η γενική των πληθυντικών των καρώνων : ο κινών επί συχνά την κάραν . διατι προπαροξύνεται ;

* ως το , βήναι δε κατ' Ούλύμποιο καρώνων, σημαίνει τα γαρ δια του αντινος προπερισπάται : οον: Κων

δε ακρωτήριον , ό εστι των κεφαλών ότι δε πεπονθός,
σταντίνος , Ταραντίνος : πλην του Φαυστίνος και καρ

εστι κάρη , και ουχ υγιές δηλοί. τα εις η λήγοντα ου- κίνος. καρκίνος δε λέγεται και ζώδιον εν τω ουρα

“ δέποτε πτώσεως ενικής εισι, άλλ' ή δυικής ή πληθυν- -να , και νόσος ούτω καλουμένη , και μέλος ανθρώ

τικής: ως τα τείχη , βέλη , σκέλη, τούτο δε το κάρη,
ούτε ευθείας έστιν ενικής, ούτε πληθυντικής κατα Καρκίνος, παρά το κάρα κινείν πυκνώς , η καρακινός

συγκοπήν εστι το κάρη , από του κάρηνα.

τις ών, οίον κάραβος , από του το κινούμενων αυτού

Καρήνων , κλίνεται το κάρυνον του καρώνου" γίνεται
παρά το κάρη , καρανον και κάρηνον , τροπή του αχοκάρος , σημαίνει την θανατηφόρον. Μοίρα, από τον

Κηρ Κηρος , συστολή του η καρος. διάτα του κηρ το

Καρήνα, ακρωτήρια, ακρόπολα , εξοχάς , εξ ου βασί- η εις α ετράπη, και ουκ εις ε ; ώσπερ Φρήν , φρενός,

λεια. ός δη πολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα 3) , από ότι ουκ έστι το καρος κατα ανάλογον κλίσιν , αλλα

του κάρα. κάρην ουδέτερον: τα μεν υπέρ δύο συλλαβας συστολή ποιητική και τούτου χάριν ουκ. εφύλαξε την

άπαντα , δια του τος κλίνεται» οίον , όνειαρ ονείατος, ακολουθείαν του Φρήν Φρενός.

σημαίνει το ωφελούν και το βρώμα , αλείφαρ αλεί- Καρρόον, κατά το ρεύμα.
φατος, σημαίνει το άλειμμα , ούτως και κάργαρ καρήα- Καρπαλίμονς, αντί του ταχέως , ως παρά το γονός

τος , και κατα συγκοπην κάρητος , και ουδέτερον κάρ- γίνεται γόνιμος , και πομπος πόμπιμος , ούτω και παρα

κιον *) . τών δε δισυλλάβων τα μεν Φύσει μακρά δια του το κάπτω το πνέω , εξ ου και το καπύω , οίον , απο

τoς κλίνεται , οίον , ήπαρ ήπατος , ήμαρ ήματος, είδαρο δε ψυχήν εκάπυσσε , γίνεται κάπος, και πλεονασμα

είδατος , σημαίνει δε το βρώμα , ούθερ ού9ατος , ση- του ν καπνός. είτα κατα πρόθεσιν τοϋ ρ πάλιν γίνει
P

μαίνει δε τον μαστόν , τα δε βραχείαή θέσει μακρά ται κάρτνος και κάρταμος , αποβολή του ν , και προς

παραληγόμενα δια του ρος κλίνεται, οίον , θέναρ θέ- θέσει της αλ συλλαβής καρπάλιμος , και το επίρρημα

ναρος , σημαίνει δε το κοίλον της χειρος , παρά το καρπαλίμως.
σθένειν ήγουν τύπτειν , ύπαρ ύπαρος , σημαίνει το Καρπός , από του κεκάρφθα , εστιν εξηράνθαι ένθα

αληθινόν ενύπνιον την λεγομένην οπτασίαν . έαρ έαρος της χειρός ξηρος ων ο τόπος και άσαρκος. καρτος δε

και κατα κράσιν ήρος, κέαρ κέαρος και κήρος , αλκαρ λέγουσι κάρφος τις ών: καρπός παρά το κατάξηρον,

άλκαρος , σημαίνει δε την βοήθειαν. σεσημείωται το οίον , κάρφος.
Φρέαρ Φρέατος, και στέαρ στέατος, ότι βραχεία παρα- Καρπός , παρά το Φθήναι αυτόν εκ της κάρας , και

λεγόμεναδια του τους έκλίθη. αλλ' έστιν ειπείν , ότι ο τού όπου του δένδρου. το γαρ άκρον του σώματος και

..

και

Φρείας και στεϊαρ ήν , και ως έχοντα φύσει μακραν κεφαλή. και η του δένδρου κεφαλή το άκρον εστι καρ

την παραλήγουσαν , τούτου χάριν εκλίθη δια του τος. εος το καίριον παντος πράγματος , ή και του καιρού

οίον , Φρείατος , στείλατος : εξ ου , και Φρείατα μακρα παντός διος καρπός .
ναουσιν ) και αποβολή του και Φρέατος και στέατος. Καρπός , σημαίνει δύο : τον προς άμετρον ήτοιμασμένον

:
λέγει δε ο Ηρωδιανός έν μονοβίβλο, ότι τα εις αρ άσταχυν , και γίνεται παρά το κεκάρφθαι , και σημαίνει

ουδέτερα παραληγόμενα τω ω άκλιτά εισι, μώμαρ ση- το εξηράνθαι , και ο ποτί καρπώ βριθομένη, σημαίνει

μιαίνει τον μώμον , μώμον σημαίνει τον μέγαν νωκαρ δε και τον της χειρός καρπόν , ως η χρήσις μαρτυρεί "

σημαίνει την στέρησιν της ψυχής : ούτως ο Χοιρο
Οδυσεύς δε λαβων κύσε χείρ' επί καρπού : πλην και

τούτο ως oίμαι , παρά το κάρφος και σημαίνει το ξηρόν :

εις η.

βοσκός.

1 ) ν . 159. 56ο .

i? 1;

a) el Reland. dift. miſc. P. II. p. 139. prror. 5 ) η. ΧΧΙ , 197
6 Fragment. Callimachi inedi

4 ) Omnia bic confula. vid. Es. M. v. xá- tum . Conf. interim . p. 456. edit. Éspelt.

3) 11. 11 , 17 .
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κατάξηρον γαρ των λοιπών μερών έστιν ο καρπός της τέλος γίνεται κίνησις· οίον , Φίλιππος , Φιλιππίζω το
χειρός. ' δε κατ' αρχήν γινόμενον , μένει ωσαύτως σύνθετον.

Καρταμαν» κλωβείων , ξύλινον, ή σπυρίδιον πλεκτόν. γίνεται δε το κασίγνητος , εκ του κάσου , και σημαίνει

αξέ Καρτερώ, από το κράτος κρατερώ.. τούτο παρά το» τον αδελφών και του γνητος , τούτο έκ τού γεννα, κα

σίγνητος: Ησίοδος 3), μη δε κασιγνήθω Τσον ποιείσθαι

Κάρρων, οίον , ναι κάρρων βώς τρίτος τύπος έστι των εταίρον , ει δέ κε ποιήσης , μη μιν πρότερος κακόν

συγκριτικών. ως παρα το βαθύς, γίνεται βαθύτερος έρξης , μηδέ ψεύδεσθαι γλώσσης χάριν , ει δέ κεν

βαθίων , ο τρίτος τύπος βάσσων , ένθεν παρ' Έπι- άρχη ή το έπος ειπων αποθύμιον , ήε και άρξας , δίς

χάρμω, βάσσων το χωρίον . ελαχύς ελαχίων, ελάχι- τόσα τίννυσθαι μεμνημένος , ει δέ κεν αύθις ηγείται

στος , ελάσσων , ταχύτερος ταχίων , τάχιστος , ο τρί-10 Φιλότητα , δίκην δ' εθέλησι παρασχεϊν, δέξασθαι, δει
τoς τάσσων και θάσσων , βραχύς βραχύτερος , βρα- λός του ανήρ φίλον αλλοτ' ες άλλον ποιήσαι και σε δε

χίων, βράσσων , όπερ συνεμπίπτει από του βραδύς, δια μή τι νόος κατελεγχέτωείδος , μηδέ πολύξεινον μηδ'

ίες. " το αμαυρώσαι το σύμφωνον , γλυκύς , γλυκύτερος , γλυ- αξεινον καλέεσθαι , μηδέ κακών έτερον , μηδ' εσθλών

κίων , γλύκιστος , ο τρίτος τύπος γλύσσων. κέχρηται νετητήρα. σχεδον 4) του αδελφού μου μη προτίμα τον

δε Ξενοφάνης τα ονόματι , οίον , γλύσσωνα σύκα. και φίλον σου. εαν δε και ποιήσης φίλον , μη τυ πρώτον

πάλιν παχύς, παχύτερος , παχίων , πάχιστος , ο τρίó αυτόν ατιμάσης. μηδέ καταψεύσης αυτόν.. εαν δε αυτός

τος τύπος πάσσων" μείζονα των εις ιδέειν , και πασ . αρχήν ποιήση του ατιμάσαι σε , διπλάσιον αυτώ κακον

σονα αντί του μείζονα και παχύτερον.. και πάλιν, απόδος , μεμνημένος ών εις σε διεπράξατο. εαν δε

μακρότερος , οίον ,μήκος , μηκίων , μήκιστος , ο τρίτος πάλιν βουληθή διαλλαγήναι και Φιλιωθήναι σοι , και

τύπος μάσσων , οίον, ήσέιν , η τοσσούτον , οίομαι , η2ο προσπέση σου , δέξαι αυτόν . άθλιος γαρ εκείνος , όστις

έτι μάσσον *) , αντί του μακρότερον ούτως ούν και από τούτου εις τούτον μεταβαίνει φίλον. συ δε υπερ.

κρατυς , κρατύτερος , κρατίων, κράτιστος , ο τρίτος τύ- έχων καλην ιδέαν , μη έσο μωρός , ίνα μη ή μωρία
. πος κράσσων, υπερθέσει κάρσων και κάρρων , ως η σου , ατιμάση την ιδέαν σου μηδε πολύξεινον , εύκα

μυρσίνη , μυρρίνη. ούτως Ηρωδιανος εν τω περί πα- ταφρόνητον γαρ τους πολλούς ξενίζειν , τοδε άξεινον
θων. Φιλιώδες. μη δε κακούς είπης τους αγαθούς είρηται

Καρυκεύουσα , ηδύνουσα , γλυκαίνουσα. καρύκη γαρ κασίγνητος παρά το κάσις ο αδελφός και το γνής γνη

βρώμα Λύδιον , εκ πολλών ηθυσμάτων συνεστηκός. έστι τος, ο σημαίνει τον γνήσιον και ογνήται οι ρόδιοι.

δε είδος υποτρίμματος , εκ πολλών αρτυμάτων συντιθέ. Κασις , ανηλικιώτης αδελφός.

μενον καρυκεύειν δε το πράττειν. Κασσίτηρος , και την κοσμησιν τηρών : ή ο κοσμών και

Κάρφη, παρά το εξηράνθαι, και καρπούς , και καταξηρος30 λαμπρύνων.

στάχυς , και της χειρος ο καρπός , οστώδης ων και Κασία , είδος μυρεψικού . γέγονε δε παρα το κάζω το
άσαρκος. και το καρπώσαι το κατακαύσαι τα έναντι- κοσμώ , ου ο μέλλων κάσω , και εξ αυτού πλεονασμα
ζόμενα. του ι, κασία , η κοσμούσα δια της εύοσμίας τας αι

Κάρτος , νύκος , ισχύς , κράτος. σθήσεις.

Κάρτα, παρα το κρατύς κρατέα , ως ταχυς ταχέα: Κασσα, η πόρνη , η κατωφέρης " παρα το καίω καύσω,
και κατα συγκοπην και μετάθεσιν κάρτα. κασσα . Λυκόφρων , λειποντος κάσσης εκβαλων πε .

Καρύκη, έψημα τι δι' αίματος και αρτυμάτων παν- λειάδος 5).

τοίων. ο δε Δίδυμος Λύδιον βρώμα φησίν εις πολυτε- Καστρσον , πεκούλιον ιδιόκτητον , εξ ου και κά
λούς σκευασίας συγκείμενον εγω δε οίμαι καρύκην αυ- στρον .

την λέγεσθαι, επειδή μέλαν έστι. Φησί γαρ εν τω4οΚαστορα θ' ιππόδαμον, πόσα σημαίνει, δύο όνο
κωμικό λέγεσθαι ούτω, καρύκειον καρυοβαφεύς. και μα κύριον, και το ζώον και γίνεται παρά το κάζω το

κάρνος ρούς ο μέλανος ρόος , ούκουν εκ τούτου οίμαι κοσμώ. το δε ζώον παρά το γαστηρ γάστωρ και κα

λέγειν καρύκην. " Ωρος. στωρ , υπογάστριον γαρ το ζώον , και σχεδόν όλον

Καρχαρόδους , τα ζώα , τους κεχαραγμένους έχοντας
τους οδόντας : τουτ'έστι στρογγύλους- και οξείς, και Κασσωρίς , η πορνη, η κατωφέρης κασσαβας λέγεται

εναλλάσσοντας εαυτών , ως λύκος , λέων , πάρδαλις : η πόρνη, παρα το καλεϊν και σοβεϊν: εξ αυτού γίνεται

είρηται παρα το χαράσσω, ρήμα, όπερ εν συνθέσει κατα παρασχηματισμών κασωρίς. Λυκόφρων 6): όταν

μετα του οδους γίνεται χαρόδους και κατ' αναδιπλα κόρη κασωρίς εις επείσιον χλεύην υλακτήσασα κηκάση

σιασμόν χαρχαρόδους και καρχαρόδους. αμφόδοντα δε γαμους νυμφεία προς κηλoστα βαρβάρων τελεϊν , επεί

λέγονται ζώα , όσα ούκ ενηλλαγμένους έχουσι τουςςό σιον σημαίνει δε το γυναικείων και ανδρείον αιδοίον
οδόντας , στρογγύλους και οξείς , αλλα παχείς και κηλoστα δε τα ακόλαστα. το εξής. όταν η τού Νη

πλατείς , ως έστιν άνθρωπος , ίππος και τα όμοια. λέως θυγάτηρ τύπτουσα εις το αιδοίον χλεύαση τα

χαυλιόδοντα δε όσα έξωθεν έχει τους οδόντας υπερφε- νυμφεία , προς τα των βαρβάρων κηλoστα 1) , τουτέστιν

ρείς , ως έστι συς, ελέφας, απάλαξ.
εις την παρα την κάρβασιν κοινούς τόπους , εν οις αι

Κασσαβας, είρηται η πορνη, παρά το καλόν και σο- εταιρίδες διατρίβουσί · κηλoστα γαρ εκαλούντο.

Beiy . Κατα βόστρυχος , κοσμών τοϊς βοστρύχοις· το γαρ

Κασίγνητος , και αυτοκασίγνητος, ποίου σχήματος και κατα πλήθους εμφαντικόν έστιν ."

συνθέτου. σύνθετον δε εστι το εκ δύο ή και πλειόνων Καταράκτης , εκ του λάσσω το φθείρω, εράκτης και

λέξεων συγκείμενον . του γαρ παρασυνθέτου κατά το καταράκτης.

>

2

κοιλιά .

>

1) μείζονα πάισονα Οd. VI , 23ο. et Schol . 2 ) οίον -- 5) Lycophr. 1. 31 .

μάσσον. Οd. VΙΙ , 105. 3 ) Εργ . 707-716. 4 ) L. σχόλιο ». ad Lycophr.

6 ) vs. 2385 - 1587. 7) cf. Schol
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Καταπέψη , έκ του πέπτω το δαπανών και μαγειρεύω Κατακάσα και η κατωφερής και τορνήκαι Καλλίμαχος

αορίστου πρώτου υπερσυντέλικού παθητικού , δευτέρου σκύλα γυνή κατακάσα και ου ψύθος ούνoμ' έχουσα 1)

: προσώπου: εαν πέψωμαι , εαν πέψη, απεψίαν πέπον- είρηται η παρα το καταχέεσθαι επί παντί ή η του

• Sεν εξ απληστίας.

κανθήναι αξία δια την ασέλγειαν.
Καταπληξις, εις το εκπαγλως , και φόβος. Κατάκλεις, κλείς και κατάκλεις , από του εγκεκλει

Καταρδείν , εις το δραθείν.

σθαι μέχρι αυτής τα εντός και αι μεν του σώματος

Καταρτίζω , αρμόζώ · έκ τού άρτώ αρτίζω..

επικλείδες είρηνται , δια το επικαμπείς είναι , και εοι

Κάτα , από του και συνδέσμου , και του είτα επιρρήμα- κέναι ταϊς των θυρών κλείσι . και ότι μέχρι αυτής

και τους γίνεται , και αποβολή των δύο ιι καστα , και κρά- τα εντός εγκλείονται , παρα το κλείς . κατακλείδες επί

σει κάτα

τοτων ερεσσόντων , ότι επ ' αυταίς έζόμενοι στο σώμα έκλων .

Καταγα γε , κατάβαλε έστι κατάγο , ο β αόριστος Καταδη μοβοιήσαι, κατακαλώσαι .
κατήγον, και δια το μη είναι την παραλήγουσαν φύσει Κατάκλώσθαι , αι επικλώσεις των Μοιρών, παρά το

μακράν .

κλώθω " τούτο δε παρα το κάτω καθέλκειν τους των

Καταιγές , εκ της κατά προθέσεως και του αγξ αιγος, νημάτων ολκούς- αλώθουσι γαρ και νήθουσιν· όθεν

καταιγίς. το δε αιξ παρα το αίσσω το ορμώ.

και κλώσις παρά τον κλώσο μέλλοντα είρηται.

Καταίρειν, αντί του αναχωρεϊν και αποπλεϊν , από Καταίτυξ, είδος περικεφαλαίας μη εχούσης λόφον κα

και του συμβαίνοντος . συμβαίνει γαρ αποπλεούσης της τωφερούς αλλα κοίλης ούσης, κάτω νευούσης , παρά

νέως , απαίρειν τα ιστία . το δε καταίρειν συντάσσεται το κάτω τετύχθαι , ως προς την αλώπιδα την ανάστα

και μετα πτώσεως γενικής.

σιν έχουσα .
καταποντωθήναι, κινδυνεύσαι . κλυδώνισμα και κίν-acΚαταφυγή , προσφυγή, έκ τού φεύγω φυγη και seκα

δυνος .

ταφυγή.
Καταιγίς, η μεγάλη πνοή, συντίθεταιεκτης κατα Kατεισι , παρά το κάτω και το είμι, τα πορεύομαι.

,
προθέσεως , και του αιγίς όνομα , ο σημαίνει τον άνε- γίνεται κατειμι , το δεύτερον κάτεις , το τρίτον κάτει

μον. ή από του καταιγίζειν τους ανέμους και πνεύμασι σιν , ήγουν κάτωθεν ήλθεν ..
1. τον Δία, λέγουσι γαρ αυτον των ανέμων δεσπότην εί . Καταδίκασεν ο διαιτητής και κατεδικάσθη και καταδι

και οι "Έλληνες , ος καλείται αίγιούχος ή από μετα- καστης , καταδικάσατο και αντίδικος.

Φοράς του ζώου. ο γερ Ζευς αγξ αιγος σκεπαστήριον Κατασκηνώσει
ς

και τρίτης συζυγίας των περισπωμένων .

ανεδύετο και εις το αίγιούχος .

γίνεται δε παρα το σκηνώ , τούτο παρα το σκήνος , τού

Κατάλληλον, όνομα , παρά το αλλήλοις έoικέναν. το παρά το σκήνη. τούτο παρα το σχω σχήσω , σχή

Κατά κόβρης , κατά κόρρης, λέγεται το την σιαγόνα30 νος και σκηνος.

"

και εξ αυτού σκήνη : ως ρω ρήσο

πλήξει και δε 'Ερατοσθένης άπασαν την της κεφαλής Ρήσος. έστι δε τούτο το όνομα κύριον βασιλικόν.

πλήγην κόρσην γαρ την κεφαλήν λέγουσι , μεταβε. Κατακυριεύσαι , εκ του κατακυριεύω» και τούτο εκ του

βλήσθαι δε το σ εις Ρ Αττικώς , ως επί της μυρρίνης κύριος. διαφέρει δε κύριος δεσπότου, κύριος μέν λέγε

και επί μητρος και παίδων πατήρ δεσπότης δε και

και ταβρούς , έστι γαρ μυρσίνη και ταρσός.

Κατσαν, κατά την φύσιν, όπερ έστιν ουροδόχου Καταρχή αρκή σημαίνει τρία πρώταμεν την
επί αργυρωνητων..

A

όργανον.

,Κατακρας, αντί του κατά κράτος , από του ακή , ο προάναρχον αρχών και την χρονικής αρχήν , την έτι
:σημαίνει την οξύτητα , άκα , και πλεονασμό του και τοις πράγμασι ημών επιβαλλομένην , και την βασίλειαν

άκρα .

ταύτην· και την εις τους αρχομένους καθόλου επι

Κατάντημα, απάντημα και τέλος οδού : έκ του καταν-40 στασίαν.

ταω καταντήσω.

Καταβήσεται , εκ του βιβημα βήσω, βήσομαι βηση

Καταργώ, σημαίνει το αποπαύω. ως το κατηργήθη και βήσεται , και καταβήσετα τούτο παρα το βω το

νόμος , αντί του, απεπαύθη , έκ της κατα προθέσεως βαίνω.και του αργώ τούτο δε εκ του αργός και σημαίνει τον Καττα , παρα το άττω το πηδώ γίνεται άττα και

' άπρακτον , όπερ από του άεργος , κατά συγκοπήν. προσθέσεις του και μέττα..
Κατατρύχων, μετοχή. το ρήμα τούτο εστι βαρύτο- Κατακάθετον, από βάθους εις ύψος διάστημα.

νον και περισπωμενον · το δε περισπώμενόν εστι τρί- Κατακερματί
ζει , καταμερίζει.

της συζυγίας των περισπωμένων , τρυχώ , εξ ου γίνεται καταφιλοσοφ
ων, δια σιγής νικών.

μετοχή παθητική τετριχώμενος . Φέρεται το αυτό και Καταδυόσαντε
ς
, πολεμήσαντες , πρεδευσαντες,

βαρύτονον , οίον , τρύχω τρύχας, και δια την εύρυ-5οΚαταπληξις , έστι φόβος έπ μεγάλης φαντασίας.

9μίαν ενταύθα της συνθήκης βαρυτόνως αναγνωστέον Καταγλωττίζει , περιεργώς καταφιλεί..
το βήμα. και από μέν του τροχούς τρυχού , τετρυχώ- Κατακρή θεν , παρά το καρη οξυνόμενον γίνεται κα

μενος , η παθητική μετοχή από δε του τρύχω βα- ρηθεν και κατά συγκοπήν κρήθεν. τούτο και Ησιόδος

ρυτόνου τρυχώμενον η μετοχή πέτρυμμαι γάρ έστι, εξεδέξατο είπών της και απο κρήθεν , βλεφάρων 2) .

όπερ εκεί το τετρύχουμε.

Κατα μ ' εκάης . Πτολεμαίος εν τελευταίω παρα

Καταθέμιος , κατα ψυχήν , κατα νούν.:3 '

λαμβάνει μήρε, να 'Ιωνικώς εκάη , μεταπλασιμων γαρ

Καταβγόην , από του καταΐσσω , ή εις το έμπροσθεν λέγει εκ του ειηρα μήρε και ως το οσσα όσσε , και όψα

* ..ορμούσα και αίσσουσα , οίον , ή 3 ' άφαρ ώστε κύλινδρος . οψές ουκ έχυρον δε τούτο , αλλά μάλλον απόκοπην

επέτρεχε κύματι λάβρα , πρoπρoκαταγόην κοίλης αλός Φαμός του μύρα , άπερ εισι τα άγιαζόμενα τους θεούς

.

6ο το δε μέρα από του μικρα κατα συγκοπήν.

τει και

TO

Ι

2) Alp. 1.1) Vid . p. 510. ed . Emelt.
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Κατε μύξατο , κατημάτωσε , κατέξυσεν εις το αμύσ . παθές . το ούν εγω αυτος , επειδή εν τη απλότητι ουκ

σω η ετυμολογία . επιδέχεται τας δύο συντάξεις , τήν τε αυτοπαθή και

Καταπροξασθαι , από του προικός , ήν διαιρούντες αλλοπαθή , είκότως ου δύναται ποιήσαι σύνθετον αντα

οι Ίωνες πρόϊκα λέγουσιν ώσπερ ούν ή πρoιξ δωρεαν· νυμίαν. ότι γαρ ή εγω αυτος την αλλοπαθή μόνην

δίδοται ούτω Φασίν , ου δωρεαν εμού καταγνώσεται έχει, και ουχί την αυτοπαθή, δήλον εντεύθεν λε .

τις , αλλ' αποδώσει μισθον ών έπραξα. και επαίτης, γόντων γαρ ημών έγω αυτός ήκουσα, λέγοντάς τινος

και ο προίκα αιτών προίκτης λέγεται , ούτως εύρον εν άρα Σωκράτους, άρα Αλκιβιάδου ώστεούν αλλοπαθής

υπομνήματι επωδών Αρχιλόχου.
έστιν , αυτοπαθής δε ου δύναται είναι η εγώ αυτός,

Κατάσχεσιν , από του σχώ , σχέσεις και κατάσχε- επειδή ουδέποτε ευθεία εις ευθείαν δρά , ήγουν , ενερ

το γεϊ . ουδείς γαρ λέγει Σωκράτης Πλάτων ήκουσεν,.

Καταχήνηκαι η χάσμησις , παρά το χαίνω ρήμα γίνε . άλλα Σωκράτης Πλάτωνος ήκουσεν.

ται χήνη και καταχήνη. εγω αυτος ευθείαι εισι δύο ή εγω και αυτος , τούτου

Καταψήκειν, το ηρέμα κολακεύειν και κρατείν. εΐρη- χάριν ου δύνανται είναι αυτοπαθείς. τοιαύτα έχομεν

ται απο του καταψώ καταψήσω , και ανεδόθη εις έν είπείν , και περί του μη δύνασθαι συστήναι το εγώ
καταψήσω. το δε καταψώ σύνθετον από του ψώ αυτος , ευθείαι των δυϊκών και των πληθυντικών · ούτω

καταψώ, και του ψαύω, και εκ τούτου το ψήχω. ζήτει .

και το ήμφιεσμένον εν αυτώ. Καταραψωδεί, καταφλυαρεί.

Καταθρησαι, ράον κατιδείν , ευχερώς. Κατάφασις , λόγος αποφαντικός.

Κατακερτομούντες , καταφλυαρούντες , λοιδορούντες , Καταγορεύει , κακολογεί, καταλαλεί.
σκύπτοντες . 20Καύστριος, το στρι, ιώτα διάτι ; ως κάπριος έστε

Καύμα , οιονεί το κεκαυμένον άημα. δε εκ Καύστρου. Καύστρος δε έστιν υιος Πενθεσι.

Κατέκταθον , από του κτείνω, κτενώ, αόριστος παθη- λείας της αμαζόνης, δς εν 'Ασκάλωνι έγημε την Δαρ

τικος εκτάνθης , ως φαίνω εφάνθην. το πρώτον των κετω , και εξ αυτής έσχε την Σεμίραμιν , ήτις και τα

πληθυντικών εκτάνθημεν εκτάνθητε, εκτάνθησανέκταν. Βαβυλώνια τείχη κατεσκεύασε., λοιπόν δε Καύστριος

θεν , ως εφάνθημεν , εφάνθησαν , έΦανθεν. ή έστιν και γράφεται δια τού ιώτα , ή ότι τα εις oς , δια του

έτερον θέμα κτώ , όππότε κεν τούτον κτέομεν ιος επί του αυτού σημαινομένου παρηγμένα 1) .

τούτου γίνεται παράγωγον τών εις μι , κτήμι , ο β Κατοίκισις και κατοίκησις διαφέρει. κατοίκισις μεν

αόριστος έκτης , όπερ γίνεται έκταν , οίον , τον σον δια του Ιώτα έστιν η υφ' ετέρων γινομένη ίδρυσις ,

κατέκταν παίδα . και πάλιν · ότε δϊον 'Ερευθαλίωνα παρά το οικίζω. κατοίκησις δε δια του και όταν αυτοί

κατέκτον. το δεύτερον έκτας , το τρίτον έκτα , οίον,30 υφ' εαυτών οίκήσωσι πόλιν τινα καταλαβόντες.
Ζευς δς κατέκτα. η μετοχή κτας άνδα κατακτάς, ο Κατοικεσία , εκ του κατοικώ, κατοικήσω, κατοικησία,,

μέσος αόριστος εκτάμην , ως έφην εφάμην , το τρίτον και τροπή του η εις ε κατοικεσία .

έκτατο και απέκτατο. δή νωϊν απέκτατο πιστός εταί: Κατεπό θησαν , το θέμα πώμι , πώσω , πέπωκα , πέ.

ρος και ο β αόριστος εκτάθην , ως εφάθην , το πρώτον πωμαι , ο αόριστος επόθην , το πληθυντικόν επόθησαν,
των πληθυντικών εκτάθημεν , ως εφαθημεν , το τρί- και μετα της κατα προθέσεως κατεπόθησαν, και εις
τον εκτάθησαν ως εφάθησαν , και έκταθεν έτεροι

δε κατεκτάθη. Καυχήσονται, παρά το καυχώ καυχήσω, τούτο παρα
Κατ' εμαυτον, Ιστέον , ότι η ευθείαν τούτων ή εμαυ- το καύχος. τούτο παρα το ευχος ,τούτο παρα το ευχος , τούτο παρα τα

τος είχεν είναι , ως εγαυτός και εμαυτός μεν ότι εύχωτο καυχώμαι. η παρά το αυχήν.

πάσα σύνθετος αντωνυμία θέλει είναι , και ομοιόπτω-4oKαχεξία , η αρχή των λοιμικών νόσων. γίνεται εκ

τος , και ομοιοπρόσωπος , και ισάριθμος , οίον , το έμαυ- του καχέκτης.

του έστιν απο τού εμού αυτού το δε εμαυτού και Καχέσπερος , εκ του καχεσπέρου. τούτο εκ του

ισάριθμόν έστι και ομοιόπτωτον , και ομοιοπρόσωπον. κακός και του έσπερα, και σημαίνει το σκότος , γίνε

αμφότερα γαρ τό , τε εμού και αυτού έγικά εστι , και τι κακέστερος και έπει ψιλα ψιλών προηγούνται,

τρίτου προσώπου και πτώσεως γενικής. εαν ούν γένη- έτράπη το κ εις χ , και συγκοπή του ο καχέσπερος,

ται η ευθεία τούτων εμαυτός , έμελλεν αν είναι ομοι- σημαίνει δε την κακίστης και σκοτεινήν νύκτα της

όπτωτος , όπερ έστιν αδύνατον επί συνθέτου αντωνυ- αμαρτίας.

μας το γαρ αυτός έστιν η ευθεία , το δε εμε ουκ Κατεκήλητε , καταπραϋνε, κατέθελξε η κατεμάρανα :
έστιν ή ευθεία από γαρ του εμος ουκ ήδύνατο γενέ- και κηληθμός λέγεται η δια της ακοής ηδονή και

σθαι , επειδή ουδέποτε κτητική αντωνυμία ποιεί σύνθε-50 θέρψις. είρηται παρά το χαλήθυμός τις ών , και συγ
τον αντωνυμίαν . απο γαρ , των πρωτοτύπων αντωνυ. κοπή χαλαθμος , και τροπή καληθμός. το δε κηλώ

μίων γίνονται αι σύνθετοι αντωνυμίαι , οίον εμού , αυ- παρα το χαλώ, ή παρά το χώ, ο μέλλων χήσω» και εξ

του εμαυτού , εμοί αυτώ έμαυτώ , εμε αυτον εμαυτόν. αυτού χηλώ και κηλώ : οι γαρ παραγενόμενοι διακεχυ

έμαυτόν δε ουκ ήδύνατο είναι : επειδή αι σύνθετοι άν. μένοι και εφηπλωμένοι γίνονται .

τωνυμίαι πρότερον εν την απλότητι τας δύο συνθέσεις Κατέλευσαν, αντί του έχωσαν λίθοις , το θέμα κα.

αναδέχονται , τήν τε αυτοπαθή και την αλλοπαθή ταλεύω , το κατα τινας λάας βάλλω ήγουν λιθους .

και ούτω συντίθεται" οίον , εμού ήκουσας , και αυτού ο αύριστος κατάλευσα , και το τρίτον των πληθυν

ήκουσα. δια τούτο γαρ επενοήθησαν αι σύνθετοι άν- τικών κατέλευσαν . γίνεται εκ της κατα προθέσεως ,

τωνυμίαι , ίνα και διάκρισιν ποιήσωσι του αλλοπαθούς, και του λάας, και σημαίνει τον λίθον.

και σχώσι το αυτοπαθον μόνον , αι δε απλαι το αλλοδοΚατήριπτο , έστι το θέμα είττω και σημαίνει το πίπτω :

το πώμι.

1 ) Reliqua canonis omilla.

ETYMOLOG , T, U,
Υ
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ήριπε δ ' ας 'ότε τις δύς 1 ). σημαίνει δε το καταβάλ . Κατεβραγμέναι , εκ του ρήσσω , ρήξω , έβραχα, έρ
λω • δεί όχθας καπέτοιο βαθείης ποσί και χερσίν ραγμαι και κατερραγμένος.

ερίπτων 2) , αντί του καταρίπτων και καταβάλλων, ου Κατήφεια, από του τα φάη κάτω βάλλειν τον ονειδι

γίνεται παθητικών ερίπτομαι αντί του καταβάλλομαι, ζόμενον ή λυπούμενον.

και ήριάμι παθητικός παρακείμενος και ηρίμειην Κατ' ισχίον, το υπο την οσφύν οστέον , εις δ έγκειται
υπερσυντέλικος ήριπτο " κατα Αττικόν διπλασιασμον το ιερόν οστούν , όπερ και γλουτος καλείται , και κο

ερήριπτο , και κατα συστολήν ερέριπτο. τύλη , παρά την κοιλότητα.

Kατηρτίσω, εκ της κατα προθέσεως , και το άρτιον, Καταρρωδηκότες, πεφοβημένοι , από του όρδωδώ.
ο σημαίνει το υγιές. τούτο παρά το ρώ, ού παράγωγον ρώζω , και μεταθέ

Κατεπανουργεύσαντος , εκ του πανουργεύω: τούτο10 σει του και εις ο ρωδώ , ως μύξω μυδα , ερίζω έριδώ ,

παρα το πανούργος , τούτο παρα το εις παν ενεργήσαι ένθεν το έριδίσασθαι.'Αχαίους και μετα του στερητι

και πράξαι. πόσα σημαίνει πανούργοςκαι δύο : τον Φρό. κού α αρρωδώ , και μεταθέσει του α εις ο ορρωδώ ,

νιμον και νοήμονα επί καλοίς · σημαίνει δε και τον το μη ερρώσθαι την ψυχήν από του φόβου συντάσ .

κακοποιεϊν δυνάμενον , δια της αυτού σοφίας και κα- σεται μετα αιτιατικής.

κίας . Κατωμάτιος , παρά το ωμος υμάδιος και καταμάδος ,,

Κατέστυξαν , εφόβησαν , εφοβήθησαν , από του στύ- από του κατωμαδόν ως αφαδόν εκτάδιος.

γω η στυγώ εξ ου και στυγνός , παρά το στύγω ή Κατηχήθησαν , εδιδάχθησαν, έμαθον .

την στύγα. οι γαρ αρχαίοι τα μεν αειδή και λυπηρά Κατοιμόζοντες, κατασκευάζοντες.
από των ψυχών ωνόμαζον, τα δε ηδέα και τερπνα Κατουλας , καλείται η σκοτεινή νυξ, δια το ούλουν αυ
απο των θερμών. το δε στύγειν από του στυγός,20 της είναι , οίον , νυξ εφόβει την περ τε κατουλάδα

ήπερ μυθεύεται ψυχρότατον παρέχειν ύδωρ. Ομοίως ο κικλήσκουσι.

στυγνός παρ' αυτον είρηται την δε θέρψιν θαλπωρείν, Κατωμαδον, κατά τους ώμους τών ίππων , κατωμαδόν

και το τέρπεσθαι ίαίνεσθαι " και φόβου κρυόεντος, ήλασε τους ίππους.

από του κρύους του ψυχρού. Κατόπιν , αντί του μετα τούτο , άλλ ' ή κατόπιν εορτής

Κατέχευε κατεξέχεε, καταχεθήναι εποίησι. ήκομεν.
Κατενώπα, ως κατα δωμα , από ευθείας της ωψ, Καύκοντες έλικας βόας, αποκοπή και συγκοπή , καύ

ήτις έχει την αιτιατικην ώπα. ο δε Αλεξίων και κωνες , καυκώνων πτολίεθρον , και κατά συγκοπήν κώ

πλείους κατενώπα , οίς και δεί πείθεσθαι , ίνα ή από κων: Ηρωδιανος περί παθών.

του ενώπια , και εν συγκοπή ενώπα. και τα ' Αριστάρ- Καυλός, το άκρον του δόρατος , και εις το οξυ τίθεται.

χι τούτο εστιν, ενώπη η πρόσοψις. παρ' ην η αιτια-30 γέγονε δε κατά πλεονασμός του κ . αυλώ γαρ έoικε :
τική ενώπην. όν ούν τρόπον την ευκην ίωκα είπε με- παν γαρ επίμηκες αυλός λέγεται .

• ταπλάσας , ούτως ούν και την ενώπης ενώπα. Καύστριος , ποταμος απο Καυστρίου τινος λέγεται.

Κατέρεξε , κατέψηξε , κατεπραύνε. Καύρος ο κούφος ταϊς Φρεσίν , οιονεί αυρός τις ών,
Κατηγορείν , λέγεται κοινώς , το κατά τινος αγορεύειν, πλεονασμα του και καύρος , τον γαρ κατα νούν ελα

οίον , ως το γένος λέγομεν κατηγορείσθαι των ειδών Φρον καύρον επονομάζουσι. βέλτιον δε δια του και

κατηγορείν δε λέγομεν και τους περί τινων αδικείν λέ.. γαύρον λέγεται , ίν' ή ο σφοδρούς και υπερήφανος παρα

γοντας. " Ωρος και ζήτει . το από γης αίρεσθαι.

Κατηλυσίη , οίον, καταλυσίη Ζεφύροιο , σημαίνει δέ Καυσία, είρητα μεν καμαλαύκιον παρα το ελαύνειν το
την κάθοδον και την επέλευσιν, ελευσίη τις ουσα , και καύμα , και γαρ καυσία έoικε δια το προς το καύμα

έλυσίη και ηλυσίνη , και μετα της κατά προθέσεως γέ-40 είναι επιτήδειον έστι γάρ τι κάλυμμα κεφαλής. τού

γονε κατηλυσίη. το ' Αντίπατρος Θεσσαλονικείς εν επιγράμμασι. καυσίη
Kατηρεε, κατελάμβανε, παρά το ερω περισπώμε . ή το πάροιθε Μακεδόσιν εύκολον όπλον , και σκεπας

νον , και σημαίνει το καταλαμβάνω : μηδέ σε λήθη αι- εν νιφετο και κορυς εν πολέμων. ' Ωρος .

ρείτω. Καχλάζω , οίον , κοίλαι δε πήλυγγες υπό σπιλίδας τρη

Κατηφής , ο υπό αισχύνης κάτω νεύων τους οφθαλμούς, χείας λευκού καχλάζοντος ανευθεν καύματος. άχνη και

ήγουν αισχυνόμενος. παρά το Φώ το φαίνω , γέγονε λευκός αφρος του κύματος καχλάζοντος οιονεί ταρασσο

παράγωγον φάω και φαος , καιεν συνθέσει μετα της μένου προς ταϊς σπιλώσι ταϊς τραχείαις και ταϊς κοί

κατα προθέσεως καταφαής και τροπή του α εις η λαις εμβράσεσιν ανέπνεε. πεποίηται δε το καχλάζω.

και εν συγκοπή κατήφης ,ο έχων κάτωτα φάη, ήγουν ο γαρ ήχος του κύματος εν τοις κοιλώμασι των πέτρων

τους οφθαλμούς εξ ου και το θηλυκόν ή κατή-σο γινόμενος δοκεί μιμείσθαι , το κάχλα κάχλα.
Φεια. Καψα , παρά το κάπτω ρήμα , το δηλούν το χωρώ, γέ

Κατηφόνες , αισχύνης μεστοί , από του κατηφής : γονεν , η χαρητική ουσα των εντιθεμένων εν αυτή,

θηλυκήν γαρ προσηγορίαν ονειδίσαι αυτους ηθέλησεν. ώσπερ από του δόξω δόξα , και έξω άξα. ούτω Φίλων

Κατηγορία , εκ της κατα προθέσεως και του αγορεύω εν τω περί Ρωμαίων διαλέκτου. λέγομεν δε ότι δύνα

καταγoρία και κατηγορία . σημαίνει δε το λέγειν περί ται και παρα το κάμπτω κάμψω είναι επειδη εκ καυ

τινος , κατά τινος. μάτων ξύλων αυτην συνεστήσαντο.

Κατεπόντισε , παρα το ποντίζω , τούτο παρά το πόν. Κέαρ, η ψυχή , παρά το κεκράσθαι εκ ψυχρού και

τος , τούτο παρα το πώμι , πώσω , πέπυκα , πέπομαι θερμου επίσης έχοντος. κηρ, δε από του δίκην κηρού

πέπoσαι πέποτα. η παρα το πίνω , ο πίνων τους απομάττεσθαι τα μαθήματα .

κινδυνεύοντας.
βοκέαρ , το κήρ , ότι έγκειται ημίν μένος δε ότι μένει.

1 ) F. ex II, IV, 462 . 2) Ειη. ex I. XV, 556
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Κέαται, ότι ου μόνον επί παρακειμένου και υπερσυντέ- ! δύο εε εις την ει δίφθογγον εκράθη , επί δε του ήμαι
λικού συνταξιν παθητικήν ποιούσιν οι Ίωνες τρίτον τών εις ήτα ; επειδή το μεν από φωνήεντος άρχεται , το

παθητικών , αλλά και επί ενεστώτος , οίον , κείμαι, δε από συμφώνου τούτου χάριν και η κράσις γέγονε

κείσαι , και κέεται ψυχας ολέσαντας και ήταν αται, πη μεν εις ητα, πη δε δια διφθόγγου.

οίον , δη νύν έαται σιγή . και κέεται ψυχήν όλεθρ'.... Κειμήλια , απόθετα χρήματα, ως παρά τον θήσω

Κεγχρίνης, είδος οφέως , ως Νίκανδρος , οίον , θήεις μέλλοντα γίνεται θεμέλιον , ούτω και παρά τον κείσω

κεγκρίψεω δολιχον τέρας δεν το λέοντα. ούτω δε ωνο- μέλλοντα γίνεται κειμήλιον ή παρά το κείσθαι τα
μάσθη δια το φαίνεσθαι αυτόν τον καιρού του κέγκρου μήλια, δι' ών τινα εκμειλισσόμεθα .

ή δια το ποικίλον είναι , και κατεστίχθαι. ώσπερ γαρ Κειμήλιον , δώρον και χρήμα απόθετον, ή σκεύος. το

κέγχρους τινας επί τα νώτα έχει. το κει δίφθογγος , παρά τον κείσω μέλλοντα γίνεται κει
Κέδρος, το άκαρπον δένδρον ετυμολογείτε δε παρα το μήλιον ' το δε μη εκ του κείμει του α εις η τραπέντος.

χέειν ιδρώτα . Κείνος , ούκ έστιν ενταύθα σχηματισμός θεματικών

Κέδρος , ότι καιόμενος δρο ή παρά το καίεσθαι δα- γάρ έστι. έστι γαρ είπείν , ότι το ε Φωνήεσσι πέφυκε

δίως. σεσημείωται δια του ε ψιλού γραφόμενον , η πλεονάζειν· οίον , ήνδανεν ενδανεν, ώρων εώρων,

παρα το έδoς και σημαίνει το έδαφος , και πλεονασμό
ήκεν έήκεν , είκοσιν εείκοσιν , αφαιρείσθαι δε ότε

του ρ έδρος , και προσθήκη του και κέδρος: ετυμολογεί- μετα συμφώνου υπάρχει , οίον , έβη βή , έφη Φή, έστη

ται δε παρα το εδραιως ίστασθαι. στη, εμού μου , ούτως εκείνος κείνος αφαίρεσις άρα.
Κεδνος , συνετος , σώφρών και καλος , τίμιος , κηδεμονι- και πάλιν , ουδέποτε μονοπρόσωποι αντωνυμίαι απα

κώτατος. έστι δήμα κοώ το σημαίνον το νοώ : ο μέλ . θείς ούσαι από συμφώνου άρχοντα, αλλ' από φωνήεν

λων νοήσω, και δημματικών όνομα κόεδρος , ως τέρπω20 τος , οίον , αυτός, ούτος, όδε , μήποτε άρα εκείνος ,

: τερπνος , και κατα συγκοπην κεδνος , ή ο κηδανός τις και κατα αφαίρεσιν κείνος. πρόσθεσις δε λέγεται

ών : ού άν τις κήδοιτο.
επειδη αι πρωτότυποι αντωνυμίαι απαθείς

Κείθεν , εκ του εκείνος και εκείνoθεν , και κατα συγ- ουσαι, ου θέλουσιν υπερβαίνειν την δισυλλαβίαν , οίον ,

κοπήν εκείθεν και κείθεν. ή εκ του κείνος κεινόθεν, εγω, εμού , αυτός , ούτος. πρόσκειτα απαθείς , δια

: ως Λέσβος λεσβόθεν , άβυδος αβυδόθεν , και κατα τας επεκτεταμένας αυτοσί , ουτοσί , εκεινοσί , όθεν το

συγκοπήν κείθεν . ουδέν εις θεν λήγον επίρρημα τη εκείνος υπερβαίνει την δισυλλαβίαν , μήποτε το κείνος

ει διφθόγγω παραλήγεται , χωρίς τούτου δηλονότι συγ- έστι κυριώτερον , ώσπερ προς μεν την ποσοτητα των

κοπη : το γαρ εντελές αυτώ επισταται αρκλος. συλλάβων κείνος , προς δε το από φωνήεντος άρχε
Κεϊ, εκείθι: το κεί διφθόγγω διάτι ; τα εις θι λήγον- σθαι εκείνος , όθεν διφθόγγω γράφεται και επειδή οι Δω

τα επιρρήματα την παραλήγουσαν θέλει φυλάττειν τών30 ριείς κώνος λέγουσι δια του ήτα " ως πλείον πλήον,
είς θεν επιρρημάτων αντί του εκείσε , επί τόπου. γί- μείον μήoν.

νεται ούν εκ του εκείθεν .
Κείνος , εις το ξείνος .

Κειρία , παρά το κείρεσθαι εις λεπτακαι η παρα το Κείνος θ' ώς, ο μεν Ηρωδιανός αναγινώσκει , εις το

κέρα " εκ τριχών γαρ εγίνοντο. κει περισπωμένην , εις το νος οξείαν , και εις το ως
Κειρίoν , σημαίνει το σχοινίον " και γίνεται παρά το είρω βαρείαν. ο δε Αρίσταρχος , κείνος τόσσ' αγόρευε.

το συμπλέκω , δίονεί το δεσμεύον την κλίνην , κειρίου τούσι δέ τινες , ποίον έστιν αναλογώτερον το εκείνος

ή κειρείον ή παρά το κείρεσθαι εις λεπτα ήγουν κό- ή το κείνος ; έστι δε ειπείν , κατα τι μέν έστιν ανα

πτεσθαι . παρα το κέρα , δε σημαίνει την τρίχα κε- λογώτερον το εκείνος , κατά τι δε το κείνος , καθ' ον

ρεία και πλεονασμό του κειρεία εκ γαρ των τριχών μεν λέγεται, ότι ουδέποτε πρωτότυπος 1). δια το νωt.

έγεγόνησαν.
4ο τερος , σφυΐτερος , παράγωγοι γαρ αυτα αι αντωνυμίαι ,

Κείμενα, ιστέον, ότι κείμαι και ήμα ελέγχονται,, απαθείς είπομεν δια το ουτοσί , εκεινοσί . καθο δε αι

μήτε απο τών εις ω είναι , μήτε απο τών εις μι. μονοπρόσωποι αντωνυμίαι εκ Φωνήεντος θέλουσιν αρχε
και από των εις ω, ότι από τών εις ω ή τω ο παρα- σθαι, οίον , ούτος , αυτος , και αναλογώτερον εστι το

λήγεται, οίον , τυττομαι , λέγομαι , ή το ω , οίον, εκείνος , ένα από φωνήεντος άρξηται.
βοάμαι, νικώμαι, ή τη ου διφθόγγων , οίον , χρυσού. Κείος , σημαίνει δε τον πολίτης της Κέω · γέγονε Κείος ,

μαι , νοούμαι. άρα ούκ έστιν από των εις ω. απο δε και κατά συναίρεσιν Κείος.

των εις μι, η τ ε παραλήγεται , εν τω παθητικά Κεκτησθαι , από του κτάω , κτώ , κτήσω κτήσθαι καιή

ενεστώτι , οίον, τίθεμαι. ή τ α συνεσταλμένω, οίον, κεκτήσθαι.

ίσταμαι, ή τω ο, οίον , δίδομαι, ή διχρόνο συνεσταλ. Κεκαλλωπισμένα, εκ του καλλωπίζω: τούτο εκ
μένα , οίον , ζεύγνυμαι.. άρα ουκ έστιν απο τών ειςση του κάλλος και του οπίζω.
με άλλ' έστιν ειπείν, ότι ελέγχονται ταύτα είναι από Κεκάδοντο , εφρόντιζον , ελυπούντο πόθεν γίνεται ;
των είς μι , από του δευτέρου προσώπου του ησαι, απο του χάζω, χάσω, κέχασα , οβ αόριστος έχαδον ,

κείσαι, πώς γαρ ενεστως είς με λήγον , εις αι έχων ως Φράζω, Φράσω, πέφραδα , έφραδού και τροπη
έστι δετο δεύτερον πρόσωπον απο τών εις με έστι. του δασέος εις ψιλον έκαδον και ο παθητικός εκαδό

σχηματίσαι αυτα ούτως. έστιν έω και κέω βαρυτόνως, μην , έκαδόμεθα εκάδοντο , και προσελεύσει του και κε

και περισπωμένως γίνεται έως και κεώ· και κατα πα- κάδοντο.

ραγωγήν των εις μι, γίνεται έημι και κέημι, και ο Κεκάμω, κοπιάσω. έστι κάμω , ο β αόριστος έκαμον,

παθητικός ενεστως έεμαι και κέεμαι και κατα κράσιν εαν κάμω , και αναδιπλασιασμό κεκάμω, ως λέχωσι

πη μεν των δύο εε εις η ημκι πη δε εις την ει λέλαχωσι.

δίφθογγον κείμαι . και διάτα, επί μέν του κείμαι ταβοΚεκάρφθαι, εις το καρπός.

2

ζη9

9

V 2

1) cf. Ειym. Μ.
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κεκληγως, κεκραγως , βοών ) : μετοχή συζυγίας και Κεκλασμένων , οίον , κεκλαμένων φύλλων ει μεν ού.

των βαρυτόνων , εκ του κράζω. το κραμακρόνφύσει. τως αντί του κεκλασμένων ". εισί δέ τινες ειρηκότες

τα γαρ δια του αζω βήματα δισύλλαβα συστέλλουσι κεκλιμένων , ώστε προς αντίθεσιν είναι πρός τι έν .
το α, οίον , βάζω , Φράζω , σφάζω, λάχω λαχάζω, δειαν του σ . περί παθών .

πλην του κράζω, χωρίς των εχόντων του και προ του 1, Κεκλεικα , ο μέντοι κέκλεικα όφειλεν εν τω κέκλεισμοι
οίον , μασταζω, το ματαια βουλεύομαι , σφαδάζω, το προσλαμβάνεσθαι το σ . περί τούτου ιστορεί Γεώργιος

αδημονώ , τεράσω το τέρατα ποιώ, βοράζω το έσθίω. ο Χοιροβοσκός.

τι διαφέρει το υπωπιάζω του υποπιάζω ; ουδέν» το Κέκληκα , εκ του καλώ κεκάληκα , και κατά συγκοπήν
μεν γαρ υποπιάζω εστι κοινόν , το δε ύποπιάζω Δωρι- κέκληκα , . εξ ου και κεκληγως τροπή του και εις γ .

κόν ου γαρ Δωριείς το ε εις α τρέπουσι, το "ΑρτεμιςΙο σημαίνει δε κεκραγώς , βοών.

"Αρταμις λέγουσιν. ούτω και τούτο. έστι δε και πρω- Κεκλήγοντες, ως αρώγοντες , ου γαρ το κεκληγέτες
τότυπον το υποπιέζω το δε υπαπιάζω παράγωγον , έπλεόνασε το ν. ου δε παρά το οξέα κεκληγως 1)

εκ γαρ του υποπιέζω γίνεται κατα τροπήν Δωρικήν του εκλήθη, αλλά παρά το κέκληγα γίνεται κεκληγω ενε

ε εις α , ως έφαμεν , ως τρέχω τράχω. το δε κράζω στως , ως παρά το πέπληγα πεπληγώ, ένθεν το επέ

έκ τού κρώ · τούτο εκ του καλώ κλώ. κλώ γαρ γίνε πληγον πόδες' ίππων 3) , η μετοχή του κεκληγώ γίνε

ται κατά παραγωγής δημα κρώζω και κράζω. και ται κεκληγως , όθεν και το κεκλήγοντες. :

κρώζω επί μεν όρνεων , επ' ανθρώπων δε κράζω: ο πα- Κεκραιπαληκως, μετοχή. το θέμα κραιπαλώ , β

ρακείμενος κέκραγα. και γαρ οι "Ίωνες τρέπουσι το α συζυγίας των περισπωμένων γίνεται εκ του κραιπάλη,
εις η, και το ρ εις λ , και γίνεται κέκληγα , η μετοχή δε σημαίνει την μέθην , τούτο παρα το καρα και το

κεκληγώς. 20 παλλω το κινώ. και εν υπερβιβασμό και συγκοπή
Κεκλήση , οι μεν λέγουσιν , ότι το κε έστι σύνδεσμος κραιπάλη τι διαφέρει κραιπάλη και μέθη , διαφέρει:

παραπληρωματικός , οι δε βήμα . και ει μέν έστι ρήμα μέθη λέγεται η αυθημερινή οίνησις κραιπάλη δε η:

μέλλοντος μέσου εστί , κοιλήσομαι, κεκλήση άκοιτις. χθεσινή μέθη.

Κεκρύφει, έκρυψεν. έστι ρήμα κρύβω, κρύψω, ο κεκλιμένος , κεκαλυμμένος , κεκρυμμένος. έστι κλείω,
παρακείμενος κέκρυφα, ο υπερσυντέλικος έκεκρύφειν, ο παρακείμενος κέκλεια , ο παθητικός κέκλειμαι, παρ'

εκεκρύψει , και συστολή της αρχούσης κεκρύφει. "Έλλησι λέγεται χωρίς του σ ελλείψει του και κέκλι .

Κεκυφώσθαι κέκαμφι. μας: ου γαρ το κλίνω, αλλα το περικεκλιμένος: οίον ,

Κεκραιπαληκως , εμφαμμένος , η ευφραινόμενος. στήλη κεκλιμένος, αντί του υπό στήλης περιεχόμενος

Κεκομψευμένος , σεμνός ή εύκαλλωπιστος. ένθεν και το έκέκλιτο λίμνη έλλειψις άρα του ε.

Κεδάζω , σχεδιάζω, σκορπίζω , από του σχέω σχεδάζω30 ώσπερ και από το κλείσω κλίς , δικλείς και δικλίς :

οίον, κείσε δε όντε λέχος , και δικλίδας αμφοτέρωθεν

Κείρειν , από του αίρειν και αποκόπτειν το κέρας , ήγουν η απο του δικληίς δικλίς , δικλήίδες δικλίδες : ουκ

την τριχα. ούτως εγώ. αναγκαίον δε του Ηρωδιανού.

Κεκαδησει, από του χάζω, και σημαίνει το υποχωρώ, Κεκλή ατο, όσοι κεκλήατο βουλήν , αντί του όσοι κε

ο β αόριστος έχαδον , ο μέσος β' αόριστος παθητικός κλημένοι ήσαν εις το συμβούλιον.

έχαδόμην , έχαδοντο, και κατά τροπην έκδοντο , κατα Κέκλυθι, ιστέον ότι το κέκλυθι και κέκραχθι ως οι,
ποιητικών αναδιπλασιασμόν κεκάδοντο: από δε τού πλείστοι και η χρήσις μαρτυρεί παρακειμένου έστι,

χάζω γίνεται χαδώ , χαθήσω και το τρίτον χαθήσει, του γαρ παρακειμένου τα προστακτικα πότε μεν εις ο

και τροπη καθήσει , και κατ' αναδιπλασιασμόν κεκα- λήγει , οίον , τέτυφε , πότε δε εις θι , οίον , τέτυφθι,

δήσει. 40 ούτως ούν και κέκλυθι· ούτως εύρον.

Κεκαδησόμεθα , λυπησόμεθα , Φροντιούμεν. οίμαι Κέκλυτε, έστι των είς με προστακτικών , χρόνου ενε

απο του άχος , αχώ, αχάζω , αχαδώ , και αποβολή στώτος , από του κλύω, κλύμι, κλύθι , το δεύτερον των

χαδώ, χαθήσω , χαθήσομαι και καθήσομαι , και κατ' πληθυντικών κλύτε, και κατ' αναδιπλασιασμόν κέκλυτε :

αναδιπλασιασμον κεκαοήσομαι : και το πρώτον τών αλλ' ίσως τις έρεί , ότι ταύτα συστέλλουσι , το δε κλύ

πληθυντικών κεκαδησόμεθα. θι μακρόν έχει του έστω ότι πολλα παρατίθησιν'
Κεκαδων , στερήσας , χωρήσας , παρά το χάζω, έχαδον, ημών ο Απολλώνιος μακροκατάληκτα , ως το δώθι , οίον,

η μετοχή χαδων , και κατ' αναδιπλασιασμόν χεχαδων δωθι δέ μιν κλέος εσθλον από του δίδωμι · ουδέν άτο

και κεκαδων θυμού και ψυχής κεκαδών. πον ει και το κλύθι μακρόν έχει το υ .

Κεκαμω, έπει κεκάμω πολεμίζων. εαν γράψω έπει Κεκοροθ μένος, καθοπλισμένος, από του κόρυθος κο

κε κάμω, ο κε έστι σύνδεσμος παραπληρωματικός , είσο ρυθώ , κεκορυθημένος , κεκορυθμένος.

δε έπην κεκάμω , αναδιπλασιασμόν ή κε συλλαβή, και Κεκο ρυθμένα, εστομωμένα , ένοπλισμένα , ήκουνημένα,
έστιν εεε .

από του κορύσσω το καθοπλίζω , οίον , τα σιδήρω ηύ
Κεκασμένη , κεκασμημένη , από του καζω το κοσμά. τρεπισμένα ή ηκονημένα τα σιδήρω , από του την κο

Κεκαφότα εκπεπνευκότα , μάφος γαρ το πνεύμα , ρυφήν θίγειν ήγουν ακονών εις οξύτητα.

παρά το κάπω , καφω ούν καφήσω, ένθεν και κήπος , Κεκορυθμένα, μετοχη χρόνου παρακειμένου το θέ
ο περιπνεόμενος τόπος. μα κορύθω , συζυγίας τρίτης των βαρυτόνων και γί

Κεκαυμένην , Ιστέον , ότι το παρ' Αισχύλω εν Χοηφό- νεται εκ του κόρυς κόρυθος κορύθως , το δε κόρυς

ροις λεγόμενον , οιον τροφών δ' 'Ορέστου τήν δ' ορώ κε- παρα το κάρη κάρυς και κόρυς κορύθω, ο μέλλων
καυμένην , αντί του κεκλαυκυϊαν κείται . αλλ ' είπομεν κορύσω, ο παρακείμενος κεκόρυκα , και ο παθητικός κεκό

ότι τα τοιαύτα ποιητικά εισι. 6ο ρυσμαι , η μετοχή κεκορυσμένος και οι Αττικοί τρέ

και σκεδάζω.

.

5 ) cf. Ειym . Μ. ν. 15αυγή . 2) 1. II , 222 . 3 ) 1L. V , 504.
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και ,

πoυσι το σ εις 9 το γαρ κλαυσμός κλαυθμός λέ- πλοίου ληστρικού , ό έστι γαλατα και εις το λύμη και

γουσι , και το άρισμος αριθμός. νωχελής , και όμοκλήσασκε.

Κέκλω, ει παρά το κέλω λάβουμέν πλεονασμα του κ . Κέλυφος , το λέπος του ωού.,

ει δε παρα το καλώ κλω, ου πλεονασμώ αλλα αναδι- Κελύφη , τα καλύμματα, από του καλύπτειν , όθεν

πλασιασμό. έστι γαρ κλώ και κατ' αναδιπλασιασμόν και κάλυξ , ή καλύπτουσα τα ρόδα.

κεκλώ· ου γαρ μόνον γίνονται οι αναδιπλασιασμοί δια Κέλευθος, η δια θαλάσσης οδός: παρα το ελεύθω
τουι , αλλα και δια του ε · μένω μίμνω και Φένω έλευθος , και κέλευθος , κατά πλεονασμόν του και .

Φνω πέφνω ούτως Ηρωδιανός εν τω περί παθών. Κέλευθα , εστέον ότι τα υγρα κέλευθα κατα μεταπλα

κέκμηκα , από του καμώ καμήσω, κεκάμηκα , και συγκο- σμών γένους εστί , αντί γαρ θηλυκού το ουδέτερον είπε :

πή κέκμηκα , η μετοχή και κεκμήκώς: το μη ήτα διάτι ;1ο γίνεται γαρ μεταβολή γένους εις έτερον γένος ως από

η πρώτη συζυγία των περισπωμένων επί του μέλλοντος του ο τράχηλος το τράχηλον ένθεν παρα Καλλιμάχω
θέλει έχειν ή το ε ή το η " νοήσω , τελέσω, κυβερνή- πληκτικώς και τα τράχηλα γυμνάζειν , και λύχνους λύ

σω , καμώ καμήσω και εξ αυτού κεκμηκώς. χνα , διφρους δίφρα , και δακτύλους δάκτυλα , και ο

Κέκονα , παρα Σοφοκλεί, από του κτείνω , ο μέσος τάρταρος και η τάρταρος παρα Πινδάρω και ουδέτε

παρακείμενος έκτονα , πλεονασμό του και και εκβολή ραν το ταρταρον · οον, τάρταρα τις ηρόεντα ούτως

τούτ κέκονα . εύρον τω Χοιροβοσκώ.

Κέκρινα, Ιστέον ότι λέγει ο κανων, ότε δι' αμεταβό- Κειας , η εκ νεύρου μεταβάλλουσα έλαφος , κοιμάς τις

λου ο μέλλων , και παρακείμενος δι ' αυτού του αμεταβό- ουσα , η νεογνον ή δορκάδα.

λου και του κ. κείρω κερώ κέκαρκα , πλην των ημαρ- Κεμας, ο κοιμώμενος έλαφος εν σπήλα , και μήπω δυ
τημένων, του νενέμηκά και των ομοίων · εισί δε ταύτα20 νάμενος εξιέναι , δια σμικρότητα.

τέμω τεμώ , νέμω νεμώ , δέμω δεμώ, βρέμω βρεμώ : Κενεμβατεί, εις κενς επιβαίνει , η επιχειρεί

τούτοις συνεξηκολούθησε και το μένω μενω δεί δε Κέλωρ, σημαίνει την φωνήν , παρά το καλεϊν κάλωρ

γινώσκειν ότι σεσημείωται και ταύτα , κρίνω κρινώ, και κέλωρ , ως 'Αρταμις " Αρτεμις.

κέκρικα, πλύνω πλυνώ πέπλυκα , κλίνω κλινώ κέκλινα, Κενος , οι μεν , ότι παρα το καίω κανος και κενός, ο
και τείνω:τενά τέτακα" ταύτα γαρ απέβαλoν τελείως κεκαυμένος και σποδός ών · και ότι τα κεκαυμένα κούφα

κατά τον παρακείμενον κεκέρδαγα και κακέρδακα . και ελαφρα γίνονται η παρα το σκηνώ σκήνος και

ζήτει εις το ρηματικών του Χοιροβοσκού 1). : . σκενός και κενός εν ώ έστι τις σκηνώσασθαι και

Κέκτη μαι , είρηται εις το μέμνηκα " λέγει γαρ Ηρωδια- βάλλειν ή παρα το κινώ κινος και κενός, τα γαρ

νός εν τω περί παθών , ότι κατα πλεονασμόν εστι του κούφα και κενα ευκίνητα, και ευβάστακτα" ή παρα

Αιολικώς , το γαρ κοινόν εστι έκτημαι το έκτησθαι:30 το γώ το χωρώ γενός και κενός , ο χωρήσαι δυνάμε
τα γαρ από του κτ αναδιπλασιάζουσι δν τρόπον ου δε νός τι , δια το μηδέν έχειν » ή ξένος ο κατεξεσμένος

από του πτ , ομοίως και το πεπταμαι, από του έπτα- και κενός.

μαι πλεονασμό του π έστι . Κενεώνος , το κούφoν εκ του κενος πλεονασμιών του και
Κελαδεινος , ο θόρυβος παρά το κέλαδος κελα- κενεός· και ποιου είδους και πλεονασμώ επεκτάσεις και

δεινός. τι έστιν επέκτασις ; συλλαβής πλεονασμός κατά το μέ

Κέλεαί με , κελεύεις με: έστι ρήμα κελεύω, και κατα σον τον αυτόν τόνον φυλάττουσα , οίον , αδελφός αδελ .

συγκοπήν της ευ κέλω , το παθητικόν κέλομαι κέλη φεός.

κέλεται, και κέλεα Ιωνικώς εκείνοι γαρ έθος έχουσι Κένται, έστι δε διάλεκτος, ως γαρ το παρ' ημίν φίλ
το τρίτο προσωπο αποβάλλειν , το τ , και ποιείν αυτό τατος Φίντατος , και το δέλτα δέντα , ο υπερσυντέλι

δεύτερον , οίον , τύπτομαι τύπτεαι , ούτως. κέλομαι κέ-40 κος κέλται κένται περί παθών.
λεται κέλεαι . Κεντηναριον , λίτραι ρ" κέντουμ γαρ Ρωμαίοι τα P

Κελαινεφές , μέλαν , ποίου σχήματος ; συνθέτου " πό φασίν.

θεν συνετίθη ; έκ τοϋ μελαίνω και του νέφος , και τα Κένταυρος , αφ' ου το των Κενταύρων γένος ο πρώ
νέφη μελαίνων και κατα συγκοπήν , ως τανύω τανύ- τος ωνομάσθη από Ίξίονός τινος » ο γαρ Ίξίων έρα

πεπλος , γίνεται κελαινεφης , συγκοπή της να συλλα- σθείς της " Ήρας , απόπειραν ποιησάμενος ο Ζευς, ει

βης , και τροπή του και εις και κανων γάρ έστιν ο λέ- άρα τολμήσει τούτο ποιήσαι , ποιήσας εαυτον νεφέλην

γων: καθόλου τα δισύλλαβα βαρύτονα συντιθέμενα , ομοίαν της " Ήρας παρέκλινεν οφθήναι αυτώ ο δε νο

εκκόπτει μίαν συλλαβών , όπως αναλογή τοϊς δισυλλά- μίσας είναι την "Ήραν συνεγένετο αυτή, και έσχεν

βοις , χωρίς του αλέξω ρήματος , ου γαρ Φύσει βαρύ. υιον ονόματι Κένταυρον , παρά το τον πατέρα αυτού

νεται, ο μέλλων γαρ αυτού αλεξησω, όθεν γίνεται ο Ίξίονα κεντάν τη αύρα τουτέστι τη νεφέλη
αλεξιφάρμακον , και ουκ αποβάλλει συλλαβην , οίον, Κένταυρος, παρά το κέντω και το αύρα , ό εστι πνοή

γανύω, γανύεις , γανύει , Γανυμήδης , εκκόπτεται μίαν του ανέμου : Φασί γαρ τον Ίξίονα της " Ήρας ομοιωθεί

συλλαβην , υφαίνει υφαιμενης και ου λέγεται υφαι- σης νεφέλη, όταν συνεγένετο αυτή εξ ης ετέχθησαν

νομένης. οι Κένταυροι και παρά το κεντείνει την αύραν ήγουν την

Κελλάριον , κεκρυμένον. Φωνήν .

Κελεος , όρνεον ταχύτατον αφ' ού το κέλλειν , τα- Κέντριον, το βούκεντρον : κέντει τον πώλον , κεντρί
χέως βαδίζειν" και τον ιστοποδα κελεόν λέγουσιν . σας τον πωλον.

αστειζόμενοι. Κέντρον , παρα το κέντω βήμα βαρύτονον , και πλεο

Κέλλω, σημαίνει δύο , το προστάσσω και το βαδίζω, εξ νασμα του ρ.

ου και το κέλλης , και έπακτροκέλλης , έστι δε είδοςβοΚεντρότυπτον , ο μαστιγίας , από του τύπτειν.

υ ) παραχ - Χοιροβοσκού. ν. Εtym. Μ . κέκρικά. 2) L. πληθυντικως .
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κενώσω .

VEIV.

Κενον , το μάταιον και κούφων , αφ' ου και το κενό Κεραυν, κεφαλήν μεγάλην έχοντα · έκ τού κέρας κέ
ρατος γίνεται κεραος οξύτονον και επειδή εκ της κέ

Κενούμενος , κατερχόμενος , μετοχή , εκ του κενώ, ρατος γενικής γέγονε , και ώφειλε προπαροξύνεσθαι

τούτο εκ του κενος δ' σημαίνει τον μάταιον , τούτο αλλ' επειδή κανών εστιν ο λέγων , ότι τα εις ος λή

παρά το χέω χενος και κενός , ο διεφθαρμένος" ση- γοντα καθαρα τρισύλλαβα τω α μόνω παραληγόμενα

μαίνει δε και άλλο : καινον το νεωστι κατεσκευασμέ- οξύνεται , οίον , Δαναός , αλαος , εξ ου και αλαοσκο

νον , και γίνεται παρά το Φαίναν φαινον και καινον : πία, αγλαος, γεγραμμένος , ταναός ο μακρος , τούτοις

ήγουν το διαφανές ή λαμπρόν. συνεξηκολούθησε και το κεραός.

Kεντυρίωνες, μανδάτωρες. Κερατινη, παρά το κέρας κέρατος κερατινή.

Κεντηριων, εκατόνταρχος. τοΚεραυνός , η μεταφορά από των ζώων των τοίς κέρασε

Κεραβας , και τα ακρωτήρια των ορέων , τουτέστι τας χρωμένων και διαφθειρόντων , παρά το κεραΐζειν και

κορυφας βαίνων , οιονεί ορειβάτης κέρατα γαρ λέ. το αύειν ό έστι καίειν .

γουσι πάντα τα άκρα , ως φησί Πίνδαρος, οίον, υψικέ- Κεραυνός, βροντή ή χάλαζα , παρά το καίειν την
'. ρατα πέτραν , αντί του υψηλα ακριυτήρια. έραν , ήγουν την γην.

Κέραμος , 'Απολλόδωρος φησί παρά την κεκαυμένην ΚερδαλεόΦρον , πανούργε το. Φρόνημα, ή παρά το
έραν ήγουν γήν έρα έραμος και πλεονασμό του και κέ- είς τα κέρδη τον νούν έχων: τουτέστιν ο κερδαίνειν

ραμος " οι δε παρα το κεκάσθαι τη έρα . Φρονών: παρα την Φρένα και το κερδαλέων: τουτ'.
Κέραμος , το δεσμωτήριον παρά τους γλωσσογράφους : έστιν ο κερδαίνειν Φρονων ή δια λόγων την ψυχήν
παρά Κυπρίοις το αγγείον : παρα δε 'Αριστάρχω και απατών.

πιθος. 20Κερδαίνειν , παρα το κέρδος : η παρα το κέαρ ιαί

Κερά μειον, αγγείον οστράκινον , ή ο πίθος. νειν , ό εστιν ευφραίνειν.

Κεράμβηλος, οίον , κάμφηλος , κραδήψηλος , κραδη- Κερδαλέης , συνετής, ωφελίμου, η πανούργου παρα
Φηλούσα , και παραλογιζομένη ανθρώπους κραδή δε το κερδώ, ή έστιν αλώπηξ έστι δε πανουργότατον

ου μόνον συκής ο κλάδος , αλλά πάν ακρόδρυον · παρα ζώον.

το κραδαίνεσθαι . Κέρβερος , παρά το κάρβαρος , και παρά το την κάραν
Κεραίζειν, διαφθείρειν , αφανίζειν ή μεταφορα από βαρεϊν τρικέφαλος γαρ ήν κύων έν άδου , ως μυ

των κερασι χρωμένων ζώων , παρα το κέρατος. θεύεται κύωνος κέρβερος.

Κεραϊστής, τόπος Μηλίτων από τούτων , ότι κέρατα Κέρδος , παρά το κέαρ ηδύνειν , ό εστιν ευφραί
του άρρενος τραγήλου αμελγομένου υπ ' αυτού πήξει

• εκεί, ως Καλλίμαχος εν λάμβους. 3οΚερδώ , ή αλώπηξ , υποκοριστικώς , ως παρ' Αισχύλω "

Κέραιρε , κίρνα , από το κερω κεραίρω , ως μένω με- ως ειδώ και υψώ , αντί του είδοθεη και υψιπυλή , και

ναίνω ή κέραιρε , κερή κεραίνω. το κερδων αντί του κερδαλέα , η απατητική ή ως
Κεραννυς , μετοχή, αντί του κεράας έστι κέρας , και παρα το είδα και υψώ ούτω και παρά το κέρδος κερ

. εξ αυτού κερω κεράτω, και εκ του κερώ κερύω και δω , η κερδαλέα και πανούργος.

κεραννύω, και παράγωγον εις μι κεράννυμι , και η Κερκίς , κρέκω γαρ προκαταρχει ρήμα , οίον, γλυκεία
μετοχη κεραννυς δια των δύο νν: τα απο τών εις ω μάτερ" και ούτι δύναμαι κρέκειν τον ιστόν κρέκο.

περισπωμένων , δια του νυω γινόμενα , δια του νν αρεκις , και καθ' υπερβιβασμόν κερκίς : παρα το κρέ

γράφεται , οίον , πετώ πεταννύω , χω χωννύω , σβώ κειν ό έστιν ηχεϊν περί παθών.

σβεννύω, ρω ρωννύω και ζω ζωννύω. Κέρκυρ, προς τούτο Κέρκυρ ουκ είρηται , ου πρόσκειτα
Κέρας , η θριξ , δια το τοϊς κέρασιν εκφύεσθαι", οι δε40 ημίν , ει άρα γενέσθαι , αλλά τι ειρήκασιν "Ελληνες.

φασίν , ότι η εκ του βάθους εις ημάς υπο της θερ;
'Αλκμάν Φησί, και Κέρκυρος ηγείται από ευθειας της

μασίας αναφερομένη. Κέρκυρ" αλλ' ουκ είρηται , ουκ άρα έρεται της απο
Κέρας , παρά το κάρα , έτει εκ της κεφαλής εστι , και

κοπής , αλλά κλίσεώς έστι μάλλον , ου μεταπλασμός :

το κεραίζειν εκ των ζώων , και τους κέρασι μάχεται : είπερ ευθεία Κέρκυρ , ο μη είρηται , ώσπερ ου ψίθυρ ,
και ο κέραυνος φθαρτικός ών και το κέρμα κατακε- μάρτυρ, αλλα μην ουδε "Ιλλυρ " αλλα το "Ιλλυρας με .
κομμένον εις πολλά και κειρεία , στενα όντα πλέ

ταπέπλασται κατα την αυτην πτώσιν , ώστε ταύτα με
γματα , οίον , έφθινηκυίαι: το δε κεραΐζειν δύναται,

ταπλισμός τους Ιλλυρίους και Κερκυραίους ", ου γαρ
παρα το κήρα τον θάνατον τον φθείροντα και θανα- - είρηται ούτε η ευθεία , ούτε η γενική και δοτική » αλλά

τούντα . κατα την αυτην πτώσιν είρηται μεταπέτλασται' ερη

Κέρας , σημαίνει διάφορα την τρίχα παρα το τοϊς κέ-50 ται δε ψιθυρ και μάρτυρ, αφ' ων η κλίσις " ούτως
ρασιν ομοίους εμφύεσθαι , και γίνεται παρά το κείρω “Ηρωδιανός.

το κόπτω σημαίνει δε και την δόξαν , και γίνεται Κερκόπων , δολίων , πανούργων , υπερηφάνων: η γένος

παρα το ερώ , το επιθυμώ , έρας και κέρας " την γαρ πιθήκων , οίον , καθάπερ τη κέρκα ή αλώπηξ τους θη

δόξαν πάντες επιθυμούσιν " και εις το κάρα , και κεί
ρευτικούς κύνας απατώσα τηδε καχείτε περιτρεπομένη.

ρεία και κρατήρ. εφαμίλλως και ούτοι τους απλουτέρους φενακίζουσι τη

Κεράσαι , το επιχέειν οίνον από παλαιου έθους: πάλαι κέρπη των λόγων ωσαύτως και κερκογνώμονες.

γαρ έχρώντο κέρατι αντί του προχόου. Κέρκος , η ούρα , παρά το κέρκειν , και εστι ήχον ποιείν

Κεράσιον , δια το είναι κηρρών ήγουν πυρρόν : δια τελειν .

το εν τω ιδίω παιρα σαίνειν ή σείνεσθαι. 6οΚερκίς, είδος φυτού , εξ ου και κερκίδιον , το των γν

Κέρατα, δια το εις την καραν τείνεσθαι. ναικών εργαλειον.

Κεράσαι , το παλαιόν εν κέρατι έπινον, όθεν και ημείς Κερκίς , το κερκίδιον, παρά το κρέκω , το πλήττα
το αυτο ποιούμεν. κρεκίς , και υπερβιβασμα κερκίς και του λέοντος και

.

9



! 318517317 Κ ΗΚ ΕΚΕ

>

:

>

ουρα κέρκος λέγεται , πλεκτικός γάρ έστιν εκ του αων προσφέρουσιν , οι δε Αιολείς δια του εων· ο δε

κρέκο γί ετι κέρκος και κερκίς . Ζηνόδοτος γράφει το λαι δίφθογγον , ως κτητικών

Κέρδος, παρα το χείρ χερος χέρδος και κέρδος " κυ- αυτό λαμβάνων κακώς δε · κανων γάρ έστιν ο λέ

ρίως δε το δια των χειρών διδόμενον επ ' ωφελεία : γων , το κτητικών επί των σωματικών μερών λαμβα- .

ετυμολογείται δε παρα το κέαρον και το άδω το αρέ- νόμενον κατατεθνηκότος θέλει παραλαμβάνεσθαι , οίον,

σκω. το την ψυχήν ευφραίνον ή παρα το κέαρ και βοεία κεφαλη, η τού τεθνηκότος βοος κεφαλής αν

το ηδύ.
θρώπειος τους και του τελευτηκότος, ου γαρ επί ζώντων

Κερα , ότι εν τοις κέρασαν οι παλαιοί έπινον , προ του είπη τις αν· διο και μέμφονται Ζηνόδοτον , επειδή το

ευρεθήναι αυτοί , την των ποτών χρείαν... αρνών εκ κεφαλής 4) ανεγίνωσκε κτητικόν : κτητική

Κερδεις, παρά το κέρατος γέγονε κατα συγκοπήν τούτο γαρ φωνή έχρήσατο επι ζώντων των αρχών ουκ έπα
ατ κερόεις εξ ου το θηλυκόν κερατόεσσα , και συγ- θε δε πλεονασμόν , αλλά διαίρεσιν.

κοπή κερόεσσα και κράσει κερoύσα· οίον , νόμος δέ τι Κεχανδότα, χάζω, χάσω , κέχαδα , κεχαδως, κεχα

κερούσα ) : περί παθών. δότος , κεχαδότα, και πλεονασμό του ν κεχανδότα και

Κεραμις , δια του ι. τα γαρ εις ισ θηλυκα οξύτονα αόριστος έχαδον , έχαδες , έχαδε.

υπέρ μίαν συλλαβην κοινολεκτούμενα , αποστρέφονται Κεχαρηότα, εμώ κεχαρηότα θυμώ , ούτε από του
την ει δίφθογγον · οίον, ασπίς , δανες , βολές , κρηπίς, χαίρω γέγονε , επειδή ο παρακείμενος κέχαρκά εστιν,

ψηφίς, κνημίς ούτως ούν και κεραμίς» πρόσκειται ούτε από του χαιρώ αλλ' από του χαίρω γίνεται

κοινολεκτούμενακαι επειδή το ευσεβείς και αίολείς δια χαρώ, ως φαίνω Φανά , ού ο παρακείμενος κεχάρηκα,

της ει διφθόγγου γράφουσιν. η μετοχή κεχαρηκότα , και κατ ' αφαίρεσιν Ιωνικών

Κέρτομος, ο σκώπτης: τινές δε , και το κέαρ τέμνων των20 του κ κεχαρηότα.

ακουόντων , δια το παράλογιστικών των λόγων , ωσεί Κεχαροίατο, δευτέρου μέλλοντος παθητικού ευκτικού,
ψυχητoμός. τρίτου των πληθυντικών : οι γαρ "Ίωνες πάν δήμα ευ

κερτομέων , ερεθιζων , χλευάζων , και κερτομίοις έρε- κτικόν τρίτου προσώπου των πληθυντικών, κατα μετά

θιστικούς , παροξυντικοίς , χλευαστικούς , απατηλοϊς . θεσιν του και εις α πρόσφερονται: οίον , μνήσαιντο μνη

Κερτομώ , σχήμα παρασύνθετον , έκ τού κέρτομος , σαίατο , πύθοϊτο πυθοίατο , λέγοιτο λεγοίατο : έστιν

τούτο εκ του κέαρ τέμνειν , οιονεί ο χλευαστής και ούν εκ του χαίρω ρήματος , ο β αόριστος έχαρον , έχα

εις το επεκερτόμουν. ρην , έχαροίμην, μετα αναδιπλασιασμόν κεχαροίμην το

Κεστος , ο διαπεποικιλμένος , και διακεκερτημένος ζωστής : δε χαίρω έκ τού γώ το χωρώ.

παρά το κάζω το κοσμώ γίνεται ρηματικόν όνομα κα- Κεχολώσεται , από του χολώ χολώσω , κεχόλωκα ,

στος και κεστος και κεκοσμημένος : η παρα το κέντώ3ο κέχόλωμαι, κεχόλωσαι και ο μετ' ολίγων μέλλων κε

βήμα βαρύτονον , ένθα και κέντορες ίππων: ο μέλλων χολώσεται διαφέρει και μέλλον του μετ' ολίγου μέλ

κενσω Αιολικώς , κένσαι όμοκλήσας, γίνεται ρηματικών λοντος · ότι ο μέν μέλλων αόριστός έστι , ο δε μετ'

όνομα κενστός και κεστος , εξ ου και πολύκεστον εμας ολίγων μέλλων ωρισμένος.

ο πολυκέντητος γίνεται. έκ τού πολυκέντητον είναι ταϊς Κήδεσθαι , το λυπείσθαι , αλλα και το φροντίζειν "

ραφαίς . είρηται εις το κήδω.

Κεστος, παρα το κάζω καστος και κεκοσμημένος ταϊς Kήδω, το φροντίζω, παρά το έδαν το εσθίω , κατεσθί.
δια ... και κατα μετάθεσιν του α εις εκεστός. ουσι γαρ τρόπον τινα εαυτούς οι μεριμνώντες· όθεν

Kευθμός , εκ του κεύθω κευσμός και Αιολικώς κευθμός, και μελεδώνη η Φροντίς , παρά το τα μέλη έδειν · λοι

ως κλαύσω κλαυσμος και κλαυθμός , καί μηνισμος μη- πον έδω τροπή του ε εις η και πλεονασμό του και

νιθμός: εκ δε του κευθμος γίνεται κευθμων γαίης40 κήδω και κηδω το λυπώ σημαίνει δε και το θάπτω

εν κευθμώνι κακά , δ' επέρτετος έργων. και γίνεται παρά το χώ το χωννύω , ου ο μέλλων

Kευθμών, και αφεγγής τόπος και κρύφιος, παρά το χήσω και μετάγεται ο μέλλων εις ενεστώτα, και

κεύθω το κρύπτω, κευθμων διατι οξύνεται και τα εις τροπή του και εις και και του σ εις ο κήδω, εξ ου και

μων δισύλλαβα επί καιρού λαμβανόμενα και τοπικά , κηδεύω κήδεια.

έχοντα εν τη προ τέλους συλλαβή το ν 4, εκτεταμέ- Κηδεμων ,Κηδεμων, Φροντιστής , προνοητής , ώσπερ παρά το
νον , οξύνεται : λειμων , χειμων , κευθμών. άγω ηγεμών , ούτω και παρά το κήδω κηδεμών : το δε

Κεφαλή, παρα το κάρφος και Φαλη , και κεφαλή και ψιλον διατι ; τα δια του εμον ονόματα οξύτονα δια

καταξηρος τόπος και οστώδης , η κατα Απολλόδωρου του ε γράφεται , και δια του ος κλίνεται , και τρέ
καλύφη τις ούσα , παρά το καλύπτειν και σκέπειν τον πoυσι το ω εις ο επί της γενικής και εις το ηγε-,

εγκέφαλον · τινές δε , παρά το εκείσε κείσθαι τα Φαη.50 μών και άλλως · τα εις μων οξύτονα ένι φωνήεντι

κεφαή τις ούσα, και κεφαλής, οι δε παρά το κάπω παραλήγεται , οίον , ηγεμων και κηδεμών.

το πνέω, καπαλή και κεφαλή, οιονεί ή διαπνέουσα, Κήδετο, ο Αρίσταρχος αντί του ημιάτο και εστι
αθεν και κήπος και διαπνεόμενος τόπος διο και εν ταις μετα της περί δηλοί δε και το εφρόντιζε κήδετο οι
οικίαις τον ανατεμνόμενον τόπον προς ανάπαυσιν λέ- κείων , ούς κτήσατο δος Οδυσσεύς , και την κατ' επι

γομεν κήπον , παρά το κάπω το πνέω: απο δε ψυχήν γαμίαν συγγένειαν.

εκαπυσσε 3) , τουτέστιν απέπνευσε. Κηδεστής, και κατ ' επιγαμβρίαν συγγενής : τουτέστιν

εφ αλη, παρά το κύειν αυτήν τα ωφέλιμα ήγουν το και τε πατηρ της γεγομένης , και αυτός ο γαμών : παρα

εν αυτή έχειν τα ωφελούντα τον άνθρωπον αισθη- το κηδω το φροντίζω γίνεται ρηματικόν όνομα κήδος :

τήρια. κηδoς δε είρηται η κατ' επιγαμίαν συγγένεια επεί εκ

εφαλέων, άκρων , και κανών: οι μεν Δωριείς δια τούβο προνοίας και κηδεμονίας συνίσταται παρά το κήδω ουν

9
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Κενον , το μάταιον και κούφον , αφ' ου και το κενω Κεραυν , κεφαλήν μεγάλην έχοντα· έκ τού κέρας κέ.
ρατος γίνεται κεραός οξύτονον και επειδη εκ της κέ

Κενούμενος , κατερχόμενος , μετοχή, εκ του κενώ, ρατος γενικής γέγονε, και ώφειλε προπαροξύνεσθαι:
τούτο εκ του κενούς και σημαίνει τον μάταιον , τούτο αλλ' επειδή κανών εστιν ο λέγων , ότι τα εις ος λή

παρά το χέω χενος και κενός , ο διεφθαρμένος" ση- γοντα καθαρα τρισύλλαβα τω και μόνο παραληγόμενα
μαίνει δε και άλλο καινόν το νεωστι κατεσκευασμέ- οξύνεται , οίον , Δαναός , αλαος , εξ ου και αλαοσπο

νον , και γίνεται παρα το Φαίνα Φαινόν και καινον: πία , αγλαός, γεγραμμένος , ταναος και μακρος , τούτοις

ήγουν το διαφανές ή λαμπρόν. συνεξηκολούθησε και το κεραός.

Kεντυρίωνες, μανδάτωρες.. Κερατινη, παρα το κέρας κέρατος κερατινή.

Κεντηριων, εκατόνταρχος. τοΚεραυνός , η μεταφορά από των ζώων, των τοϊς κέρασε

Κεραβας , και τα ακρωτήρια των ορέων, τουτ'έστι τας χρωμένων και διαφθειρόντων , παρά το κεραΐζειν και

κορυφας βαίνων , οιονεί ορειβάτης κέρατα γαρ λέ- το αύειν ο έστι καίειν .

γουσι πάντα τα άκρα, ως φησί Πίνδαρος, οίον, υψικέ- Κεραυνός , βροντή ή χάλαζα , παρά το καίειν την
ρατα πέτραν , αντί του υψηλα ακρωτήρια. έραν, ήγουν την γην.

Κέραμος , 'Απολλόδωρος Φησί παρά την κεκαυμένη » ΚερδαλεόΦρον , πανούργε το . Φρόνημα, ή παρά το
έραν ήγουν γήν έρα έραμος και πλεονασμώ του κέ- εις τα κέρδη τον νούν έχων: τουτέστιν ο κερδαίνειν

ραμος " οι δε παρα το κεκάφθαι τη έρα. Φρονών, παρά την Φρένα και το κερδαλέων τουτ '.

Κέραμος, το δεσμωτήριον παρα τοϊς γλωσσογράφους: έστιν ο κερδαίνειν Φρονών : η δια λόγων την ψυχήν

παρά Κυπρίοις το αγγείον : παρα δε 'Αριστάρχω και απατών .

πιθος . 20Κερδαίνειν , παρα το κέρδος ή παρα το κέαρ ιαί
Κεραμειoν , αγγείον οστράκινον, ή ο πίθος. νειν , ό εστιν ευφραίνειν.

Κεράμβηλος, οίον , κάμφηλος , κραδήψηλος , κραδη- Κερδαλέης , συνετής , ωφελίμου, η πανούργου παρα
Φηλούσα, και παραλογιζομένη ανθρώπους κραδή δε το κερδώ , ή έστιν αλώπηξ έστι δε πανουργότατον

ου μόνον συκής ο κλάδος , αλλά πάν ακρόδρυον · παρα ζωον.

το κραδαίνεσθαι. Κέρβερος, παρά το κάρβαρος , ή παρα το την κάραν
Κεραίζειν, διαφθείρειν , αφανίζειν ή μεταφορα από βαρεϊν τρικέφαλος γαρ ήν κύων έν άδου , ως μυ

των κερασι χρωμένων ζώων , παρα το κέρατος. θεύεται κύωνος κέρβερος.

Κεραϊστής , τόπος Μηλίτων από τούτων , ότι κέρατα Κέρδος , παρά το κέαρ ηδύνειν , ό εστιν ευφραί
του άρρενος τραγήλου αμελγομένου υπ' αυτού πήξει

εκεί, ως Καλλίμαχος εν λάμβοις. 3οΚερδω , ή αλώπηξ , υποκοριστικώς , ως παρ' Αισχύλι"

Κέραιρε , κίρνα , από του κερω κεραίρω , ως μένω με. ως ειδώ και υψώ , αντί του είδουθεή και υψιπυλή, και

ναίνω ή κέραιρε, κερω κεραίνω. το κερδω αντί του κερδαλέα , η απατητική :

Κεράννυς , μετοχή, αντί του κεράας " έστι κέρας , και παρά το είδώ και υψώ ούτω και παρά το κέρδος κερ

εξ αυτού κερω κεράτω, και εκ του κερώ κερύω και δω , η κερδαλέα και πανούργος.

κεραννύω, και παράγωγον εις μι κεράννυμι , και η Κερκίς , κρέκω γαρ προκαταρχει ρήμα , οίον , γλυκεία
μετοχη κεραννυς δια των δύο νν : τα απο τών εις μάτερ και ούτε δύναμει κρέκειν τον ιστόν κρέκα

περισπωμένων , δια του νυω γινόμενα , δια του νν αρεκλς, και καθ' υπερβιβασμόν κερκίς : παρα το κρέ

γράφεται , οίον , πετώ πεταννύω , χω χωννύω , σβω κειν ό έστιν ηχεϊν· περί παθών.

σβεννύω, δώ ρωννύω καιζω ζωννύω. Κέρκυρ , προς τούτο Κέρκυρ ουκ είρηται , ου πρόσκειτα
Κέρας , η θριξ δια το τοίς κέρασιν εκφύεσθαι οι δέ40 ημίν, ειάρα γενέσθαι, αλλά τι ειρήκασιν " Έλληνες." δεηο

φασίν , ότι η εκ του βάθους εις ημάς υπο της θερ,
'Αλκμάν φησί, και Κέρκυρος ηγείται από ευθειας της

μιασίας αναφερομένη. Κέρκυρ " αλλ' ουκ είρηται, ουκ άρα έρεται της απο
Κέρας , παρα το κάρα , επεί εκ της κεφαλής εστι , και κοπής , αλλα κλίσεώς έστι μάλλον , ου μεταπλασμός :
το κεραΐζειν εκ των ζώων , και τους κέρασι μάχεται είπερ ευθεία Κέρκυρ , ο μη είρηται , ώσπερ ου ψίθυρ ,

και ο κέραυνος φθαρτικός ών και το κέρμα κατακε
μαρτυρ , αλλά μην ουδε "Ιλλυρ" αλλα το “Ιλλυρας με

κομμένον εις πολλά και κειρεία , στενα όντα πλέ ταπέπλασται κατα την αυτην πτώσιν , ώστε ταύτα με.
γματα , οίον , έφθινηκυίαι: το δε κεραΐζειν δύναται ταπλασμός τους Ιλλυρίους και Κερκυραίους , ου γαρ
παρα το κήρα τον θάνατον τον φθείροντα και θανα είρηται ούτε η ευθεία , ούτε η γενική ή δοτική » αλλά

κατα την αυτην πτώσιν είρηται μεταπέτλαστι: ερα

Κέρας , σημαίνει διάφορα την τρίχα παρα το τους κέ-50 ται δε ψίθυρ και μάρτυρ, αφ' ων η κλίσις " ούτως
ρασιν ομοίως εμφύεσθαι , και γίνεται παρά το κείρω “Ηρωδιανός.

το κόπτω σημαίνει δε και την δόξαν, και γίνεται Κερκόπων , δολίων , πανούργων , υπερηφάνων: η γένος
παρα το ερώ , το επιθυμώ , έρας και κέρας" την γαρ πιθήκων , οίον , καθάπερ τη κέρκα ή αλώπηξ τους θη

δόξαν πάντες επιθυμούσιν " και εις το κάρα , και κει- ρευτικούς κύνας απατώσα τήδε κακείσε περιτρεπομένη.

ρεία και κρατήρ. εφαμίλλως και ούτοι τους απλουτέρους φενακίζουσι τη

Κεράσαι , το επιχέειν οίνον από παλαιου έθους: πάλαι κέρκο των λόγων ωσαύτως και κέρκογνώμονες.

γαρ έχρώντο κέρατι αντί του προχόου. Κέρκος , η ό
τελειν .

το εν τώ ιδίω καιρώ σαίνειν ή σείνεσθαι. 6οΚερκίς , είδος φυτού , εξ ου και κερκίδιον , το των γκ
κέρατα , δια το εις την καραν τείνεσθαι. ναικών εργαλείον.

Κεράσαι , το παλαιόν εν κέρατι έπινον , όθεν και ημείς Κερκίς , το κερκίδιον , παρά το κρέκω , το πλήττα
το αυτό ποιούμεν. κρεκις , και υπερβιβασμού κερκίς και του λέοντος ή

.

τουντα.

Κεράσι , διά τοείναι κηδρον ήγουν πυρρόν: η δια Κές: ήούρα , παρά το κέρκειν , και έστιήκον ποιείν
η
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ουρα κέρκος λέγεται , πλεκτικός γάρ έστιν εκ του αων προσφέρουσιν , οι δε Αιολείς δια του εων · ο δε

κρέκο γί εται κέρκος και κερκίς . Ζηνόδοτος γράφει το λαι δίφθογγον , ως κτητικών

Κέρδος, παρα το χειρ χερος χέρδος και κέρδος" κυ- αυτό λαμβάνων κακώς δε· κανων γάρ έστιν ο λέ

ρίως. δε το δια των χειρών διδόμενον επ' ωφελεία γων , το κτητικών επί των σωματικών μερών λαμβα.

ετυμολογείται δε παρα το κέαρον και το άδω το αρέ- νόμενον κατατεθνηκότος θέλει παραλαμβάνεσθαι , οίον,

σκω.το την ψυχήν ευφραίνον ή παρα το κέαρ και βοεία κεφαλή, η τού τεθνηκότος βοός κεφαλής, αν

το ηδύ. θρώπειοςτους και του τελευτηκότος, ουγαρ επί ζώντων

Κερώ , ότι εν τοις κέρασαν οι παλαιοί έπινον, προ του είπη τις αν · διο και μέμφονται Ζηνόδοτον , επειδή το

ευρεθήναι αυτοί , την των ποτών χρείαν. αρνών εκ κεφαλής 4) ανεγίνωσκε κτητικόν '' κτητική

Κορδεις , παρά το κέρατος γέγονε κατα συγκοπήν τούτο γαρ φωνή έχρήσατο επι ζώντων των αρχών ουκ έπα
ατ κερσεις εξ ου το θηλυκόν κερατόεσσα , και θε δε πλεονασμόν , αλλά διαίρεσιν.

κοπή κερόεσσα και κράσει περούσα· οίον , νόμος δε τι Κεχανδότα, χάζω, χάσω , κέχασα , κεχαδως, κεχα
κερούσα ) : περί παθών. δότος , κεχαδότα , και πλεονασμό του ν κεχανδότα και

Κεραμις , δια του ι. τα γαρ εις ις θηλυκα οξύτονα αόριστος έχαδον , έχαδες , έχασε.

υπέρ μίαν συλλαβην κοινολεκτούμενα , αποστρέφονται Κεχαρηότα , εμώ κεχαρηότα θυμώ, ούτε από του

την ει δίφθογγον · οδον, ασπίς ,δανες , βολές , κρηπίς, χαίρω γέγονε , επειδή ο παρακείμενος κέχαρκά εστιν,

ψηφις , κνημίς : ούτως ούν και κεραμίς » πρόσκειται ούτε από του χαιρώ αλλ' από του χαίρω γίνεται

κρινολεκτούμενα , επειδή το ευσεβείς και αιόλείς δια χαρώ, ως φαίνω Φανώ , ου ο παρακείμενος κεχάρηκα,

της ει διφθόγγου γράφουσιν. η μετοχή κεχαρηκότα , και κατ' αφαίρεσιν Ιωνικών

Κέρτομος, ο σκώπτης: τιμές δε , ο το κέαρ τέμνων των2ο του και κεχαρηότα.
ακουόντων , δια το παραλογιστικών των λόγων, ώσει Κεχαροίατο, δευτέρου μέλλοντος παθητικού ευκτικού,

ψυχητoμός . τρίτου των πληθυντικών · δι γαρ "Ίωνες παν ρήμα ευ

Κερτομέων , ερεθιζων , χλευάζων , και κερτομίοις έρε- κτικόν τρίτου προσώπου των πληθυντικών, κατα μετά

θιστικούς , παροξυντικοίς , χλευαστικούς , απατηλοΐς . θεσιν του και εις α πρόσφερονται : οίον , μνήσαιντο μνη

Κερτομώ, σχήμα παρασύνθετον , έκ τού κέρτομος , σαίατο , πύθοιτο πυθοίατο , λέγοιτο λεγοίατο ' έστιν

τούτο έκ τού κέαρ τέμνειν , οιονεί ο χλευαστής και ούν εκ του χαίρω ρήματος , ο βαόριστος έχαρον , έχα
εις το επεκερτόμουν . ρην , έχαροίμην, μετα αναδιπλασιασμόν κεχαροίμην το

Κεστος, ο διαπεποικιλμένος, και διακεκερτημένος ζωστήρ δε χαίρω έκ τού γώ το χωρώ.

παρά το κάζω το κοσμώ γίνεται ρηματικών όνομα κα- Κεχο λώσεται, από του χολή χολώσω, κεχόλωκα,

στος και κεστος και κεκοσμημένος : ή παρα το κέντώ3ο κεχόλωμαι , κεχόλωσαι και ο μετ' ολίγων μέλλων κε

βήμα βαρύτονον , ένθα και κέντορες ίππων · ο μέλλων χολύσεται διαφέρει και μέλλον του μετ' ολίγου μέλ

κένσα Αιολικώς , κένσαι όμοκλήσας , γίνεται ρηματικών λοντος· ότι ο μέν μέλλων αόριστός έστι , ο δε μετ'

όνομα κενστος και κεστος , εξ ου και πολύκεστον εμας ολίγων μέλλων ωρισμένος.

ο πολυκέντητος γίνεται . έκ τού πολυκέντητον είναι ταϊς Κήδεσθαι , το λυπείσθαι , αλλα και το φροντίζειν

ραφαίς . είρηται εις το κήδω.

Κεστος, παρά το κάζω καστος και κεκοσμημένος ταϊς Kήδω, το φροντίζω , παρά το έδω το εσθίω , κατεσθί
δια ... και κατα μεταθεσιν του α εις εκεστός. ουσι γαρ τρόπον τινα εαυτούς οι μεριμνώντες· όθεν

Kευθμος , εκ του κεύθω κευσμός και Αιολικώς κευθμος, και μελεδώνη η Φροντίς , παρά το τα μέλη έδειν · λοι

ως κλαύσω κλαυσμός και κλαυθμός , και μηνισμος μη- πον έδω τροπή του ε εις η και πλεονασμό του και

νιθμός εκ δε του κευθμός γίνεται κευθμων γαίης40 κήδειο" και κήδω το λυπώ σημαίνει δε και το θάπτω
εν κευθμώνι κακά , δ' επέρτετος έργων. και γίνεται παρά το χώ το χωννύω , ου ο μέλλωνο

Kευθμών , και αφεγγής τόπος και κρύφιος , παρά το χήσω και μετάγεται ο μέλλων εις ενεστώτα, και

κεύθω το κρύπτω , κευθμων διατι οξύνεταικαι τα εις τροπή του και εις και και του σ εις δ κήδω, εξ ου και

μων δισύλλαβα επί καιρού λαμβανόμενα ή τοπικά, κηδεύω κήδεια .

έχοντα εν τη προ τέλους συλλαβή το να εκτεταμέ- Κηδεμών , Φροντιστής , προνοητής ,προνοητής , ώσπερ παρά το
νον , οξύνεται : λειμων , χειμων , κέυθμών. αγώ ηγεμών, ούτω και παρά το κήδω κηδεμών : το δε

Κεφαλή , παρα το κάρφος και Φαλή , και κεφαλή και ψιλον διάτι ; τα δια του εμων ονόματα οξύτονα δια

κατάξηρος τόπος και οστώδης και η κατα Απολλόδωρου του και γράφεται , και δια του ος κλίνεται, και τρέ

καλύφη τις ούσα , παρα το καλύπτειν και σκέπειν τον πoυσι το ω εις ο επί της γενικής και εις το ηγε ,

εγκέφαλον · τινές δε , παρά το εκείσε κείσθαι τα Φαη.5ο μών και άλλως· τα εις μων οξύτονα ένι φωνήεντα.:

κεφαή τις ούσα , και κεφαλή: οι δε παρά το κάπω παραλήγεται , οίον , ηγεμων και κηδεμών.

το πνέω , καπαλή και κεφαλή , οιονεί ή διαπνέουσα, Κήδετο, ο Αρίσταρχος αντί του ήνιάτο" και εστιη ο

άθον και κήπος και διαπνεόμενος τόπος" διο και εν ταις μετα της περί δηλοί δε και το εφρόντιζε κήδετο οι

οικίαις τον ανατεμνόμενον τόπον προς ανάπαυσιν λέ- * κείων , ούς κτήσατο δτος Οδυσσεύς , και την κατ ' επι

γομεν κήπον , παρά το κάπω το πνέω από -δε ψυχήν γαμίαν συγγένειαν.

εκάπυσσε 3) , τουτέστιν απέπνευσε. Κηδεστης , και κατ' επιγαμβρίαν συγγενής: τουτέστιν
Κεφαλή, παρα το κύειν αυτην τα ωφέλιμα ήγουν το ό τε πατηρ της γεγομένης , και αυτός ο γαμών : παρα

εν αυτή έχειν τα ωφελούντα τον άνθρωπον αισθη- το κηδω το Φροντίζω γίνεται ρηματικό όνομα κήδος :

τήρια. κήθος δε είρηται η κατ' επιγαμίαν συγγένεια επεί εκ

Κεφαλέων, άκρων , ο κανών : οι μεν Δωριείς δια τούβο προνοίας και κηδεμονίας συνίσταται παρά το κήδον ουν

4

>

1 ) corr. ν. Ειym. Μ. 2) το , (Sic ) male . 5 ) 11. ΧΧΙΙΙ, 467 . 4 ) 11. 111 , 273. 11: ' , Ι. (::
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γίνεται κηδεστης : η παρά το κήδω το φροντίζω κηδε . κείσθαι και πίνειν' η πάλιν κήπος , δια το χήνεσθαι

στής : εκ προνοίας γαρ φροντίδος οι αμφότεροι συνίσταν το πότιμον .

ται τοδε Κηδέστης το κύριον όνομα βαρύνεται , ως κήρ , περισπωμένως μεν την ψυχήν παρα το κέαρ και
θυος Θυέστης : το δε κηδεστής οξύνεται ως προσηγορικόν. παρά το δίκην κηρού απομάττεσθαι τα μαθήματα. οξυ

Κηδεστοι, οικειότατοι, Φροντιστικώτατοι , παρά το κή- τόνως δε την θανατηφόρον Μοϊραν ήτοι κακήναι επί

δω το δε κήδω παρα το ήδω το ευφραίνομαι. φέρουσαν και έν άδου ποταμοί Πυριφλεγέθων και
Κήδεα , κακα, λύπας , πένθη , δια το ανιασθαι , και 'Αχέρων και εις το καιριώτερον , και μάκαρ και νε

οιονεί καίεσθαι επ' αύτοΐς . κρου.

Κηκαι ας , ή κακολόγος κηκα γαρ η λοιδωρία , εξ ου και Κηρ, ο θάνατος , εκ του έκηα γίνεται τους γαρ απο
κηκασμός και λοιδωρία , γίνεται δε εκ του κακός , καίτο θανόντας έκαιον οι παλαιοί.

του κακώς αφίει ) , αντί του μεθ' ύβρεως: οι δε κη- Κηρος, ότι καιόμενος με ή παρα το καίω , καύσω ,
κας την μελανίαν , όθεν “Ρωμαίοι τον τυφλον κηκόν έκαυσα , αποβολή του και και σ έκαα, και εξ αυτού

καρος και κηρος ο καιόμενος ετυμολογείται δε παρα
Κηκας , αλώπηξ , κακόποιος , χλευαστικός : Καλλίμα- το καίεσθαι ραδίως.

χος , κηκάδος εν γλώσσα. Κηρύκειον, εισί τινα από τών εις διπλούν λεγόντων

Κηκις , σημαίνει τα κηκίδια δια του ι , τώ λόγω του γινόμενα, δια του ειoν, άτινα δια δίφθογγου γράφε

κεραμίς. ται: οίον , κύκλωψ κυκλώπειού , σημαίνει δε το του

Κηλον , το ξύλινον βέλος , παρά το κάλαν το δηλούν το κύκλωπος φοίνυξ , φοινύκειον , σημαίνει δε το του

ξύλον" κατα δε γλωσσογράφους βέλη θεία , τουτέστιν Φοίνυκος" ούτως ούν και κήρυξ κηρύκειον Ιστέον ότι

αστραπας και βροντάς ώχετο κήλα θεοί παρά τον20 εστι και κηρύκιον δια του ιώτα , όπερ επί μόνης της
κήσω μέλλοντα , τον δηλούντα το καύσω · όθεν και ράβδου του Ερμού λέγεται" έστι και κηρύκειον όπερ

πυρί κηλεώ τουτ'έστι καυστικώ, γέγονε , πλεονασμώ προσηγορικόν έστι, και σημαίνει πάσαν ράβδον κήρυ
του ε ' ' παρα τον αυτόν δε κήσω μέλλοντα το αύα κος : έστι δε και κηρύκειον όπερ κτητικόν έστι , και

πάλαι περί κήλα. σημαίνει το τού κήρυκος , ως παρα Σοφοκλεϊ , γράμμα

Κηλόνιον, ο ξύλινος άντλητηρ , το παρ' ημίν λεγόμε- κηρύκειον · έστι δε και κηρύκειον όνομα λόφου της

νον γεράνιον , παρα το καλον το δηλούν το ξύλον, 'Εφέσου , εν ώ ανήλθεν. Ηρακλής κατά βούλησιν τών

3θεν και καλυπόδιον , και ξύλινος πους , και μετα του θεών , και εκήρυξε την γέννησιν της Αρτέμιδος έστι

νεύειν γίνεται καλόνειον και κηλώνειον , το ανανεύον δε και κηρύκειον , δ και πληθυντικώς λέγεται τα κη

και κατανεύον ξύλον. ρύκεια , και σημαίνει τον μισθόν τον διδόμενον εν τη

Κηλώνιον, έκ τού καίω , ο κεκαυμένος υπό οίστρου '30 κηρύξει , όπερ λέγεται εν τη συνηθεία μηνυτρα" έστι
κηλώνειον δε γεράνιον , από του χαλώ και του νεύω. δε και κηρύκειον , και σημαίνει την κήρυξιν.

Κήλων, ο θερμος εις συνουσίαν , παρά τον κήσω μέλ . Κήρυκος όνομα , το ρυ μακρόν , και πέρδικος : η γαρ
λοντα και δηλοί το καύσω. οφειλομένη εν τη ευθεία μακρα , μετήλθεν εν τη γε

Κηλα , δηλα τινα όντα Φανερα, παρα το καίω κυρίως νική : ώφειλε δε και η ευθεία έχει μακράν το υ

γαρ τον κεραυνον σημαίνει και τον πρηστήρα , η λέ- αλλ' επειδη κανών εστιν ο λέγων , ότι ουδέποτε του

ξις ή παρά τον ήσω μέλλοντα , τουτ'έστιν αφήσω και ή το ι προ του ξ ευρίσκεται φύσει μακρόν , χωρίς ει

πέμψω , από του ίημι το πέμπω , ήλον και κήλον και μη μόνου ενός στοιχείου συνεστάλη, ως το κήρυκι

• εις το δηλώσεται . πυτίδη : το δε κήρυξ γίνεται εκ του γήρυς , ο σημαία

Κηλεύς, παρα το κηλεϊν και τέρπειν . καληθμώ δ'» νει την φωνήν , τούτο παρά το γερας γήρυς επί των

έσχοντο κατά μέγαρα σκιόεντα κήλησις γάρ έστιν ή4ο εντίμων λέγεται , κυρίως ο προφητών ψαλιωδος , και
δι' ωδής ηδονή: οίον, χαλάσιος τις ούσα . εις το διακηρυκεύεται .

Κήλη, το παθητικός του όρχέως δηλούσιν οι Ίωνες Κήρυξ, ως παρά το πτέρων γίνεται πτερώ, και πτερύσ .

λέγοντες κάλη. σω , ούτω παρα το ερώ, ο δηλοί το λέγω , ερύσσω, και
Κηλές , το μολυσμα , ο ρύπος, ως το , κηλίδα έχω ηρύσσω, και πλεονασμά του και κηρύσσω , ο μέλλων κη

ένθεν επί της εσθήτος της εχούσης σημείον , και μο- ρύξω , αποβολή του ω κήρυξ.

λύνων αυτήν· κηλα δε τα σημεία οίον δηλα , τροπή Κήρυξ, ο μεγαλόφωνος, γήρυξ τις ων και τροπή κή
του και εις κ. και εφ' ύβρεως λέγεται ούτος κηλί- ρυξ, και τη κινήσει εάν, ευχερες, ράον , οξύς.

δας έχει , οίον , μολυσμένους , ου καθαρός έστι, Κηρύσσω , σημαίνει το καταγγέλλων , το αγιάζω , το

Κηληθμός , θέλξις , τέρψις , χαρήθυμός τις ών: συγ- είς φιλίαν άγω, το αγνοώ,

κοπή και τροπή του δασέος εις ψιλον, και του α ειςςοΚημος, είδος χαλινού , παρά το κάμπτω , της θέσεως
η , κήλησις γάρ έστιν ή δι ' αδης ηδονή και εις το κα- μακράς τραπείσης είς φύσει μακραν , ου , ο μέλλων

τεκίλησε . κάμψω , και παρακείμενος παθητικός κέκαμμαι , και εξ
ο

Κήπος , και αποτεκτημένος τόπος προς ανάπαυσιν , και αυτού καμός και τροπή του και εις η κημός και τους

. καταπνεόμενος παρά το κάπω το πνέω , κάπος και σκληρους αυχένας κάμπτων των ίππων: το κούρκουμου

κήπος.
η φιμός.

Κήπος και κηπίου από του καπύσαι, ό εστι πνεύσαι, Κητωους, εκ του γώ το χωρώ , ο μέλλων γήσω και
ο καταπνεόμενος τόπος , από του κατος και σημαίνει το κητώ.

πνεύμα " " Όμηρος απο δε ψυχήν εκάπυσσε :) , τουτ'. Κήτη , παρά το κώ, το κοιμώμαι , το παθητικών κέσμα
έστιν απέπνευσε" γίνεται δε παρα το σκάπτω και σκά- κείμαι , και εξ αυτού κοίτη.

πος και σκήπος , αφαιρέσει και εκτάσει . ή δια το6cKηφας , εκ του κάφος και σημαίνει το πνεύμα ,

9

1) 11. I , 25 . 2 ) Π. ΧΧΙΙ , 467.
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Κηνεις , επί του θαλάμου, έκ τού κώ το κοιμώμαι, ένεστι κίκις , ουδ' αιμόρρυτοι Φλέβες, θανόντων Φησιν

κηδεις, οιονεί και προς το κοιμάσθαι ευτρεπισμένος και αψύχοις " και παρα Πινδάρω έστι δέ τοι χέκων ακύει

εργασμένος οίκος: ούτω Φιλόξενος,εν τω περί μονοσυλ- καπνός οδε "Ομηρος κατα τουναντίον τον ασθενή
λάβων ρημάτων και ο ποιητής: όρσο κέων, ώ ξεώνε ) , ακίκυν λέγει· νύν δε μ' έων ολίγος τε και ούτιδανος
αντί του , κοιμήθητι διεγερθείς.

και άκικος 7): ο δε Αλκαίος , ομοίως “ Ομήρω τον
Κιβωτος, ώφειλε δια της ει διφθόγγου , επειδή παρα ισχυρον κίκυν καλεί , και το κικίδιον τον εκθλιβόμενον

το κείσθαι εκεί την βρώσιν είρηται. αλλ ' η παράδοσις εκτου Κρότωνος λίπασμα. και εις το νεκύς .
το Ιώτα έχει και λέγει ο Ωρος , ότι ίσως παρα το Κικλήσκω, από του κλώ του σημαίνοντος το καλώ,

κίβος γέγονεν , και σημαίνει την τροφήν , και δια του και γίνεται κλήσκω, και κατ' αναδιπλασιασμόν κικλήσκω,
γράφεται τώ λόγω του θλίβω,

" Ιο ως τρώσκω τιτρώσκω » σημαίνει δε το καλώ.
κιβδηλον, το υπόχαλκον παρα το χι στοιχείον κίβδη- Κίναιδος, ο κενος αιδούς , ως Διόνυσος : Ωρος, και

λον και κίβδηλού .
ασελγής.

Κίβδηλος ), ο ρυπαρος παρα το κινείν το δήλον ήγουν Κίναιδος, ασελγής , ο κινών την ηδονήν , ο πόρνος
φανερό » το κι ιώτα εκ του κινώ και εκείνο πόθεν ; "το ναι δίφθογγος: ο κινών εαυτώ αιδώ και αισχύ

τα δια του ινω. δήματα και δια του ιώτα γράφεται , νην είρηται δε παρα το κινείσθαι την αιδώ · η παρα

οίον , κρίνω κλίν » , πλην του στείνω, κτείνω το δη το κινείν τα αιδοία.

ήτα διάτι; έκ τού δηλος. οι Αθηναίοι των προς τους Κίνδυνος, Ιστέον, ότι τα εις υν λήγοντα προσθέσει

Χίους μίσει φερόμενοι , εν τοίς αδοκιμούς εαυτών νο- : του ος ποιεί την γενικήν , οίον , Γόρτυν Γόρτυνος , έστι

μίσμασιν εχαράττετoν τo του χι στοιχείου τύπον, και δε όνομα πόλεως , μόσυν μόσυνος , σημαίνει δε τον ξύ .

απέρριπτον , και κίβδηλα ταύτα εκάλουν.
20 λινον πύργον , Φόρκυν Φόρκυνος , ει γαρ Φόρκυν αιτιαΚιβώριον , το κιβ σημαίνει κιβωτος, το δε ώριον φω- τική , οίον , Φόρκυν δ' ιπποθέοντι , από του Φόρκυς

τισμός, ή 3).
Φόρκυνος , ως βότρυς βότρυος τον βότρυν, και τονΚιβωτός και πίστη μεν η ξυ
Φόρκυν· κίνδυνος αυτή δε η κίνδυνος γενική μετάγεταιλίνη , καλείται , κίστη δε η .
εις ευθείαν, και γίνεται ο κίνδυνος του κινδύνου , ώσπερΚιγκλίς , παρα την Αττικήν κιγκλίθα , ή έστιν είδος ο ψαρ του ψαρος , και ο ψάρος του ψάρου : η κοινός

θύρας ταϊς Φυλακαίς και τους δικαστηριους : γενική ούκ έστιν από της κυν ευθείας , αλλ ' από του
τινές δε από του κίγκλου του όρνέου ούτως δε λέγεται κύων κύoνός και συγκοπή κύνος.

η σεισοπύγη. και Μένανδρος εν υμίδη 6) , κιγκλισμός Κίνδυνος, παρά το κινώ και το οδύνη γίνεται κυνοδύνη,
φησίν , αντί του τάραχος .

εκ του κινείν τας οδύνας , εν συγκοπή κίνδυνος καικιδαριν , εκ τριχών ύφασμα και μελαύκιον : η περί-30 εις το ακίνδυνον.
θεμα κεφαλής βασιλικής ανήρ παρά Πέρσαις την κί- Κίνησις , από του κινώ κινήσω κίνησις και κινησίας ,

δαριν ανεδήσατο.
ώσπερ και παρα τον σώσω μέλλοντα γίνεται σωσίας.

Kιδαρις, περίθεμα κεφαλής ευκόσμιον καλόν καμά- γράφεται δε δια τού ιώτα " τώ λόγω του αμείψιας.

λαύκιον ,
Κίνησις περιφοράς διήλλακτι· κίνησις μεν γάρ έστι

Κιονοι , σώφρονες. κυρίως η εκ τόπου είς τόπον μετάβασις " περιφορά δε

η περί τον αυτοντόπον διαστροφή.Kιδναται, σκεδάννυται , σκορπίζεται.

Κινώ , παρά το ίς ενος , όπερ ήν λέγεται , δικατά.Κλε , κίω , το πορεύομαι , όπερ από του ίω το πορεύομαι ληκτον γάρ έστι το όνομα , και δηλοί την δύναμιν

πλεονασμα του κ..

τούτου η γενική ινος , αφ' ου ρήμα ενώ , και πλεοκιθαρις , από του κινείν τον έρωτα.
4ονασμό του και κινω.Κιθάρα, παρά το κινείν τους θαιρούς " ήγουν τους Κινώ , δια του ιώτα , πρώτον μεν παρά το κινείν έστι:

στρόφιγγας.
δεύτερον δε ότι κινέω λέγουσιν οι Λάκωνες: ει δε

• Κιθαρις και κιθάρα διαφέρει: κιθαρίς μεν γάρ έστιν εγράφετο δια της ει διφθόγγου κινείω έμελλον λέ

η λύρα και τουςχρωμένους αυτή κιθαριστές λέγομεν · γειν , και

περισπώμενα , ηνίκα μενούς ημείς λυδώρους φαμέν κιθάρα δε ή χρώνται οι: λη. ιώτα γράφεται παρα τοϊς Λάκωσι, οίονκιθαρωδοί.
μνείω , ηνίκα δε φωνήεντι παραλήγεται δια του

Κιθαρωδος , παρά το κινείν εις έρωτα τους ακούον,
- ε , οίον , δονώ δονέω8) : ει ούν το κινώ κινέω λέγουσιν

τας ή παρα το κινείσθαι τους θαιρους ήγουν τους ο Λάκωνες...

στρόφιγγας.
Κινήσιας δια του Γιώτα , ώσπερ παρα τον σώζω σώσω

κιθαρος , καθ' ομοιότητα των οστών προς τας χορδες,50 μέλλοντα γίνεται σωσιας ούτω, και από του κινήσω

ο δε Δούρος από του Κιθαιρώνος Φησιν ότι 'Αμφίων κινήσιας γέγονε το πορεύομαι : έκ τής κινήσεώς γαρ ó

εκεί εμουσικεύετο.
ισχυρός φαίνεται έχει γαρ και αυτο εκ τε της δι

Κικύω , σημαίνει το ισχύω , και γέγονε παρά το κίκυς : συλλαβής το έντα .

έχει δε και τούτο του κατα την δισυλλαβίαν. Κινναμωμον, παρά το κλειν άνευ μύμου πολυχρό

κίκυς , η δύναμις, Απολλόδωρος ίκμας" αλλ' ου γαρ νιόν γαρ το άρωμα.'
έηνείς έμπoδoς , ου δε τακτικούς ή) , από του ανακικύειν Κινύμενος , κινούμενος επί πράξιν ορμών , από του

πολύς δ' ανεκίκυεν ιδρώς 6) και Αισχύλος έν Σισύφω: κινώ κινύω κίνυμι .

και θανόντων εισίν ουκ ενεστιγμάσει , τα σοι δ' ούκ Κινναμωμον, Ηρόδοτος εν τω τρίτω ούτως λέγει : όρ .

Od. VII , 542. 2) Incipit hic tomus alter codicis Gu- omnino fugerent. 4 ) . F. úuveds. Eſt Fragm . ineditum .
diani. 3) Quae hic , atque etiam in ſequentibus punctis di- 5) Corrig . ex Od. XI, 392.

6) . ΧΧΙΙ , 5ο7.
ſtincta funt, adeo in codice obliterata erant , ut oculorum aciem «LX , 525 ... 5 pro silegendum sae dubio qu.

7 ) Οd.
ETYMOLOG. T. II.
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νιθας λέγουσι ταύτα τα κάρφεα Φέρειν , ά ημείς παρα δε παρα το κινείσθαι , και το σαίρειν , ήγουν φιλο

Φοινίκων μαθόντες, λέγομεν κινναμωμον. καλείν . --

Κίρκη, η κινούσα τα φάρμακα, ή παρα την κερκίδα. η Κιστύβιον, ποτήριον , και παρα το χεϊσθαι και ότι από
δε κερκίς από του κρέκω από του γινομένου ψόφου κισσου όν.

κατα μίμησιν. τας δε πεπαλλώδεις γυναίκας απ' εκεί. Κίστις κίστεος , η έδεσματοθήκη: το τ αντί του και,

νης κίρκας καλούμεν , επεί φαρμακίς ήν εκείνη. κίσθες γαρ και εις το κοϊτις είρηται δε παρά το έγ

κιρκος, κρίκος κιρκος, και το κρικώσω κιρκώσω, Ατ. κείσθαι τι εν αυτώ,

τικοί δε λέγουσιν οι δ' άλλοι είξαντες υπέτρεσαν ούτε Κίτρον , ίσως για το κέντρου του ιδίου δένδρου .

κίρκους ωκυπέτας αγεληδόν υποτρεμέoυσι πελεκι έστι Κιχάνω, καταλαμβάνω , το κιλώτα, από του κίχω

δε είδος Γέρακος. 1ο βαρυτόνου. τούτο παρα το κίω τα πορεύομαι και περι

Κίση ρις• κίσηλις ήν, και κατα μεταβολήν τού λ εις ο σπωμένως κιχώ, και κιχάνω κατά παραγωγής : το σε
κίσηρις ή παρα το κις και το λες , ο υποκιος λίς : κι γράφεται δια του ιώτα , προς αντιδιαστολής του

λίθος γάρ έστιν εκβεβρωμένος. κείω το κοιμώμαι" η μετοχή κείων κείοντος , και η

Κισσάβιον , το αγροίκικόν ποτήριον " , ίσως από του, ευθεια των πληθυντικών κείoντες , και μετα της κατα

κισσού , εξ ου κατασκευάζοντο τα ποτήρια 1)· κοιγοτέ- προθέσεως κατακείοντες , και συγκοπή κακκείροντες .

ρως δε και επί πάντων ξυλίνων ποτηρίων ή λέξις τί- Κίχειν, το επιπολυ καταλαμβάνειν , τρέχειν.

θεται, παρά το κεχύσθαι εις αυτό τον οίνον , οίον, Κιχρώ, παρά το χρώ , το αρέσκω, γίνεται κατ' ανα
χύω , χύσω , χυσίβιον και κισσύβιον Ησίοδος ολίγω διπλασιασμόν χαρώ και δια την επαλληλίαν των δύο

δησεται κισσύμη, ή σίτλα γάλακτος. δασέων γίνεται κιχρώ , το παρέχω εξ ου και το , μα

Κισσώ , παρά την κίσσαν κισσώ. κίσσα δε έστιν όρνεον20 κάριος ανήρ ο οικτείρων και κιχρών.

λιχνότατον και προς τας συνουσίας και ηδονας κατω- Kίων, εκ του κίω έκιον, και κιων μετοχή αορίστου β.
Φερέστατον " ετυμολογείται δε παρά το κίέιν , και μετα το δε κίω σημαίνει τρία .. κίω το πορεύομαι , εξ ου και

σφοδρότητος σεύεσθαι προς το συνουσιάζειν", σημαίνει το κιχώ , κιχάνω, κίχημι, και ,κτίλος ο κρίoς ο προ

δε και κισσώ το μεθ' ηδονας τας γυναίκες συλλαμβά- ηγούμενος " κείω το κοιμώμαι , δια διφθόγγου , εξ ου

νειν εκ τούτου και κίττα . και το , κακκείοντες έβαν , και κήω το καίω δια του

Κιχώ, το καταλαμβάνου και ευρίσκω, από του κιχώ

κιχείω , ως τελώ τελείω ; οψω όψείω · . από δε του Κλαίω , κλω το κλάνω γίνεται κατά παραγωγήν κλαίω

κιχώ γίνεται κιχανόω , ήδη ανδιάνω το χει διφθόγ- κλάται γαρ ή των ανθρώπων Φωνή , εκ του κλαίειν,

γω διάτι ; τα δια του ειω δήματα, παρ' ενεστώτων ή και η ψυχή τούτο πάσχουσα " ή παρα το κλω το

μελλόντων παρηγμένα , δια της ει διφθόγγου γράφου-30 καλώ γίνεται κλαίω επικαλούνται γαρ τους αποθα
όψω όψείω , κιχώ κιχείω , παρά το κίω το νόντας οι κλαίοντες , οίον , ώμωξεν τ' άρ' έπειτα , φί

περιπατώ , πλεονασμά του και κίχω, και περισπώμενον λον τ' ονόμηνες εταίρος 3).

κιχώ. ως βρώσω βρωσείω, ούτω κιχώ κιχείω. Κλέα , δόξας" Ιστέον ότι τα κλέα και χρέα από του

Κιχη λας , κιχλας , πλεονασμό του η, κιχηλας , οίον , κλέεα και χρέεα γέγονε κατα συγκοπήν εις τον πρώ

κρεατ’ ορνίθων κεχηλών. τον κανόνα του Χοιροβοσκού .

κίων, δια του ι, ο λίθος, από του κλειν και ανιέναι εις Κλαζω , και κλαγγήθoν , μετα κραυγής" κλαγγησον δε,

ύψος " ή παρα την των μετοχών γίνεται έως και κίων πέτονται , από του κλάζω και ο μέλλων κλάγξω

ιστέων ότι τούτο οι μεν 'Αττικοι αρσενικώς λέγουσιν ώφειλε δε έχειν το γ ο ενεστώς · αλλ' επειδή ουδέ

οι δε "Ίωνες θηλυκώς. ποτε εν μία λέξει ευρίσκεται τον προ του και, τούτου

Κίλιξ , όνομα κύριον βασιλέως , αφ ' ου Κιλικία κέ-40 χάριν αποβάλλει τον επι δε του μέλλοντος επανα

κληται . λαμβάνει πρόσκειται εν μία λέξει, δια το ένζευξει,:

Κινύρα , κιθάρα , εκ του κινύρω το σημαίνον το θρηνώ τούτο γαρ ουκ έστι μία λέξει , αλλα δύο : τοιούτον

και άδω και κύριον όνομα. εστι και το πλάγχθη , από του πλαζω γινόμενον.

Κρις, δια του ιώτα: τα δια του τρις ονόματα , από Κλαγχηδόν, μετα κραυγής,επίρρημαποιότητος , γί
ονομάτων εχόντων την ει δίφθογγον αποστρέφονται κεται εκ του κλάγγη , τούτο εκ του κλάζω, ο μέλλων

την δια της ει διφθόγγου γραφην , οίον, "Ίρις, Βούσιρις, κλέγξω έκλαγξε , ήχησεν, εκτύπησε " μιμείται δε

σίρις , ξίρις, έστι δε αρωματικών φυτών , καλάσιρις, ση- . την του χαλκού βοήν ή απο του κλάζω, τροπή και

μαίνει δε λινούν χιτώνα " ούτως ούν και κίρις : πρός- πλεονασμά του γ, ως το ερίδουπος ερίγδουπος, και

κειται απο ονομάτων έχοντα την ει δίφθογγον , δια ώφειλεν ο ενεστως έχειν το αλλα κανών εστιν ο

το χείρις, σημαίνει δε το χείρομα , μανίκην , τούτοσο λέγων , ότι ουδέποτε τον προ του και , εν μία λέξει ειι

γαρ από του χείρ έχει την ει δίφθογγον · ' Ιστέον δε ρίσκεται. πρόσκειται εν μία λέξει, δια το εντεύξεις

ότι κίρις έστιν είδος ιέρακος έστι δε ο βηριλος ), τούτο γαρ ουκ έστι μία λέξει αλλα δύο όμοιόν εστι

ή ο άρρην των αλκύων. λέγεται παρά τοϊς Κυπρίους και το πλάγχθη, από του πλάζω γενόμενον , και μη.

κίρις ο "Αδωνις , παρα δε τοίς Λάκωσιν ο λύχνος . έχoν τον έστι γαρ πλανώ, και εξ αυτού πλανέζω,

ΚΙβησις , οίον , η κίβησις των Ισραηλιτών και η κιβω- και εν συγκοπή πλάζω , και έχει το και άλλα δια τον

τος το σακκο πάθμιον παρα το κείσθαι την βρώσιν. κάνον τούτον αποβάλλει τον γίνεται ούν πλαζω χων

Κίς , εις το τίς . ρις του ν . και ο μέλλον πλάγξω και έχει ούτος το γ .

Κίς , κιος , σκωληκίαν τι καταβρωτικών , εκ του κίω το ο ενεστως δε δια τον ειρημένον κανόνα ουκ έχει το ν .

πορεύομαι. λοιπον εκ του κλάζω γίνεται όνομα ρηματικών κλαγγή

Κίσσηρις , κισσήρεος δια καθαρού του ος , γέγονεβο και επίρρημα κλαγγηδόν το γη ήτα διατι ; τα εις τον

ν.

1

>

} }' Ex Schol. Theocr. I. 27. vid . ibi Heinſ. p. 296. bu 2 ) L, κήρυλος . . 5 ) 1) . Χ , Κα2 ,>
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- λήγοντα επιρρήματα απλά , υπέρ δύο συλλαβας, τω η ψιλού και κλυτός και εις το κλειτος και αγακλειτος ,

θέλει παραλήγεσθαι , οίον , καναχηδον , κρουνηδον, έδδεισε και κεκλημένος και κλέος.

αγεληδόν , ροιζηδόν: σεσημείωτα το βοτρυδόν των κλέος , Πίνδαρος , ουκ οίδα όπου, φησί κλέος μελέος

παραληγό μενον. πρόσκειται απλά , δια το αυτοσχεδόν, κατα συγκοπήν κλέος' ' κλεος , οξύναι σε δει .

και διακριδόν " ταύτα γαρ σύνθετα εισι. πρόσκειται κλέος και δύσκλεια , παρά το δυς μόριον και το κλέος.

υπέρ δύο συλλαβας, δια το ρυδόν τούτο γαρ δισύλλα- - το δε κλέος παρά το κλείω ενεστώτα , το δοξάζω :

βόν έστι, και η χρήσις, εγω ρυδον αφμειολο το δον " Ομηρος " εγώ δ ' άν σε κλείω κατ ' απείρονα γαλαν 2).

μικρόν διατι ; τα εις ον επιρρήματα δια του ο γράφε- αντί του , αν μοι δως τι παραφημήσαι σε έχω εις

ται ' πλην του χρεών, εμποδών , εκδεξιων , εξ αριστές πάσαν την γήν ή παρα το καλό και μέλλων καλέσω

ρων , εξευωνύμων και τελευτών.
το λοιπόν εκ του καλέω γίνεται καλέος και συγκοπή κλέος,

κλαγγή , και ενοπη αύτακτοι Φωνα το ενοπή γαρ όπερ άπαντες προσκαλούμεθα και βαρύνεται.

όπισθεν είρηται · το δε κλαγγή εκ του κλάζω, κλαγή μικρόν διάτι; τα δια του ος ουδέτερα δια του ο με

και κλαγγή : πεποίητα η φωνη από του των μελών καιρού γράφεται.

προσκρούσεως: κλαγγή δε η βοή των γεράνων, από κλέπτης , παρά το χαλέπτω , το οργίζομαι χαλέπτης.

της του ήχου ιδιότητος οι σοφώτατοι τα τοιοντότροπα αποβολή του α και τροπή του και εις και κλέπτης και

τωνονομάτων σχηματίζουσι. τι μετέχει το οργίζομαικαι οργίζεσθαι γαρ ποιεί τους

Κλάδος, παρά το λίαν καλόν είδος έχειν μάλλον δε απολύοντας τι η παρα το καλύπτειν & αφαιρεί

5. κλωνας δια το κινείσθαι .

κλαυθμός, χαλήθυμός τις ών και εις το κατεκή- Κλεοφόντης , τα εις ης παρ' ουδετέρων συντεθείμενα,

λησε γίνεται δε παρα το κλαίω κλαύσω , κλαυ-20 πάντως εις ους έχει την γενικής παρ' ουδετέρων συν•
θμός . τεθείμενα είρηται , ένα κατά το τέλος έχωσιτο ουδέ

Κλάδος , δια το είναι κλέος του είδους αυτού, τουτ'. * τερον, και μη κατά την αρχήν το γαρ Κλεοφόντης, ,

έστι του πρωτοτύπου : πρώτον γαρ δένδρον είθ' ούτω " κλεoφόντου παρ' ουδετέρου εστι σύνθετον, αλλ' όμως
κλάδος" δένδρον γαρ χωρίς κλάδων κάλανος λέγεται . ουκ έχει εις τους την γενικήν, ότι ου κατά το τέλος ,

Κλείν, αντί του , κλείς κλειδος , κλείδα , και συγκοπή αλλα κατα την αρχήν έχει το ουδέτερον παρά το

της δα συλλαβής , κλε7 · αλλ' επειδή πάσα αίτια- κλέος γαρ και το φόντης , και σημαίνει τον φονεύ.

τική μονοσύλλαβος ανική, αρσενικού ή θηλυκού , αυτή

καθ' εαυτήν ούσα εις και θέλει λήγειν, τούτου χάριν Κλεύας , Ιστέον ότι το κλέας και το κέας ου κλίνετα
προσέλαβε το ν , και γέγονε κλεϊν , οίον , μύν, σύν, νια του ντ ως το Αίας αίαντος , επειδή ούκ έχουσι το

δρύν. 30 α φύσει μακρόν : κλεύης γαρ και κέης , και τροπή Δω

Κλεισθένει , παρά το κλέος και το σθένος γέγονε ρική κλείας και κέας και εφύλαξε την ισοσύλλαβον κλι

-Κλεοσθένης , " και κράσει του και και ο εις την ει -2 σιν" δηλούσι δε τα παρώνυμα , κλευώδης και κεάδης

• " άφθογγον Κλεισθένης , ως το δέον δείν , πλέον -* όντα " ζήτει εις τον πρώτον κανόνα του Χοιροβο

κλείν . * σκού.

κλειτή , μία των Αμαζόνων, ήτις ελθούσα εις Ιταλίας, Κλεψύδρα , όργανον αστρονομικών , ενώ μετρούνται αι
ώκησε , και πόλιν έκτισεν , ήν υπ ' αυτής Κλείτην ωνό- ωραι .

μασε και εβασίλευσε του τόπου και απ' αυτής αι Κλεοβουλινη , το λι ιώτα , τα χαρακτηριστικά των
δεχόμενοι την βασιλείαν Κλείται ωνομάσθησαν , ού . δια του ινη. Κλεοβούλη δε εστι θυγάτηρ του Κλεο

τως Ωρος. ο δε Απολλώνιος ) και στίχον επιφέρει ,' βούλου , του σοφού του Λυδίου , ου π .. στι ..
οίον , Κλέιτη εύπλοκαμος , την μέν νεον έξεστι πα -40 μέτρον άριστον.

τρός εύρον δε άχος 1) εν αυτώ, ότι Κυζικού γα- Κλείσιον, τόπος ένθα ίστανται τα ζεύγη: ο μεν
μετη ην Μέροπος θυγατήρ , Περκώτις , το γένος μάν- τεχνικός δια της ει διφθόγγου γράφεται» οι δε "Ίωνες
τεως · διχως δε ο τόνος “ οι οι δε πλείους οξυτονούσι: δια του Ιώτα· καί γάρ έστι κλίνω το σημαίνον το πε

σημαίνει δε και την ένδοξον, παρα το κλειτός. ριέχω.

Κλειτοφών, παρα το κλείω , το δοξάζω , κλειτος και κληδων, θεία Φήμη, παρα το κλέος , και σημαίνει την

εξ αυτού Κλειτοφών. Φήμης : "Όμηρος, ημείς δε κλέος οίον ακούεμεν· ή

Κλετωμεν , ονομάσωμενε την διερήν κλείωμεν. απο του καλώ κλω , κληδων εξ ου και κλήσεις.

Κλειθρον , έκ τού κλείω το ασφαλιζω και κλειτος η Κλήθρα , από το κλείς γέγονε κλήθρα ή από του

εξέχουσα , ο σημαίνει την περιστροφής του όρους. κλείω κλείσω το κλείω δε οι Ίωνες δια του ηθα και

κλείω , δια της ει: διφθόγγου γράφεται , ότι αντιπα-50 ιώτα γράφεται , εξ ου τα κλήθρα δια του ή και και

ρακειται αυτό το κλοίος τα δε έχοντα το ο αντιπα- γράφετα.

ρακείμενον έχουσι το ε εγκείμενον , οδον , σπείρω σπο- κλήδην , καλούντες , κηρύσσοντες , από του καλα ,

ρα , φθείρω φθορα , ούτως ούν και κλείω κλοίος. κλήδην .

ιστέον δε ότι οι Ίωνες το κλήω δια του τη γράφoυσι Κλης, ώσπερ από τον τρώσω γίνεται τρως , και απο

και δια του ιώτα " . εξ ου και το κλήθρα.. τούτο δε του θήσω 9ης , ούτω και από το κλείσω κλείς ευ

• δια της ει διφθόγγου γράφεται. ρηται κατα διάστασιν του και , και έκτασιν του ε εις ή

Κλείς, κατακλείς, από του έγκεκλεϊσθαι μεχρις αυτής κληΐς. έστι δε το κλητς μονήρες" τα γαρ εις η 1) 9η

τα εντός.
λυκα , έχοντα καθαρόν το ίωτα , συστέλλουσιν αύτο ,

κλείω, σημαίνει το δοξάζω και το ασφαλιζω έστι οίον , Χρυσηίς , Βρισηίς το δε κληθς μόνον εκτείνει το

δε και έτερον κλύω το δοξάζω και ακούω. δια του υβο 1 καθαρον όν · . οίον , οίξασα κληΐδι θύρας ιεροίο δο

το

X2

ή 1 , 975.
5 ) Ε . σχόλιον. 3) Οd. XVII , 418. 4) L. τα εις ις θηλ.
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μοιο.1): ότε δε, σύμφωνον έχει προ αυτού, εκτείνουσιν κλίτους σου. έστι δε και κλειτος ο ένδοξος δια -διφθόγ

οίον, ριπές σφραγίς , βαρβίς, ακτίς , πολίς πολυ- γου , όπερ και οξύνεται,

κλήει ανεβίβασε τον τόνον ο κανων , τα εις τις θη- κλήμα , παρα το κλώ το κλάνω και συντρίβω , εύθραυ

λυκά, ει μεν βαρύτονα εν τη συνθέσει προπαροξύνε. και στον γαρ το κλήμα , ο μέλλων κλάσω , κέκλακα , κέ .

οίον , πόλις ακρόπολις, μήτις πολύμητες ει δε κλαμαι , και εξ αυτού κλάμαι και κλήμα .

οξύτονα , ει μεν του αυτού γένους ώσι, και τον αυτόν κληδωνισμός έστι το παρατηρείσθαι λόγους τινας,
τόνον φυλάττουσιν , οίον ,: αιγίς καταιγίς , νυχές , παν

νικολκίς περιoικίς : ορείς ώ γύμαι τον κύριον της καιφθαρμούς καιτρισμούς ξύλων και παλμούς με.
,

εκτείνωσι το δίχρονον έν τη συνθέσει παροξύνεται τοΚληδωνίζεται, από' ακοής τας μαντείας δέχεται,

οίον ακτίς, και ο χρυσά κτις ήλιος κνημίς εύκνήμις, Κλίνη, παρα το κλίνω , τούτο παρα το κλώ' κλάσια
:

κληίς πολικλής " , ει δέ βραχυ αυτό έχουσι προπαροξύ- γαρ λαμβάνουσι τα κλινόμενα , στερισκόμενα της όρ

νονται: οίον , πατρίς ευπατρις λιπόπατρις: ασπίς δί- θότητος , και εις το κλίνω .

ψασπις και σημαίνει τον δειλον στρατιώτην παρα το Κλισμοίσι , θρόνοις , έχουσιν ανακλίσεις , παρά το

ρίπτειν την ασπίδα και φευγειν. κρείττον έστιν εν πο- κλίμα,..

λέμω, δίψασπιν απελεχθήναι τινα , ή το μέγα όπλον Κλιτύς , ο μεν Απίων , το κατωφερές των υδάτων "
της νηστείας αποβαλεϊν · τούτο δε το κλείς εν τη συν- άμεινον δε τα αποκλίσματα και εξέχοντα των ορέων ,

θέσει και βαρύνεται και φυλάσσει την ει δίφθογγον, παρα το κεκλίσθαι" ή παρα το κλετός ό σημαίνει το

οίον κατάκλεις , Περίκλεις , το γαρ δίκλεις ουκ έστι αυτό γέγονε κλετυς και πλεονασμό του και κλειτύς. :

παρα το κλείς, επειδή είχεν αν βαρύνεσθαι , και διακοκλιταριάζειν , Κλιτόριόν εστι όνομα πόλεως , ούσης
της ει διφθόγγου γράφεσθαι , αλλ' από του δις και τη 'Αρκαδία , παρά το κλύω γέγονε Κλυτόμιον και

του κληίς γέγονε δικλης και κατα συγκοπήν του η, - Κλιτόριού , ως δύΦρος δίφρος " σημαίνει δε και το αί

και συστολή του και δικλίς : όμοιον δε εστι και το κιγ- :. δοϊόν της γυναικός θεν και κλιταριάζειν λέγεται το

κλίς , ούτω δε λέγεται η καγκελλωτη θύρα , σημαίνει συχνώς άπτεσθαι του αιδοίου της γυναικός κλητώριον

δε την κατακλείδα παρα το κατακλείσθαι υπ' αυτής δε η βασιλική τράπεζα απο του καλεϊν χρή δε γινό

τον τε αυχένα και τον ώμον , όθεν και Δημοσθένης -5 σκειν ότι πηγή έστιν εν τη πόλει ταύτη, ής τινος
Φησί την κλείν κατεαγότα. γευόμενος , αποστρέφεται τον οίνον.

Κληέδες, αι των ερεσσόντων καθέδράκι και φεύγειν συν κλίσιον , τόπος ένθα ίστανται τα ζεύγη , ο μεν τεχ
νηυσι πολυκληΐσι κελεύσω παρά την κλασιν των γο- νικός δια διφθόγγου γράφει, ο δε Ωρος δια του ιώτα,

νάτων · όθεν και το μετοχλάζειν , παρά το έγκλάν3ο λέγων , παρά κρίνω έστι το σημαίνουν το περιέχω και
και κάμπτειν τα γόνατα . εκείθεν κλίσις: η περιέχουσακαι εκείθεν κλέσιον υπό

Κλήρος , παρά το κλώ μονοσύλλαβον , όπερ γέγονεν κοριστικών και τούτο πάρα μεν Ομήρως συστέλλει το ιώσει ,

απο του καλώ κλώ , ο μέλλων κλήσω, ρηματικών όνο- και προπαροξύνεται , οίον , περί δε κλίσιον θέε πανση:

μα κλήρος , και καλών εφ' εαυτον τον λαχόντα και δε τα γαρ δια του τον παρώνυμα τριβραχέα προπαροξύ

Ηρωδιανός παρά το καλον το ξύλον γέγονε κλήρος, νοντα , οίον , στόμα στόμιον, θρόνος θρόνιον, ούτως

επειδή έν ξύλοις εχάρασσον τα ονόματα αυτών. " Όμη- ούν και κλίσιον: παρά δε Αττικούς εκτείνει, το : ιώτα

ρος , ός μιν επιγράψας κυνέην αντί του επιξέσας το και παροξύνεται τα γαρ δια του τον παρώνυμα δακτυ
ξύλα. λικα , προ μιάς τον πόνον έχουσιν , ως το ωτίoν , κλείς

Κλήρος , κυρίως η γη , υπέρ ή κλήρος έγένετο· οι γαρ κλειδος κλειδίον .

πρώτοι διαμερισάμενοι την γην, εις διατροφήν τας με-4οκλίβανος και κρίβανος άν : κλίβανος ο φούρνος, ένθα

ρίδας έλαβον νύν δε πάσα ή ουσία επίκληρος δε και όπτώσι τους άρτους , παρά το κρι επιτατικόν το ση

κληρονόμος ομοίως λέγεται κλήρος , το σύστημα των μαϊνον την κρίθην, και το βαύνον , και σημαίνει , την

πρεσβυτέρων και διακόνων , και παντός ιερατικού τάγ- κάμινον , γέγονε κρίβαυνος , και τροπή του αμεταβόλου
ματος . εις αμετάβολον , και αποβολή του υ γέγονε κλίβανος "

Κλήρος , η κληρονομία . και εις το κρίβανος.

Κλήρος , μέτρον γης , όθεν και κληρούχοι οι , τους κλή- Κλίμα , το μέρος , η γωνία , ο τόπος , εκ του κλίνω.

ρους ήτοι τα μέτρα κατέχοντες γης.
Κλίμαξ , η σκάλα, δια το καλείν εις μήκος και απο

Κληρονομιά , παρα το κλήρος και το νόμος, εξαπο . Ο του κλίνω γίνεται κλίνας και κλίμαξ.,

λείποντος και τελείου . κληρονόμος και τον κλήρον νέμο- Κλισία, η σκηνή , ταρά το κλίνεσθαιημάς εν αυτή κε

5ο κοπωμένους : κέκλισαι κλίσις και κλισία ως κόνις κο
μενος .

νία , θέσις θεσία και συνθεσία .
Κλήσκω , το καλώ .

Κλισμος , . από του κλίνω κλινω κέκλικα κέκλισμαι
κλητη , η εξέχουσα , εκ του κλώ το καλώ.

κλισμός σημαίνει δε την καθέδραν.

Κλήτος, προπερισπωμένως , το της στραθίας άθροισμα Κλίνη, τώ λόγω των δια του μνη , και ότι παρά το
5 και το πλήθος , σημαίνει δε τρία δια μέν της ήτα κλίνω γέγονε το δει κλίνω δια του ιώτα..

την συνέλευσιν και την συνάθροισιν, και γίνεται παρα Κλονίος , όνομα κύριος παροξύτονον τα γαρ εις ος

το κλώ το καλώ: ως το , σήμερον. το κλήτος τωνσήμερον, το κλήτος των λήγοντα βραχέα επί κυρίων ταττόμενα παροξύνοντα:,

θείων πατέρων και διά τού ιμέρος της οικίας , το οίον, Σχεδίος , Χρομίος , Δολίος , Οδίος αντιπίπτει δε

καλούμενον πρόσκλιτον " ώς εν τοις κλίτεσι της οικίας το άλιος κατα παράδοσιν και το άνιος και το Κρόνιος

σου και το ευώνυμον μέρος , ως σο , τεσείται εκ τούδο και το ξένιος.

>
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Κλόνος , ο τάραχος , παρά το κλάνω κλάνος και κλό- Κμελεθρα, δεί γινώσκειν, ότι το και προ του και ουδέ
.

νος : το δε κλάνω έκ τού κλώ.. ποτε ευρίσκεται εν αρχή λέξεως του γαρ πολύκμητος

Κλοιός , παρα το κλείω:: περικλείει γαρ περιτιθέμενος. ουχ εύρηται εν χρήσει το απλούν αυτού , ήγουν το κμη

Κλαιος και κλωος , εκ τού κλείω το ασφαλίζω , η τός και πάλιν το κέκμηκα ουκ έστιν από του κμώ ,

άλυσις, ο ζυγος των βοών , ο περιαυχένιος δεσμος: αλλ' από του καμώ , καμήσω , κεκάμηκα και κατά συν
και το χρυσούν περιτραχήλιον : ήτοι το περιτιθέμενον κοπήν κέκμηρεα. σημαίνει δε το κεκοπλακα " λέγει δε και

εν τω τραχήλο κόσμιον. Ηρωδιανος , τον Πάμφιλον αναγαγείν εν ταις γλώσ.

Κλοιός σημαίνει τα σίδηρα , α φορούσαν οι καταδι- σαις τα κμέλεθρα , σημαίνει δε τας δοκούς : το δε πο

κοί παρα το κλείω κλοιός , κλείει γαρ περιτιθέμενος ,
: λύκμητος σημαίνει και μετα πολλού κάματος γενόμενος.

είθα το κλοιός γίνεται κατ ' έκτασιν κλωμός μετα τούτοΚναφεύς, παρά το κάμπτω, όπερ έστιν από του ενώ
ιωτα. το ξύω : ξύoυσι γαρ την των ακνάπτων ιματίων κρο

Κλύαι, από του κλύω κλύμι , το προστακτικών κλύθι. κίδα ούτως Φίλος εν τω περί μονοσυλλάβων σημάτων

Κλυτος , ο ένδοξος , παρά το κλύω το δοξάζω , γίνεται εαν δε δια του και γναφεύς, παρά το κάμπτω γαμπτο

κλυτος και κλυτα , ένδοξα , λαμπρά. και γνάμπτω, γναφεύς.

Κλυταιμνήστρα, παρα το κλυτος και το μηδω , το κάμψω, εις το κναφος. κνέφος, από του κνώ γίνεται κνά

Φροντίζω γίνεται κλυτομνήστρακαι η ένδοξα Φροντίζουσα, φος, ως παρά το σχώ χάπτω και ρηματικών όνομα κνά
• και τροπή του ο εις α και πλεονασμού του ι Κλυται- φος σημαίνει δε το ακανθώδες φυτόν , και τα άθικτα

μνήστρα. των ιματίων επισύροντες κατεργάζονται : 'Αλκαίος, μη

κλύω, το ακούω κέκλυτέ μεν πάντες τε θεοί · παρα μέγαν περικνάφoν παραστίχειν ένα κύκλον.

το καλώ κλώ , ο σημαίνει το φωνώ , γίνεται κατά πα-20κνέφας σημαίνει το σκότος, παρά το κενόν όφασι,

ραγωγήν κλύω ός κε θεοίς επιπείθηται μαλά τ' έκλυον κένειας και εν συγκοπή κνέφας , η παρά τονη στε

αυτού , αντί του πλέον υπακούουσιν αυτού . ρητικών και το φάος γίνεται νηφας και κατα συστα

Κλύθι μευ , επάκουσόν μου , εκ του κλύμε ενεστώτος λην και πλεονασμό του και κνέφας : είρηται δε και κνέ

και παρατατικού των εις μι γαρ ή τετάρτη συζυγία φας , ως ούδας ουδός.

τον. ενεστώτα και παρατατικόν έχει επί πάσης εγκλί- Κνήμη , από του κινώ κινήμη, και κατα συγκοπήν κνή

Η σέως και εστι Λαμψάκηνον το κλύθι. μη , οιονεί τα κινήσεως αίτια ιστέον ότι έμπροσθεν

Κλυτε, ακούσατε , δημα αορίστου πρώτου και εξ ου έχει λέγεται αντικνήμιον ' το δε όπισθεν γαστροκνήμιον κυ

μακρον του: ο γαρ ενέστως βαρύτονος ", σημαίνει δε ρίως δε κνήμαι λέγονται και τα διαιρούντα ξύλα την

δύο το δοξάζω και το ακούω" και το μέν δοξάζω γί- χοινικίδα του τροχού σημαίνει δε και τας εξοχές και

νεται εκ του κλέος, κλύω, ως απο του δέω δύω, χέω30. πρoβάσεις , και καθύγρους τόπους των καιρών ...

χύω, ξέω ξύω , ούτω και κλέω κλύω το δε ακούω Κνή τυρον, εις το κνυζώσω, εξ ου και το κνήσεις,και
από τουςκαλώ κλω , κλύω κλύμι, έκλυν κλύς κλύθι, σημαίνει δε μάχαιραν, από του ενώ κνηστις , επί δ '

και κατ' αναδιπλασιασμόν κέκλυθι: το κλυ βραχύ " αίγειον, κνή τυρόν , κνήστι χαλκείο ).

Ιστέον ότι τα παροξύτονα του ενεστώτος βραχεί θέ- κνισσα , η αναθυμίασες του καπνού , παρα το κνίζω και

λουσι παραλήγεσθαι. μέλλων κνίσω, και κνίσω» το δε κνώ σημαίνει το ξύω "

Κλύδων , έκ τού κλύζω. κνισμος γαρ λέγεται κατά της όσφρήσεως · έστι δε το

Κλύμενος , o άδης , ο αλιτανατος , από του μηδενός λίπος , και ο επίπλους .

κλειν . Κλυζώσαι σημαίνει το διαφθείρει και κακώσαι , οίον,

Κλύζω, το βυθίζω , εξ ου και το , ίδμεν το πρώτον κνυζώσω δέ τοι όσσε περικαλλ ' εόντε 1) : έστι δήμα

την πανωλεθρον κλύσιν " και το νύν δε κλύσαντα . 40 κνυζα πρώτης και τρίτης συζυγίας των περισπωμένων,

Κλωστηρ , παρά τον κλώσω μέλλοντα κλωστηρ , ως ο μέλλων κνυζήσω , εξ ου και το κνυζηθμός και ως μη

παρα το λάμψω λαμπτήρ. κηθμός : κνυξηθαω δ' ετέρωσε δια σταθμοίο φοβή

Κλωψ , ο κλέπτης και ο ληστής · παρα τον κλέψω μέλ . θεν 3). και πάλιν Σοφοκλής Φρίζω , κυνηδόν εξέπρα

λοντα γίνεται κατ' αποβολής του ο κλέψ και κλου ξαν κνυζόμενόν εστι και τρίτης κνυζώσα δέ τοι όστε :
κατ' έκτασιν κλωψ , ως βλέψω βλέψ και βλων και καί τινες μεν λέγουσιν απο μεταφοράς των κυνών :

στραβός. 1 κυνος γαρ κυνώ και κνυζω , όπερ έστιν απρεπές , οι

Κλώ , σημαίνει έξ, το καλώ εξ ου και κλήρος το έπαι- δέ παρά την κνύζαν , οίον , χαμαιζηλοίο κνύζοιο γίνε
νω εξ ου και κλύω το επαινώ το κλάνω εξ ου και τι κονιζω, ως ρίζα ριζώ , όπερ απίθανον άμεινον

,

το κλαίω , παρά το κεκλάσθαι την φωνήν εν τω ούν Φιλοξένα συγκατατίθεσθαι , ότι από του κνώ γίνε

κλαίειν το φωνώ και το ακούω , εξ ου καικατα πα-50 ται παράγωγον κναίω, το σημαϊνον το διαφθείρω, αι ;
ραγωγήν κλύω κλώ · το εμποδίζω , εξ ου και κλαν το 'Αριστοφάνης - εππεύσιν , επί ταύτης κατακείεσθε, το

εμποδίζειν " και κλω το φονεύω , ήτοι -τα ποντίζω: αυτό το μετα τυρον *) : παραιτητέον δε τους γραφοντας

και εις το εύκλόνητον , και επίκλημα , και κλαίω και κατακνησθείην περί τε Αριστοφάνους αναγνώσεως

κλημα. αλλα δίμφα δέδοικα μη τα πράγματα ημών διακινήσεις
Κλωπείαν , εκ του κλωψ κλωπος , δε σημαίνει τον παρα γαρ το κνω μονοσύλλαβον γέγονε κνήειος άλλο

κλέπτην . εστι στρογγύλιον τι συγκνωμωθέντες παρα ούν το κανω

Κλωθώ, παρα το συγκλωσθείσθαι και ξυνείρεσθαι τα κνίζω , ως στώ στιζω, πρώ τρίζω , εξ ου και το κνίζα,

πάντα , και μίαν αυτώ τεταμένην είναι, δόξαν και εις ή τη φύσει προΐζουσα από δε του κνίζωγίνεται κνύζω,

εξ ου και το κνίζω : τούτο δε ως λέγει Ηρωδιανος εν

>
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1 ) 11. ΧΙ , 638. 2) Οd. XII , ιοι . 5) Οd. XVI, μετά τυουν.
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4) Vs. 78. L. επι ταυτησι καταχνησθείην εν μυτευτο



331
332Κ Ν ΚΟ

6

τω καθολ' ει μεν επί φυτού κατά συγκοπήν έστιν, οίον , - . όνομα κνίζα και εξ αυτού κνιζώα ως διζα ριζώ: το

χαμαιςήλoιο κονύζης , αλλ' από του κνύω, αφ' ου και δε κνιζουν επί του διαφθειρειν .

κνυός ή φθορα , οίον , κατα κνυος έχευε. Κόβαλος , ο ληστης , από της κοπίδος κοπέβαλός τις

Κνώδαλα , κυρίως μέν τα της θαλάσσης ζώα " τούτο ών » και ότι κακότεχνος ημίν κόβαλός εστιν· όθεν και

δε ως λέγει Ηρωδιανός , δια το ενάλιον κινείσθαι , κι- κοβαλεύειν καταχρηστικώς είρηται το μεταφέρειν αλ.

ναδαλα τινα όντα καταχρηστικώς δε επί πάντων: λότρια κατ' ολίγον " Ωρος δε κόβαλα λέγει τα κατε
των θηρίων ή λέξις τίθεται , κυνώδαλα τινα όντα, στομυλημένα , και κοβάλους τους λάλους και απο του

δια το υπό των κυνών αλίσκεσθαι : Ησίοδος εν θεογο- κόψαι πεποιημένης της λέξεως.

νία , κνώδαλα όσαις ήπειρος , πολλα τρέφει θάλασσα. Κόβαλος, πανούργος , οιονεί κοπίβαλός τις ών , και

Κνωσαλον , κυρίως το θαλάσσιον κήτος : "Ομηρος δεΙο κοβαλία , και κοβαλεύω..

θηρίον κυνόδαλον το υπό κυνος αλισκόμενον· κατα- Κόθορνος, γυναικείον υπόδημα , τετράγωνον υπό τους

χρηστικώς δε και τα χερσαία ζώα ετυμολογείται δε κοτόρνους , το σχήμα αρμόζον αμφοτέροις τοις ποσί.

παρά το κνωσσω το κοιμάμαι » ή παρά το είναι κενα Κόθουρος , σημαίνει τον κίνδουρον , παρά το κεύθειν

όσσα , τουτέστιν όμματα " σημαίνει δε ζωον θαλάσσιον την ουράν.

μικρών και ευτελές. Κοιλία , από του κοίλον είναι “ ή από του λεαίνειν την

Κνω, διάφορα σημαίνει: κνώ το φθείρω , εξ ου και τροφην , και χολούν , χοιλία και κοιλία.

κνύζω: κνώ το κνήθω, εξ ου και κνησις , και κνή- Κοίλας , το βαθύ της γης , δια το κοίλον λίαν και εις

μη κνώ το κάμπτω, εξ ου και ακμή ή μη κάμ- το φαραγξ .

νουσα , κατα στέρησιν του α', και άκμων , ο μη κά- Κοίλησι, βαθείαις, Ίωνική επέκτασις, παρά το κώ το

μνων κνώ το κοιμάμαι εξ ου και κνίσσειν το κοιμιά-20 κείμαι, τας γαρ εις αις δοτικός εις ησι ποιούσιν οι
σθαι " γέγονε δε παρά το όσσω το βλέπω και το κενόν . "Ίωνες" γράφεται δε το κοι διφθόγγων , επειδή εύρη

Κναίω , εις το αποκναιόμενος και κνυζηθμός. ται κατα διάλυσιν κοίλον .

Κνήμεη , παρα το κινώ κινήμη καικνήμη, παρά το έν Κοιλία , δια τοκύειν τα λεία ". ή διατην τροφήν λίαν
κινήσει υπάρχειν » έστι δε το υπό το γόνυ μέρος του κύειν » ή παράτο κοίλον , και σημαίνει το βαθύ και

σκέλους : ήτις και κνημίς και κνήμη λέγεται το δε περιφερές . το δε κοίλον , παρα το κείσθαι όλον το

καμπυλών του σκέλους έγνύς . κοι διφθόγγω διάτι ; απότου κοίλον κοίλον , εξ ου και

Κνήμη , τα δύο ητα , πνοήμη της, αποβολή του και κνήμη κοιλία . κοιλία κηλία τις ούσα , δια το μένειντην τροφήν.

είρηται δε κνήμη , παρά το κνήθεσθαι. Κοιμωμαι , από τού κώ, του σημαίνοντος το υπνώ , γί

Κνημίδες , και μετα του ευ εύκνήμιδες : η ευθεία ευ- νεται κείω , ως το θώ θεία , σω σείω · ο παθητικός,

κνημις, το μις μακρόν: τα εις το θηλυκά , ότε εκ-30 ενεστώς κείομαι καιεν συγκοπή κείμαι αφ'ου όνομα
τείνει το ιώτα , και μακρύνει, και περιστίζεται το ρηματικών κοίμη, εξ ου ρήμα δευτέρας συζυγίας των

τότε δει περιστίζειν τοι και υ, ηνίκα ευρεθή προ αυ- περισπωμένων κοιμώ κοιμάς τα γαρ απο τών εις η

του προστακτικών φωνήεν κατα διάστασιν γίνεται εκ θηλυκών γινόμενα βήματα δευτέρας συζυγίας εισιν , ως

του κνήμη κνημίς , το όπισθεν του σκέλους λέγεται επί το πλείστον , ο δε ' Ωρος κείω κοιμος , και λείπω

έγνύη : μυών δε το σαρκώδες και νευρώδες " κνημίδες λοιμος και δημα κοιμώ.

δέ εισι , τα εν ταις κνή μαις Φορούμενα φυλακτήρια Κοινος, οίμει ότι παρά το κείω το κείμαι , και οίνος

των στρατιωτών και εις το εύκνημίς. και κοινός , ο πάσι προκείμενος , ή, γινόμενος και κοι

Κνησμός και κνισμος , εκ του κνηθή. νός , ο ευκόλως γινόμενος πάσι ή κοιμος και συγλοιμώ

Κνηστις, σκεύος, εν ώ επιξύρυσι τον τυρόν , η άρτό- μενός τινι η ταρα το γω το δέχομαι γίνεται γοινός
κοπος μάχη" εκ του κνώ το κόπτω. 4ο και κοινός , ο δεκτικός και ευπρόσδεκτος " λέγεται Κοι

Κνίσσα , του λίπους και της αναθυμιάσεως τουτ'έστι κα- νος βασιλεύς Μακεδονίας : Μαρσύας ιστορεί , ότι Κνω

και πνού γίνεται δε παρά το κνίζω κνίσω, και σημαίνει το λε- πις το γένος Κόλχος είς Μακεδονίαν έλθων , διέτριβε

πτύνω , λεπτότατον γάρ έστιν ο επίπλους, τουτέστι το παρα Καράνω υιού δε γενομένου τω Καράνω και βου

λεγόμενον κνισσάριον " ή από του κνιμος κνίσα· τοιούτον ληθέντι τον παΐδα απο του ιδίου πατρος ονομάζειν

εστι και το συκάμινα κνίζοντα , τουτ'έστι τω όνυχι δια- Καράρονα ανθίστατο η μητή και αυτή από του ιδίου
καθαίροντα και εν τω νόμο και αποκνιεί ο ιερεύς το πατρος τον παΐδα ονομασθήναι βουλομένη : Κνώπις δε

ολοκαύτωμα και εις το λιγανώδες. ερωτηθείς είπε, μήθ ' ετέρου ονομάζεσθαι αυτόν , διό

Κνίσσα , σημαίνει και αυτο το λίπος , και τον επίπλουν, περ Κοινος εκλήθη ένιοι δ αμαρτάνοντες Καινον αυ

- και το κρέας , και την αναθυμίασιν. τον καλούσι .

Κνυζηθμος, και των κυνών κλαυθμός: η κλαυθμούς Κοινος, σημαίνει δύο , τον μεμολυσμένον ως το , αίμα
άσημος φωνή , από του κνύζεσθαι· ίσως από των κυ- Χριστού κοινον ήγησάμενος , όπερ από του Φοινος , και

νών, και η κνύζα κατα συγκοπην , κονύζα γάρ έστιν τροπή του δασέος εις ψιλόν κοινός τούτο δε εκ του

είδος φυτού , και κνυζούν το αχρειoύν. και " Ομηρος : φόνος φοινός· κυρίως λέγεται , το αφ' αίματος μεμο

κνυζώσα δε του όσσε , παρα το κανω κνύω και ενυδώ λυσμένος και κοινος ο κεκοινωμένος και αναμεμιγμέ

παράγωγον το διαφθείρω είρηται δε κνυζούν και το νος πολλοίς .

εύειν παρα Δωριεύσει και παρ' Ομήρα , έπει δε Κοινωνός, ο τινι ανακείμενος εκείνο δε παρα το''

αίγειον κνή τυρόν , ώστε κνύω δηλοί το ξύω : Σώ- κείμαι : το νω μέγα διάτι ; τα μέσον δύο αμεταβόλων.

Φρων κνύζομαι δε ουδέν ισχύων & δε ξύσμα 1) εκ Κοινωνία, δια το ενίζεσθαι αλλήλοις , ήγουν ενού εί:

ποδών εις κεφαλήν ιππάζετο , αντί τουνήθω , παρα ναι η διότι είς κοινόν ίαίνουσι τα μέρη.

δε το κνώ κναίω το διαφθείρω, και παράγωγον κνύζω,βοΚολος, ο πατήρ της Λητούς παρά το κοεϊν , ό εστι

ως στο στίζω , φυτώ φυτίζω , ούτω κνώ κνίζω , και νοείν , και συνιέναι ό έστι συνετός. -

.

19

2 ) Ε. βαια δ ' έξισμαι , ex Herod. ap . Eutails. Ηom. p .1706 , 34 .
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Κοίρανος, ο ηγεμών και αρχηγος», ώσπερ παρά το περί τον τράχηλον , εξ ου και τους νύν λεγομένους

αθρεϊν το βλέπειν λέγεται και οθρυς το όρος και κατά τρο- κολλάβουν εποίουν " έλεγον δε και το νωτιαίον δέρμα

πης του α εις ο ' αφ' ού έστι τα μακρόθεν ενέστατα δια την κόλλαν εξ αυτού γίνεσθαι , όθεν 'Αριστοφάνης

και παρά την αρχήν δραχαμος και όρχαμος , ούτω και την σκληρότητα Αισχύλου ενδεικνύμενος φησίν , οίμαι
παρα το καιρος γέγονε κoίρανος , μεταθέσει του α εις γαρ αύτον κόλλοπι εoικέναι .

ο, οιονεί καίρανός τις ών , ο εν καιρώ αρχών. Κολλούρια , τα κολοβας έχοντα τας ουράς», τούτο δε

Κουρανέων , διατάσσων επερχόμενος , και το του κοι- και επί άρτων.. δύναται και επί των Φαρμάκων ιατρι

ράνου έργον αποτελών. κών λέγεσθαι.

Κοιτη, από του κέω, κώ το κείμαι και ο παθητικός ενε- Κόλλου , και εκ των αυχενίων δερμάτων γινόμενος πασ
των εις με κείμαι , : κείται , και εξ αυτού κοίτη,10 σαλίσκος , ο δεσμεύουσι την νεύραν· καλλοπας δε τα

έν ή έστι κείσθαι κοιμωμένους · ο δε Θεόγνωστος , μέρη εκείνα καλούσιν , επειδή εξ αυτών εφόμενα εγί

παρά το κώ , ο σημαίνει το υπνώ , γίνεται κείω , ως νετο η κόλλα" ούτως εύρον εν υπομνήματι 'Ανδρονίκου,

9ω θείω παρα το κείoμαι κείται , και εξ αυτού όνο- είς το δος .

μα ρηματικών κοίτη. Κολυμβάν, ετυμώτερον οι Δωριείς λέγουσι κολυφάν ,

Κοίτις , Αττικώς , η μικρά κύστη , την γαρ κύστην κοί- απο του κόλους , ό έστι κολοβούς φαίνεσθαι τους εν

:: την λέγουσιν· έστι δε εν αίς κοιταζόμεναι αι γυναίκες ύδατι και μη ολοτελείς.

απετίθεντο τα χρυτία . Κολoιος , παρά το κλώ δημα το Φωνώ και γίνεται

Κοκκότιον , ο δήμος Ελληνιστί , κυρίως απάσης γής κλος , και πλεονασμό του ο και ο κολοιός κρακτικών

οικουμένης . γαρ το ζώον» από δε του κλώ ρήματος γίνεται κλύω

Κοκίας , ο προγονός έστι δε ιακή η λέξις: σημαίνει20 κλύκος , και καθ' υπερβιβασμών και μετάθεσιν του λ
δε την ήδη κεκυημένην. κύκνος" ή παρα το κύκλος το κυκλοτερές έχον τον

Κόκκυξ, όρνεον εαρινον, παραπλήσιον ιέρακι . ή όρνεον τράχηλον.

δειλότατον , ως Ανακρέων φησί, εγω δ' αυτής φεύγω Κολώνη, εύκοσμος και δη μιν επι κριόεντι Κολωνώ' -
ως, το κόκκυξ . Φαίνετο δ' ιερον στόμα , οι δε Κολώναι 3).. το μεν

Κολαξ , οιονεί ο τεταπεινωμένως θεραπεύων τινά παραó Κολωνός οξυτόνως , το δε Κολώνη βαρυτόνως : σημαί

το κόλον παράγωγον κόλαξ κόλον δε το ταπεινον και νει δε άμφω τα ακρωτήρια .

μη ολόκληρον τινές δε φασί παρα το κολλάσθαι , κο- Κλως , ως σως σωός, και πλεονασμό του ο κολωνός ή παο

λαξ τις ών , εξ ου και δύσκολος, ο δυσχερώς τινι ρα το κολοιός , ο δηλοί το όρνεον γέγονε κολωϊος εκτά

κολλώμενος σημαίνει δε το κόλαξ τον παράσιτον: , σει του ο εις ω , όθεν και κολωνώ ρήμα κραυγαστικών

και παραμένοντα τινι : οίον , κόλακος 1) γαρ Φησίχο γαρ το όρνεον.

και μνημονικών προς κακίαν , και των αγαθών ευεπί- Κόλιξ, το γαρδούβιον.

ληστον. Κολλώ , παρά το κόλλα , το εν δόρυ κεκλασμένον.

Κολαφίζω και κόλαφος , παρά το κόλον αφεΐσθαι Κόλλαβος , δέρμα τι , και εκ των αυχενίων δερμάτων
κατα του τυπτομένου μέρους : ήγουν ασθενές και τα. έστι, εξ ών και τεκτονικαί κόλλαι γίνονται .

πεινών προς τα λοιπα μέρη, κόλος γαρ το ταπεινόν, Κολλύριον , ότι μάλα κωλύει το ρεύμα.

και μη ολόκληρον ο δε Απίων από του κολάψαι: Κολλυρίδας, εκ του κολλάσθαι ραδίως." ,

το δε όνομα Ελληνικών παρ' Έπιχάρμω , ως ταχεί Κολονοι και κολοσσοί , οι βούνοι,
κόλαφος περιπατεί δεινός : ούτω Σωρανός : η απο Κολοσσός , ανδριας χαλκούς , όντινα δια το μέγεθος

του κονδύλους αφεΐσθαι εν εκείνη τη μέρει κόνδυλος, εκάλεσαν κολοσσον οι “Ροδιοί.

κόλαφος, η διδομένη δια των μέσων δακτύλων πληγή φοΚολοσυρτος, κονιορτός ή θόρυβος " Νεοπτόλεμος φησί,
άλλοι δε παρα το κωλύειν το φως, μεγάλως αιρομένης της κόνεως και εις αέρα εκνουμέ

Κολεος , η ξιφοθήκη , παρα το κεκοιλάνθαι: η παρα νης , το γαρ κοίλον κυρτώσεως και υπεροχής μετέχει

το κήλα τα τόξα. βέλτιον δε , και υπό τον κόλον συρόμενος κονιορτός.

Κολεος , χωρεός, το χωρούν το ξίφος , ήγουν και ξιφο- Κολωον , παρά το κολοιός , ο δε Φιλόπονος, παρά το

θήση. κλώ κλάζω'' από του κλω κατα παραγωγής : ουδε

Κολάζω , παρά το κολαφίζω , και κατα συγκοπήν κο- και προσγράφεται το ιώτα ή κολαον θόρυβον , η μετα

λάζω. φορά από του κολoιού , ό εστι θορυβώδες και κραυγα

Κολον , το μη τέλειον , άλλα κολοβόν, - στικόν όρνεον και άτακτον.

Κόλος , επί τινος εντέρου , παρά την κοιλότησα. Κόλων, το μέγα και υψηλών ακρωτήριον λαιιβείνεται

Κολωσσος , σημαίνει και το είδωλον , κυρίως δε κο-5ο δε και επί κακών και επί μεγάλων και κακών .

λόσσοι λέγονται οι υπερμεγέθεις ανδριάντες , παρα το κόλλυβος , είδος νόσου .

κολούειν, 3. έστιν έλαττούν τα όσσε , τουτέστι τους Κολοβόν φαίνεται, τουτ'έστι και τελείωτον.

οφθαλμούς για το μέγεθος , ως μη εφικνουμένων των Κολάπτει, γλύφει η κλύνθει προς τα γόνατι..

οφθαλμών οράν. Κολοφώνα, το πέρας του πράγματος ή το των άκρων

Κολοσυρτος, κοινού τε και αργαλέου κολοσυρτού ή τέλος .

- , εκ Φρυγάνων κόνις : διαφέρει δε κόνις κολοσυρτού · κο- Κόλπος , παρά το κοίλον , και σημαίνει το βαθύ , κοίλ

λοσυρτος γαρ ο εκ Φρυγάνων συρφετος , από του κόλα πος , και αφαιρέσει του ο κόλπος έστι δε κλώ κλάσω,

σύρειν , τουτέστι τα φρύγανα σημαίνει δε και ταρα- εξ αυτού γίνεται κλός , και κατ' αναδιπλασιασμον κό

χήν και θόρυβον , ανδρών ήδε κυνών κολοσυρτόν. κλος , και καθ' υπέρθεσιν του λ , και τροπή του και εις

Κόλλαβοι , τα των υών και βοών σκληρα δέρματαβο τ , κόλπος.

.

1

2) an κόλακα ? 2 ) L. κόλλοπες . 1. Ειym. Μ . 5) εύκοσμος κολώναι. Αp. 1 , 1120, et 1154,
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Κολυμβώ , παρα το κολυμβός: τούτο παρά το κολο- : πεύω και επιμελούμαι , τούτο μεν θεράποντα κομείο

: βούς ημάς φαίνεσθαι. την 2) εξ ου και κατα παραγωγήν κομίζειν καικομί

Κολωνός , όρος , βουνός, λόφος , ανάστημα παν ούν σαι τέ με ότε δε εστι δευτέρας , σημαίνει το ευφραί

: αναστημα γης κολωνος λέγεται σημαίνει δε και σκό- νομαι και αγάλλομαι, και τας τρίχας τρέφω" το δε

πελον Αθηνάς : οι δε δύο Κολωνοί ίππιος και γαρ αγο- κομαστής ουκ έστιν εκ τούτου , αλλ' εκ του κομάζω :

ραίος , αφ' ού τους μισθαρνούντας ανέφερον μισθαρνεϊ- το δε κομώ εκ του κόσμος και γαρ κόσμον ο δημιουρ

σθαι· και κολωνικών και άλλο χωρίον εκαλείτο Κολω- γος ενέθηκε το ανθρώπων τας τρίχας εκ δε του κοιώ

νός ιππότης. και του ίππος γίνεται το ιπποκόμος και γηροκόμος

κοταΐστωρ 1) , βασανιστης , Ρωμαϊκόν αξίωμα και κλί- διότι βαρύνεταικαι επειδή τα από δημάτων συντιθέμένα

νεται κoιαίστωρος , ο συζητητής και ερευνητής επί χρή- το ονόματα προ μιάς έχουσι τον τόνον , οίον , ιπποκόμον
μασι κουαίστωρ δε κατ ' επέκτασιν και συλλαβής προς- πηλίκα τούτο γαρ απο του κόμη συνελέτη του ονό

θήκην επ' έγκλίμασιν οιονεί ο τιμωρός, και των αιωτι- ματος , και ουκ απο του ρήματος .

μών μεγαλημάτων ερευνητής σεμνότητος.. Κομεϊν , το σώμα ωραΐζειν , επειδή και κομμωτρία λέ

Κοδράτης , νούμμος , άγει γράμματα εξ περί σύκλου γουσι την κοσμούσαν και αμπλέκουσαν , και το κομμή

καλείται και ο κοκράτης. σύκλος · ο δε σύκλος τέταρτον μεν σαι και επιμελείας αξιώσαι.

της ουγκίας, ήγουν νόμισμα έν , ήμισυ δε στατήρος δύο Κομμος, παρα το κόπτω κομμος , κόψω γαρ ο μέλλων

δραχμας έχων όγδοον και της ογκίας η δραγμή έκα- ως και παρά το γράψω γραμμές και υπογραμμός.

λείτο δε και ολκή η δραγμη του αυτού βαθμού : Φημί Κόμπος , οδόντων ήχος" ή αλαζονείας και παρά το κενην
δε και του σίκλου την τρίχα του 'Αβεσαλώμ σταθμίζον- όπα έχειν ' ήγουν φωνήν.

του κατά καιρον όταν εκορεύετο, ολκής εχούσης ρπ2οΚομψός, είρηται μεν η λέξις επί του πανούργου , και
και πέντε σίκλους , ό έστιν ουγκίας λα , γράμματα εξ επί του μετρίου και επιεικoύς : αμφότερα ουν παρα το

τω σίκλω τώ βασιλικό και γίνεται λίτραι δύο γράμ- κάμπτω βήμα " αλλ' επί μέν του πανούργου, παρά το

ματα τρία και δε σίκλος εστί οβολών τεσσαρών , ούη- εύκαμπυλον και διεστραμμένον τη διανοίας επί δε του

κίων ιβ , ο έστιν ουγκίων λβ , ααί σίκλου ενός , γι- επιεικούς , παρα το εύκαμπή αυτών είναι , οίον , ευ .

νομένων λίτρων δύο. πειθή και προσηνή: ' ούτως Ειρηναίος ο Αττικός.

Κομμαγήνη, πόλις , Κόμανα , θυϊλος μεθερμηνεύεται Κομπάζω καυχώμαι, μεγαλοφρονώ, αλαζονεύομαι.

σύσκα κατα την Καπαόνων Φωνήν. ένθεν η Κομμα- Κομώ, το γαυριώ· ως εν τω , έκό μα δε πολλούς χρή

γήνη και η κόμη , ότι συσκιάζει την κεφαλήν Ωρος. μασιν " αντί του έγκυρία και κομώ το καλλοπίζω, εξ

Κομείτην , επιμελεία ήξίουν , αντί του εκόμμουν από ου και ανακομώ το αναφύω τρίχας κομιζω δε το

δε του κομώ κομείς . 30 φέρω.

Κομάν του γαυριάν διαφέρει κομάν επί πλούτου γαυ- Κομψον επιδειν , είρηται επί του κεκαλλωπισμένου

egy
επί νεότητος . γυναίου ή και εντίμου μειρακίου επί του υπερηφά.:

Κόμηκαι παρά το κόσμος είναι του σώματος. οι δε παρα νου , επί του ραδίου και υγιούς, και επί του αστείου

το κομάν και κυρίως επί της κεφαλής , παρά το επι- και χαρίεντος είρηται δε απο του κόμπου.

μελείας αξιούσθαι αλλα τα εις μη ονόματα δισύλ- Κόμη, η θρίξ , το και ο μικρών παρα το καμώ το επιμε

λαβα τα ο παραληγόμενα οξύνεσθαι θέλουσιν , οίον , λούμαι , εξ ου και κομητής αστήρ.

νομή , δρομή, καταδρομή πλην του κόμη. Κομενταρήσιοι, οι νύν χαρτουλλάριοι , οι ταϊς εγκλη

κόμη , η θριξ , παρά το κομάν , ήγουν θάλλειν την ματικαίς υπηρετούντες δίκαις.

τρίχα. κόναβος , κονάβησαν, ήχησαν , παρα το κόναβος 80

κόμενα, παρά το κόμηκαι θηλυκόν κομώνη και το ουδέ-40 ναβω τούτο παρα το την βοην ακούων.

τερον κόμανoν και τα κόμανα λέγεται γαρ τον Ορέ- Kοναβώ , ηχώ , παρά το κόναβος τούτο δε παρα το
στην τον υιόν του Αγαμέμνονος , Φεύγοντα μετα της δονώ δόναβος και κάναβος τούτο παρατο κάνεις αυ

αδελφής αυτού εκείσε την κόμην αποκείρασθαι . ρίως γαρ λέγεται κόναβος , η εν τη γη βοή , ώσπερ

Κομίζω , το κοσμίζω: έκ τού κόσμος κοσμίζω , και και άραβος έκ τού έρα και του βοή γίνεται έραβος και

αποβολή του σ κομίζω. άραβος, λοιπον ούν · λέγουσι τινες , ότι εκ του κόνις

Κομιδή , επιρρηματικώς , λίαν , πάνυ σημαίνει έστι δε και του βουν γίνεται κόνιβος και τροπή του και εις

ονομαστικώς η συλλογή, η λήψις , η επιμέλεια.. κόναβος ουκ έστι δέ · ουδέποτε γαρ τρέπεται το ι εις

Κομιδή και συναγωγή , επιμέλεια : σημαίνει δε και τε ., α , αλλ' έστι μάλλον εκ του κονία και βοη , το αυτο

λείως είρηται από της των καρπών συγκομιδής :ήτις σημαίνοντος του κόνις : εξ αυτού κατά παραγωγην κο

γίνεται τελειωθέντων των καρπών από τους του κο-50 νίαβος , και συγκοπή του ικόναβος , εξ ου και κονα.
μιδή ονόματος,, γίνεται το κομιτη επίρρημα " , σημαί. βίζω.

νει δε και το πάνυ, οίον , κομιδή νέος, αντί πάνυ νέος. Κόνδυλοι , παρά την κάμψιν των δακτύλων , οιονεί
Κομμώτρια , εμπέκτρια , η κοσμούσα και ψιλούσα τας κάνδυλοι όντες , περί αυτους γαρ η κάμψις των δακ

.: γυναίκας κούρισσα. τύλων εγένετο · ο κένδυλός τις ών , και εις τα κενα δυό

Κομμωτική , έκ τού κόμπου , και σημαίνει τον κομπού- μενος των δαπιζομένων κενα δε σαρκών τα μέρη.

μενον , γυναικεία κοσμησις. Κόνις και μάχη, παρά το κονώ κόνις , κόνιος και κο

Κομόωντας, μεγαλοφρονούντας και μετοχή και το θέμα κο- : νία , ως Κύπρος , Κύπριος , Κυπρία..

μώ συζυγίας πρώτης και δευτέρας και τι σημαίνει ότε Κονίησι, παρά το κονώ κονία , ως ταινία : η δια της
εστι πρώτης και και τι σημαίνει, ότε έστι δευτέρας ; και σι επέκτασις ει μεν έχει δύο σσ , εν φωνήεντι

πόσα σημαίνει ; ότε έστι πρώτης , σημαίνει το θερα-βο παραλήγεται: οίον , θήρεσσι , κύνεσσιν ει δε δύο• đua

.

και

9

1 ) Lat . Quaeftor . 2) 11. VΙΙΙ , 113. ser . :
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Φωνήεντα ένι σ , ανθρώποισιν , 'Αχαιοίσιν , ελάτησιν πίδων : Ευριπίδης πριν και ποικιλόφρων κόπις ηδυλόγος

και κονίησιν' ο κανων έστηκεν , ει μη μέτρον βιά- δημοχαριστης.

σαιτο σεσημείωται δύο λιμαΐσι τε και ακτίσι. Κόρη, επί του οφθαλμού οιονεί χορή τις ούσα , απο

Κονιορτος, παρά το όρρω, σημαίνει το διεγείρω , και του δι' αυτής χείσθαι το ορατικόν πνεύμα. κόρη δε η

μέλλων όρσω . Αιολικώς , δηματικών όνομα ορτός , ως παρθενος ή υγροφυής και τρυφερα από του κορεϊν το
κείρω κορμός και εν συνθέσει μετα του κόνις κονιορ- καλλωπίζειν , ο και επί του οφθαλμού είρηται · ή η

τος , και την κόνιν oρoύων και ορμών. καθαραν και άφθορον έχουσα την ηλικίαν · κορεϊν γαρ

Κόνις , παρα το καινω το κόπτω , και διαφθείρω , η εις το καθαίρειν ένθεν και νεοκόρος " ή παρα το κείρω,

μικρά κεκομμένη γή δηλοί γαρ την εις λεπτομερή ου- ή κειρομένη έτι νεάζουσα.

σίαν χωρήσασαν γήν , από μεταφοράς των ξυσμάτων τοΚορθυεται , κορυφούται , αύξεται, από του κορύσσω,
ή παρα το κνω κνίς» και επειδή ούκ εδύνατο μονοσύλ- ή από του κόρυθος : ένιοι δε από του σωρεύεσθαι ήκου

λαβον όνομα βραχυκαταλήγειν πλεονάζει το o , και γί- σαν κόρθυς γαρ η σωρός.

νεται κόλις: Κορυδαλη , η προ των θυρών δάφνη τιθεμένη , ότι

Κονίζω, το αγωνίζομαι , και παρασκευάζομαι προς τον οι κλάδοι ους κορους καλούσι , θάλλουσι , ως ο Χρύ
πόλεμον, από του κόνις , οι γαρ αρχαίοι, ότε έμελλον σιππος , αλλα δάδας ημμένας μη δότω τις ένθεν και

αγωνίζεσθαι εις τας χείρας αυτών πτύοντες κόνιν προς- κορους πλεκτους ακραινείς , μυρρίνας ", οι γαρ ποιηται

ελάμβανον , δια το ισχυρώς κρατεϊν . ανάπαλιν τους κλάδους και όλους και όρπηκας λέγουσι:

Κονίσσαλος , ο κονιορτός , οιονεί η σαλευομένη κόνις : τινές δε ότι ηβησάντων των νέων καί θυγατέρων δα

ή παρα τον κονίσω μέλλοντα γίνεται κονίσαλος ο κο- φνας προετίζουν έΦηρίοις και γέμoις.

νιορτός , ως παρά το ίζω ζαλος" σημαίνει δε το κονί-20Κορύβαντες , δαίμονες , οίτινες επάχθησαν φυλάττειν

σαλος και κονιορτον και αιδοίον. τον Δία • παρα το κρύβειν τον Δία , Κορύβαντες,
Κονίη , ο κονιορτος , το νι ιωτα.. ώσπερ και το κάρ- κατα πλεονασμόν του ο· ή οι την κόρην καταβάντες

δος γίνεται εκ του καίνω το διαφθείρω , εξ ου και αναγαγείν και μη υποστρέφειν Κορύβαντες , ως μυ.

μετα το φαούς Φάσφανος, ο τοίς Φαέσι καίνων ήγουν θεύεται , ότι κατέπινεν ο Κρόνος τα από της Ρέας

διαφθείρων , και συγκοπή κνώ ρήμα εις μι κνήμι, και τέκνα : ούτω Δίδυμος εν υπομνήματι Μενάνδρου.

παρατατικός, εκνην , το τρίτον εκνη και κνή , επειδ' αϊ- Κόρση, η κεφαλή, ως μέν Απολλώνιος δίδωσιν από του
γειον κνή τυρόν εκ του κνώ ούν γίνεται κνίς , και κορυφούσθαι: οι δε Φασί παρά το κείρεσθαι , όθεν

πλεονασμό του ο κόνις , η εις μικρόν κεκομμένη και τε . κορσωτηρ λέγεται, και τας τρίχας κουρεύων , οίον , ως

τμημένη γή. δ' ενι κορσωτήρος απότριχα καλλύνεις , και κόρσαι αι

Κονοειδές , σφαιροειδές , το πλατέως εις οξυ λήγον30 τρίχες: Αισχύλος λευκας δε κόρσας τήδε παντελλειν
εχόμενον ως στρόβιτ'.

νόσον .

Κόνειον, δια της ει διφθόγγου : πρώτον ότι εισί προ- Κορεσθήναι, ότι κουροτρόφον την γήν καλούσιν , και
παροξύτονα δια του ειoν τρισύλλαβα , άτινα δια της τον εκ ταύτης καρπόν την κόρην , όθεν και το πλην

ει διφθόγγου γράφεται , οίον , γένειον , βρένθειον,, ρωθήναι τροφής κορεσθήναι λέγουσιν από της κόρης,
έστι δε είδος πολυτελούς μύρου , ούτω και κάνειoν ήν παρα Πλούτωνα κατα την γήν ούσαν, και εκείνου

δεύτερον δε , ότι ανεφάνη το ε εν τω κονιάζομεν. νομιζομένην γυναίκα , όμως κόρην λέγουσι , δια την

Κονσιστόριον , βασιλικον σεκρετον.
του καρπού κατ' ενιαυτόν γινομένην γέννησιν. Φώ.

Κονδείτoς, παρα το κινείν την δείσαν.

Κοντός, παρά το κεντώ , κεντός και κοντός , ως τρέφω Κόρταφος , το εντελέστερον παρέλαβε ει μη άρα,

τροφός. 40 προς την συνήθειαν παρα την κόρσης είναι κόρταφος

Kοντος, το κοντάριον · παρα το εις κόνιν τιθέναι , ήτοι και εν υπερβιβασμώ κρόταφος ή ότι τοϊς κόρσοις αφή

εις γην. έστι , παρά το κόρση και κρόσση, έστι κρόσας κρόσας

Κοντουβερνάριος , ή κουντουβέρνης. μεν πυργόν και κρόσος ούτως ετυμολογείται από του

Κόπερα , Αιολική διαλέκτω κοπρία , κόπερα ως Πρία- τέλους " φησί γαρ η κεφαλή το τελευταίον ο κρόσος

μας πέραμος , αλλότριος αλλότερος. καλείται .

κόπρος, οιονεί κόπος τις ουσα βαρεϊ γαρ το περισσόν Κορυ θα ξ, από του αίσσω ωίξω, και του κόρυθος γί
εγκείμενον , και κόπρος" ή κόπρος χόπορός τις ούσα, νεται κορυθάιξ τα δε εις ξ λήγοντα αποστρέφονται

από του χείσθαι δια του πόρου , κατά συγκοπήν και την ει δίφθογγον , οίον , πέρδιξ , τέττιξ.

τροπή του και εις και κόπρος: κόπρος κυρίως είρηται από Κορυδαίολος, έστιν αιόλλω το δηλούν το κινούν και

των κοπτόντων και το κομπασαι . 50 συνεχώς στρέφειν οίον , ώς δ' ότε γαστέρ' ανηρ έμ

κόπρέια , παρά το τον κόπον ημών εκείσε δειν· πας πλείην κνίσσης αιόλλει ) και αιόλαι έλαι , όπερ απο

γαρ μόχθος ανθρώπου εκ του στόματος αυτού . του αέλλης γίνεται και από του αειν και του είλεϊν,

Κότανoν , έκ τού κόπτω . αφ' ου δηματικών όνομα αίολος , και εν συνθέσει μετα

Κόπις , το ξίφος . του κόρυθος κορυδαίολος , ως πέλλω πάλος και σα .

Κόπις , ο ρήτωρ " κοπείς δε ο φλύαρος και λοιδορος. κέσπαλος " κορυδαίολος ούν, και την κόρυθα ευκίνητον

Κόπις , σύντομος , οξυς τω λόγω , ή λάλος , όθεν και ο έχων , η ποικίλων εξ ου και πολεμικήν.

δημοκόπος και κόβαλος, και κατεστωμυλημένος , κόβα- Κόρυβος Φάλον, το προ μετωπίδα ανάστημα της πε.
λοι λέγονται και τας των λόγων τέχνας κοπίδας εκά- ρικεφαλαίας ' Φάλον γαρ το λαμπρόν · όθεν και Φα .

λουν μη τον Πυθαγόραν εύρομεν όντων αληθινών κο- λακρός , ο έχων Φαλόν το κάρα.

τιος.

1) 11. ΧΧ , 25 , Γα .

ETYMOLOG . T. II. Y
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Κορύνη , ρόπαλον , παρα το κάρη , όπερ από του κά- Κορυδαίολος , εκ του κόρυς κόρυθος, και του αιόλ
ρηνον γέγονε , κατ' αποκοπήν καρήνης και τροπή του λα " ει γαρ ήν από του αίολος ονόματος , ώφειλε προ

α εις ο κορύνη , το παχείαν κεφαλήν έχουν ξύλον η παροξύνεσθαι · κανων γάρ έστιν ο λέγων· τα εις ος

κατά το κάλον νεύουσα καρήνη και κορύνη και κορυ- υπέρ δύο συλλαβας , προ μιάς τον τόνον έχοντα , εν

νήτης. τη συνθέσει προπαροξύνεται χωρίς ει μη σύνθετον

Κορυς , η περικεφαλαία , παρά το κάρη κάρυς και κό- είη ένεκα ενεργείας παροξυνόμενον· οίον , πλησίος πα

ρυς» ή παρά το κορση γέγονε κόρυς κόρση δε ή κε- ραπλήσιος , αίόλος παναιόλος: το γαρ κορυδαιόλος ουκ

Φαλής και το κορσούσθαι επί του κείρειν έλεγον οι έχει το εγκείμενον το αιόλον , αλλα το αιόλλω ρήμα ,

"Ίωνες , και κουρσωτήρα τον κουρέα . το δηλούν το κινώ γίνεται δε εκ του αέλλα , άέλλω και

Κορυφή , το μέσον της κεφαλής , ότι της κάρας έστιντο πλεονασμα του ι , αιόλλω , εξ ου και αίλουρος , παρα

οροφή" τινές δε απο τού κεκρύφθαι αυτήν υπό των το αιόλλειν την ουραν , ό εστι κινείν.

τρίχων, κρύφή τις ούσα και πλεονασμά του ο , κο- Κόρυβος , ευήθης, μωρός τις μετρών τα κύματα .

ρυφή ο δε Φιλόξενος εν τω περί διαλέκτων λέγει, ότι Κορύνη , βάκλoν , ρόπαλον και εις το ιπποκoρυστής.
παρα το κάρη γέγονε καρύπτω και κρύπτω 1), μετα- Κορυφαιότατος , μείζων ,μετα- Κορυφαιότατος , μείζων , εξωχότατος , ενδοξότα .

θέσει του α εις ο ' ως παρα Θεοκρίτα 2) : τον Λιβυ

κον κνάκωνα φυλάσσεο , μη τυ κορύψη , εκ του ούν Κορίνιον, μικρών κοράσιον.

κορύπτω γέγονεν όνομα ρηματικών κορυφή: Ιστέον δε Κορώνη , παρα το κρώζω κρώνη , και πλεονασμά του ο

ότι το αυτό έστι το κορύσσω και κορύπτω , όθεν κορώνη.

" Όμηρος είπων, πόντο και τα πρώτα κορύσσεται, επή- Κορωνίσι, κεφαλαΐς , υποκοριστικών εκ του κορώνη κο

γαγε το κυρτόν τον κορυφούται ) , εις το αυτό κατα-20 ρωνίς , τούτο εκ του κάρα , δι' ής υψού ανέχη και

στρέφοντος του ρήματος " σημαίνει δε το κορύσσω και κορώνη εκ του γαύρον , εξ ου και κορωνος ο γαύρος.

• το καθοπλίζω και κατασκευάζω. Κόρυζα , μυξών πλεον κατάρρους.

Κορώνη, κορωνίς , επί το αυτό , οίον , αι καμπυλοπρύ- κόρος και κόρη , από της θεραπείας, το γαρ κoρείν

μνου , συν νηυσι κορώνισι, παρά το άνω εξηρημένοι εί- τοιούτον : οίον , δώμα κορύσατε , τουτέστι καλύμματα

δια το εις ύψος ανέχειν και κορώνη το όρνεον , και μυλωκόρον το καθάριτον τον μύλωνα οι δε οιόμε

παρα το καύρον δ ' σημαίνει το κακόν 'Ανακρέων κό- νοι το σαρώσει σημαίνεσθαι δια το κορίσαι αγνοούσι:

ρωνα βαίνων Φησί τίθεται δε η λέξις επί του όρ- νεωκόρος γέ τοι ούκ έστιν ο σαρών των νέω · αλλ' και
νέου , και επί του επικαμπούς τόξου , και του θύρας επιμελούμενος αυτού : αίτε ηλικίαι των νέων πολλής

κρίκου. επιμελείας χρήζουσι και η εν τοις οφθαλμοίς κόρα , ής

Κορωνος , ο γαύρος και ύψαυχενων παρα το κάρη30 και αυτή η φύσις πεφρόντικε , σαρκινά τε εαυτή, πε
κατα μετάθεσιν του α εις ο αρχίλαος : βούς δε ημίν ριθείσα βλέφαρα , και ταύτα οχυρώσασα θριξί , ταϊς

εργάτης εν οικίη κορωνος έργον ίδρες. λεγομέναις βλεφάρισι.

Κοράλλιον, δια του ι, και ίσως το άλιον έγκειται, Κορώνη, κόραξ, το άκρον του τόξου , εις και η νεύρα

από της θαλάσσης ταις κόραις κόσμιος , η κοινή δια τίθετα, και ο κρίκος της θύρας και το ζώον , και

του ο , Αττικώς δε δια του ιωτα. όρνεον άλλο θαλάσσιον , ο καλείται αιθρία , λάρος και

Κόραξ , ότι κόρος έστι τη χροιά κόρον δε το μαύρον είδος στεφάνου .

είρηται , ή δια το της κοινής δέξαι ή δια το κόρας Κόσμος , παρά το κοσμώ, και πάντα εν αυτώ έχων κε.
ξύειν παντος ορνέου και εσθίειν ' η δια το πολλα κοσμημένα και διατεταγμένα " ή παρά το κάζω κάσω

εσθίειν . κέκασμα , κασμος ρηματικών όνομα και μεταθέσει του

Κοράλλιον , λιθος παραθαλάσσιος ερυθρός. 40 α εις ο και εναλλαγή του τόνου , κόσμος , ούτω Φι.

Κορεν, κοσμείν βίβλους ή σαίρειν . λόξενος .

Κορεσθήναι , φαγείν όσον χωρεί. Κοσμηθέν , απο ποίου θέματος , από του κοσμώ κο.

Κόρη , παρα το κόρον έμποιείν τή ιδέα " σημαίνει την σμήτου κεκόσμηκα , κεκόσμημαι , εκοσμήθην , το τρίτον

παρθένον , παρά το κορώ το επιμελούμαι εξ ου και των πληθυντικών εκοσμήθησαν είτα αφαιρέσει του

νεωκόρος και του λαού επιμελούμενος. Σελευκός. ε κοσμήθησαν συγκοπή λοιπόν γίνεται κοσμήθησαν

Κόρη , κώλυσις του ρεϊν ήτοι προ του τόκου , ήγουν προ κοσμηθέν.

των αιμάτων κόρη δε ή του οφθαλμού , ως εκ του Κοσμήτορας, ηγεμόνας , δια το κοσμείν τον λαόν,
κολλου χέειν το δάκρυον · λέγεται εκ τούτου κολλού . τουτέστι καθοπλίζειν.

ριον το καλύον το ρέειν . Κόσυμβος , αναδεσμος κροσσώτ.. χίτων .

Κοριάξιος, δια του την κόρην έχειν οξείαν ή την κε-ξοΚοσμιωτάτη, ευγενεστάτη, εύκαλλώτιστος.

Φαλήν. Κοτταβίζω , συνεπίνομεν τε και συνεκοτταβίζομεν·
Κοροπλάστης, και τα ζώδια πλάσσων. ου γαρ μόνον και των κοτταβιών τα πολλα ημέτερα ήν.

κούρους , ή ομοίως κόρας πλάσσει , αλλα παν ζώον. Κότος, η οργή , παρα το κέω κω το κείμαι , κέημι,

Κόρος , σίτος ο κόρος είληπται εκ της Εβραϊκής δια- ο παθητικός κέεμαι κείμαι , το τρίτον κείται , ρημα

λέκτου , ός καλείται χώρ " εισί δέ μόδιοι λ : χωρ δε τικών όνομα κότος , η εναπομένουσα οργη κότος λε
λέγεται από της του βουνού υποθέσεως χωρία γαρ γεται. "

καλείται τα βουνία λέγονται βουνοί βασανισθέντες Κοτίοντες , οργιζόμενοι , μετοχή το ρήμα κοτώ, εκ
οι λ , μόδιοι , Φοντ '. 1) ποιούσι καμήλου. του κότος • το κο μικρον διάτι ; τα έχοντα το

Κορύβαντες , οι την κόρην καταβάντες αναγαγείν και εγκείμενον . ποιου είδους των υποπεπτωκότων , ειδι

μη υποστρέφειν. κου: το γενικόν θυμός. γίνεται δε το κόστος , παρα6ο κου "

2 ) Idyll . I, 5 , 3) 11. 1V, 424. 426.1) L .. κοφύττω . 4) F. φορτίο »
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το κώ το κοιμώμαι : κέω κοος και κότος , η κοιμων- Κουρήτες , οι μεν από όρους τοπικού , οι την Πλευρώνα

μένη και ησυχάζουσα εν τη ψυχή μήνις. πόλιν της Αιτωλίας κατοικούντες οι δε απο της κου.

κότος , θυμος, επιτηρων καιρόν είς τιμωρίαν είρηται ράς , παρα το μη κείρεσθαι. Κουρήτες δε οι ακρανά

δε ούτω παρα το ενεκείσθαι. και τι διαφέρουσιν αλλή- νες , οι τον Δια τρέψαντες : κατ' επέκτασιν Κουρήτες,

λων οργή μηνις, κόλος, κότος και θυμόςκαι διαφέρει, προπερισπωμένως επί του έθνους: επί δε του νέου

δε οργή μεν γαρ η επ' ολίγον χρόνον , από του όρ- προπαροξυτόνως.

γάν μήνις δε ή μόνιμος οργή, από του μένειν χο- Κόφινος, παρά το κόπον έπιέναι τοίς βαστάζουσιν · η

λος δε η κίνησης του χόλου , και επ ' ολίγον χρόνον γε- παρα το κούφον , δε σημαίνει το βαθύ.

νόμενον κότος δε η πολυχρόνιος μνησικακία , από του Κοχλιάριον , το κοχλίoν αίρον» ή ότι τα κοχλάζοντα

αίρει.

θερμού , προς αντιληπήσαι δρώσα , παρά το θύειν , ό Κοχλίδιον , το όστρεoν , ως από του γονία γονίδιον ," "
εστι μανικώς ορμάν. και από του κοιλία κοιλίδιον ).

Κοτζος, ο κεκομμένους τους πόδας έχων , οιονεί κό- Κοχλιάριον , μέτρον εστιν υγρούν , και αυτό παρ'

“Εβραίοις εκφωνούμενον · τούτο το μέτρον εστιν εν ταις

Κοτύλη, όπου εγκλίνεται η κεφαλή του μηρούς , περί χρονογραφίαις Ευσεβίου και των άλλων χρονογράφων ,

την κοιλότητα , την εν αυτή τη κοτύλη γινομένην · λέ- δηλούμενον ως έκαστος των τότε βασιλέων φιλοτιμίαν

γεται και κοτύλη το κοίλον της χειρός · όθεν και κο- τώ δήμων Ρωμαίων προς ευφρασίαν έχαρίζοντο 3): δς

τυλήρυτον ,, τουτ'έστι τοσούτον τώ πλήθει, ώστε και ερμηνεύεται συνημμένον ή συνεστραμμένος έχει δε ξέ

κοτύλην αρύεσθα , παρα το αρύω αρύσω, άρυτον και

εν συνθέσει κοτυλήρυτον , ώστε ψιλωτέον το ρ " λέ-20Κουστωδία , στρατιωτικών στίφος , δ βάνδον καλούσι

γουσι κοτύλην και είδος ποτηρίου και είδος μέτρου κυ- “Ρωμαίοι.

ρίως δε το οπωσούν μέτρον κοτύλην έλεγαν οι αρχαίοι Κοσσος και κόσσιον , το κρεμώμενον , ή τυχη και αλυ

παρά την κοιλότητα. σείδιον .

Κοτύλη, κυρίως μέτρον , ή γλούτος , από της κοιλό- Κόχλος, παρά το χαλώ, και συγκοπή χλώ χλός , και

τητος . κατ' αναδιπλασιασμόν χόχλος , και δια την επαλλη

Κοτύλη, ήμισυ ξεστίου εστιν , όθεν οι πτωχούντες οί- λίαν των δασέων κόχλος , το κατ' εΐλησιν χαλώμενον

νον έλαιον1) κοτυλισταί καλούνται · καλείται δε κοτύ. εκάστω όθεν και Θουκιδίδης εν τω τετάρτω δια του

από του ξέστην εις δύο κόπτεσθαι . α λέγει κόχλακας" ως παρά το γερος γίνεται μέρας
Κότινος, ο στέφανος ο Ολυμπιακός , ότι πάλαι εφυλ- και νεος νέαξ , ως παρα Καλλιμάχων και των νεήκαν

λοβόλους τους νικώντας από των παρακειμένων φύλ-30 ευθύς οι τομώτατοι, και μυρμος μύρμαξ , οίον , αυτί

λων , επιρρίπτοντες & δίστρωμνα αυτους προς την εύνην κα μύρμων πλεονά ή δια το κόχλος κόχλαξ.

έπιπτον : 3.9εν και κότινον φησι καλείσθαι τον στέφα. Κραδαων , κινών, εξ ου καιτο κραδαίνω το σημαίνονόθεν
νον τον Ολυμπιακόν από της κοίτης αρξαμένου στέ το κινώ · οίμαι δε αμφότερα γεγενήσθαι από του

Φανον είναι τοϊς νενικηκόσι · σημαίνει και αγριελαίαν. κάρα καραίνω , κραδαίνων και κραδέων.

Κουρα , κείρω , κέκαρμαι , κορα και κουρά. Κράδη , η συκή , δια το συνεχώς κραδαίνεσθαι. " Ωρος

Κουρίζω, το κεάζω και ακμάζω ή τα των νεοτέρων τω Θηριππίδη έστι πατηρ κύμηνον και μόνον ούτ '
Φρονώ : εξ ου και κουρος ο νεώτερος. αρχεύων τους θαλλους τωνκραδών.

Κούρβα , δια το εις κόραν βαίνειν. Κράβατος , κρεμναν τας βάσεις και το μεν κρα

Κούρη , παρα το ωρώ δημα, και σημαίνει το φυλάττω, κραδαίνεσθαι ήγουν σαλεύεσθαι σημαίνει , το δε βα ,

γίνεται όνομα ούρη και κούρη φυλακτική γαρ ή4ο την βάσιν.

παρά το κείρω το κουρεύω, κόρη και Ιωνικώς κούρη, Κραδοφάγος, συκοφάγος,
κατα πλεονασμόν του υ , η κειρομένη έτι, ήν νεά- Κράμβη , κοράμβη , η αμβλύνουσα τας κόρας" βέλ .

ζουσα . τιον δε η τω κόρω αντιβαίνουσα όθεν και πρώτη

Κουροσύνα , κούρος λέγεται παρά τους Αθηναίοις ηλι- εν τοϊς συμποσίοις δίδοται , και παρα αμπέλω ου

κία τις εν ή ποιoύντες τραπέζας έταττον εαυτούς μετα Φύεται .

των νεωτέρων : λέγεται δε και ο ξυρίζων αυτού το γέ- Κράζω , παρά το κρώ , τούτο παρα το καλώ, και κρώ

και κατα παραγωγήν κράζω και κρώζω: διαφέρει δε
Κούρους , εις το γέρων . το κράζω τού κρώζω: το μεν κράζω επί ανθρώπου,

Κουράτωρ, φύλαξ , εκ του κούρα" κουράτωρ δέ εστιν το δε κρώζω επί ορνέου.

ο επόπτης και διοικητής των του πουπίλλου πραγμά-soKραδία , αντί του καρδία , παρά το αει κραδαίνεσθαι
και πάλλεσθαι το της καρδίας σπλάγχνον.

Κουλεος , η ξιφοθήκης το λε ψιλόν διάτι; τα δια Κραίνω, και επικραίαινον , το κραι διφθόγγω, διότι

του εος οξύτονα μονογενή δια του και ψιλού γράφεται, ανεφάνη το α εν τω κρανώ μέλλοντι, ο αόριστος έκρα

οίον , έλεος , σημαίνει δε τον ελεεινον ή δ' ελεεινον να και Ιωνικώς έκρηνα , το προστακτικών κρήνον , και

γναμπτήση πεπαρμένη αφ' ονύχεσσι γίνεται εκ του· πλεονασμά του ήτα κρήηνον.

κοίλον κοιλεός , και τροπή του και εις και κουλεός : το Κραναής, τραχείας , ορείου κύρηνα εχούσης. Ωρος

κοίλον και βαθύτατον. παρα το κραναον , τούτο παρα το κρανίων, όπερ έστι

Κουστος , ζητρείον . παχύ και οστώδες .

Κουριδίης , παρθενικής γυναικός , ώσπερ εκ του μοί- Kραίνω , το άρχω , εξ ου και κρανίον , και κέρατα,
χου μοιχιόλη , ούτω και παρά το κούρος κουριδίη. 6ο παρα το άρχειν του σώματος όλου.

VEIOV .

των.

Υ 2 .

1 ) an έλαβον ? 2) Reliqua omilla funt. 5) Corrrupta.
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τον κράτα .
.

Κρανίον, η κεφαλή, και γράφεται δια του ιώτα . κρα- και καπνός το έκ ξύλων καυθέντων αναπεμπόμενον

νείον δε ο τόπος διφθόγγω. πνεύμα τούτο και πλεονασμό του ο γίνεται καρπός ,

Κρανίον , εν ω κρέμεται ο νούς. και καθ' υπερβιβασμον και πλεονασμό του ιώτα κραι

Κράθις , ο εν Κροτώνη ποταμός και ότι κιρνά τα χρώ- πνός . Φιλόδωρος.

ματα των εξ αυτού πινόντων. Κρέας , παρά το κέαρ και σημαίνει την ψυχήν , καθ'

Κρανέεσθαι, τελειωθήσεσθαι , τελείως λείψεσθαι, υπέρθεσιν παν γαρ κρέας έμψυχόν έστι , είγε παν

απο του κρανίω, κράνω. έμψυχον κρέας έχει η παρα τοκερω το συγκεκρα

Κράτεια, παρα το κρανώ κράτεια , ανθώ άνθεια . σμένον εκ τεσσάρων στοιχείων τινές δε παρά το κρα

Κρατευτάδων, των βασέων, ό εστι των λίθων, εφ' τύνειν και ισχυροποιείν το σώμα ημών » ή παρά το

ων οι οβελίσκοι τίθενται , οπτομένων των κρεών , οι δετο κείρω το κόπτω..

των λαβών των οβελίσκων είπον κακώς. Κρείον, παρά το κρέας γέγονε κρέον και κρεϊον δια της

Κράτα, την κεφαλήν , από το κράτος ενταύθα του ει διφθόγγου λέγει ο Ωρος εν τη Ίλιακή προσωδ',

ηγεμονικού τυγχάνοντος και παρά το κραίνειν και βα- ότι το κρείον όμοιόν εστι τω θείον ιστέον δε ότι

σιλεύειν του λοιπού σώματος , όθεν και κρανίον και μεν κοινή δόξα έχει , ότι το κρείον κρεοδόχον αγγείον

κέρατα , τα εκ του κρανίου φυόμενα" ούτως Ωρος. και σημαίνει , ο δε Ευφορίων το κρέας λέγει αυτό είναι ,

δε Χοιροβοσκός παρά το ό κρας του κρατος το κράτι ως και "Ομηρος 1) : αυταρ όγε κρεϊον μέγα κάββαλεν :

ο δε Ηρωδιανος την εκ των ώμων κρεάτων πεπληρωμένην

Κραταιώθητε , παρα το κραταιώ , τούτο παρά το τράπεζαν · ο δε Πτολέμαχος τον απο στέατος πλακούντα.

κραταιός , τούτο παρα το κραίνω το τελείω , οι γαρ Κρείουσα, σημαίνει το βασιλεύουσα , παρα το κρατώ,

: κραταιο ? κυρίως τους εαυτών πράγμασι τα μέλη τιθέασι.20 κρατείω , ως κιχώ κιχείω , και όλώ όλείω , και η με

Κρατερός, εκ του κρατός , τα δε εις τερος τρισύλ- τοχη κρατείων και το θηλυκόν κρατείουσα , και συγ

λαβα παράγωγα προπαροξύνονται: οίον , κύντερος πρό- κοπή κρείουσα.

τερος , σφέτερος τούτο δε οξύτονον , διότι ουκ εγένετο Κρείσσων , ως από του ταχυς γίνεται ταχίων , και ο
η παραγωγή αυτού δια του τερος , αλλα δια του τρίτος τύπος θασσων , ούτω και απο του κρατος γί

έρος : το γαρ τ του πρωτοτύπου εστι· όμοιόν εστι και νεται κρατίων και ο τρίτος τύπος κράσσων και τροπή

το βλαβερος έκ τού βλάβη. το τε ψιλόν διατι ; τα
του α εις ε κρέσσων, και πλεονασμό του και κρείσσων

δια του τερος υπέρ δύο συλλαβας οξύτονα τριγενή ουδέποτε προ των δύο σσ διθογγος ευρίσκεται , οίον ,

δια του ε γράφεται , γοερός , Φοβερος , ιερός κρατε- Φρίσσω , ελίσσω αΐτσω , πλην του κρείσσων και του

ρός : διατι οξύνεται το κρατερος; διότι τα μεν άλλα ρήματος του εξ αυτού γινομένου και χωρίς του λεύσ

από της παραγωγής έσχον το τ , το μέν πρότερος κατα3ο σω, σημαίνει δε το θεωρώ , και του γλαύσσω, σημαί

παραγωγήν εκ της προ προθέσεως , το σφέτερος εκ νει δε το φωτίζω : ταύτα δια δύο σσ εκφέρονται επειδή

της σφών γενικής των πληθυντικών , το κύντερος εκ τετάρτης συζυγίας εισι των βαρυτόνων : η δε τετάρτη

του κυνος , κυνότερος και συγκοπή κύντερος : το δε συζυγία των βαρυτόνων δια του και η δύο σσ εκφέρεται.

κρατερός εκ του πρωτοτύπου, εκ του κράτος, εξ αυ- Kρειών, σημαίνει των κρεάτων παρα των κρεάτων

του κρατερός ή εκ του κρατερώ , και υπερθέσει του γέγονε και αποβολή του τ κρείων, και κατα κρασιν

α , καρτερώ , τούτο εκ του κρώ το τελειώ. κρεων και πλεονασμό του ιώτα κρειών : ουκ έστι δε

Κράτιστος , κρατύτερος , κρατύων , και το υπερθετι- μετοχή αλλ' όνομα , ως ' Ωρος.

: κον κράτιστος" το δε κράτος παρα το κάρα τούτούτο Κρεκύδειλος , κροκόδειλος , κατα εναλλαγής των στοι

παρα το άκρον τούτο παρα το ήκω το έρχομαι " κρά- χείων .

τος η εξουσία , εκ του κρατειν · κράτησον του πιάσον4oKρεμό ω , από το κρεμώ κρεμάς , γίνεται ποιητικώς,
διαφέρει. πλεονασμα του ο , κρεμόω, ως παρά το γελώ γελόω,

Κρατος , η ευθεία κρας κρατός ο κανών : τα εις ας και ορω ορόω· ενεστως δε εστι και ου μέλλων : εαν γαρ

οξύτονα μονοσύλλαβα κύρια είσι, και δια του ντ κλί- το κρεμώ και αγορώ δωμεν μέλλοντας είναι , από του

νεται· οίον , ζας ζαντος , στας σταντος , πρας πραν- κρεμάζω και αγοράζω ευρίσκεται ελάττονας συλλαβας

τος : το δε κράς προσηγορικόν έστι, διο και ως διήλ. έχοντα του ενεστατος , όπερ έστι αδύνατον" αλλ' έστιν
λαξε περί το σημαινόμενον, διήλλαξε και περί την κλίσιν . ειπείν , ότι από του αγοράζω και κρεμάζω γίνεται ο

Κραταίπεδον , λίαν ορθοστρωτον έδαφος " ή ψηφολό- μέλλων αγοράσω και κρεμάσω , αποβολή του σ αγοράω
γητον το αντίτυπον. και κρεμάα, και κατα συγκοπην αγορώ και κρεμώ με

Κρατήρες , από του γινομένου ελέγοντο , κράμα γαρ τάγεταιεις ενεστώτα. ταύτα δε μέχρι του παρατατικού

εγίνετο : οι μεν αρ' οίνον έμισγον. 50 κλίνονται και γαρ κρεμάσω μέλλων ουκ έστιν από του κρέ

Κρατυς, από του κράτος κρατύς , ως πλάτος πλατύς. μω , επειδή κρεμήσω ώφειλεν είναι ο μέλλων , ώσπερ

Κρατώ , παρα το κράτος τούτο παρα το κάρα κάρα- βριμώ βριμάς βριμήσω αλλα το κρεμάσω και αγοράσω

τος και κράτος " ο γαρ κρατών και άρχων εκείνος έστι ουκ εκ του αγορώ, αλλ' εκ του αγοράζω: επειδή

κεφαλή. ώφειλεν είναι το α μακρον , αλλ' έστι βραχύ , μή

Κράσπεδον, το κρεμάμενον ήτοι κεχαλασμένον εις πέ- ποτε ουν και το αμφιώ ή ενεστώς έστιν, η μεταβέ

: δον γίνεται παρά το άκρον και το πέδον την γήν . βηκεν εις ενεστώτα , χωρίς ει μή τις είπη , ότι τα τα

ακρόπεδον , και αφαιρέσει του α , και τροπή του ο ιωτα παραληγόμενα των περισπωμένων δευτέρας συζύ

εις α , και πλεονασμα του σ κράσπεδον , οίον το , γίας έστι και ου της πρώτης" οίον , ανιώ, κοπιώ :

έξω ον έν ακροτάτω τόπω , και τη γή πλησιάζον.
πως ούν το αμφιων πρώτης, ζήτει.

Κραιπνος, ο ταχύς, και το συγκριτικόν κραιτνότερος,βοΚρε μάννυσι , ο κρεμών , κρεμάται ο κρεμώμενος.
παρα το καπω το πνέω , όθεν και κάπος το πνεύμα, Κρεμαθρα, εις το αγαθός .

Η

t
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Κρεμώ, έστιν έρα η γή , και εξ αυτού γίνεται έραμος Φην είναι του ρεύματος , και κόρη νάματος και γαρ

και κέραμος και κεραμύ , και συγκοπή κερμώ , και αι κρήναι θυγατέρες των ποταμών εισι.

εν υπερβιβασμώ κρεμώ, εκ μεταφοράς των κεράμων : Κρηπίς , η βάθρα , και η αρχή και βαθμος και βάσις

εκ δε τού κέραμος κατα συγκοπήν κράμος. ποδος , όχθη και θεμέλιον.

Κρείσσων , ο μέγας, παρά το κράτος γέγονε κρατύς Κρηπίς , σημαίνει το υπόδημα , παρά το έρπω έρπίς,

κρατίων και κράσσων και τροπή του α εις ι , και πλεο- και κρητίς , δι ' ής έστιν έρπειν , ό εστι βαδίζειν " ή

νασμώ του ι , κρείσσων. παρα το έρπως το σύρω , έρπίς , και εν υπερβιβασμού
Κρείσσων και κρείττων , διφθογγος καιδιφθογγος και ο μέγαω " του ρ επίς , και πλεονασμό του και κρεπής , και τροπή

παρά το γένος " ει μεν αρσενικόν ο κρείσσων , και η του ε εις η κρηπίς : ούτως Ηρωδιανός.

κρείσσων ω " ει δε ουδέτερον το κρείσσον ο μικρόν. ΙοΚρησφύγετα, Φρούρια και φυγαί τινες όντα , εν οίς
κρείων , ο βασιλεύς, από μετοχής μετήχθη εις όνομα. έκρύπτοντο οι νησιώται τον Μίνωα φεύγοντες· το ούν

έστι γαρ κρατώ και σημαίνει το αρχομαι , και εξ αυτού κρησφύγετον έλεγον το χρήσιμον τοίς φεύγουσιν εις

παράγωγον κρατείω' το τει διφθόγγω διάτι ; τα δια του ασφάλειαν .

ειω παρ' ενεστώτα η μέλλοντα παρηγμένα, δια της Κρητηρ , εκ του κρατήρ, και τροπή Ίωνική του α εις

ει διφθόγγου γράφεται· οίον , όψείω , βρωσείω , θείω: η " , ως πράγμα πράγμα το κρα μακρόν εκ του κρώ

τούτου η μετοχή κρατείων και συγκοπή κρείων , από κράσω και ει μεν καθαρεύει ο ενεστως , ή το ρ πα

μετοχής μετήχθη εις όνομα , και γράφεται δια δι- ραλήγει : όπερ απο του κερω κέρας , οι γαρ παλαιοί

φθόγγου.
κέρατι έχρώντο αντί του προχοο''.

Κρείων , ο βασιλεύς, παρά το κρατώ κρατείω · έκ τού Κρήτες , παρα το επί κρέασι βιοτεύειν, κυνηγετικοί,
κρατείων γίνεται κατα συγκοπην κρείων πάλιν ζητού- 20 γάρ ο δε Απολλώνιος παρά το ευ κεκράσθαι τον

μεν , το κρείων πόθεν διφθογγογραφείται, και λέγο- περί την νήσον αέρα.

μεν , ότι πρώτον δεϊ γινώσκειν , ότι μετοχή εστι , από Κρή, σημαίνει την κριθήν» από το κριθή γίνεται κατα

του κρατώ κρατείω , ως γαμώ γαμείω · τούτου η μετο- αποκοπήν της 9η συλλαβής από του κρίμον , ο ση

χή κρατείων , και συγκοπή του α και το κρατείων. μαίνει το παχύ της αλεύρου και κατα αποκοπήν κρί.

Κρήγυον, το αληθές και το ηδυ της ψυχής , το αγα- ζήτει πλατύτερον εις τον Χοιροβοσκόν.

θόν παρα το κήρ η ψυχή, και το ηδυ γέγονε κηρή. Κρίβανος, σημαίνει την κάμινον , ένθα όπτουν τους

δυον , και κατα συγκοπήν κρήθυον , και τροπή του καικαι αρτους παρα το κρί , το σημαίνον την κριθην , και το

εις γκρήγυον ' το την ψυχήν ηδύνον , ή τ'αυτό έστι το βαύνος , το σημαίνον την κάμινον οι μέντοι Δωριείς:

θυμήρες. κλίβανον λέγουσι και κρίβανον.

Κρήδεσμoν ) , το κεφαλοδέσμιον , παρά το καρή , δ3 Kρίβανος, παρά το κρί και το βαύνος , εν ώ αύουσι

σημαίνει την κεφαλήν, και το δέω το δεσμεύω καρή- και Φρύγουσιν ή κριθής ή κρίμνον οι μέν τοι Δωριείς

δεμνον, το δεσμεύον την κεφαλήν κρήδεσμον λέγουσι κλίβανον λέγουσι.

το κατεσκευασμένος και πεποιημένον εις κεφαλήν ση- Κριθή, παρά το κριθήναι των ορυών : οπτους γαρ βα
μαίνει δε και τα υπέρ άνω των τείχων , οίον , τα πε- λάνους έτρωγον οι αρχαίοι και πάλιν ήρξαντο απο

ριβλήματα " Ησιόδος εν ασπίδι : ος Θήβης κρήδεμνον κριθού ύστερον άρτον εσθίειν ή δια το κρίνεσθαι και

έχει , ρύεται τε πόληα 2). διαχωρίζεσθαι αυτήν εκ των αχύρων από του ανέ

Κρήηνον , επιτέλεσον , εκ του κραίνω παρα το την κά

ραν ήτοι κεφαλήν επιθειναι τα πράγματι έστι δε το Κριθή δια του ιώτα · τα γαρ εις θη ου θέλουσι πα

θέμα καραίνω, από του κάρα και συγκοπή κραίνω, ραλήγεσθαι τη ει διφθόγγω , ως μέθη , ποθη , πάθη :

κρανώ, έκρηνα κραιαίνω , κραιανώ, εκραίωνα , και ο ποθη σημαίνει δε το αιδοίον, τιτθη, σημαίνει δε την
τροπή του α εις ήτα και αποβολή του και εκρήηνα , και Τρέχουσαν το γάλα , τοϊς αρτιγένεσι παισί: τιθη ,

το προστακτικών κρήηνον. σημαίνει δε την μάμμην ' ούτως ούν και κριθή πάντα
Κρημνος , παρά το κρεμώ, και τροπή του και εις η δε τα παρ' αυτού δια του ιωτα γράφεται.

κρημος , και προσθέσει του ν κρημνός και εις το Κρλος , έστι δε όνομα Τιτανος, παρα το κεκρίσθαι

κρεμώ ή παρα το κάρα και το νεύω καρανός και γράφεται δε δια του ιώτα" προπερισπάται δε προς αν

κρημνός » ο επι καραν νεύων. τιδιαστολής του κριός: δ δέ 'Αρίσταρχος και το κύριον

Κρή μνη, ως παρ' Ευριπίδη κρήμνη σεαυτήν εκ μέσης: οξύνει , ομοίως τω προσηγορικώ. άλλως τε, δια του και

ως από του ιστώ ίστημι , ίστην , ίστης έστη , το προς- γράφεται το Κριός , τα γαρ δισύλλαβα αρσενικα , απο

τακτικόν ίστη , ούτως από το κρημνώ κρήμνημει , στρέφει την δια της ειδιφθόγγου γραφήν· οίον,
,

κρήμνην , κρήμνης ,κρήμνης , κρήμνη , και το προστακτικόν50και το προστακτικόν50 βίος , Χίος , και από της Χίου , διος ο ένδοξος , Θρίος

κρημνη. όνομα τόπου , Κίος κύριον , Τίος κύριον , 7ος ο μόνος,

Κρημνοβάτης , νευροβάτης. ιος του όφεως και το βέλος , Πίος κύριον , κριός : ούτως

Κρήνη, έστι δημα μονοσύλλαβον κρώ , από του κερω, ούν και Κριός" πρόσκειται αρσενικα, δια του νείος ή

ο δηλοί το επιχέω ως παρα το είρω, το λέγα , ειρήνη, αρουρα , τούτο γαρ δια της ει διφθόγγου γράφεται ,

ούτω κρώ κρήνη ", και νεοκράτη σπονδάς : Αισχύλος αλλ' ουκ έστιν αρσενικόν άλλα θηλυκόν και σεση

τας νεωστι εκχυθείσας. και "Ομηρος :και " Ομηρος " κέρασσε νέ- μείωται δια της ει διφθόγγου γραφόμενον ωσαύτως

κταρ ερυθρόν επέχεεν , ου γαρ ύδατι κιρνάται το· και το θείος , Κείος ο πολίτης της κέω , πλειος ,

νέκταρ. μελός , λείος , θείος δια της ει διφθόγγου γράφεται

Κρήνη , παρα το δέω δένη , και τροπή του ε εις η , κα! δείον δε λέγουσιν οι Κύπριοι τον ασθενή , παρά το

πλεονασμό του και κρήνη ή από του καραν και κορυ-βο ρέα , το σημαϊνον το ευχερές χρείος παρά την χρείαν.

9

μου.

9

$

Σ

1 ) cf. Εtym. Μ. τ. κρήδεμνων» 2 ) vs. 105 .
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το Δελφειός , το σημαίνον τον Διόνυσον , διφορείται και και αι γυναίκες κρίνας επί των τρίχων λέγουσι ήγουν

δια του ιωτα και δια διφθόγγου γράφεται. πλοκών και το διαχωρίζειν , "Όμηρος κρίν' άνδρας ,

Κριός, δια του ιωτα παρα γαρ το κεχρίσθαι έστι, αντί του διαχώρισον.

κατα της τρίχας διαφέρουσι δε αι τρίχες του κριού Κροαίνω , το κτυπώ, και ηχώ και κρούν , εκ του

των άλλων ζώων" ώσπερ λέγεται κρείων ο βασιλεύς, προύω , και εξ αυτού παράγωγον δήμα κρουκίνω , και

ούτω και κριος ο εξέχων της ποίμνης" δια του και δε εκβολή του υ κροαίνω.

γράφεται, τα κανόνι τα προειρημένα εκ τού κρϊος Κροαίνειν, φησίν 'Αριστοφάνης το τοις ποσί κροτείν
ιστέον ότι το κριος πολλά σημαίνει : έστιν ο προηγού- και σκιρτάν , παρα το κροτώ κροταίνω , αποβολή του

μενος της ποίμνης και όργανον πολιορκητικον, εαι τ κροαίνω : η παρα το κρούω κρουαίνω και κρουνός.

μέρος πλοίου , και είδος έρεβίνθου, ο ερεβινθος δε λέ-τοΚροκόδειλος , παρά το δειλος και το κρόκος γέγονε

γεται αρσενικώς , οι δε Αθηναίοι τας τραχείας κόγχυ κροκόδειλος , και γαρ και χερσαίος κροκόδειλος Φοβείται

καλούσι , την γραφήν δια της ει διφθόγγου ποιούμε- τον κρόκον · όθεν οι μελιτουργοί επειδή ανέρχεται και

νοι και ο αστήρ τινές δε λέγουσιν , ότι το κριος απο εσθίει το μέλι , επιτιθέασιν έξωθεν κρόκον , όνπερ

κέρας γέγονε κέριος , και κατα συγκοπην κριός ου ορών φεύγει και δε θαλάττιος παρα το δειλαίνεσθαι

καλώς δε , ει γαρ ήν από του κέρας κεραιώς ώφειλεν τας κρόκας και σημαίνει τους αιγιαλούς , οιονεί και περί

είναι , ώσπερ κνέφας κνεφαιος, και Ιούδας Ιουδαίος. την γήν δειλός: ο δ: κροκόδειλος ζωυφίον εστι μικρόν :

Κριός ο τω κέρατι ιέμενος , ως ο κρύπτων ήλαυνεν και η χρήσις παρα Ιππώνακτι.

όπίσω . και εν τακαι εν ταις οίνικαϊς αποστάσεσι κριος λέγεται Κρόκος, παρα το εν κρύει έχει την αύξησιν, οιονεί
το τρώτον κεράμιον , ώ τα λοιπα ενήρειστι· κριός δε κρυόκιός τις ών , δ' εν τω κρύει κίων και αυξάνων :

λέγεται και το άστρον , ή το ζώδιον . 20 ούτως εύρον εν υπομνήματι Ίλιαδος 'Αριστονίκου.

Κρίκε, Ιστέον ότι το, κρίκε δε ζυγόν μιμητικώς ειρη- Κρόκαλα, ήχι πολυκροκάλοιο παρ' ανδήροισι Νεμείης:
μένων, αφ' ου τινές ουπροσεσχηκότες τη μιμήσει της κρόκαλα λέγεται αι ψήφοι των ποταμών , από του

Φωνής ηπόρησαν ως Ηρωδιανός φησί, πώς απo κροτείν και ψοφείν : Νεμέα πότε εν "Αργει παρ' ανδή
ματος του κρίζω ών , δβ αόριστος ούτε δια του και , ροις , τους του ποταμού αναχωρήμασι.

ως Φράζω, εφραδον αλλα δια του και ότι δε εστι το Κρόμυον, παρά το τας κόρας μύειν των εσθιόντων::

κρίζω το θέμα δηλον εκ των κινημάτων και γαρ ποι- αυτο δριμύ γάρ ούτως Ηρακλείδης.

ητής Φησί, ως αι κεκριγυΐκι , και ρηματικό όνομα Κρόκη , παρά τον κρούσω μέλλοντα , αποβολή του ο

κριγη, ως παρ' ίππώνακτι, οίον , κριγη δε νεκρών άν- γέγονεν και το κρούεσθαι δι' όλου παρηκολούθησε.

γελός τε και κήρυξ : σχηματίζει δε το κρίζω ο Ήρω- Κρόκος , κρυόκιός τις ων , ότι κύειν και αναβλαστάνειν

διανός ούτως · έστι μονοσύλλαβον δήμα κρώ , αφ' ου το30 εν τω ύδατι συμβέβηκε και το εν τω κρύειν πηγνύμε.

κράζω και έτερον δήμακρώζω απο δε του κράζω γίνεται νον ύδωρ κρύσταλλος" ο δε λίθος καθ' ομοιότητα.

κρίζω, ως στάζω στιζω , σεβάζω σεβίζω, τούτο δε Κροκέφαντος , ότι δια κρόκου υφαίνεται οι δε 'Ατ.:

το κρίζω ημαρτημένος αόριστον παραλαμβάνει το δε τικοί κεκρύφαλον αυτόν καλούσιν , ότι κρύπτει τον φα

κρίκε δε ζυγόν ημείς ου Φαμέν αυτον ημαρτήσθαι, λον , ό εστιν εξοχή της κεφαλής.

άλλα πεποιήσθαι· ούτω Ζηνοδότος. σημαίνει δε εψό- Κρονίδης , παρά το Κρόνος Κρονίδης. τα από τών εις

Φησεν , ήχησεν , ποίον ατελές ήχον. ος δια του ιδης γινόμενα , δια του και γράφεται , οίον

Κρίμνα , σημαίνει δε το κλάσμα. Κρόνος Κρονίδης , " Ομηρος Ομηρίδης , Πρίαμος Πριαμί

Κρίμα , το έκριθέν , ήγουν εκλελεχθέν.

Κοιμισος, όνομα τόπου , παρά το κρίνειν τα μίση Κρονίων, Κρονίωνος, Κρόνου υιος , ποιου είδους των
δης , χωρίς τού Κύθνος Κυθνείδης έστι δε όνομα κύριον.

:

Κριμισος δε κιφησος πόλις. 40 παραγώγων και πατρωνυμικού και κλίνεται Κρονίωνος :

Κρίνειν του διακρίνειν διαφέρει. κρίνειν μέν γάρ έστι τα εις ων πατρωνυμικά φυλάσσουσι το ω επί γενικής

το κυρίως δοκιμάζειν , διακρίνειν το πνευμα πράγματα η δοτική Κρονίων :: ομοίως και τα Κρονίδης δια του και

διαχωρίζειν , και διϊστάναι , και εις το κριτής. γράφετα, ως είρηται και συνεσταλμένη η νι συλλα

Κρίνον , το άνθος , παρά το κρί , το σημαίνον το λευ- βή, ως παρά τω ποιητή : σε ρα παρα Κρονίωνι το

κόν · η ταρα το εν κάνεις υδάτων γίνεσθαι . γαρ Ζηνος και Κρονίωνος υπερβιβασμον εδέξατο του

Κρίνον , από του διακρίνειν διο και τα του διακρίνειν χρόνου , και την μεν προπαραλήγουσαν εξέτεινε, την

λέγεται κρίνον ευμάραντον υπαρχουν και ταχύ απο- δε παραλήγουσαν συνέστειλεν' άλλως τε το Κρονίων,

πιπτόν · διό και λέγεται κρίνον και η κολοκυνθα· εκ δια του ιώτα , ας Αιακός , Αικκίδης : πλην του Κυθνος

γαρ του κρίνειν λέγεται η κολοκυνθα, αλλ' αποπίπτει. Κυθνείδης" , τα εις ος ει μεν καθαρεύουσι , δια του

διό τους πτωχούς και νεκρούς κρίνα. αύτη δε η κολό-σο αδης ποιούσι πατρωνυμικόν , οίον , Θυέστιος Θυεστιά

κυνθα Μηδικόν έστιν όνομα ) . δης , Τελαμώνιος Τελαμωνιάδης : ει δε μη καθαρεύουσι

Κρίνω , δια του ι, κρινω γαρ ο μέλλων · ει δε δια δι, δια του οδης , Πρίαμος Πριαμίδης.

φθόγγου γράφεται , κρενώ αν είχεν είναι ως κείρω Κρόσας, οι μεν Φασί κεφαλίδας του τείχους σημαίνειν
κερω · άλλως δε επικρίνω λέγουσιν οι Αιολείς. άλλοι δε τους προμαχώνας , 'Αρίσταρχος δε κλίμακας

Κριτής , και της διαφοράς χαριστικός κρίναι γαρ το τινας ή όργανα τινα προς τειχομαχίαν επιτήδεια οι

διαχωρίσει και διακρίναι : ένθεν και ακριτόμυθος , δε και τας προκόσας κλημακηδόνα, άλλοι δε τα απο .

ο άκριτα λέγων , και αδιαχώριστα και μη διακρίναι κριδώματα και γαρ κροσσους τα άκρα των ιματίων

δυνάμενος τα λεγόμενα , οίον , Θέρσιτ' ακριτόμυθε. λεγόμενα , δ και βέλτιον , οιονεί κόρσους τινας όντας,

Κριτής , ο δικάζων , κρίνων εκ του κρίς κριτος γέγονε , παρα την κόρην την κεφαλήν η μεταφορά από των

και εξ αυτού κρίσις. 60 πλοκάμων κατα μετάθεσιν του ο κρόσας, ούτα Φι.

Κριτής, και τους εμπεπλεγμένους αλλήλοις διαχωρίζων : λόξενος , εν τω περί λάδος διαλέκτω" το δε της κλί.

1) Corruptillime.
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μακος όνομα του γινώσκει "Όμηρος , ουδέπω γαρ ήν τα του επέχεεν, ου γαρ υδατι κιρνάται το νέκταρ , και

πολεμικά όργανα και ταύτα μεν ο Ωρίων · εγω δε παρ' Αισχύλι νεωκράται σπονδα λέγονται : τουτέστιν

εύρον σχόλιον παρακείμενον υπόνοιαν παρέχων μοι , αι νεωστί εκχυθεϊσαι .

ένα σημαίνη και τας κλίμακας , και τα εξέχοντα τοϊς Κρώ, σημαίνει τέσσαρα το επιχέω, ού ο μέλλων κρώ" ο
τείχεσιν έχει δε ούτως ότι ει μεν διαστέλλομεν σω, εξ ου και κρωπος, ή σημαίνει την υδρίαν κρώ
εις τον μέν σύνδεσμον , γένοιτο αν , κρόσσας μέν πύρ- το φωνώ εξ ου και κρώζω το κράζω και κεραρύζω,

γων έρυον , οίον , επί τους πύργους τας κλίμακας είλκον · ου ο μέλλων κρώσω" εν Ησιόδω μη τοι κρώζη λακέ
ει δε συνάπτουμεν κρόσσας πύργων έρυον τας εξοχές ρυζα κορώνη 3). κρώ το τελειώ , εξ ου και κρήηνον.

Φησί, περί ών έν τοϊς περί ναυστάθμου διαλέγεται Κρώζειν , ως κόραξ, ή ως κορώνη κράζειν.
στήλας δε προβλήτας , αντί του τους προκαταβεβλημέ-1oKταμώ, το αναιρώ, και φονεύω ' ' τον δε κτάμενον πα
νους θεμελίους. ρόχου.

Κρόταφοι , κυρίως μεν η λέξις επί των ζώων των κε- ' Κτάμενος, εκ του κτώ το Φονεύω και αναιρώ γίνεται
ρατοφόρων , δια το εξ αυτών των μερών φύεσθαι τα κτήμι, κτήσω , έκτηκα, έκτημαι, εκτάθην , εκτάμην

κέρατα , οιονεί κερατοφόροι τινές όντες , ή ότι κρούουσι κτάμενος η μετοχή τι δε εστι το εις χειρος αναι

την αφην παλλόμενοι , οίον κρούταφοι ως δέ 'Απολ- ρεθέν , επειδή θέλων ο ποιητής δείξει τον ισχυρον του

λόδωρος και ότι συγκεκρότηνται αμφοτέρωθεν · ο δε δέρματος των γαρ θνησιμαίων τα δέρματα, ασθενέ

'Απίων, ότι του κρόσσου άπτονται , τουτέστι της κε- στερά εισιν , ως προδιαφθαρέντων 9) · τούτου χάριν

φαλής . ούτως Ωρος. είπε, τα ισχυρώς αναιρεθέντα.

Κρότων, ο φθείρ, από του κρατείν ούς αν εκφύει » ο Κτείς, σημαίνει τρία· το μόριον ήγουν το αιδοίον οδν
δε Ωρος βοτάνην λέγει για το εξ αυτής το σπέρμα20 ουδ' οίσιν επί κτενές έσχον αι θεϊραι , παρα το εκτεί
διατριβόμενον , τοίς δακτύλοις ομοίως τω ζώω. δια νεσθαι εν ταις συνουσίαις . το κτένιον της κεφαλής,

τούτο κροτων εκλήθη έστι δε και όνομα πόλεως παρ' παρα το εκτείνειν τας τρίχας ή τας χείρας ή κτεί

αυτω , από του Κρότωνος , όστις υφήρπασε κλαίουσαν νειν τους φθείρας" το θαλάσσιον ζώον , παρά το εκ
κρίθην 1). τείνεσθαι και απλούσθαι.

Κροταφος, καλείται ούτως επειδή ο κρουόμενος εις Κτήνη , κυρίως μεν τα θυόμενα , όσα νόμος σφάζει και
αυτούς τάφον έχει ως το τάφος δ' έλε πάντας κτείνει καταχρηστικώς επί τών τε θυσίμων και μη

' Αχαιούς. ούτως. το κτή η διάτι; τα δια του ηνος ουδέτερα,.

Κρόταφος, παρότι εστι τάφος του οφθαλμού. δια του η γράφεται : οίον , σμήνος , θρήνος , κτή

Κροτήσατε, εκ του κροτώ τούτο παρα το κρούω.

Κροσσος και κρόσσιον το κρεμώμενον ει ' τυχη και αλυ-3οΚτησιν, την περιουσίαν κτήσιν εμήν δμώας τε και

σείδιον » παρα το άκρον και το σείω · το εν τω άκρω υψερεφές δωμα 3) .

κρεμάμενον. Κτησις κτίσεως διαφέρει. κτήσεις μεν γαρ κυρίως έστιν,

Κροσσωτος , παρά το κροσσος γίνεται κροσσώ , κροσ- αυτα τα είδη , α κτώμεθα κινητά τε και ακίνητα

σώσω , κροσσωτός ", ή παρα το άκρον γίνεται ακρώ , κτίσις δε η δημιουργος ουρανού και γης.

ακρώσω , και εκτάσει ακρόσσωτον , και αποβολή του Κτεατίζω, εις το Φιλοκτεχνώτατος.
α κροσσωτόν , το εν τω άκρω κρεμάμενον ή από του Κτίλος, ο προηγούμενος των προβάτων κριός , οιονεί

κρεμώ και του σείω γίνεται κρεμάσιον και κροσσωτόν. κιλός τις ών , πλεονασμά του το κτίλος , παρά το κίειν

Κρουνών , ρευμάτων , έστι βήμα πρώ μονοσύλλαβον, και εστι πορεύεσθαι " οι δε νεώτεροι τάσσουσιν την λέξιν

όπερ, γίνεται από το κερί κρώ · εκ τούτου γίνεται επί του είθισμένου και γεγονότος ημερίου ζώου ή

κρονος και κρουνός. 40 από του ίκω εκτος , ως τάσσω τακτος , πλέκων πλεκτός:

Κρουνοί, κυρίως αι αρχαι των γευμάτων, ή αι φλέβες. και ώσπερ παρα το πένθος γίνεται πένθιλος , ναυτί

Κρούω, έστι δήμα κρώ , παράγωγον κρόω , και πλεο- λος , ούτως ούν και εκτός Ικτίλος και αφαιρέσει του:

νασμα του υ κρούω , ως όρω,ορός και ορούν κυρίως δε 1, κτίλος " το μεν πρώτον Ωρίων , τούτο δε Ηρωδια

το κρούειν , επί των κερατηφόρων είρηται· κορούειν γαρ νος περί παθών.

το τοϊς κέρασι παίειν, και κατά συγκοπήν κρούειν . Κτίλος , ο πράος και χειροήθης κριός και αφηγούμενος
ούτω Φιλόξενος . της ποίμνης " είρηται κτίλος από του άγειν τα λοιπα

Κρυερού , φοβερού , και κρυόεντος , Φρικτού Φοβερού , θρέμματα , οιονεί άκτιλός τις ών · ή κιλος τις ών,

συμβαίνει γαρ τους φοβουμένους συγκρούειν τους οδόντας. παρά το κίειν των λοιπών ήγουν προπορεύεσθαι το

Κρυμός, παρά το κρύπτω κρυμμος , και αποβολή του και ιώτα διάτι ; τα δια τού ιλος αρσενικα βαρύτονα

μ κρυμός : κρυμός δε ονομάζεται αυτό το παγος , ώςο μη από ονόματων έχοντα την ει δίφθογγον , δια του
επικρυπτόμεθα χειμερίου γαρ καιρού το πάγος. ι γράφεται σε σημείωται το Νείλος , τούτο γαρ δια

Κρύος, ρίγος, ψύχος, παρά το την γινομένην κρούσιν της ει διφθόγγου γράφεται , εκ της ετυμολογίας παρα

των οδόντων , εν τω ψύχει , κρούος και κρύος. το νέας ελυν έχειν , και δια το έχειν νέαν λύν , επει

Κρύσταλλος , παρά το κρύο και σταλάσσω γίνεται δη εναντίως Φέρεται ως προς τους λοιπους ποταμούς:

κρύσταλλος: το δε κρύος παρά το κρατώ κρατύω , και οι μεν γαρ λοιποί τω χείμωνι πλημμυρούσι , τω δε

συγκοπή κρόω , και εξ αυτού κρύος. θέρει ανέκτοτερον πρόεισι τον ρούν ούτος δε του: .

Κρωπος, ιδρύα ) , ήτοι άγγος , εις το επιχέειν ύδωρ, ναντίον τω μεν χειμώνι ανεκτότερον δεϊ, τώ δε θέρει
παρα το κρώ το επιχέω · τούτο γέγονε παρα το κερώ πλημμυρεί και εξερχόμενον ποτίζει πάσαν την γήν εκεί

και κατα συγκοπήν· οίον , κέρασσε δε νέκταρ , αντί νην. και εις το εκτέλαι .

9

>

1 ) υφηρπ.

Μ . Κρωσσος.

ngłamy. Ridicule v. Etym . M. 2) Εtyτηol . 5) Π. ΧΙΧ , 333 ..

3 ) Εργ. 692. 4 ) Schol. II . II, 375.
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Κτίσις κτίσματος διαφέρει κτίσις μεν γαρ κυρίως κα- κεκρύφθαι το όνομα ακούει. επει μυστηριώδης η γέ
λείται η σύστασης του παντός κτίσμα δε το υφ' εκά- νεσις αύτης: τινές δε και την Κύθηραν απ' αυτής,

στου ανδρός δυνάμενον οικονομείσθαι' οίον , πόλις , οί- ότι γεννηθείσα εκεί έκρύφθη " την δε Κυθέρειαν νοούσι

κος και εις το κτήσεις. τινές ως κρυψίπoθον ένων διο και σκοτίας 'Αφροδίτης

Κτύπος , παρά το τύπτω τύπος , και πλεονασμό του ιερον είναι έν Φαιστω · εν δε καύδω 3) και καλοψούν

και κτύπος : τα γαρ τυπτόμενα ψοφεϊ. έστιν 'Αφροδίτης ιερόν , Παφίην δε από του περί τους
Κύα μος , Φάβα μέγα" παρά το κύειν αίμα. "Όμηρος, έρωτας πάθους, ουκ απο τόπου ως Χρύσιππος " εγω

ίσον τοι κυάμοις τε φαγείν . δε την Παφίην παρ' επαφίην θέλω είναι και τον
Κυβερνήτης, αναλόγως οι Αιολείς κυμερνήτης λέγου- παρ' 'Αντιμάχω τινές κυθώνυμον Οιδιπούν , ούχ ως η

σιν, παρα το ερευνάν τα κύματα, και προς αυτα θύ- το κοινή έννοια , ου έδει αποκεκρύφθα το όνομα, δια τα

γειν την ναύν : ημείς δε τροπή του και εις β κυβερνήτης κακα , αλλ' ου κέχυται το όνομα ακούουσι'' κυθογένης
Φαμέν. μεν γαρ ο Διόνυσος , επει μυστηριώδης η γένεσις αυτού:.

Κυβερνήτης , εκ του κυβερνώ, τούτο εκ του κυβερνος : και τηνΑφροδίτην κρύπτουσαν τον γεννώμενον κυόμενον

το δε κυβερνος παρά το τα κύματα ερευνών, κυμέρε . από του γεννηθήναι.

μνός τις ών , και των κυμάτων ερευνήτης . Κύθειρα , η Αφροδίτη , παρά το χέειν τους έρωτας

Κυβιστητηρ , ο όρχιστης , παρά το κρύπτω κρύψω γί- η παρά το χύδειν θέρει , και φλέγειν τω πάθει

γεται κύβος , όθεν και κύφος και αμφικύπελλαν , και η παρα το κεύθειν , και κρυφίαν τινα ούσαν την

εξ αυτού κυβιστης και κυβιστητηρ " τα γαρ επικύψαντα μίξιν .

κυλισθήναι, κυβιστή. Η έλεγον Λυκόφρων1) άφλα- Κύθηρα, πόλις μακρα Κύπρου είρηται δε Κύθηρα από:

στα και κόρυμβα και κλήδων , θρόνους πυκνοί κυβι-20 του κεύθειν και κρύπτειν το αισχρόν ή από του κύειν.

στητήρες εξ εδωλίων: αφλαστα καλεί το άκρον της Κύθρα και χύθρα , το τζοκκάλιον , ή παρα το κύτος,
νεως , κατ' ευφημισμόν , οίον, το εύθλαστον , και κό ή παρα το κεύθω.

ρυμμβα δε το αυτο δηλοί και εστιν εκ παραλλήλου το Κύθρα , από του κύτος , κυθος , κυθρα.

αυτό · διαφέρουσι δε , ότι τα μεν άφλαστα τα πρυμνή- Κυαιστινάριοι, οι δήμιοι, οι θυρωροί.

σια, τα δε κόρυμβα πρωρρήσια. Κυκεων , η ποσις , από του κεχύσθαι χυχεών τις ων,

Κυβή βη, κυρίως το επί της κεφαλής κύπτον : " Όμηρος : πόμα κατασκευασθέν , παυστικόν δίψους .

κύμβαχος έν κονίησιν επί βρεχμόν τε και ώμους 2): Κυκεών , κυκεώνος , το εξ οίνου και μέλιτος , και αλι.
επειδή οι μανιώδεις την κεφαλήν πάθους γινομένου φίτων και ύδατος , και πυρού αναμεμιγμένον .

τοιούτοι γίνονται· όθεν και την μητέρα των θεών Κυ- Κύκλα , σημαίνει τους τρόχους: έστι δήμα κλώ , εξ ου

βήμην λέγουσιν αιτία γαρ ενθουσιασμού τους μύσταις30 και μονοσύλλαβον όνομακλός και επειδή ουδέν εις ος
γίνεται έστι δε και έν Φρυγία ιερον μητέρος θεών. όνομα λήγει μονοσύλλαβον διπλασιασμόν αναδεξάμενον

κυβιστάν, το επί κεφαλής πηδαν κύβην γαρ έλεγαν εγένετο κύκλος. ως παρά το θώ το θηλάζω θος , και

την κεφαλήν. επειδή ουκ ήδυνάτο διπλασιασθήναι εγένετο τηθός "

Εύβος , ο κύκλωθεν βάσιν έχων · ο δε Απολλόδωρος ή κύκλος λέγεται ο ευκύλιστος · το δε κύκλα εγένετο

απο της κουφότητος " τα γαρ επί των κεφαλών κυψαν- κατα μεταπλασμόν · ο δε τοιούτος- μεταπλασμός Φυ

τα κυλισθήναι κυβιστήναι έλεγον. "Όμηρος , κυβιστήρι λάκτικός έστι των αυτών τόνων , κύκλα κύκλους , θάρ

έoικες. σους θάρσα , ερετμους ερετμα ούτως Ηρωδιανός εν β,
κυδιάνειρα, ενδόξους άνδρας έχουσα · ή ενδόξους τους αυτού επιμερισμούς.

άνδρας ποιούσα. Κύκλω , έκ τού κυκλώ κυκλόθεν δε μικρόν , παρά το
κύδος , παρά το κύειν δέος" ή παρα το κύειν ηδονήν,4ο κύκλος γέγονε.

κύηδος και κατά κρίσιν κύδος ή παρά το κύω το Κυκλοτερές , εύκυκλoν , επειδή έτεινε το τόξον , ως
φιλώ κύσω , και τροπή του σ εις δ κύδος την γαρ κυκλοτερες γενέσθαι .

δόξαν πάντες Φιλούμεν και το υπερθετικόν κύριστος , Κύκλωπες , ως Ησίοδος : Κύκλωπες δ' όνομ' ήσαν
κύδος , κυδότερος , κυβότατος , κυδιστος. επώνυμον , oύνεκ' αρ' αύτοϊς κυκλοτερης οφθαλμος έεις

Κυδιόων , γαυριών , έπαιρόμενος από του κύδος , κυδίων. ενέκειτο μετώπω 4) : Κυκλόωπες και κατα συγκοτην

Κυδοιμος , ταραχή , θόρυβος , ή πόλεμος , από του Κύκλωπες : εν τη φωνή είρηται των Κυκλώπων: Κύ-.

κύειν το δέος " ή απο τού κύειν δεϊμα. κλωπες ούν κατά συγκοπήν Κυκλάωπες , ου χάριν αυ
κύειν του τίκτειν διαφέρει , κύειν μέν γάρ έστι το τους έφησαν Φαίακας , οι πρίν μεν ποτ' έναιον εν ευ

έγκυον είναι τίκτειν δε το απαλλάττεσθαι του κύειν .
ρυχώρο υπερείση , αγχου, Κυκλώπων ανδρών υπερηνο

Καθος, πη μεν εις απλούν ποτήριόν δε εστι ξεστών εξ50 ρεόντων , οι σφεας σινέσκοντο βίνφί τε Φέρτεροι 1) :
εις τριπλούν και εστι ξεστων τριών αντλητήριον δε έστιν αλλ' ουδ ' ήσαν πάντες μονόφθαλμοι" ου γαρ ανέστησεν

απο του κεραμίου αντλούν , δια μακράς λαβής. " Ομηρος το τεράτευμα . αλλ' ουδ ' ο Πολύφημος μονο .

Κύαθος, έχει όγκίαν μίαν· ο δε του ελαίου όγκίαν φθαλμος ων , παρά το τόπον έχει την θέσιν του
και δε του οίνου όγκίαν α · ο δε του μέλιτος

οφθαλμού , εί , κατεκλάσθησαν μέγαν ίδoντες οφθαλ.
όγκίας δύο ήμισυ » λέγονται δε αυτοί κύκλοι, και μά

μον , ουκ ένεκρωθησαν επί τη μόρτη έδει γαρ "Ομη
δεκαβ , μαμαρω-3 δε του διϋλιστήρας. ρος είποντος ημίν δε κατεκλάσθη φίλον ήτορ δεισαν .

Κυθέρεια , η Αφροδίτη, η κεύθουσα τους έρωτας , η των φθόγγον τε βαρυν , αυτόν τε πέλωρον , προσετί

από του τόπου , διότι προσέκυρσε Κυθήρας, ή από του ζεύξαι τοιουτόν τον μούνον τ' οφθαλμών έν έoντα με

χέειν τους έρωτας και δε κρινή έννοια, ής έθει απο τώπου *).

1

ας ,

1 ) v8 . 295. 296. et Schol .

κνίδω. 4 ) Tlicog . 144. 115.

2 ) II . V , 586. 3) an

5 ) Οd. Ί , f . Γq .

6 ) Οd. IX , 256. Γα.
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Κυκλώπειον εστιν όρος εν Λιβύη: γέγονε δε από του Κυντερον , παρά την κυνός γενικής κυνότερον και συγ
Κύκλωπος.

κοπή κύντερον , οιονεί χαλεπότερον" ως μέλανος με
Κυκνίτης , σημαίνει τον του κύκνου , από του κύκνος λανότερον και μελάντερον.

κυκνίτης: το κύκνος εις το κολοιός . Κύνας , παρά το κύω το φιλώ, ιλαρόν γαρ το ζώον

Κύκνος , όνομα ειδικόν έστι γαρ όρνις και πετεινόν » παρά τους οικείους.

γαρ ποιητής πάντοτε τα γενικα προτάσσει των ειδικών : Κυνέη , είδος περικεφαλαίας κυνέη Ιωνικώς , και κοι
γίνεται δε παρα το κλώ το φωνώ , εξ ου και κλωος νως κυνέα . ο κανών : τα εις ος αρσενικά ποιoύντα κατ '

και πλεονασμό του ο κολωνός λοιπόν έκ τού κλώ: ιδίαν θηλυκα τα είς ος ήγουν κύνεος: το ολοκληρου
το Φωνώ γίνεται παράγωγον κλύω · εξ αυτού όνομα κύνειος .

δηματικός κύκλος ") και εν υπερβιβασμό και μεταθέ-τοΚύνεσσι, δοτική των πληθυντικών: οι γαρ Αιολείς,

σει του λ εις ν κύκνος: κρακτικών γαρ το ζώον. ηή απο τών εις ες ευθείων των πληθυντικών , προσθέσει

παρα το κύκλος . της σι συλλαβής ποιούσι την δοτικήν έστιν ή ευθεία

Κύλιξ , ποτήριον , ή Φυάλη, κυκλιξ τις ών , παρά το κύων , η γενική ύφειλεν είναι κύoνος · άλλα δύο κανό.

κυκλοείδης είναι η παρα το χύω, χύλιξ και κύλιξ. νες εισίν, οι μαχόμενοι αλλήλοις 4) : ο μεν είς λέγει , ότι

Κυλίχνες , λεκανίδες και τριβλία ή Φυάλαι ελέγοντο , τα εις ων βαρύτονα διχρόνω παραληγόμενα συνεσταλ

και κυλίκνη τροπή του και εις κ. και κυλικνίδες παρα μένον φυλάττουσι το ωεπί γενικής οίον , Αμφιτρύο

Ρωμαίοις αι πυξίδες , οι δε οι λιβανωτοί , άλλοι αγγεία νος , Ίξίoνος " έτερος δε κανών εστιν ο λέγων , ότι τα

κεράμια . εις ων, κοινα τω γένει , τρέπουσι το ω επι γενικής.

Κυλίω, παρά το αλώ το πλανώ αλύω , καλία και κυ- σωφρονος, γείτονος , πλην του ήρων ήρωνος , αίθων
λίω · ή κινώ , κινύω και κυλίω . 20 αίθωνος , ταύτα γαρ Φύσει " ούτως ούν και κύoνος:

Κυλλος , ο εν μέρος έχων ταραλελυμένον. των ούν δύο κανόνων μαχομένων , εγένετο συγκοπή ,

Κυλλαρίς , ίππος Κάστορος , παρα το κέλλειν , ό εστι και εκλίθη κυνός : η μέντοι κλητική εύρηται κύον δια

ταχύς. Στησίχορος εν τοίς επιπελίοις ') άθλοις , τον του ο , ως από της κύoνος γενικής.

μεν Ερμήν δεδωκέναι φησί τοϊς Διοσκόροις φλόγεον και Κύων, γίνεταιπαράτο ωκυς, τογαρ ζώονταχύ έστι,
αρπαγoν, ωκέα τέκνα ποδάργης , "Ήραν δ' ελιόμενος, και εν υπερβιβασμό του ο κύων η παρά το κύω το

παρα σιδήρων , των επισώτρων και εστι των κανθών. Φιλώ ή παρα το κύω το δε κύω σημαίνει τρία : το

κύμβαλα , παρα το κύφον , κύφαλά τινα όντα . φιλώ , το προσκυνώ και το τίκτω.

Κύμβαλον , παρα το κύπελον κυπαλον και κύμβαλον Κυνηγείν του ιχθυάσθαι διαφέρει : κυνηγείν μεν το

συγγένειαν γαρ το π προς το β ' η παρα το πεποι- δια κυνών θήραν λαμβάνειν , ιχθυάσθαι δε το ιχθύας

ημένην φωνήν βάλλειν' κύμβαλον γαρ εκ πεποιημένης30 λαμβάνειν ' ο ουν ειπων , ιχθύας εκυνήγησα , άκυρο

Φωνής είληπται · αι πεποιημέναι φωναι αυται , κύμα, λογεί .

κάρκεροι , κρύκαι και το τριχθά. Κυνηγεσία και κυνηγία : το νη ήτα διατι ; τα αλλα

κύμα, από του κύημα, ώσπερ και οιμα λέγεται , αντί το ιώτα ούτως η παράδοσις .

του οίδημα ή κύμα το κυρτούμενον άμα ή παρα το Κυνικός φιλόσοφος , απο μεταφοράς των κυνών , ότι
κυκώ το ταράσσω κύκημα και εν συναιρέσει κύμα ή αναιδέστατος .

παρά το κύω το ογκούμαι: έστι δε μακράν το κυ' τα Κυνίζω , παρα το κίω το κινώ , κνίζω και κυνίζω : το
εις μα δισύλλαβα , διχρόνο παραληγόμενα, συστέλλει δε κίω παρα το ίω το πορεύομαι.

αυτό· οίον πλύμμα , χύμα, θύμα σεσημείωται το κύμα Κυνικοί φιλόσοφοι, από μεταφοράς των κυνών , ότι
το γαρ λύμα ποιητικώς εκτείνεται το δε θύμα ιστορεί αναιδέστατοι υπήρχαν , ώσπερ και ο κύαν ούτοι γαρ

'Αριστοκλής εν τω περί διαλέκτων εκτεινόμενον. εΐρη-40 ότε ήλεγχόν τινα δημοσίως , και ου κατ' ιδίαν ήλεγ
ται δε κύμα παρα το κυκώ, δευτέρας συζυγίας των χον · και ότε ήσθιον , ή άλλο τι έπραττον , ανα.
περισπωμένων και εστιν η χρήσις , δεινόν δ' αμφ ' φανδόν αυτό εποίουν , ως οι κυνές : ή ότι κοινώς διελέ

'Αχιλήα κυκώμενον έστατο κύμα 3). γοντο .

Κύματι κωφώ τώ δίχα ανέμου έπαιρομένω , τα άψό Κυνώπα , αναίσχυντον , αναιδή πρόσωπον έχων ως κυνός .
Φω" άνευ γαρ ανέμου το κύμα ηρεμεί κύμα δε παρα ως από του κύων κυνος και του ωψ οπος , κυνώπης,

το κύω το κυόμενον. γλαυκώπης και βοώπης η γενική εις ου, η κλητική

Κύμινον, τα δια του ινον προπαροξύτονα αποστρέφον- εις α .
ται την ει δίφθογγον , χωρίς ει μη ωσιν απο απλού Κύπελλον , έκπομα" ποτήριον , παρα το κύφον κύφε

έχοντος την εί δίφθογγον , οίον , ανθρώπινον, λίθινον, λον και κύπελλον » ή χύπελλον ένθα και πηλος ήτοι και

ξύλινον , ούτωςούν και κύμινον· χωρίς ει μη ώσινξο οίνος χείται,
απο απλού , δια το ξείνος ξένος , άξεινος . Κύπρις, η Αφροδίτη, ή το κύειν παρέχουσα και ότι εν

Κύμινδις , όρνεον , οιονεί κρυμινδις κρύπτει γαρ εαυ- Κύπρω τιμάται.

του την κεφαλήν εις τας σήραγγας των δένδρων κατα- Κύπελλον, το ποτήριον , από του κύφον , και σημαίνει

δύνουσαν. ή δια την της φωνής ομοιότητα ταύτης έτυχε το βαθύ και τα νέφη κύφελα απο του κεύθειν την

της ονομασίας. έλην , ήγουν τον ήλιον και την σελήνην.

Κυνεός περέων και περ αυθάδης και αναιδής υπάρ- Kύσυσαν, έσφραγισμένην, όνομα μετοχικόν εκ του κύω

χων .
δήματος , του σημαίνοντας το όγκούμαι: έκ τού κύων

Κυνόραΐστίων , των κροτώνων" δέουσι γαρ τους κύνας αρσενικού το κύουσα κλίνονται δε αμφότερα ο κύων του

πίνοντες το αίμα αυτών . κύοντος , η πύουσα της κυούσης , τη κυούση την κύουσαν .

.

..

3 ) Π. ΧΧ , 24ο. 4 ) cfr . Infra p . 556, ν . 15,1) L. xúxos. cf. Etym . M.1 . .

ETYMOLOG . T. I.

2 ) L » Σελία . Vid. Schol. Pind. p. 432. Αpoll . I, 13οί.
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Κύριος παρά το ταυρού:26: ήγουν την εξουσίαν.

Κύπειρος , είδος βοτάνης , επειδή κύπειρον λέγουσιν οι Κυρία, η εξουσία η ημέρα δε και η δεσπότης , και ηη
Δωριείς . ώρα , η προσηγορία δια του Ιώτα .

Κύπελλον, ποτήριον, ότι κύφον εστι και περιφερές : Κύριος και δεσπότης διαφέρει κύριος μέν γάρ έστιν
το δε αυτο αμφικύπελλον" και κυριώτερόν εστι το δε ανήρ της γυναικός , και υιών ο πατήρ δεσπότης δε και

αυτο αμφικύπελλον το περιφερές μόνον τινές δε ότιτα αργυνoνήτων και άλλων τινών.

χείλη επικέκαμπται εις έν μέρος , τα δε μη τοιαύτα Κυριότης , παρά το κύρος , ήγουν την εξουσίαν .
έχειλα λέγουσι και εις το αμφικύπελλον. , .

ο σημαίνει την εξουσίαν το

Κύπρις , το επίθετον 'Αφροδίτης , και ουχ ως τινες δε κύρος παρά το κύρω βαρύτονον , το επιτυγχάνω.

συμπλανηθέντες τω Ησιόδω έδoξαν , ότι Κύπρις λέγει Κύρμα, εύρεμα , έγκίρημα , ένταλμα , ευτύχημα.

ται , διότι γεννάται εν Κύπρο ώσπερ και την Φιλο-toKυρτον, σημαίνει και τον παρ' ημίν λεγόμενον κυρ
μειδή ότι μηδέων εξεφαάνθη: "Ομηρος δε ουκ είπε την τον και το μετέωρον , και υψηλόν το μέν από του

τα μειδιάματα Φιλούσαν , οίον , ιλαρόν , δια την έγκει- κύπτω το δε από του κύειν εις ύψος , ήτοι εταί

μένην αυτή δύναμιν από της συνουσίας ώσπερ ούν το ρεσθαι.

πύρ ηφαιστον λέγει , ομωνύμως τα εύροντι , ούτω και Κυρτος , παρά το κύπτω κυπτος και πλεονασμα του P
την αφροδίτην ποτέ , την ανδρος προς γυναίκα συνου- και αποβολή του συμφώνου κυρτός: διαφέρει δε κυρτός

σίαν , ηνίκ' αν περί μνηστήρων λέγει και εκλελαθόντ' και κύρτος κύρτος μεν γαρ βαρυτόνως είδος δικτύου

αφροδίτης , ήν άρ' υπό μνηστήρσιν έχον , μίσγοντο δε ως σπυρίδιον κυρτός δε οξυτόνως επίθετον.

λάθρα ), το ούν επίθετον το δια του Κύπρις σημαινό- Κύστεις , παρά το κεύθειν εφήβιον υπογάστριον , και
μενον , από της περί αυτην δυνάμεως, Ομήρου παρεί- δια το του ανθρώπου φυλάττειν τα υγρά και παρά το

ληπται· έστιν ουν κατα συγκοπήν ειρημένη Κύπρις , η2ο μόριον κύειν το ουρος σημαίνει δε το ουροδόχον αγ
το κύειν πορίσκουσα· ίδιον γαρ της Αφροδίτης τούτο γείον .

ου γαρ άλλως γυναίκες κυίσκoυσι, χωρίς της αφροδι- Κύπελα, τα νέφη , τα κουφως ελαινόμενα , οίον , κρύ
σιακής συνουσίας .

Φελα , τα αποκρύπτοντα της σελήνην· έτμήγη δε κύ

Κύπρος, παρά το κυοφόρον και λιπαρών γην έχειν. Φελα Καλλίμαχος. εις το κύπελλον.

Κύπρος , η νήσος και χαλκους και κύπρος μέτρον παρά Κυψέλη , πλεκτον αγγείον λέγεται και του ωτίου κοί
ποντικούς ξηρού γενήματα μοδίων δύο , και λέγεται είναι λον δια το κύφον τε και κοχλοειδές , και τοις αγγείοις

παρ' αύτοϊς χοινίκων πέντε " ο δε χοίνιξ παρ' αυτούς έoικέναι εξ ου και κυψελής η ρύπωσις του ωτίου ,

έστι ξέστων πέντε , ώστε είναι τον κύπρον ξεστων κ ' Κύω, σημαίνει τρία , το φιλώ ως παρ' Ομήρο, αυταρ
ο δε μίγαρ παρ' αυτούς μόδιον ξεστών κο. φιλον υιον επέκυσε το γεννώ, ού ο μέλλων κυήσα,

Κύπτω, παρά το γυίον, και σημαίνει το μέλος του σώ-30 εξ ου και κύη και λέγεται κύω το προσκυνώ και,

ματος , γίνεται γύπτω και κύπτω" οι γαρ, γυμνοί όν. προσχαίρομαι εξ ου και κύων , προσχαρές γαρ το·
κύπτοντες τα εαυτών αισχυντικα μόρια συγκα- ζωον προς τους δεσπότας : κυνώ δε τα των κυνών

λύπτουσι ετυμολογείται σε παρα το τα γυΐα κάμπτειν, Φρονώ.

ήγουν τα μέλη. κύειν , δια το κύειν και κράζειν ή δια το συχνως

Κυρβασία , το την κεφαλήν καλύπτον : Θεοδώριτος κύειν και γεννάν, η παρα το Φιλώ φιλητικόν γαρ το

έν ενίοις επιγράμμασι τας περικεφαλαίας κυρβασίας ζώον προς τους εαυτού δεσπότας.
λέγει. Κύων , σημαίνει πέντε. το ζώον , και γίνεται παρά το

Κύρβες , αι τας των θεών εορτας έχουσαι , ήτοι απο κύω το φιλώ και "Όμηρος , ως δε κύων αμαλήσι περί

της κατασκευής: εισί γαρ κυρβασται η κύρβιες επει- σκυλάκεσσι βόωσα 1) και τον αναιδή , εξελάαν εν

δή τα των θεών αποκρυπτόμενα δεί ειδέναι: ' Ασκλη-40 θένδε κύνας κηρεσσιφορήτους 1) , δ και επί των τετορ
δ

πιάδης δε εν τοις των αξόνων εξηγητικούς , από κύρ- νευμένων , ως το κρύσειοι δ' εκάτερθε και αργύριοι

βεως του τας ουσίας ορίσαντος , ώς φησί Φανίης ο κύνες ήσαν και το άστρον ως το , ως ότε κύων αρί

Εφέσιος , από του ταύτα κυρωθήναι τοϊς γράμμασιν ωνος και το θαλάσσιον ζώον λέγονται και οι φιλό
'Ερατοσθένης δε τριγώνους φησίν αύτας είναι ου τετρα- σοφοι , Κυνικοί.

γώνους: 'Αριστοφάνης δέ φησίν, ομοίας είναι τοϊς άξο- Κύων, κυνός, ο κανων, δύο κανόνες εισίν οι μαχόμενοι
σι , πλην ότι οι μεν άξονες νόμους , αι δε κύρβεις αλλήλοις 4). ο μεν εις λέγει , ότι τα εις ων καθαρα

ουσίας έχουσιν αμφοτέρων δε τετραγώνων το κατα- βαρύτονα διχρόνο παραληγόμενα φυλάττουσι το ω έτι
σκεύασμα " οίον , πλινθίον το μέγα ανδρόμηκες , ήρμο- της γενικής οίον, Ηετίων. Ηετίωνος , 'Αμφιτρύων

σμένα έχοντα τετράγωνα ξύλα , τας πλευράς πλατείας 'Αμφιτρύωνος " ο δε έτερος λέγει, ότι τα κοινά τα

έχοντα και γραμμάτων πλήρεις , εκατέρωθεν δε κνώδα-50 γένει δια του ο μικρού των ούν δύο μαχομένων , του
κας , ώστε κινείσθαι και περιφέρεσθαι υπό των αναγι- μεν ενός απαιτούντος Φυλάττειν το ω , επί γενικής,

νωσκόντων .
του δέ ετέρου το ο μικρόν , συνεκόπητο αμφιβαλλόμενον,

Κύρω, σημαίνει το επιτυγχάνω, ο μέλλων κυρώ , και και εκλίθη κύνος λέγεται και ο κύων το κάτω της

Αιολικώς κύρσω , ώσπερ ορώ όρσω· δια τούτο παραλή- πάρθης, συμπεφυκώς τα δερματι , παρά το κείσθαι και

το σ , επειδή βαρύτονα εισι , και διότι κανών εστιν αναδέδoσθαι.

ο λέγων , πας μέλλων ενεργητικός μη έχων το σ η δυ- Κώας, εις το κωδιον , οίον , κώας άγειν κριοίο με.
νάμει η ενεργεία , περισπάσθαι θέλει, ώσπερ πάλλω μαώτας.

παλώ, ότε δεν έχει το σ , βαρύνεται. οίον, τύπτω Κώδιον , στάδιον , καλώδιον: δεί γινώσκειν , ότι το
τύψω, λέξω , δυνάμει γαρ έχουσι το σ , δύναται γαρ στάδιον και ιώδιον ευλόγως έχουσι το ιώτα το δε λα

διαιρεθήναι το ψ εις πσ, και το ξ εις και και σ . γώδιον παραλόγως έστι γαρ στοια στοιας επειδή η

τες ,

>

γον

6ο

i ) Od. XXI, 414. ubi interpr. 2 ) Οd. XX ; 14 . 5) 11. VΙΙΙ , 527. 4 ) Cfr. Tupra p. 354 , ν. 14.
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τελευταία συλλαβή της γενικής του πρωτοτύπου από Κώμη, εις ήν εκοιμώντο από των έργων ανύοντες .
Φωνήεντος άρχεται , τούτου χάριν δια του διον εγέ- χώμη ανάλωμά τι , κατα κλίσιν του εδάφους.

νετο η παραγωγή , και εγένετο στοΐδιον , ως γραφείον Κώμα , μέθη, έκ τού κωμάζω κώμος δε ο μεθυστι
ηγραφείδιον , και κατ ' έκτασιν του ο εις ω στάδιον και κος αυλός , έγχρονίζων τοϊς οίκους και κυμβάλοις , και

έχει το ιώτα το δε κώδιoν σημαίνει το του προβάτου θέλγων τους δαιτυμόνας.

δέρμα , παρά το επ ' αυτώ κοιμάσθαι ή παρα το κώ, Κωμωδούς, έκ τού κώμη και του έδω γίνεται κωμωδός.
το σημαίνουν τοκοιμώμαι , αφ' ου και κείω και κώμα και εν ταις κώμαις άδων σημαίνει δε τον αντικαταλλασ

ο ύπνος , ως Ησίοδος , κακόν δ' επί κώμα καλύπτει : σόμενον.

και κώς ρηματικών όνομα. τούτο δε το κως γίνεται και Κώμος, μη κώμους και μέθαις ) , παρά το κώ το
κωας κατα πλεονασμόν , ώσπερ ως ωτός , ώας, οι γαρ το μώμαι" εμφαίνει γαρ , απο του δείπνου και μέθης κοι
'Αττικοί ους φασί , οι δε ποιηται ώας και επειδή του μάσθαι" σημαίνει δε το προς τας ερωμένες , κωμά

κώας κώαντος η τελευταία συλλαβή του πρωτοτύπου ζειν τους ερώντας , ή επί του συγκοιμάσθαι βαδί

της γενικής απο Φωνήεντος άρχεται , γίνεται δια του

ιδιον η παραγωγή , κωατίδιον και συγκοπή του α τ Κωμωδία, κω το κοιμώμαι" εκ τούτου γίνεται κώμη.
καΐδιον και συναιρέσει, κώδιον. το δε λαγώδιον ουκ το χωρίον , εις ο κοιμώνται πολλοί και εκ τούτου γί

ώφειλεν έχειν το ιώτα , είτε από του λαγωός λαγωού νεται κωμωδία.

γέγονε , και ώφειλεν είναι χωρίς του ι. επειδή η τε- Κωμωδία τραγωδίας διαφέρει κωμωδία γαρ έστι βια

λευταία συλλαβή της γενικής του πρωτοτύπου από φω- τικών πραγμάτων διήγησις · τραγωδία δε ηρωικών πα

νήεντος άρχεται και δια του ιδιον γέγονεν η παραγω- θων.

γή · αλλ' έστιν ειπείν από του λαγωος λαγωού γέγονε2οΚωνωψ, παρα το κώλον , και σημαίνει το στρόγγυλον:
λαγώδιον , και έχει το ι , κατα συνεκδρομήν τού κώ- και γαρ ή κώνωψ στρογγυλοτάτη πάντων μυών.

διον και στάδιον συνεξέδραμε τούτοις και το καλώδιον, Κωνίσαι, κυρίως , το τον κέραιον πισσώσαι , κωναν

έχει και το μπροσγεγραμμένον, σημαίνει δε το σχοι- το στρέφειν , και τους βόκωνκας κώνους λέγουσι και
ylov.

'Αριστοφάνης δε εντ’ άνισαι , το περιενεικείν κωνίσαι
Kωδία , ή της μήκωνος κεφαλή.

λέγει.
Κωδίκελλος , έκ τού κώδιον το δέρμα , γίνεται κωδί- Κώνειον, το θανάσιμον Φάρμακον.

κελλος .
Κώος , συν τω ιωτα γράφεται, επειδή εύρηται κατά

Κώεα, κώδια , ά εστι προβάτων δέρματα , και είρηται διάστασιν. Καλλίμαχος , τω ίκελον το γράμμα το

παρα το εγκεϊν , ό εστιν εγκοιμάσθαι. κώίον" ή ότι τα είς ος κτητικα , τα ώτα θέλουσι

Κωδων, νύν υβρίζοντες την λέξιν έλεγον Διόδωρος δε3ο παραλήγεσθαι , ή τώ α , χωρίς του θηλυκός , Λιβυ

λέγει , ότι δια μέθην ούτως εκλήθη: κώθων γαρ είδος κός, αλυκός. και αλυκός μεν και της θαλάσσης , θηλυ .
ο

πότηρίου. κός δε και του θήλεος , Λιβυκος δε και της Λιβύης
Κωκύματα, πένθη στεναγμών , παρά το κωκυτός κω- και έστωσαν δε παραδείγματα του κανόνος ταύτα , Ξενοφών

κύω κώκυμα.
τειος , Ηρωδότειος , 'Αριστάρχειος, Θηβαϊκός , Ρωμαι

Κωκυτος, θρήνος μετα κραυγής , οδυρμός, κοπετός . κος , πατρώος , Μινώος , ηρώος , ούτω και Κώος.

Κώλου , σημαίνει το αστράγαλον. Kώπη , η λαβή του ξίφους,η κόπτειν δυνάμεθα, παρα
Κώλα, κυρίως επί των μελοποιών, μεταφορικώς δε και το κόπτω κοπή και αναβιβασμώ και τροπή κωπη και

επί των πεζολόγων , κώλοις μη χρωμένων. η των ερετων κώπη λέγεται παρά το κόπτειν το ύδωρ "
Κωλιάδες , εκ του κώλον , και σημαίνει το οστούν : υμείς μεν κώπησιν αλός δηγμένα βαθείαν τύπτετε

φασι γαρ ανθρώπου τινός αιχμαλωτισθέντος παρακα -40 κληθεσσι 2).

λέσσαμένου της Αφροδίτης και αντιμισθίαν έστησεν εί- Κωπίες έκ τού κώπη, και σημαίνει την λαβην , ο εκ
δωλον εκ στέατος .

του , τω το λαμβάνω τώπη, και κατα τροπήν του
Κώλος , ο απηρτισμένην έννοιαν έχων στίχος. είς κ , κωπη εκ του κόπτω κώπη αποβολή του τ.
Κωλύω , το κρατώ , η μεταφορα εκ του χωλός κωλος Κώς, η νήσος, ήν Φασίν από του κώ ονομάζεσθαι, ότι

και κεκρατημένος τοις ποσί και εις το χωλός.
ήν θυγάτηρ Μέροπος και Έχεμείας.

Κώμα ύπνος λιθώδης κατα μεταφοράν γίνεται δε Κώτιλλος , όρνεον , ούτω καλούμενον· αφ' ου και οι

από του κοιμώ κοιμήσω , και εξ αυτού κοίμημα , και πολλά λαλούντες , κώτιλλοι καλούνται .

κατα συγκοπήν κούμα και τροπή της οι διφθόγγου εις Κωτίλλων , ο πανούργα κολακεύων και λέγων · από τι

ω , κώμα " το δε κοιμώ συντάσσεται αιτιατική. νος ορνέου καλουμένου: αφ' ου και οι πολλα λαλούν .

Κωμάζειν, το ποιώς ορχείθαι εξ ουκαι κώμαείδος ο τες καικολακεύοντες κώτιλλοι λέγονται.

ορχήσεως , οι δε μέλους , παρά το κώ το κοιμώ μαι: Κωφος , παρά το κεκόφθαι την όπα , ή κεκοπός τις

εμφαίνει γαρ τον από του δείπνου και της μέθης , επί ών , ο μήτε φθεγγόμενος μήτε ακούων αρμόζει δε το

του κοιμηθήναι βαδίζειν . έστιν ουν κώμος ο καιρός, σύμφωνον της λέξεως, ως προς άμφω οίον , και κω

και από τών δείπνων προς ύπνον καλών.
φού συνημμένων , και ου λαλέοντα ακούων . διαφέρει δε

Κωμάζειν, κυρίως το επικοιμάσθαι και βαδίζειν έστιν ότι το κωφος και παντελης κενοπος , ου λαλέοντα δε τον

ούν κώμος ο καιρός το δε κώμος εκ τού κωμιάζω , το
น δυνάμενον λαλείν , ου λαλούντα δε.

επί του, κοιμάσθαι βαδίζειν", το δε κώμος παρά το κώ Κωφός, και εν αυτώ την όπα έχων, κυρίως δε , s

το κοιμώμαι , εξ ου και κώμη το χωρίον, ή κοιμητή. λαλών : λέγεται και επί μη ακούοντος " κωφος δε ο

ριού , και ανάπαυσις των ζώων, κόμη δε της κεφαλής μη κοών , τουτ'έστιν ο αγνοών το φώς , δ' έστιν ο φω

έκ του κείρω το κόπτω. 6ο νην αγνοών :

47

Ζ και

1 ) ad Rom. XII , 15.13. 2 ) Od, XII , 214.
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Κωπος και ενεος διαφέρει . κωφος μεν γάρ έστιν και ο

και την ακοήν βεβλαμμένην έχων · ενεος δε ο λαλείν τι

έχων.

Κωφός, παρα το κεκομμένην έχεις το oύς : ει γαρ
και το ους έχει , και την ακοήν ούκ έχει.

Κωφών , ανεπαίσθητον , μεταφορικώς το ροίζον μη

ποιούν κωφών γαρ βέλος ανδρος ανάλκιδος ούτιδα .

νολο 1). επί του κύματος ως δ' ότε πορφύρη πέλαγος1 "

βία κύματι κώφω , τω μηδέπω καχλάζoντι , αρχι

μένω δε με γαλύνεσθαι. αψόφως.

Κωχεύoυσι, οχούσι, μετεωρίζoυσι.
Τέλος του και στοιχείου.

Α Ρ Χ Η Τ Ο Υ Λ Σ Τ ΟΙ ΧΕΙ Ο Υ .

Λάας , σημαίνει δύο , το κύριον όνομα και το προσηγο- Λαγυνος , ο πάνυ δεκτικός .

ρικών , τουτ'έστι τον λίθον και κατά πόσους τρόπους Λαγνεια , λαγονεία της ούσα , παρά το λα και το
διαφέρει το κύριον του προσηγορικού και κατα δύο κατα γυνή , λαγυνος , παρωνύμως γίνεται , λαγνός κατα συγ

χρόνου και κατα κλίσιν. πώς; ότι το μεν κύριον μα -1o κοπήν , αφ' ου λαγνεία.10
κρον έχει το α, το δε προσηγορικόν βραχύ και ότι Λάγειoν , έστιν ιπποδρομος Αλεξάνδρου λαγού τινός.
το μεν κύριον ισοσυλλαβώς κλίνεται , αποβολή γαρ του Λαγωός κοινώς , λαγός Αττικώς από του λάει» λαός
σ ποιεί την γενικήν , οίον, ο Λάας του Λία , το δε και λαγωός.

προσηγορικόν περιττοσυλλαβώς, οίον , λάας λάαος, και Λαγωός, παρά το λα επιτατικόν μόριον , και το ως
έπει το κύριον , μακροκατάληκτον, ότως δισύλλαβόν ωτός, ο μεγάλα ώτα έχων : 'Απολλόδωρος , ότι λάγα
έστι , και παντα τα του κανόνος Φυλάττονται ώσπερ ρόν έστι.

και το Αίας , διά τί ουκ εκλίθη δια του ντ ' επειδή Λαγανον, ώς λέγαρον εκκεκάναται γαρ αυτού το τα

κανων έστιν ο λέγων , ότι τα συνηρημένα των εντελών χος εις πλάτος , και λίαν ασθενεστέρως γέγονε.

Φυλάττει την κλίσιν και γαρ από του λάας γίνεται Λαγανα, πλακουντάρια , ως παπυρωδ' εκ σεμιδάλεως.

του προσηγορικού και γαρ εκείνος λιθογλύφος ήν , δια2οΛαερτιάδης, γίνεται παρά το Λαέρτιος όνομα κύριον,

τούτο από μεταφοράς του προσηγορικού γίνεται λάαος ώσπερ Βούσιρις λέγεται παρά το βούς αίρειν, ανδρείος

και μετάγεται η γενική εις ευθείαν , ώσπερ Καππά- γαρ ήν , ώστε και δύνασθαι αυτον μόνον δύο ζευγνύειν

δοξ , Καππαδοκος , ο Καππαδόκης του Καππαδόκου βούς , ούτως και Λαέρτιος λέγεται παρα το δύνασθαι

το δε Καππάδοξ κατά πλεονασμόν και ο θεόλογος λάας αερτάζειν, ήγουν κουφίζειν λίθους: εκ του Λαέρ

φησί , τους εμους Καππαδόκους. εκ γούν της του λάας τιος Λαερτιάδης , το πατρωνυμικόν, οίον , Νηλήίος Νη

γενικής και γίνεται ευθεία έτερα λάαος και κλίνεται ληϊάδης , Θυέστιος Θυεστιάδης : ει δε μη καθαρεύουσι

λαίου και κράσει του αο εις α μακρόν , ως Μενέ- δια του ιδης Πρίαμος Πριαμίδης , Κρόνος Κρονίδης:

λαος , Μενέλας , περιέλαος , περέλας, ούτω και λάας Ιστέον ότι ου ποιούμεν από προσηγορικού πατρωνυμικεν ,

λάαος λάου και έπει την κλίσιν του εντελούς εφύ. τα γαρ προσηγορικα κοινά εισι , και κατα πολλών λέ

λαξε, διότι μητηνκατάληξιν αυτούκαι επειδήτο όνο-30 ξεων εί'ουνάνθρωποςανθρωπίδης είπομεν ,έδηλώσα"

μα Δωρικόν έστιν οι δε Δωριείς εις ου περατούσι την μεν , τινα εκ πολλών γεγενήσθαι , όπερ άτοπον έστι :

γενικήν του παπία και του Ερμεία και εις το κατέ- μόνον δε λέγει γεγενήσθαι τον περί πολλών , όθεν

λεμσαν και Λαρτιάδα και λευκός. και αυτήν είληψε την ονομασίαν.

λαβείν και δεξασθαι διαφέρει λαβείν μεν γάρ έστι Λάζος, λάχνος λυσσώδης η γνώμη παρατρέπει τ ' αλη
το ανελέσθαι από το μηδέν διδόντος δέξασθαι δε το. θή αυτού καθάπερ ή αυτή τυγχάνει γαία , λόγω

παρά τινος προστινόμενον δέξασθαι " και έσχηματίσθαι δοκών απαντάν την αλήθειαν Φαίη ου πιστως , αναν

παρα την δεξιάν τη αυτή δεξιά. δρος ων, φαύλα κέκτηται · προσφύγιον έχων την παν
Λαβη, σημαίνει τέσσαρα " την επίληψιν και επαφην , ή ταλσον και κατάγνoφoν και ζοφεραν υγραν γαλαν αυ

επικράτησαν και αικίαν του πολέμου , την αφορμήν και του εν τη σήψει πυρούνται αι θήλειαι αυτών, μεταλ

την μέμψιν, ένθεν και λάβετο τις τινος , και την του4ο λάσσουσαι τας εαυτών έσθητας γυπτικα εκφέρουσι γεν .
ξίφους λαβής. νήματα και παμμάλογα, ως πολύσπορα είρηται δε

Λάβρα ξ, παρά το λα επιτατικών μόριον , και το βορα λάζος το όνομα, και όζων κατα την ζοφεραν και

λάβορος και συγκοπή λάβρος και λάβραξ παρωνύμως , γυψώδη γήν αυτού.

ως λίθος λίθαξ: ούτως Ιππιανός . Λαθρα, παρά το λήθω, το λανθάνω, ο β αόριστος
Λάβρος , ο αδηφάγος , εκ του βορά , δε σημαίνει την έλαθον και εξ αυτού λαθρα " έστι δε επίρρημα ποιότη

τροφήν έστι δε από του βορέας , ο σημαίνει τον άνεμον. τος αντί του λαθραίως : ο γαρ λάθρα ποιών τε υτο
Λαβύρινθος, έστι σπήλαιον αντρώδες περί την κά- λανθάνειν πολλούς είωθε.

θοδον, δυσχερές δε και περί την άνοδον , εν ώ λέγεται Λαίλαψ, παρά το λάπτω, ο μέλλων λάψω , λαψ ,
ο μινώταυρος εμβληθήναι. επεί ούν δυσχερέςτο εκβή- και κατ' αναδιπλασιασμόν λάλαψ , και πρόσθεσιν του

να τους λαβυρίνθους , λαμβάνεται επί αφύκτων λόγων,50 ιλαίλαψ· δηλοί δε την σφοδρών και επιτεταμένην λα

ών "ουδείς δύναται εκφυγείν λαγύρινθός τις ούσα , βρότητα του πνεύματος.

παρα το λίαν γυρεύεσθαι την αυτής είσοδον , δια την Λαθαργος, ο λαθραίως δάκνων κύων.

σκοτεινής και την κοχλοειδή αυτής οδον , τροπή του Λαιμος είρηται ότι πλεονάζειν ποιεί την ένδειαν της

η εις β. τροφής, ώσπερ και ο λοιμος πλεονάζειν ποιεί την έν

Ααβώριον , είδος εκπώματος , σκέπασμα. δειαν των ζώων.

Ν

1 ) 11. ΧΙ , 3ο . 2 ) 11 , XIV, 16.
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Λαιον , αριστερον, και λαια χειρ η αριστερα παρα το Λάμψακος και ότι τοϊς Λαμψακήνoις χρησμός έδότη,

λιλάσθαι και κεχωρίσθαι των πράξεων αριστερα δε
: όπου αν αυτοίς λάμψη, εκεί πόλιν κτίσαι. αστραπής

και ευώνυμος , κατ' αντίΦρασιν , ή κατ' ευφημισμόν. ούν γινομένης είδον τον τόπον, και έκτισαν την πόλιν,

Λαια , παρά το εν λαια βαστάζειν ή εκ του σταλάζω Λάμψακον αυτην προσαγορεύοντες και ούτω τους πο
το λαμβάνω. λεμούντας αυτους βαρβάρους λοχοποιήσαντες , δια της

Λαιστρυγων, ο αδδηφάγος , παρά το λίαν στύγειν , αστραπής ήδοντες κατέκοψαν.

ήγουν μισείσθαι , και απανθρωπος , κατα πλεονασμόν του Λάμυρον, εύλαλον , ευτράπελον καταπληκτικόν .

Θ , όπερ και θηλυκώς λέγεται. Λαξ , παρά το λήγω ρήμα , λήξω , ληξ και λαξ και τα
Δαίμα , το κύμα , παρά το λίαν τέμνειν και κοροφού- λήγοντι μέρει το ποδός , τουτέστι το ακρώ πλήττει,

σθαι . 1ο ο λέγεται λακταια.

Λαίφος, το άρμενον παρά το λίαν Φαίγεσθαι, λαϊφος, Λέξις , η οικοδόμησις αιμασίας λέξαντες , αλλ' ώ έμ
λειούφεσις βέλτιον λινούφες το άρμενον. μμεναι έρκος 2) : οι δε Αττικοί λίθους εκλέγοντες άνω

Λακεδαίμων, παρα το λαχεδαίμων, δια το εκεί τους κοδόμουν.

δαίμονας λαχεϊν · τού Λακεδαίμονος ο κανών» τα δε Λαξευτήριον, έστι ξέω , και πλεονασμό του υ ξεύω' υ
κοινα τω γένει δια του ο μικρού και Λακεδαίμων γαρ και μετα του λα επιτατικού μορίου , λαξεύω το πάνω

ανήρ από της πόλεως , και η Λακεδαίμων πόλις και η ξέω , και εξ αυτού λαξευτήριον .

κλητική & Λακεδαιμον· ο τόνος ; τα εις αν σύνθετα, Λαοδίκεια , πόλις Ασίας , από Λαοδίκης θυγάτρος Σε'

όταν εις ον είη η κλητική αναβιβάζουσι τον τόνον : λεύκου , κτισθείσα υπ' αυτού .

σεσημείωται ω Λακεδαίμον και ο παλαίμον παλαίμων Λαοδίκη , έκ τού λαός και του δίκη Ιστέον δε ότι ταο
δε λέγεται ο

έμπειρος της παλαιστικής , εκ του πάλη,20 εις ος οκταχώς συντίθεται εγράφη.

και σημαίνει την παλαίστρας και του αίμων και σημαίνει Λαοί, ο μεν Ησίοδος, του δα ποτε Κρονίδης Ζεύς άφθι

τον έμπειρον το δε Λακεδαίμων εκ του λαχεδαίμων τα μήδεα είδως κεκτους εκ γαίης λαός Δευκαλίωνος " τινές

ουσα : εν αυτή γαρ οι θεοί πρώτον έλαχον και λαοί οι ιλαροί. επειδή και άνθρωπος κατά μίαν ετυμο

εκληρώσαντο τας πόλεις. λογίαν , ο διορθωμένην έχων την όπα" διο και αύδης

Λακέρυζα , παρά το λίαν κρώζειν, ήγουν μεγάλως. έντε ήν υπέρ άρθρων , σχεδόν ει μη αυδηέντων 2) :

Λάκκος , παρά το λακώ λακήσω, δε σημαίνει το διαχω- φέρεται δε ιστορία , η Μήτις , δυστοκούσης της Ρέας,

ρίζω , και πατάσσω, ού ο δεύτερος αόριστος έλακον , αύτη μεν έτεκε τέκνον , ο εκάλεσαν Λάαν τη δε Ρέα

και εξ αυτού λάκκος , η παρα το λίαν κάτω. τεκούση τον Δία ,αύτη κατηλλάξατο τον Λάαν αυτής

Λάκων, Σπαρτιάτης αντικρυ των Αθηνών. τον παίδα ένα ο Κρόνος αντί του Διός τον Λάαν κα
Λακες , λάκισμα , σχίσμα ιματίου . 30 ταπίη Ζευς ούν ήβήσας, είς τίμην του αντ' αυτού
Λαλώ, λώ, εν διπλασιασμό λαλώ: παράγωγον του λώ καταποθέντος , λαούς ωνόμασε τους ανθρώπους οι δε

λάσκω. Ευριπίδης: τοιαύτα λάσκεις τους αναγκαίους ότι Δευκαλίων λίθους ρίπτων ανθρώπους επoίει" τινές

Φίλους : το δε λώ δηλοί το θέλω, δ δε θέλει τις και δε ότι κατακλυσμού όντος έφυγον οι άνθρωποι εις τα

: φθέγγεται προϋπάρχει δε του λόγου ψυχή και θέ- όρη. και μετα τ'αυτού αιφνιδίως επέστησαν τη γη ,

σις ) , ούτω Φιλόξενος. ευδίας γινομένης , ως εκπλαγήναι και απο λίθων νομι
Λαλίστατος , και κατα λόγον σοφός λέγεται δε και ο σθήναι είναι .

εύγλωττος και ο εύφωνος. Λαομέδοντιάδης, πατρωνυμικόν το τι ιώτα διάτι ;

Λαμια , θηρίον , από του έχειν μέγαν λαιμόν. πάσα γενική εις oς , δια του ιδης ποιεί το πατρωνυ

Λαμυρία , η σαλία 2 ). μικόν έστι Λαομέδοντος η γενική, και το πατρωνυ

Λαμαζα, οιονεί λαβατιον, παρά το λείως βαίνειν εν40 μικόν Λαομέδοντίδης και ώσπερ Τελαμών Τελαμώνος
τοίς μέτρους , και ασθενές είναι προς το μη κύειν τας Τελαμωνίδης , και πλεονασμό του Τελαμωνιάδης,

συλλαβάς. ούτω και Λαομέδοντιάδης: η κλητική & Λαομέδον.

Λαμπετόωντι, λάμποντι , ως από το έχω εχέτης , Λάπαθον, επί του λαπάθειν ' έστι γαρ το λάχανον
βάλλω βαλλέτης , και έκατηβελέτης , ούτω λάμπω λαμ- εύθετον εις γαστέρα , απαλύνει γαρ οι δε Αττικοί

πέτης και έκ τού λαμπετω πλεονασμό του ο λαμπετόω, λάπαθα λέγουσι τα ορύγματα των θηρίων: τάχα ότι

και η μετοχή και λαμπετόων » έστι δε δευτέρας συζυγίας λανθάνει θεωρούντας , οίτινες μη ιδόντες έρχονται εί

των περισπωμένων " οι ποιηται δε επί της δευτέρας συ- δόντες εις το παθείν τι.

ζυγίας των περισπωμένων έθος έχουσι πλεονάζειν το o, Λαπίνη, η άμαξα , η άρια σκεπαστόν.

οίον , βοόωντα εφεύροι , και ορόων επί οίνοπα πόν- Λαπαρα , παρά το λελάφθαι , και εστι κεκενώσθαι τον

50 τόπον , προς σύγκρισιν των πλευρών , όθεν και λά

λαμπουρις , εις το ίππουρις. Φυρα από της κενώσεως" και " Ομηρος" δώδεκα δησί:

Λάμορον , το πολύ και αθρούν και λαμορεϊν την θά- νησιον δε πόλεις αλαπάξαντες 3) , λαμποντες γλώσση

λασσαν , οίον πολλών. σιν ' οιονεί κενούνται και εξαρτούνται.

Λάμπω, παρά το σέλας και σημαίνει το φως και το Λαπαρα , ο κενος οστέων τόπος της πλευράς: λαπάξαι

πέμπω γίνεται σελάμπω και κατ' αφαίρεσιν της σε γαρ το κενώσαι , παρά το λάπαθού την βοτάνην , κε

συλλαβής λάμπω. νωτικήν ούσαν γαστρός.

Λαμπρείμων , τα παρά το είμα , δ δηλοί το ιμάτιον, Λάρδος, παρά το λαρίνον το λιπαρόν.

εν συνθέσει γινόμενα , δια της ει διφθόγγου γράφεται: Λάρναξ , παρα το λίαν εγγίζεσθαι τον επεντιθέμε»

οίον , λευχείμων , λαμπρέίμων.

Τον.

Σ

ν0ν.

1 ) Ε. 9έλησις. 2 ) Sine dubio , λαλία . 3 ) λεξ .

fgxoso' Corrige ex Od. XXIV , 223. 4 ) Οd. VI , 125.
5 ) Corrige ex II . IX , 328.
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Λάρναξ, κυρίως η δια λαων και εστι λίθων κατασκεύ- Λέβητα, το χέρνιβον ,Λέβητα, το χέρνιβον , από του τας λιβάδας των χει
ασθείσα θήκη καταχρηστικώς δε και αι λοιπαι λάρ- ρών υποδέχεσθα.

Λεβηδων, τόπος εν δ εθυσίαζον οι κατα την λιβανη

λάρης, ο όρνις , ώστε κατα δίνους κόπους αυλος ατρυγέ- σίαν 'Αραβίται .

τοιο Ιχθυς αγρώσσων κυκίνα πτερα δεύεται άλμη. Λέγω σημαίνει έπτα " λέγω το επιτυγχάνω, τίμην δε

Λάρυγξ φάρυγγος διαφέρει: λάρυγξ μεν γάρ έστι δι' ου μιν λελόχα 1) : λέγω το Φρόντιζω , ουκ αλέγω ώσει

λαλούμεν : Φάρυγξ δε δι' ου έσθίομεν· επειδη δύο γυνή βαλεν ή πάϊς άφρων λέγω το ορίζω , εξ ου και

πόροι εισί του λαιμού. λόγος , ο ορισμός: λέγω το λαλώ, εξ ου και λόγος:

Λασίησι, δάσεσι στήθεσιν εκ του λα, επιτατικού μο- λέγω το μετρώ εξ ου και το ωρολόγιον λέγω το κσι

ρίου , και του σεύω το ορμώ : ορθώς γαρ ορμώνται, το μώμε εξ ου και λόχος , η κοίτη και λέκτρον: λέγα

τα δι' αυτού νοήματα νύν δε περί του θυμοειδούς μέ- το συναγω, αφ' ου και σύλλογος και εις το αλεγίζω,

ρους της ψυχής Φησίν αφ' ών λέγεται στήθεσιν , υπο λόγος και παλίλλογα .

γαρ τα στέρνα κείται η καρδία , εν ή έστι το πυρώδες Λεγάτον , έστι δωρέα εν διαθήκη , καταληφθείσα .

και θερμόν και μανικόν της ψυχής. Λαρισσα , έστι πόλις " δια δε του ι γράφεται τα γαρ

Λάσκω , το λαλώ.το λαλώ. Ευριπίδης , τοιαύτα λάσκεις τους δια του ισσα μη όντα από ρημάτων εχόντων την ει

αναγκαίοις φίλοις . δίφθογγον , αποστρέφονται αυτήν · οίον , σάρισσα , έστε
Λάτις , είδος ισχύος, έστι δε μακρόν το τις. δε είδος ακοντίου μικρού : Πίσσα δε πόλις Ίλίαθος ,

Λατίνος , Ρωμαία η λέξις : λατύς γαρ πλατύς κε ούτω και Λάρισσα.

κληται. Λεγεων , εξακοσίων ανδρών τάξις πεζών.

Λάτρις , θεραπαινις, δουλη, προσαίτις. 2οΛεγάτον πεκούλιον , εκ του λεγάραι ήγουν δεσμεύσει "

Λατρεύειν,παρα το λατρεύω , τούτο παρα το λάτρου, δια γαρ τούτο έκανα δουλεύει ο ληψόμενος.

και σημαίνει το έμμονον τούτο παρα το λα επιτατικόν Λεηλατεύειν , ληστεύειν , αρπάζειν.

και του τρώ το καρτερώ. Λειρόφθαλμος, ει μεν σημαίνει τον προσηνή , δια

Λατρον , ο μισθός, εκ του τηρώ , του σημαίνοντας το της ει διφθόγγου, γράφεται, παρά το λείριον ο σημαί

βλέπω , και του λα επιτατικού γίνεται λατήριον και νει το άνθος' ει δε τον αναιδή δια τού ιώτα " παρά

συγκοπή λάτρον " προς και βλέπει ο μισθωτός. το λιρος γάρ έστι τούτο δε παρά το λίαν οράν · λέγει

Λαυκανία , η φάρυγξ , η αρτηρία , δι' ής το πνεύμα δε " Ωρος , ότι ου των ανθών δε λέγειν , αλλα των

έρχεται , από του λευκών είναι αυτού την φύσιν. ανθέων , δια την συνέμπτωσιν των ανθ' ών ονόματος,

Λαυκανίη , ο λαιμός, από της απολαύσεως λευκανί- όπερ εκ της αντί προθέσεως και του ών υποτακτικού

της η φάρυγξ λέγεται , αρτηρία από του την λευκήν. 30 άρθρου γίνεται.

Λαύρα, η πλατεία· οίον , ου δώες λαύρον παρα το Λείχανος , ο δάκτυλος , εκ του λείχω βήματος.

λίαν έχειν αυραν ή παρά το δι' αυτής τον λαόν Λείπόντως, εκ του λείπω και του νεως , και καταλει

δείν.
φθείς της, νεώς.

Λάφυρα , τα εκ των πολεμίων έτι ζώντων λαμβανό- Λειβή και λειβκι, αντί του σπουδαί είρηται δε πάρα

μενα " τα δε τεθνεώτων αυτών σκύλα λέγεται . το λείβειν και σπάνδειν και στάζειν.

Λαφύξας , διασπαράξας , αφειδώς θoινισάμενος ή κα- Λείαν, εκ του λεαίνω το ομαλίζω.

ταπίων . Λείριον, το άνθος και λειρίων των ανθών.

Λαχανον , παρά το λαχαίνω το σκάπτω. Λείκνον , το πτυάριον , διφορείται κατα την γραφήν,

Λαχανον, παρά το λεία χέειν ή λίαν χεύειν , ήγουν και γράφεται δια της ει διφθόγγου και δια του ιωτα

εξανοϊκον τοίς φύλλος. 40 οι μέν γάρ δια της ει διφθόγγον γράφοντες , σχημα

Λαχεϊν και κληρώσασθαι διαφέρει , λαγχάνει μεν γαρ τιζουσι τρόπον τοιούτον , έκ τού λέχος : εκ τούτου γί

εξ αποτυγχάνων κληρώνεται δε πάντες. νεται λέχω , λέχνος και πλεονασμα του ιώτα λείχνος "

Λάχεια , σημαίνει τον έσκαμμένην γην, και γίνεται και γαρ οι αρχαίοι αυτοίς εν πτυαρίοις εποίουν τους αι

παρά το λάχω λάχεια , ως κρατώ κράτεια. κοίους υιούς καθεύδειν , δια το πολύγονον οι δε γρά

Λάχνη , η τρίχωσις , ετυμολογείται δε εκ του λα επι. Φοντες δια του ιώτα · έστι λικμάν εκ τούτου γίνεται

τατικού μορίου και του έχω το κρατώ γίνεται λαέχνη λίκμον κατα μεταβολής του και εις ν λίκνον το δε
και κατά κράσιν λάχνη " ουδέν εύληπτότερον των λικμάν δια του και γράφεται " έστι δε παρα το λίαν κα

τριχών.
μείν .

Λεανώ , από του λεαίνω " τούτο παρα το λείος. Λείβδην, εις το παράβλήδην.

Λεαίνω, ομαλον ποιήσω , εκ του λείος τούτο εκ τού5οΛειμων, ο παράδεισος , δια της ει διφθόγγου γράφε.
λαίω τούτο παρα το λώ το θέλω , και εξ αυτού λαθος ,

ται παρά το λείβω το καταστάζω , λειβων και λει

και τροπή του α εις 8 , και του και εις , λείος , και μων" έστι δε περιεκτικόν , ως και το χειμών.

σήμα εξ αυτού λειαίνω και λεαίνω τα γαρλεία και Λειμων , όπου τα λεία κατανέμεται , τουτ'έστι τα προ
ομαλα θέλομεν ώσπερ τα κρημνώδη εκφεύγομεν βάτα.

και εις το λένσιον . Λειόβουλος , είδος ιχθύος , παρά το λείον.
Λέβης , εκ του λείβω το σπένδω. Λείριον, το άνθος , παρά το λείον , δεσημαίνει το

Λεβηρίς , το γήρας του όφεως , και αποδύεται . ομαλον λείϊον και πλεονασμα του ρ, λείριον ".

Λεβηρίς, η Φολις, και η λεβηθρίς το αυτό σημαίνει έγχος έγχέος , έγχεϊ, εγχειΐδιον, και πλεονασμό του

έστι δε δέρμα του όφεως , ήτοι αι λεπίδες του δέρ- ο εγχειρίδιον" εξου και ποδαλείριος , και ποδών λα

ματος.
6ο τρός.

5, . ' Ι ... :)

1 ) F. ex Od. XI , 3ο3. cf. infra p. 365. ν . λελοχα.
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Λειτουργείν , από του έργου και του λήίτον , ήγουν λύμαμμαι και τροπή του αμεταβόλου εις σ λελυμασμέ

το δημόσιον , γέγονε ληϊτουργείν , και κατά συστολήν νος ώσπερ ηδύνω ήδηγκα ήδτμμαι και ήδυσμαι, με

του η εις ε , λειτουργείν , και κατά συναίρεσιν λειτουρ- ου και ήδυσμα " έστι δε και λυμάζω,, είτα λυμάσω,

γείν .

λέλυμακα , λελύμασμαι.
Λειτουργείν , δια της ει διφθόγγου σημαίνει το υπη- Λέμβος, πλοίον μικρόν το εφάλαιον " και λεμβάρχαι οι

ρετεί : έστιν επί του λαϊτα λεγόμενος" λήίτον δε το έν έφολκίω , πλέοντες , γίνεται παρά το λίαν βαίνειν ,
δημόσιον .

και εστι πορεύεσθαι" δια την σμικρότητα και λαϊφος και
Λειτουργός , και τους διοικηταίς άρχουσιν υπουργών και :

λαιφίς.διακονών: το γαρ πρυτανείον , ήγουν το δημόσιον λή : Λέντιον , παρά το λειαίνω το καθαίρω , ο μέλλων

τον εκαλείτο.

το λειανών και παρακείμενος παθητικός λελείαμαι λελεία
Λητώ , το λειτουργώ.

σαι , λελείαται , το τρίτον των πληθυντικών λελείαν
Λε έχω και το κατεσθίω , ως το , χούν της γης έλειξε το ται " λειαντιον και συγκοπή λεντιον.

πυρ τω λει διφθόγγω διάτι ; αντιπαράκειται γαρ Λέντιον , σάβανον το τι ιώτα διάτι ; τα δια του τον

αυτό το τραπεζόλoιχος.

ουδέτερα μονογενή , δια του και γράφεται και προπαροξύ-.

Λείψανον , παρα το λείβω λείψω γέγονε και γαρ νεται , οίον , βαλάντιον , ευαγγέλιον , λέντιον.

έσπενδον επί των τεθνεώτων: η παρα το λείπω λείψω Λεαίνω, εκ του λειαίνω , πόσα σημαίνει και δύο το
γέγονε , λείψανα γάρ εισι τα

εγκαταλείμματα.

αποσπογγίζω και εκμάσσω.
λείψανον , το σώμα, εκ του λείπω το καταλιμπάνω.

Λεοντοκόμος , και των λεόντων επιμελούμενος , εκ του
Λειψύδριον, όρος.

κομώ το επιμελούμαι και το λέων.
Λειψυδρία , εκ του λείπω το καταλιμπάνω. 2cΛέπρα, σημαίνει τον ελεφαντιασμών , παρα το λέπος
Λειποταξία , εκ του λείπω και του ταξις , ο φεύγων σημαίνει το δέρμα είς γαρ την επιφάνειας του δέρ

εκ της τάξεως.

ματος γίνεται ο ελεφαντιασμός : εκ του ουν λέπος γί

Λεκτίκιον, παρά το λέχος , και σημαίνει την κοίτην: νεται λέπηρα καιεν συγκοπη λέπρα παρά το ραίω

κιβώριον εκ ξύλων και και έχουσιν αι παρθένοι προς το το φθείρω η διεφθαρμένη σάρξ.
καλύπτεσθαι αυτάς.

Λεπρός , λευκός παρά φύσιν , παρά το λέπω λεπηρος
Λεκάνη , ης το χάσμα λείον έστι : ποπλάτηται γαρ , και λεπρός ή παρα το λέπω και το ραίω , η διερρη

λειοχάνη τις ούσα.

κυία σάρξ.
Λεκτον , ακρωτήριον της "Ίδης , κεκλημένος από το εν Λεπτύνω, παρα το.λεπτός .

αυτα κατακλιθήναι Δία και " Ήραν τρία δέ εισι τα Λέσχη σημαίνει την φλυαρίαν παρα το λέγω , λέξω,

της Ίδης ακρωτήρια" Λεκτών , Γάργαρον και Φαλάκρη30 λέλεχα, και εξ αυτού κατά πλεονασμόν του σ λέσχη.
Λαχανον , κοινώς, από του λαχαίνεσθαι και εστι σκά- Λέσχης, παρά τοϊς Βοιωτούς τα κοινα δειπνητήρια.

πτεσθαι ' ήτοι ο μεν κατέχων κεφαλήν , Φυτόν αμ- νές δε τα καταφύγια, και τους ελεεινους τόπους λέ

φελάχαινε ή και το νήσον επι τελ' ο παρακεκλιμέ

' : ο σχας καλούσι συμβαίνει γαρ τους εν ταις οικίαις ταύ
νος ) , οίον, εύγειος , παρά το λαχαίνεσθαι, δυνατήν ταις καθεζομένους χάριν θέρμης , λόγους συναίρειν

είναι 3): ελέγχεται γαρ απο της επαγωγής παρακλι- γίνεται ούν ή λέσχη παρα το λέγω " είρηται.

μένος τετάνυστο , κώμανα δε τα λάχανα , ότι δασέα Λέσχη, δημόσιον οίκημα , οιονεί λέσχην , παρα το εν
έστιν , από της λάχνης.

Λέκτρα, εις το ηλέκτωρ
αυτά, τους μη έχοντας οικήματα λέξη ποιείσθαι

" ή

..
παρα το λεχαίνειν εν αυτώ , ό εστιν ομιλεϊν,

Λελάθη, εις το απεμπέλων : Λελαχως εις το απεμ- Λεπτον , ό εστι στάθμιον , χόμορ ήγουν όγκίας το τέ.
πάλων .

40 ταρτον περί ου ο κύριος λέγει, ούχι δύο στρουθία
Λέληκα , ουκ απο τού λέγω, αλλ' από του λαλώ λα- ασσαρίου πωλείται : άσσαρ δε Εβραϊστί ελαττωμένων

λήσω, λελάληκα , συγκοπή της λα συλλαβής.

καλείται .Λεληκται , εις το άληκτος.

Λεξείδιον , παρα γαρ της λέξεως Ιωνικώς γέγονε
Λεληθέτως, λανθανόντως , κρυφίως.

πλεονασμώ του ι.
Λελιπαρημένον, έστι λιπαρώ το παρακαλώ , ο μέλ- Λευκος , παρά το λεύσσω το βλέπω, ο ευσύνοπτος και

λων λιπαρήσω, λελιπάρηκα , λελιπώρημα , λελιπάρησαι, ευειδής και λαμπρός , εξ ου και λευκόν λέγεται χρώ

παρά το λίαν παρεϊναι το δε λιπαρώ παρά το λι- μα διακριτικόν όψεως : το μεν γαρ λευκόν διακρίνει

παρός.

και διαχέει την όψιν: το μέλαν δε χρώμα διακριτικόν
Λέλοχα , έστι δήμα λήχω το λαγχάνω, η επιτυγχά- όψεως.

νω, ου ο μέλλων λήξω , ο ενεργητικός παρακείμενος,5cΛευκον, παρά το τηρείσθαι το ευ ήγουν το καλόν ,
λέληχα και πλεονασμό του και λέληγχα και τροπή του τουτ'έστι το φώς αυτό.

η εις ο λέλoγχα " και εις το πέπονθα .

Λευκώλενος, παρά το λευκός και το ωλένη, δ ση
Λελογχώς , λαγχάνων , ή επιτύχων.

μαίνει τον βραχίονα " τούτο δε παρα το δι' αυτών
Λελουμένη » έστι λύω, πλεονασμό του ο λούω, δ . όλούσθαι τας πράξεις, τουτέστι πληρούσθαι ωλένη

παθητικός παρακείμενος λέλουμαι, η μετοχή και λελου. δε λέγεται τα άκρα των βραχιόνων : το δε λευκών

μένος,

παρα το λεύσσω το βλέπω , ως εκ του εναντίου το
Λελου βημένος και εκ του λαος, και του βοή γίνεται μέλαν μη βλεπόμενον: συγκριτικόν δέ εστί το οιονεί

λαοβή.

συνάγον. το
το γαρ μέλαν συνάγει την όρασιν : το δε

Λελυμασμένος, βεβλαμμένος , εκ του λυμαίνω το μέλας παρα το λάω το βλέπω , και την μη απαγό

φθείρω , ο παρακείμενος λελύμαγκα και παθητικός λε- βο

ρευσιν .

TI
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Λεύκωμα , λευκόν όμμα. τ -

Λεωφόρος, η πλατεία οδός, η τον λαόν Φέρουσα γλ
Λεύσσεται , εκ του βλέπω 1) τροπή του β και του π νεται δε παρα το λαός , λεύς , Αττικής , και του Φέρω

εις δύο σσ λέσσω, και πλεονασμό του υ λεύσσω, κάτα λεωφόρος ως και νεωκόρος , και τον ναόν επιμελούμε

τους Αιολείς , το παθητικών λεύσσομαι , λεύσσεται τρί- εκ του ναός νεως , και του κορώ το επιμελού

τον πρόσωπον.

μαι .Λεύσσετε, δράτε : Αρίσταρχος εν σ γράφεικαι άλλοι Λέα, ο εν τοις ιστοΐζ λιθος , ότι λίθοις εξήρτουν.

δε δια δύο λέγουσιν, ως από του μέλλοντος , λέ . Λείβω , εις το απειλημμένη και ειμαρμένη.

γουσι δε αυτό από του λεύσσω του σημαίνοντος το Λήγδην, εις το συλλήβδην.

βλέπω ώσπερ απο τούτου μέλλοντος , και το άξετε θέ Λήθω , λήσω , ώς παύω παύσω.

Πριάμοιο βίην ): και το οίσετε δ' άρνα λευκόν 3) ΙΟΛήθαργος , λήθαργός 1) τις ών , ο λήθης άλγος

και καταβήσεο δίφρου 4). γέγονε δε το λεύσσω ούτως έχων,
έστι ρήμα βλέπω , όπερ και κατα Αιολείς γίνεται Ληντς , σημαίνει την βάκχην, παρά το ληνόν · δια του

βλέσσω, ως όπτω όσσω , όθεν και κακοσσόμενον · κατ' ιωτα γράφεται" τα γαρ εις τις οξύτονα θηλυκα δια

αποβολής του β , και πλεονασμό του υ λεύσσω " λεύσ. του και γράφεται.
σω σε τλήμον έστι δε και ενεστώτος, και εις το Λη εδα , μερίδακαι και λήίος σιτοφόρος γή, η πεδίον."

βλέπω , όθεν και το αβλέπω , και κατέλευσαν , και ΛήΓ'ον, σημαίνει το σιτοφόρον χωρίον, παρά το λίαν

λευκών και λευκύνων.

έναι.
Λευχάραι, αι σχολαι, από του λέξαι τι, εκεί γαρ Λήέστροι, οι εκ πραιδας και ληστείας, από του

« μιλούν» ως ουδ' ήθελε παίζειν χαλκηΐδιον άδoμoν
:

ληίζω ανδρός δε ψυχή ούτε ληίστη , ούθ ' ελετή, ούτε

έλθη 5).

ευκλείας λαμβανομένη ) , φησίν , ούτε πάλιν ληπτη .

Λευρον, το ομαλον και λελιθολογημένον λεύειν γαρ το επαν άπαξ φθάση παρελθείν το περιβόλαιον των

λιθάζειν.

οδόντων : δια γαρ του στόματος εξεισι το φυσικών

Λευαλέος , ο πανούργος, και Φαύλος, παρά το λεύειν πνεύμα .και το έργον , λεργος και λεορτής δια του ο και Ληστης τινές ότι καταλεύσεως και λίθων άξια

λευογαλέος κατά συναλοιφην , και δι' ευφωνίαν λευγιε- πράττει.

λέος.

Λήμη, το συνιστάμενον εν τω οφθαλμώ λευκών , υγρός »

Λευχειμονείτω , έστι δε λευκός και έως το ενδύομαι, παρά το λάω το βλέπω και το μή.

ου ο παρατατικός εξον , ο παρακείμενος παθητικός εί- Λήμη και περί τους κάνθους των οφθαλμών πεπηγυΐα

μαι και εξ αυτού είμα εξ ου και ιμάτιον " και εκ του

σύστασις γέγονε δε παρα το λάω , και σημαίνει το

λευκός και του ειμα λευκείμων , ο λευκα ιματία έχων.30 βλέπω και το μη στερητικών και την μη απαγόρευσιν,

και εκ τούτου λευχειμονώ , και παρατατικός έλευχαιμό- εν τώ τέλει τιθεμένης ομοίως τα χελώνη , όπερ γέ.

νουν και το προστακτικόν λευχειμώνει και λευχειμο- γονε παρά το κέλω δημα , και σημαίνει το τρέχω και το

νείτω.

νη στερητικόν μόριον · το ούν λήμη , η παρα το λάω

Λέχος , παρά το λέχω , το κοιμάμαι και εξ ου και άλο
και την μη στέρησιν ή παρά το λίαν μαν έστι ζη

χος η ομόκριτος " σημαίνει δε λέγω το φθέγγομαι και τεϊν · ου γαρ λημώντες του φωτός στερούμενοι λίαν

το μετρώ εξ ου και ωρολόγιον.

ζητούσι: ή παρα το λήθω το λανθάνω , λήθη και

Λέχος και ευνή διαφέρει : λέχος μέν γάρ έστιν η κοίτη λή μη οι γαρ τζιμβλοι ου βλέπουσι.

• εύνη δε η επ' αύταις στρωμνή. "Ομηρος, ένθα οι εκ- Λήδη και λήδαον ιμάτιον , το πεπαλαιωμένον εκ του

θεϊσαι πυκνον λέχος , εμβάλετ' εύνην , δέμνία και λήθα , το λανθάνω.

χλαίνας ).

40Λ ηκύθιον, το ελαιοδόχον αγγείον , έκ τού έλαιον και

Λέων, έστι δε λέω , ο σημαινει το θεωρώ, εξ ου και και του κεύθω το κρύπτω.
το αλαος το σημαίνον τον τυφλόν , οιονεί ο έστερημένος Λήμα και λήμμα διαφέρει . λήμα μεν το δι' ενός με το

του λάειν " από ουν του λάω γέγονε λέων , οξυδερκες παράστημα της τύχης ή ανδρεία λήμμα δε το λάμ

δε το θηρίον: Φασί γαρ ότι ουδέποτε καθεύδει βανόμενον κέρδος δια δύο μμ.
λέων · τούτο δε απίθανον , ουκ ενδέχεται γάρ τινα δει Λήμνος, ει μεν σημαίνει την πόλιν γράφεται δια του

εγρήγορέναι , αλλ' ίσως ώσπερ ή δορκας, ανεργμένους η και κλίνεται Λήμνου και γίνεται παρα το λα επι

έχει εν τω καθεύδειν τους οφθαλμούς , τον αυτόν τρο- τατικόν μόριον και το ύπνος , λάυπνος και συγκοπή και

πόν και ο λέων εν τω καθεύδειν ανεωγμένους έχει τροπή του α εις ή και πλεονασμό του μ λήμνος , ει

τους ύπας λοιπόν , υπόνοιαν και λέων έχει μη κα- δε σημαίνει την λίμνην γράφεται δια του Ιώτα και

θεύδειν , ανεργμένους δεν έχει τους οφθαλμούς, επειδήσο γίνεται παρά το λίαν μένειν εν αυτή το ύδωρ " κλί

των οφθαλμών μεγάλων όντων το δέρμα το επικείμε- νεται δε λίμνη λίμνης.
νον τοίς οφθαλμοίς μικρότερόν εστι και ου δύναται Ληνος , παρά το λεαίνεσθα πατουμένης της σταφυλής

σκεπάσαι αύτούς.

εν αυτώ .
Λευχείμων, ο λευκοφόρος , εκ του λευκός και του Ληναίων , όνομα μηνος κατα Βοιωτούς , κατα δε Ιωνάς

είμα " το εντός του σ' γραφόμενον , ουδετέρως γαρ εκ . ληλαίων , ο έστιν ιαννουάριος · ληναίων δε είρηται , δια

φωνείται και δε μας αρσενικώς , δια το σ εκκαλού- το τους οίνους εν αυτώ εισκομίζειν ούτος δε και μην

μενος: δείται της του σ προσθήκης σημαίνει δε τον αρχή χειμώνος έστι: οι δε ληναίωνα Φάσκουσιν αυτόν

λώρον.

καλείσθε, δια το λήναια , δ' έστιν έρια.

Νιι :

O

και οι
ha

408. et Schol. ex quibus hace
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1) L. βλέπτω .. του και και το 2 ) 11. II , το5. 3) 1. λαμβανομένη . Vid. ΙΙ . ΙΧ , 406

III , 103 .
4) 1. V, 109.

5) Corr. , ex Od. XVIII , 327. delumta funt.
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370Λήρος, η φλυαρία , έκ τού λόγος και του λέω και εις οίον , πρέσβυς πρεσβεία · ει δε οξύνεται τα αρσενικα
το λέσχη. λιρος δε ο αναιδής , παρά το λίαν οράν προπερισπώνται τα θηλυκά , οον , ταχεία εκ του τα .

οι γαρ λίχνοι λίαν ορώσι τα κάλλιστα των βρωμάτων χύς : σεσημείωται το λαχυς , λάχεια , σημαίνει δε την
το λι ιώτα διάτι ; εκ του λίαν" τα γαρ εις αν λή- μακραν , και λιγυς λίγεια : περί δε του λίγεια έστιν

γοντα επιρρήματα ου θέλουσι τη ει διφθόγγω παρα- ειπείν , ότι παράκειται αυτώ τω λιγώ , το υμνώ, εξ

λήγεσθαι · οίον πέραν, αγαν , λίαν.

ου και λιγαίνω γίνεται, παρά το λίαν ιαίνειν , ήγουνΛηστρικώς, οίον , ουδένι συγχωρών · δια το αυλής ευφραίνειν και διατι βαρύνεται το λίγεια ; ότι έχει

υπερβαίνοντι ληστρικώς τε και επιβούλως , τεχνικώς δημα παρακείμενον" τα γαρ από ενεστώτων παρηγμένα

κατα την ληστείαν,

δια του δια θηλυκα προπαροξύνεται: οίον , μήδεσ μηΛηστικόν μέν το σύστημα άνευ του ρ , ληστρικόν δέ τοιο δειά , θέρω θέρεια και ούτω και λιγώ λίγεια και έστι

όργανον , οίον, ξίφος , δόρυ , μετά του ρ.

δημα λιγώ : ναι ευεπίησαν μελέσσεσιν εφ' υμνια ταύταΛηστής παρα το λήία και σιτοπορούμενα σίτια εκκό- λιγαίνει" τοίνυν αποδεδεικται είναι βαρύτονον · διότι

πτειν και αρπάζειν.
δε

προπαροξύνεται το λίγεια και το λέχεια και επειδή ταΛητώ, εκ του λήθω το λανθάνω, ο μεν Πλάτων Φησί, ει : υς υπέρ δύο συλλαβας , συστέλλει το υ , οίον , λεύ .

πράεια γαρ και πάντας ελούσα · το δε ήμερον και και φρυς ήμισυς , ατραΦαξυς έστι δε είδος βοτάνης χρυ.

πράον εκ του επιλελήσθαι των εις αυτην πεπλεμάε- σολαχάνου : ούτως ούν έλαχυς ώφειλεν είναι αλλ '

λημένων εμφαίνεται , και δε ' Αρίσταρχος παρά το λώ το επειδή τα εις υς έχοντα ουδέτερον
παρασχηματισμός

θέλω, επειδή δ εάν τις θέλη, παρ' αυτής λαμβάνει παραληγόμενα τα α, οίον , βραδύς βραδεία , τραχος

το δε λώ σημαίνει τρία , λώ το θέλω, εξ ου και Λητώ, τράχεια , πραύς πράεια, τούτου χάριν και το έλαχος

λώ το επιθυμώ εξ ου και λιλώ, λώ το βλέπω , όπερ20 οξύνεται την ουν κεχρεωστημένην προπαροξύτονον θη.

απο του λάω γέγονε και λελιημένος.

λυκαΐς ανεδέξατο · ει δε τα εις υς αρσενικα προπα.Λητώ , η νυξ , παρα το λήθα το λανθάνω, και παρά το ροξύνεται τα θηλυκα ωσαύτως
προπαροξυνεται· οίον,

λήθην και αμνημοσύνην ποιείν : η παρα το λεληθότως ήμισυς , ημίσεια.

ταύτην διέρχεσθαι: 'Απολλόδωρος δε ελεητω , ελεήμων Λίθος , λίαν θέσις, ή παρά το λίαν θέειν κατ' αντι
γαρ και πραεία ή θεός.

Φρασιν ο μη λίαν θέων , αλλ' εδραίος ών · το λι ιώταóΛιαμαθοι οι αιπόλοι , παρά το λίαν είναι αμαθείς. διάτι ; τα δια του 9ος ονόματα , δια του η γράφεται ,
Λιβαδην, δια το λίαν βαδέον είναι , ήγουν ευδιάβατον πλην του λίθος και πίθος.

και εις το αλίβας και ζωννύω.

Λίθος ου λέγεται αρσενικώς , άλλα θηλυκώς, η λι .
2

Λίαν , επίρρημα , αντί του πάνυ και εις το λήρος. θος.

Λίβανος και λιβανωτός διαφέρει. Λίβανος μεν γαρ το3οΛίκνον και πτύον διφορείται κατα την γραφήν· ως εκ
όρος , λιβανωτος δε το από του δένδρου δάκρυον. του λέχος λέχνος , λέχνον και λέκανον και προσθέσει

Λίβανος, παρά το λείβω το σπένδω , το εις εύχας του ι λείχνον" ή παρά το λικμάν, λίκμον και κατα

και σπονδας επιτήδειον , παρά το εκεί νεύειν τον λιβαν : μετάθεσιν του και εις ν λίκνον τινές δε λείπον λέγου

ή παρά το λίαν βαίνειν , υψηλον γαρ το όρος έστι δε σι, καταλείπει γαρ τα χρήσιμα , και άχυρα απο

και δένδρον .

βάλλει.
* Λιβρος, ο σκοτεινός , παρά το λίαν έρεβος.

Λιλαίω , εκ του λιλω και ώσπερ εκ του κορώ γίνεΛιβρην, τη λίαν ερέβεννην· ή λιβηρην , παρά την λι- ται κεραίω , περώ περαίω , ούτω και λιλώ λιλαίω

βάδα , διο και επίθετόν έστι της νυκτός , δια το ένδρο- κατα παραγωγήν το λιλώ εκ του λώ το θέλω, κατ '

σον αυτής. αναδιπλασιασμόν το λαι διφθόγγω διάτι ; τα εις α
Λιβύη, η χώρα , ως ελλειπής υετών Λιβύη ωνομάσθη ο λήγοντα ρήματα , μη επιδεχόμενα συναίρεσιν επί δευ

υφ' " Έλλησιν άγνωστα.
τέρου και τρίτου προσώπου, δια της αι διφθόγγου γράΛίβανος , τινές ότι λειβόμενος και σπενδόμενος ανωφε- Φεται · οίον , παίω και τα όμοια σημαίνει δε το έπι .

ρης έστι , και δν οι Ιουδαίοι σέβονται · δοκούσι γαρ αυ- θυμώ.

τον όλον είναι πνεύμα και θεόν.
Λιμνώρεια , εκ του όρους και του λίμνη.Λιγνός, και λεπτος , παρά το λύγος λυγνός και λι- Λιμβος, παρά το λίαν και την βάσιν, ήγουν την τρο

γνός .

φήν ως σφόδρα περί ταύτην έχων.Λιγνοώδες, το ασβολώδες το καπνώδες λιγνύς γαρ Λιμήν , δια το λίαν μένειν αχειμάστως εν αυτά τα",
λέγεται και από καιομένων ελαιώδων αγγείων γινόμενος πλοία .

καρπός" και "Ομηρος, λιγνύν αιθαλόεσσαν διαφέρει Λιμήν , παρά το λείον αυτόν διαμένειν ήγουν πραύν,

γαρπαρ' Ομήρω καπνος και κνίσσα καιλιγνύς καιso καιμη προς άτακτους Φορας ρευμάτων και κυμάτων,

αιθάλη λιχους γαρ ο απο ελαιοδόχων αγγείων ελαίου
τα πολλα

αντεγείρεσθαι.
και κηρού γινόμενος καπνός καπνός δε και από ξύλων : Λίμνη, η συναγωγή των υδάτων , είτε παρά το λείβειν,
κνίσσα δε και από κρέων καιομένων καπνός.

είτε παρα το λίαν μένειν εν αυτώ τα πλοία , ο καιΛιγύς , καλός , οξύς , γλυκύς , παρά το λέγω λέγις και μάλλων στάσιμον το ύδωρ των λιμνων.

λιγύς ή παρα το λίαν ήδύς το λι ιώτα διάτι ; τα Λιμητανέων , τα εν ταις εσχάταις Φρούρια λίμητα

αμφιβαλλόμενα.
“Ρωμαίοι καλούσι τας κλήσούρας.Λιγύφθογγος, σύνθετον εκ του λιγύς και του φθόγ- Λιμος, ώφειλε δια της ει διφθόγγου, γράφεσθαι , ότι

γος: το γυς ψιλόν διατι ; τα εις υς , είτε αρσενικά είτε λείψις, εστί των επιτηδείων · αλλ' από του λιμπάνω

θηλυκά , δια του υ γράφεται τα αμφιβαλλόμενα κατα γέγονε δια του ιώτα.

την πρώτην συλλάβην το θηλυκόν λίγεια ήδη γάρβοΛοιμος , δια το φθείρειν, παρά το λείπω , λέλοιπα

έστι λίγεια . κανών εστιν ο λέγων , ότι τα εις α θη. λοιπος και λοιμός.

λυκα από των εις υς αρσενικών γινόμενα , ει μεν βα- Λιμος λοιμου διαφέρει: λιμος γαρ εστίν ένδεια των

α ' ρύνεται τα εις υς αρσενικα παροξύνεται τα θηλυκά , αναγκαίων , λοιμος δε πάθος θανάσιμον λοιμου παρακο
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λοθούντος και Δωριείς μεν η λιμος , Αθηναίοι δε ο Λιχνοι , οι πολυπράγμονες , και οψοφάγοι , η λαίμαρ
λιμός : έδει δε δια της οι διφθόγγου , από γαρ του γοι , παρά το λίαν χαίνειν.

λείπω έστι και επειδή ένδειαν σημαίνει των αναγκαίων, Λίψ , σημαίνει τον άνεμον και ήτταν , ότι λείβει, ήγουν

τούτου χάριν ένδειαν φωνής ανεδέξατο. ώσπερκαι χι- στάζει , και βρέχει , ή παρα το λείπω λείψω , λείβω

ράδες αι των χειρών ραγάδες : το γαρ έχον ραγάδας, λείψω.

ουκ έστιν ολόκληρον , ει και από του χείρ εγένετο· Λίσφοι , τα ισχία , οι Αττικοί , παρά το λείπειν αυτα

όμως κατά τούτο δια του ιώτα γράφεται . σαρκών » δύναται δε και λεσφοί λείοι είναι μετά την

Λίνος, το λινάριον. οσφύν.

Λιπανάτω , εκ του λιπαίνω λιπανώ ο μέλλων, και Λοβός , εκ του λείβω το στάζω: λοβοί λέγονται τα

ο β αόριστος ελίπανον , το προστακτικών λίπανε , τούτο κατώτερα μέρη των ώτων" και "Όμηρος ευτρήτοισι λο

δευτέρου αορίστου το τρίτον λιπανάτω. βοΐσι. λέγεται δε και αγγείον έρεβίνθου και κυάμου.

Λινουφές, το άρμενον. παρα τοϊς θητικούς λέγεται τα κατώτερα μέρη του

Λιπαρήσιν , από το λιπαίνω γίνεται λιπαρός : τα γαρ ήπατος.

εις ναι απαρέμφατα ποιούσιν εις ρος ονόματα ισο- Λόβος , ού έστι λαβέσθαι , οίον , επι μέν ανθρώπου
σύλλαβα τοϊς ρήμασι , και η τω α παραλήγει ή το ε . το άκρον του ώτος κατ' εξοχήν , ο μη οστώδης τόπος

μιάνει μιαρός, χλιάναι χλιαρός , θλίβηναι θλιβερος, έστι δε άλεκτρυόνων λείαφος , οιονεί έλιος κατα την

στυγήναι στυγερος , μυσάναι μυσαρος , τακήναι τακερος , αφήν.
λιπάναι λιπαρός. Λογγώνες , εν Συρακούσαις λιμένες εισι διττοί : λογγω

Λιρος σημαίνει τον αναιδή , παρά το λίαν οράν : οι δε καλούνται , οι επί των λιμένων τρητοί λίθοι,

γαρ αναιδείς λίαν ορωσιν τα κάλλιστα των βρωμάτων.20 ους τρυπούσιν , ίν' εξαρτώσιν εξ αυταίς τα σχοινία των
Λίτρα , δια του ιώτα " εύρηται γαρ εν συστολή παρα νεών τους δε τοιούτους λίθους και λογγάσια έλε

τοΐς Δωριεύσι. λίτρα δε εστι νόμισμα παρα Σικελιώ- γον.

ταις , όπερ ισοδυναμεί τώ οβολώ. Λογείον , σημαίνει δε είδος κρατήρος , και τον τόπον του

Λιπαρείν , σημαίνει το παρακαλείν , παρά το λίαν πα- θεάτρου. ώσπερ γαρ από του αιδώ αιδοίον, κείρα κει
ρεϊνα και προσεγκείσθαι.. ρεΐον , σκάφη σκαφείον , γραφη γραφείον , ούτω και

Λιποτακτεϊν, την τάξιν καταλιμπάνειν " κυρίως δε από του λέγω λεγείον " δια διφθόγγου και γαρ τα

επι στρατιώτων Φυγοπολέμων. απο τών εις ω ρημάτων δια του ειoν παραγόμενα,

Λιπερνήταις , 'Αριστόξενος λιπερνήτας Φησί τους και προπερισπάται , και δια της ει διφθόγγου γράφε

αλιείς και θαλασσίους , από του της αλός διαπιπρα αιδώ αιδοίον αγγείον εκ του άγου , ούτως ούν

σκειν και ζήν τινές δε λιπερνήται οι λιπαίνοντες τοξο και λέγω λογείον.

βλάστημα του άνθους του πλούθου. λέγεται δε και Λογικος εις το εμπειρικός.

αλιπερνήτες. Λογας , η εκλογή , και λογία ομοίως " σημαίνει δε και

Λίπος , παρά το λίαν και το πιον , ο σημαίνει το λι- συλλογές και καρποφορίας.

παρόν το λίoν πίoν και ευδιάλυτον το λι ιώτα. συν- Λόγος βαρύνεται. τα γαρ εις ος δισύλλαβα διβραχα,

εσταλμένη γάρ έστιν ήλι συλλαβή . από ρήματος γινόμενα, βαρύνεται , οίον , ψόγος , μό.

Λίσσομαι , παρά το λίαν Τζω το θέμα λίσσα, ο μέλ . γος και σημαίνει την κακοπάθειαν , εξ ου και το μαγείνδ

λων λίσω" ή παρα το λιτώ το παρακαλώ ή ως Φησί το κακοπαθεϊν λέγεται και ήτοι όμοιον.

τινες , από μέλλοντος παρήχθη εις ενεστώτα , και εγέ- Λόγος ποιήσεως διαφέρει λόγος μέν γάρ έστιν ή δίχα

νετο λίσω , και πλεονασμό του ετέρου σ λίσσω , λίσ- μέτρου σύνταξις " ποίησις δε ή έμμετρος σύνθεσης και

σομαι . 40 μέτρω κοσμημένη , ως ο "Όμηρος.

Λίς, ο λέων , παρά το λίαν επίβδημα , και λίαν. βλέπων , Λόγος , παρά το λέγω λόγος σημαίνει έπτα · λόγος και εν

δια του Γιώτα , επειδή τα εις ις κοινολεκτούμενα απο- διάθετος λογισμούς , καθο λογικοί και διανοητικοί εσμεν

στρέφονται την δια της ει διφθόγγου γραφήν, οίον λόγος λέγεται και η Φροντίς, ως όταν λέγωμεν , ουκ

πάρις , θέτις , όφις , κις , σημαίνει δε τον σκώληκα, εστι λόγου άξιος ου ποιούμεν αυτού λόγον λόγος λέ

βις . θις , ούτω και λίς χωρίς του κλεις και αντήρεις : γεται και ο απολογαρισμός , ως ο ηγεμων προς τους

ει δε που ευρεθή δια του νος, δια της ει διφθόγγου εαυτους επιτρόπους λόγον έχει λόγος λέγεται και η

γράφεται , διότι έχει αναφαινόμενον εν τη γενική , οίον απολογία ως το έδωκε περί τούτου λόγον λόγος λέ

είς ενός , κτεις κτενος , ουδείς ουδενός , χαρίεις χαρί- γεται και ο καθόλου περιέχων εν εαυτώ πάσαν λέξιν.

εντος . σημαίνει δε και παν μέρος λόγου , ήτοι , όνομα , δημα

Λισγάριον , σκαφείδιον , και σκαφεΐον. 50 και τα λοιπά λόγος λέγεται και ο ωρος , ως όταν

Λιτανείω, παρα το λιτή , τούτο παρα το λίσσω το λέγωμεν , άποδος τον του ζώου λόγον , οίον , ουσία ,

* ικετεύω , τούτο παρά το λίαν και το ίζω το καθέ. έμψυχος , αισθητική : λόγος λέγεται και η αυτοτελής

ζομαι . των λέξεων παράθεσις , τουτ'έστιν και κατα συνταξιν

Λιτόν, σημαίνει τον ευτελή και τον αποίκιλον χιτώνα , λόγος.

και τον πένητα . Λογογράφος λογοποίου διαφέρει λογογράφος μεν:

Λίταργος , ο ταχυς , παρά το λίαν αργον είναι , έστιν , και τους διακονικούς λόγους γράφων » λογοποιος δε

ήγουν ταχύν . ο λόγους τινας και μύθους συντιθείς.

Αιχμώμενος, παρά το λείχα το αποσπογγίζω, από Λογγούβαρδος , παρα το λόγγου κατα Ρωμαίους και
του λικμάω λικμώ , δευτέρας συζυγίας των περισπω- σημαίνει το μακρύ, και το βάρβα , το γένειον · εξ ου៦

μένων , από του λείχα πλεονασμό του και λικμώ το6ο και βαρβάτος , εκ τούτου γίνεται Λογγούβαρδος , ο μα·

λι ιώτα διάτι; επειδή άπαντα ακολουθούσι τα παρά- κρυ έχων γένειον.

γωγα τοΐς πρωτοτύποις.
Λοιγος, ο όλεθρος , παρά το λείπω λοιπος και λοιγός :

Αιχνευσάμενοι , λαιμαργήσαντες. λείψιν γαρ των ανθρώπων εργάζεται .
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Λιτος , ο πένης και δημότης ή ο εκ λιτανείας ζών: το η , ει και υπέρ δύο συλλαβας ώσι , δια το νοσήνη,
ή ο επί γης τιμώμενος , λιτη γαρ η γή. φιλήνη και καθόλου οποία υπάρχει φύσει μακριά,

Λοιδορος , παρά το λόγος και το δόρυ γίνεται λοιδορος, οίον,, μυκήμη , λύμη. , σεσημείωται το τιμη όξυνόμε

ως ο δόρατα λόγους πέμπων λοιδορος δια της οι διó νον , ως προσηγορικόν και εις το ελυμήνατο και λελυ

φθόγγου, ουχ ως τινές επλανήθησαν , παρά το δώρον μασμένος.

λύειν της αγάπης λογοορών τις ών , τουτέστιν και τους Λόχος , η ένεδρα " ήτοι από του τους επιλέκτους εις

λόγους ταράσσων πλεονασμα του ι. τούτον ενθετείν , ή από του λέξασθαι , και πολλά ση

Λοιδορία ύβρεως διαφέρει , η μεν γαρ λοιδωρία γλώσ- μαίνει και αριθμηθήναι , και καθευδήσαι και επιλέ
σης έστι μόνον ατιμία : η δε ύβρις και την δια των κτους είναι ως εν και το διαλέξασθαι , ότι οι τοιούτοι

έργων επαισχυνομένην των υβριζομένων επίνοιαν έχειν. Ο επίλεκτοι διεκρίνοντο εις τας ενέδρας" ει γαρ νύν παρα
Λόπος, το λεπτόν του κρομμύου. νησι λεγόμεθα πάντες άριστοι εις λόχον , ή ως λε

Λουκάς , Ρωμαίον το όνομα, ουχί δε Ελληνικόν άλ- χεις έχειν ανακρινομένους, ένα αθεώρητοι ωσι. ως
λοι δε λέγουσιν , ότι από του λευκός γέγονε , Λευκάς και άρα Φωνήσαντε , πάρεξ οδού έν νεκύεσαι κλινθήτην 1).

Λουκάς. Λύγος , το σκότος , ουδέτερον από του λύειν την αύ.

Λουτρόν, έστι λύω , το σημαίνον το καθαίρω , ου ο γήν και το κατακρύπτεσθαι υπολυγίζεσθαι λέγεται.

μέλλων λύσω, και παρακείμενος λέλυκα , ο παθητικός Λυγίσμασι , συγκλάσματα , περικάμψεσι.

λέλυμαι , και εξ αυτού λύμα το καθάρσιον , ως "Όμη- Λυκόφως , τινές λυκόφως το σκοτεινόν· λυγαίον , γαρ
οι δ' απελυμαίνοντο και εκ του λυμα γίνεται το σκοτεινόν , οίον, διαλυόμενον φαός , η αυγη διαλυ

λυμαίνω το καθαίρω' εκ δε του λύω κατα πλεονασμόν θεϊσα. τινές δε απο των αλόγων ζώων των λύκων »

του ο λούω , ο μέλλων λούσω, και παρακείμενος λέλουκα,20 οξυδερκές γαρ το ζώον διο και ερμή αυτό αναπτύσου

ο παθητικός , λέλουμαι το τρίτον λέλουται , και εξ αυ- σιν · αλλά και ο υρος αυτού αυτόλυκος , και λυκευς

του λουτών και πλεονασμό του ο λουτρόν , το λύον έβλεπε " το δε εν τη πυγμή λυγίζειν παρα το φυτόν :

την τρώσιν. μαλακον γαρ και εύκαμπές , και εύτονον.

Λουτρόν βαλάνειον και λοετρόν. Λύμη , φθορά , λυμέων φθορεύς, όλεθρος.

Λουτρα, τα είς λύσιν άγοντα της ακαθαρσίας και γαρ Λυγμός, ο θρήνος, και λυγμή η κραυγή.
λύμα καλείται ο τύπος λύματα πάντα καθήραν. Λύθρος , η ακαθαρσία κυρίως δε το μετα κόνεως

Λόφος, ο υψηλός του όρους τόπος παρά το λέπω το αίμα" παρα το λύματα και καθάρματα δείσθαι.

λεπτύνω" ένθεν και λίπος, το του κρομμύου λεπτόν Λυκάων , Λυκάωνος , όνομα κύριον , υίος Πινδάρου και
και λόφος το της περικεφαλαίας. κανών : τα εις ων βαρύτονα διχρόνω εκτεταμένω πα .

Λόφος σημαίνει τρία '' τον τράχηλον , εξ ου και το3ο. ραληγόμενα 2).

ελόφησαν, από μεταφοράς των βοών των αναπαυομέ- Λύκος, παρά το λίαν κακός " η λύειν κακώς την ποι

νων εν τω λόφω , ηνίκα άνεθώσι τού ζυγού γίνεται δε μνην ή φαγείν πολλά.

από τού λέπω το λεπίζω λίπος και λόφος , από μετα- Λύη , η στάσις, παρά το λυθήνει την ομόνοιαν ένθεν

φοράς των βοών , τούτο γαρ το μέρος πρώτος πάντων και αστασίαστος όχλος και δημος καλείται το σκο

απέρχεται , λεπίζειν και εκδείρειν τα ζώα. , σημαίνει τεινόν.

δε και το επανάστημα της περικεφαλαίας" σημαίνει δε Λυγίζειν του θρύπτεσθαι διαφέρει: λυγίζειν μεν γάρ
και το όρος. εστι το τεχνικώς όρχείσθαι και θρύπτεσθαι: είτα τοίς

Λοχαν , τουτ'έστιν ενεδρεύειν. μέλεσι και τη φωνή κατακλώμενος ακκίζεσθαι. θρύ
Λοχαγός , ηγούμενος , o του λόχου άρχων , ήγουν της πτεσθαι δε έστι , το άνευ Φωνής και τέχνης ακκίζε

τάξεως. 40 σθαί τε και κατακλάσθαι τοϊς του σώματος μέλεσιν ·

Αοχευομένων, εκ του λοχεύω το γεννώ , τούτο παρα είρηται δε το λυγίζειν από του λύγου " λύγος δε εστι

το λέχος , δε σημαίνει την κοίτην. παροξυτόνως , το μαντώδες φυτόν, και γούν λυγίζων

+ Λόχμη, θάμνος , ύλη, σύνδενδρος τόπος , παρά το λο- στρέφεται ως και το φυτόν , και ακκιζόμενός τε και

χαν εν αυτώ , τουτ'έστιν ενεδρεύειν' έστι ούν λοχώ, θρυπτόμενος εύδηλον δε ως οξυτονούμεναν το λυγος

λόχη, και πλεονασμα του μ λόχμη συντάσσεται αι- όνομα , σημαίνει ποιητικώς τον όλεθρον : το δε εν τη

τιατική. πυγμή λυγίζειν παρα το φυτόν , μαλακών γαρ και εύ .
Λόχος , η ένεδρα , παρά το λέγω το επιλέγομαι , εξ ου καμπές και εύτονον.

και επίλεκτος ότι τοιούτοι επίλεκτοι επελέγοντο εις Λυκαβας , ο ενιαυτός είρηται δε από του λυγέως βαί

τας ενέδρας . νειν , ό έστι σκοτεινώς : αοράτως γαρ και λελυθότως και

Λοχώ , το ενεδρεύω , εξ ου και λόχος ή ένεδρια και ο χρόνος διέρχεται.

λόχμος ο σύμφυτος τόπος και λοχία δια του ιώτα Λύματα , καθάρματα , αι της γαστρος εις άφεδρώνα
και λοχώ το τίκτω , εξ ου και λόχος ο τόπος , και λο- έκρύσεις.

χεία , δια της ει διφθόγγου. Λύπη, παρα το λύειν τοϊς δακρύσι τους ώπας , ήγουν
Λοξίας, λόξης την ηω , ήγουν την φωνήν έχων . τους οφθαλμούς.

λυμαντικον, λοιμική δε νόσος , και λυμικών , και εις Λύπη λύσις τις ούσα ψυχής και τι μετέχει εκ του

το ελυμγνατο . λύω; λύσις γαρ της ψυχής το πάθος , λυπηρόν γάρ

Λύμη, ή φθορα , εκ του λύω λύσω , εξ ου και γράφε- και εις το άχος.

ται δια του υψηλού βαρύνεται τα εις μη καθαρά Λύπη παρα το λύω λύη , και πλεονασμα του π λύπη.
δισύλλαβα , φύσει μακρά παραλεγόμενα οξύνονται και Λύκειον έστι δε πόλις Θετταλίας, ένθα λύκος έπιών

βαρύνονται, οίον, μνήμη και τα έχοντα προ του ν6ο επί τοϊς του Πόλεως βουσίν απελιθώτη γράφεται δε
A a 2

1 ) Β. ΧΙ , 319 .
2 ) Reliqua defunt .
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δια της ει διφθόγγου , οίον , Λαύρειον , έστι δε το . προσηγορικά. σεσημείωται το λώβη και βλάβη λώβη

πος της Αττικής, ποιών μέταλλον λέγειον , ούτω δε δε το λω μέγα κανων γαρ έστιν ο λέγων · τα εις

λέγεται το ιπποδρόμιον ' Αλεξάνδρου, απο λαγού τι . βη λήγοντα δισύλλαβα βαρύτονα Φύσει μακρά θέλουσε

νός. Χλούνειον και αυτό τόπος εν Αιτωλία , ένθα ο παραλήγεσθαι , οίον ήβη , θήβη , στίβη: μη μ' άμυδις

Χλούνης διέτριβεν ούτω και Λύκειον.
στίβη τε κακή και θήλυς δέρση ) .

Λύρα , παρα το λύω, λύσω, λύρα εδόθη γαρ τω Απόλ- Λαβη , η βλάβη , κυρίως επί των ακρωτηριασμένων
λωνι παρ' Ερμού , υπέρ ών έβλεψε τας βους αυτού απέτεμνον γαρ τους λόβους και τα άκρα των ρινών

λύτρα τις ουσια » ή παρά το λύειν την αράν : έκ τού- και λώβη η ύβρις , οίον , λωβοή επί κακό περιβόητος

του λυρική και αυτή, και κιννύρα.
πασιν .

Λυσιτελής, σημαίνει το εύκολον όντα , και μη στραγ-ΙοΛώλον κρείσσον , βέλτιον , γίνεται παρά το λώ το θέλω,
γαλιώδη , και γίνεται παρά το λύω λύσω και το τέλος. ο γαρ νοεί τις εαυτώ συμφέρον τούτο και θέλει και

Λύχνος, παρα το λύειν το νύχος τουτέστι το σκότος . το συγκριτικόν λώων , ως πλείων , εάων και όνομα

Αυχνιον λυχνου διαφέρει λυχνιον μεν γάρ έστιν η λωρίον .

- λυχνία λύχνος δε ο Φανός , και λυχνούργος ο λυπη- Λωπίζω , το εκδύω, εξ ου και λωποδύτης ο κλέπτης,

ρός.

και του νεκρού το ιμάτιον αφελόμενος.

Λύτρα ο μισθός ή τα παρεχόμενα υπέρ ελευθερίας, Λωπος , το ιμάτιον του νεκρού , αναλογεί γαρ τη λω

επί το λυτρώσασθαι από βαρβάρων , ή ετέρας κακής πία , τω δέρματι.

δουλείας .

Λωστοι , βέλτιστοι, ηγαπημένοι , πεποθημένοι : έστι

Λύσσα , η μανία , οργή , χόλος και μήνες είρηται δε δε όνομα υπερθετικών από του λώος το υπερθετικόν

παρα το λύειν τον νούν.

20 λώστος · τούτο παρα το λα " το θέλω το γαρ καλόν

Λύτρωσις , παρα το λυτρω· τούτο παρα το λύω το πάντες θέλουσι.

: αγοράζω.

Λωφήσω , το καταπάνσυ λόφος δε το επανάστημα.

Λωβος ο κελεφος , εκ του λαος και του βοή γίνεται λωποδύτης , παρά το αποδύειν το λωπος , ο έστι το

λαοβη και λωβή και λωβός.
ιμάτιον του νεκρού κατα 'Αθήνας .

Λωβήσαιο , παρά το λωβώ, πρώτης συζυγίας των πε- Λαφήσαι, έστι δε η λέξις μεταφορική, απο των βοών

ρισπωμένων , μέσου αορίστου πρώτου παθητικού ευκτι- των υπο λόφον αναπαυομένων ηνίκα ανεθώσι του ζυ

κού τούτο παρα το λωβή , τούτο παρα το λώ το γού· εκ τούτου ουν γίνεται λωφώ ρήμα , κατ' έταύξη

θέλω , κατ ' αντίφρασιν , όν ουδείς θέλει τούτο από σιν του ο εις ω · Ιστέον δε ότι το λωφεϊν λέγεται πρώ

μεταφοράς των ηκρωτηριασμένων επειδή οι παλαιοί της συζυγίας των περισπωμένων μετελήφιον γαρ φη

τους έν τισιν ατοπήμασιν αλώντας ενυβρίζοντες τα3ο σιν 'Απολλώνιος ο ποιητής 2 ) αντί του μετελώσουν , και

άκρα των ώτων απέτεμνον ως και ο ποιητής προς τον μετά τον πόνον ανεπαύοντο , όθεν δήλον ότι πρώτης

έρον και ταύτα ο Ωρίων· ο δε Ηρωδιανός λέγει ότι συζυγίας των περισπωμένων έστι.
εκ του λαβή εστιν, ό' σημαίνει το ξιφος: εξ αυτού Λαφήσαντες , αναπαυσάμενοι , ηρεμήσαντες.

γαρ λάβη, και το α τρέπει είς ω " ως εμάθομεν , Φά- Λωφήσασα , παυσαμένη, λήξασα κυρίως δε λωφήσαι

ρος Φαριαμος και φωριαμος , και γίνεται λώβη και βα- το αποπαύσασθαι περί τον λόφον , από τον υποζυ

ρύνεται , επειδή τα εις βη λήγοντα δισύλλαβα φύσει γίων, των από των έργων απολυομένων και υπό λόφων

μακρά παραλήγεται , υπεσταλμένης της οι διφθόγγου, παυσαμένων. συντάσσεται μετα αιτιατικής.

βαρύνεται βήβη , ήβη, στίβη , σημαίνει δε τον όρθρι- Λωφήσω , το καταπαύσω λόφος δε το επανάστημα μι

νον παγετόν · λώβη : το δε λαβή οξύτονον επειδή τα κρον , εκ του λεύω το βλέπω.

εις βη λήγοντα κυρίως βαρύνεσθαι θέλουσιν · ει μεν-4ολύσσα , η μανία παρα
η μανία παρά την λύσιν των κατά την

του ρηματικά υπάρχει η προσηγορικα οξύνεσθαι θέλου- ψυχήν λογισμών και του πάλαι των Φρενων καταστή

σιν του μεν προτέρου παραδείγματος Φοίβη , βλάβη, ματος ή παρα το αφέτους είναι τους κατεχομένους

Βοίβη κύριον όνομα βαρύνεται το μέντοι λαβή και υπ ' αυτής.

στιλβή και λοιβή οξύνεται , δηματικα υπάρχοντα και
Τέλος τού Λ στοιχείου.

>

9

Α Ρ Χ Η ΤΟΥ
M Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Υ .

Μαγγανεία , στρεβλότης : ή μαγγανεία , εκ του μαγ- ότι παρ' Αίολεύσιν η γραφή δια του ιώτα έστι , μά

γανεύω τούτο παρα το μάγγανον, τούτο παρα το άγω , γιρος .

άγγανον και μάγγανον .
Μαγείρες , παρά το τοις 'Αραψι μαγες το σκουτάριον

Μαγειρος , δια τo ταμάγματα αγείρειν μάγμα γαρ και λέγονται δε μαγίδες μαζι , τουτέστιν άρτοι , ας

η άρτυσις , εγείρειν δε το ποιείν,
καταφέρουσιν οι εις τροφονίου κατιοντες .

Μάγειρος, ως όνειρος, πεπειρος, αίγειρος και φασίσOMαγές, η τραπεζα, ένθα τα μεμαγνευμένα .

γενέσθαι παρά το μάσσειν. 'Αλεξίων δέ φησί, ή ότιμαγεία τις έστιν η άρτυσις τών έψημάτων και επειδή Μαγκιπες, Ρωμαϊστί οι τεχνίται του άρτου.

εις μίαν αυτα συγκόπτει · ρηματικός γαρ ο χαρακτηρ Μαγεία , η κατασκευή των ομοιωμάτων , και η άρτυσης

και αρμόζει το μάσσω ρήματι Φιλόξενος δε λέγει, των εψημάτων.

5) Οd . 1. 467 . 2 ) 1. 16..
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Μαγας, σανίς τετράγωνος , υπόκροφος , ' δεχομένη εφ ' Μακραν , επίβλημα τοπικών μεσότητος γίνεται, δε παρα
εαυτού τας νευρας και εκτελούσα τον φθόγγος 1). το μακρος , τούτο παρά το μήκος μακερος και εν συγ

Μαγος , παρά το μάσσω το μαλάσσω ,ο δια των μα- κοπή μακρός.
λακτικών αυτού , και μαγικών εμπλάστων τα μέλλοντα Μάκρα , όνομα εκ του μακρός : τούτο εκ του μήκος και

προλέγων · ή παρα το άγος , και σημαίνει τον ρυπαρόν, ώσπερ παρα το κύδος γέγονε κυδρος και κυδρή , ούτω

αγος και μάγος , ο μισητος και ρυπαρός παρά ανθρώ- και εκ του μήκος γίνεται μηκερος και εν συγκοπή μη

ποις " το δε μάγος σημαίνει δύο τον μάγος και μα- κρος και μακρός : ηνίκα γαρ έπλεονάσσε το σύμφωνον
λακτικών , και τον τα μάγεια εργαζόμενον.

έτράπη το μακρόν εις βραχύ : το δε μακρά βιβώνταςΜάζα , εις το αμαζών , και μαγίδες, και μείζων . έστιν επιβόημα μεσότητος , αντί του μεγάλως , ως το

Μακεδων λέγουσι τους καθαρούς , μαρμαρώς τους διυ -1ο ταχέα τάχα , ωκέα σκα , ούτω και το μακρέα μακρά

λιστράς είτουνιθμούς.

ο δε κανών , ως άρτιβιος : μακρον ετυμολογείται , παραΜάζας, ψωμια , από του μάσσω το μαλάσσω , τροπή το μέχρις άκρου δίσκειν , τουτέστιν αρχής ή παρα

των δύο σσεις ζ , λέγεται δε μάζα φύραμα γινόμενον, το μήκος μηκερος , και εν συγκοπή μικρός και μα

πιναμενον δε ποτέ μεν εξ ύδατος ποτέ δε και οξυκρά
κρός.

του , και οξυμέλιτος , ή υδρομέλιτος' έστι γαρ τρό- Μακρύνης, παρά το μακρύνω , τούτο παρά το μακρος

Φιμον.

το δε μακρος παρα το μακκοώ , τούτο παρά το μηΜαΐα, μαιώτις , μαιώτιδος.

κοείν , ό εστι ακούειν ή νοείν , μήκος μήκους , καιΜαθείν , μήθω έστι δημα αφ' ου έμαθον δευτέρου κατου τροπήν μακρός.

αορίστου , τροπή δε γέγονετου δ εις θ , μήδω , μήθω. Μακρόθυμος, παρά το μακραν έχεις τον θυμόν.
Μαθων , παρα του διδαχθήναι παρά τινός .

2οΜ ακτρα , παρά το μάττειν εν αυτή την μάζαν μάζαΜ αιμάσσει αφύζει , προθυμείται , κοιματοϋται: δε ο άρτος 1) .

παρά το αίμα αιμάσσω, και πλεονασμό του και μαι- Μακελλάριος, ο σφάζων τα ζώα μακελ γαρ και
μάσσω» ή παρά το μώ το ζητώ, μαιμάσσειν μαλάσ . μακέλλης Ρωμαϊστί έστιν ο σφαγεύς.

σειν ως οίμαι και τήκειν, και δαπανών , και μαραίνειν, Μακκαβαίος, κατα Πέρσας κάρανος τουτ'έστι δεσπό
και καταναλίσκειν .

της. τη δέ Σύρων διαλέκτω ανδρείος , πολεμιστής , δυΜαινόλης, μαινόμενος , ή μανιοπός , παρα το μαίνω νατώτατος .

και το άλος γίνεται μαινόλης , ώσπερ και το εξώλης Μαΐα , ιατρική ταϊς εν τω τίκτειν γυναιξί κινδύνευούσαις

και πανώφης : σεσημείωται το μαινόλης δια του ο μι

βοηθούσα .κρού.

Μαιμό ωσα 3), οι μεν μαμόωσα και πλεονασμά του ΙώταΜαίνω , το οργίζομαι, και εις το μηνιεί.

30 μαιμόωσα , η ενθουσιώσα και αξέως ορμώσα · ή του αίΜαίος, Φιλόξενος δε λέγει , ότι παρ' Αίολεύσι η γραφή ματος γευστικώς έχουσα .

δια του ιώτα · έστι δε μαίος επεξουσιαστής , ως εκ του Μαΐα , μαίω ρημα το ζητώ , και ρηματικών όνομα Μαία
μαγέστατος , από Μαίας της "Ατλαντος του Ερμού όνο- η κατα γαστρος παιδία ζητούσα .

μασθείς · μάϊον κατα διάλυσιν του Σωτα.
Μαλαθρον

παρα το μάλα αθρείν , ήγουν λίανΜαινάς , βάκχη , ορχoυμένη , και μαινας ή παράφορος βλέπειν ή ότι μάλα θρεϊ , ήτοι ωφελεί την όρα

και μαινας η πόρνη..

Μαιρα , υπό τινων ο ήλιος , από του μαραίνεσθαι υπ' Μαλακος, και μάλα ήγουν καυκός.
αυτού πάντα λέγεται δε και κατάστερος και κατεστιγμέ- Μανία , μανόν έλεγον το αραιον , ως και Αισχύλος , έμo

νος κύων μαίρας : καλλίον δε από του μαρμαίρειν ήγουν μανοίς στύλοίς επίπλoις τουτ'έστιν αραιούς.

λάμπειν .

4οΜανίαν , την αραίωσιν , και χαυνότητα των ΦρενώνΜακαρ, πόσας ευθείας έχεικαι τρία μάκαρς, μάκαρος, αραιον γαρ το ασθενές, κατα τουναντίον ούν αγχίνους

μακάριος: όπερ από του και ο σημαίνει την θανατη- καλείται , παρα συνεχείς και πυκνάς έχειν τας Φρέ

φόρον Μοίραν γέγονε , και εξ αυτού μάκαρς " από της νας , και πίνυτος και πυκινος , και αυτή η συνέχησις

δευτέρας συλλαβής ή κλητική, μακάριος εμή κηρί, εστι σύγκλεισις , και οίον ένωσις Φρενών.

τουτ'έστι φθορά υποκείμενος , οι δε πλεονασμό του και Μαλάκη , δια το μάλα χέειν τον θυμόν.
ακάριος και μακάριος , και πάντοτε εν αγαθοίς ών. Μαλακός , παρά το μαλάσσω μαλακός , ώσπερ παρα

Μάγοι, έθνος " ή ελαφρώς επάθοντες τους αλγούντας το λεύσσω λευκός.

ιώνται , ως και οι Φρύγες αυλoύντες τους αλγούντας Μάλεια, όνομα όρους , δια της ειδιφθόγγου γράφεται "
τόπους Ιωνται των πασχόντων που προσπνέοντες.

εύρηται και χωρίς του Μαλέα , ως και παρ' ΕύριΜάγιστρος, οφφικίων όνομα, ουδέν ήττον ηγούμενος50 πίδη 1) : Ιστέον δε ότι ηνίκα μεν δια της ει διφθόγγου
των αυλικών κατα λόγων , δια σημασίας.

γράφεται προπαροξύνεται , Μάλεια " ηνίκα δε δια του καιΜάκαρες οι μη πεπτωκότες υπό κήρα.

μόνου παροξύνεται Μαλέα.Μ κ αρται, οι υποθανόντες" οι ήδη το μήκος επιλαμ- Μάνδρα παρα το άντρον , άντρα και μάνδρα, το δε

η
βανόμενοι , μήηστοι , όθεν και μαχαιρίων ή τύμβος , ο άντρον , εκ της να προθέσεως , και του τρώ το

τρυπώ.
Μακκοά , ανοηταίνει , μωραίνει , παρά το μή και το Μαλλός , επί των πλαγίων των τριχών της κεφαλής

κοώ το νοώ μηκοώ · και κατά τον κανόνα τον λέγοντα, είρηται δε από έμφείας των του προβάτου μαλλών

ότι επείσοδος συμφώνων τροπήν ποιεί , ως ήδη αν- μαλλος δε απο του μήλον το πρόβατον , μαλος και

δάνω , επεισήλθε τον και ετράπη το η εις α.
πλεονασμό του λ , μαλλός.

σιν .

9

2

ες μακρόν .

1 ). Cf. Sch. Lucian . p . 8. T. I. ed . Hemſterh. p. 223. ladius p. 37.
T. I. cf. Ath . Kircherus Mulurg. univ. p. 160. T. I. 3) Sch . 11. ν. 66ι. 4 ) Oret. 362. Sch .

2 ) Hel
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Μαλακισθέντες , αντί του σχυνωθέντες , το θέμα ει διφθόγγου γράφεται. σιδήρειος , χρύσειoς , ούτω

μαλακίζω, γίνεται εκ του μαλακός , τούτο εκ του μα- και μαρμάρειος γίνεται εκ του μάρμαρον " σημαίνει δε

λάσσω. το λευκόν τούτο εκ του μαρμαίρω το λάμπω μέλ .

Μαλακον, απαλόν : μαλάκιον , είδος ιχθύος. λοντα ούκ έχει.

Μάλλον , λίαν, πάνυ, πλέον . έκ της μη απαγορεύσεως Μαυλις η μάχαιρα " και ίσως είρηται παρά το μαύρον ,
και του άλλον γίνεται μήαλλον και μάλλον το μα δ έστι το αμαυρών τη λαμπήδωνι ότι δε άνευ του α

μακρόν διάτι; πάν δίχρονον , έχον διπλασιασμόν αμε- λέγεται σαφώς παρ' Ησιόδω" ρεία τέ μιν μαυρούσι

ταβόλου συστέλλεται , οίον, αμνός , Φαλκόνιλλα , ψύλλα, θεοί ?) : Δημήτριος δε παρα το ομού αυλίζεσθαι τοις

σεσημείωται : το μάλλον παρα Αττικούς εκτεινόμενον . Φορούσιν ομαλις " αποπεσόντος ούν του ο , έμεινε μαυ

Μαλθακός , τρυφερός , ευμάλακτος , εκλελυμένος. το λίς .

Μ αμμωνάς, το κέρδος , ο χρυσός και ο πλούτος. Μάραθρον , Ρωμαίοι λέγουσιν αυτο φαινούκλουμ , παρ'
Μαμερτίνοι , Μάμερτος εν Ιταλία ο 'Αρης , όθεν καιé ότι φαίνον ποιεί τον όχλον , ήγουν τον οφθαλμον ,

οι εν Σικελία oικήσαντες στρατιώται μαμορτιανοί ωνο- "Έλληνες δε δια το μαραίνειν και ξηραν ποιεϊν την

μάσθησαν , οι ισα εργαζόμενοι "Αρει. σάρκα ή ψωρίαν εσθιόμενον ποιείν.

Μανδήλιον ), μανε ήλιον και μανδήλιον το αποσπόγ- Μάραθρον κατ' αποβολής του ε : μάραθρον γάρ έστι

γιζον τας μάνους ήγουν τας χείρας. παρα το μαραίνειν ευθέως το άνθος.

Μάννα, σημαίνει τούτο ου γαρ σημαίνει την τροφήν Μάταιος, παρά το μάτος" όπερ είρηται παρά την άτην
κυρίως εγείροντο γαρ τω πρωί, και εύρισκον όσον ήρ- μάτιος, ως φίλος, Φίλιος και φίλαιος, ούτω μάτιoς , αφ'
κει αυτούς φαγείν , μας λέγοντες και λοιπον ελθόντες ου μάτια και μάταιος , ως παρά το θάλασσα θαλάσ

οι " Έλληνες προσέθηκαν το να" και σημαίνει τι τού-20 σιος θαλασσαίος. Καλλίμαχος 4) , πολυθαλασσίων μαν
το είχον γαρ τούτο , ότε ήθελον απελθείν εις τινα δότρ.. επιδών ως παρά την ώραν, ώριος και ωραίος.

τόπον, και από δισχιλίων πηχών εποίουν την σκή- Μαρμαρον , δια την μαρμαρυγήν , ήγουν την λάμψιν:
νην . ή δια το μέρος αίρεσθαι ' ή δια το μαρμαραίνειν ήγουν

Μάννα, βάρβαρον , γέγονεν από του μαίω το ζητώ, στίλβειν .

όνομα θηλυκόν , η μάννα , της μάννας, ήν πάντες Μαρνάται, μάχεται εν πολέμω , παρά το μαραίνεσθαι

επιζητούσι και εκ τούτου το βάρβαρον ωνόμασται : και φθείρεσθαι .

και το ουδέτερον το μάννα. Μάρψαι , κυρίως μάρψαι έστι το ταϊς χερσί συλλαμ .
Μαντίνεια , δια της ει διφθόγγου έστι δε όνομα που βάνειν μάρη γαρ έλεγον τας χείρας : ένθεν το ευχε

λσως γίνεται δε παρα το μαντίνες , Μαντίνεια. ρες εύμαρές" ούτως εύρον εν υπομνηματι.

Μάντις , μάντεως και μαντίπολις . 30Mαρναμένοιϊν , από του μαρνώ μάρνημι, μαρνάμενος,
Μαντεία , ο χρήσμος οίονος και υποφήτης και μάν. μαραμένουν και πλεονασμό του Ιώτα μαρναμενοιϊν:

το δε μαρνώ απο του αρνός : οι παλαιοί γαρ τας

Μανδραγόρα , είδος βοτάνης Φονικής. πραγματείας μετ' αρνών εποιούντο , όθεν και το αρνω

Μαπία , σπογγίστρια παρα το μάσσω το μαλάσσω. αρνούμαι.

Μαρίλη , σημαίνει την κόνιν την γινομένην έκ τού κα- Μάρπτω, δ δηλοί το καταλαμβάνω και εις το αμαρ
τασβέννυσθαι τους καρβωνας " τα γαρ δια του ιλη τάνω και μαρτυροί.

μονογενή μη όντα από κράσεως , και μη έχοντα από Μαρσίππιον , ο εν αυτώ πάντα μάρπτων και συνέχων:
πλεονασμού το ι , αποστρέφονται την ει δίφθογγον : έστι δε ζύγιον.

οίον , σμίλη το σμιλίον, ίλη ή αθροισις, σπατάλη το Μάρτιος , παρά το άρην άρτιος και μάρτιος, κατα

από ξυσμα των δερμάτων μη όντα από κράσεως , ότι40 πλεονασμόν του μ' τω γαρ μην τούτω εορτήν ήγον

από το ενδεία την έλης γίνεται διέλη , και κράσει τω "Αρεί" έφετην γαρ λέγουσιν Ελλήνων παίδες: τού
δείλη : μη όντα απο των εχόντων το ιώτα , ότι απο τον τής των όπλων γυμνασίας , και προς τιμήν τούτου

του έλη του σημαίνοντας την θερμασίαν γίνεται είλη έθυον τράγον , και εχρίoντo εκ του αίματος αυτού,

πλεονασμα του πρόσκειται μονογενή , δια το δειλος όθεν και το γυμνάσιον μέχρι των δεύρο κεκράτηται

δειλή : χωρίς του ωφειλη και απειλή. παρ' "Έλλησι και το των κυάμων άλευρον κατα μι
Μαραίνω , παρά το άρης , και σημαίνει τον πόλεμον μησιν χρίονται αντί του αίματος.

αραίνω, και πλεονασαν του μ μαραίνω και εις το Μάρτυροι, δύο γενικας επιδέχεται , ως το ψίθυρις
ψίθυρος ψιθύρου , ούτω μάρτυς μάρτυος , και πλεο

Μάργος ) , ο μαινόμενος , ου μή έστιν αρωγή ή παρα νασμα του ρ μάρτυροςρ μάρτυρος το δε μάρτυς γίνεται παρά το

το εστερήσθαι τι εργάζεσθαι αγαθόν , παρα το μη και ο μάρπτω , το καταλαμβάνω μάρπτυς και μάρτυς απο
το έργον και εις το ετύχθη. βολή του π : ο εκ του κατειληφέναι δυνάμενος περί

Μαρμαρέην , ή ευθεία μαρμαρέη και κανών : τα εις αυτού είπεϊν· η παρα το μαριαίρω το λύμπω , ο λαμ

ος αρσενικα ποιούνται κατ' ιδίαν θηλυκά εκ του μαρ- πρύνων και εις φώς άγων το ζητούμενον' κλίνεται δε

μάρεος , τούτο εκ του μαρμάρειος , αποβολή του Γιώτα μάρτυς μάρτυος, και κατα πλεονασμόν του ρ μάρτυρος
επί γαρ των δια του ειος πτητικών , οι Ίωνες απο- και μάρτυρος μαρτύρου .

βαλλοντες το ιώτα, την ει δίφθογγον δια του εος Μάρτυς ελέγχου διαφέρει μάρτυς γαρ επ' αγαθού
προσφέρουσιν οίον , Φλόγειος , Φλόγεος" ές δ' όχεια λαμβάνεται έλεγχος δε επί φαύλου.

φλόγεα , το ρει διφθόγγι: τα δια του ειος κτητικα , Μασσώμαι , παρά το σώ , δ δηλοί το σείων και κινώ,

σημαίνοντα μέρος σωματικών ή μετουσιαστικόν , δια της αφ' ου και το σήθω" και προσλαβών την μα συλλα

τις 2).

>

>

μαρνάμενος.

.

V. 5) Fragment. inedit. Cod. vide Edit. Erneſti1) v. Reland . dill. miſc. P. 2 . p . 195. 2 ) v. Sch. Soph. 4 ) Εργ. 525.

Oed. Tyr . 21 . 3 ) 11. ν. 882. Sch. cfr . Sch. Αp. ΙΙΙ , 12c . p. 552, 26ο .
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βήν εποίησε το μασώ και μασώμαι, το εις λεπτα την μάχη χαίρειν ή ότι αίμα χέει η παρά το τοϊς αί

τροφήν κερματίζειν και κατακόπτειν. μασι χαίρειν , ή παρα το εις μάχην αίρεσθαι και λαμ

Μασθος , παρά το μώ το ζητώ , και το θώ το θηλά- βάνεσθαι " ή δια το χέειν αύθις το αίμα.

ζω , κατ ' αντίφρασιν , ο μη προς το θηλάζεσθαι ζη- Μάχη, παρα το άχος άχη και μάχη πλεονασμα του
τούμενος. μ ' ως άλευρον μάλευρον , και χείρ χειρος χειρίδιον

Μάστιγξ , εκ του μαστίζω , τούτο παρα το μάσσω το και χερμόδιον.

μαλάσσω , η παρα το ιμάσσω το πλήσσω. Μαχήσομαι, μαχώ μαχήσω », το μαχώ εκ του μάχω

Μαστίζω , από του ής ίνος , ο σημαίνει την δύναμιν , βαρυτόνου είρηται· το δε παθητικόν μάχομαι ο γαρ.

γίνεται ένας και εμας, η γενική ιμάντος , και εξ αυτού χαρακτηρ παθητικός έστι , το δε σημαινόμενον ενέρ

γίνεται μαστίζω και κατ' αποβολην του ι μαστίζω:το γειαν δηλοί κανών γαρ έστιν ο λέγων, ότι τα εις χα' 10 ο
το μετα δυνάμεως πλήσσω.

λήγοντα βαρύτονα , τώ ατώ α καθαρώ παραληγόμενα σπά

Μάστιγξ , παρά το έμάσσω, σημαίνει δε το πλήττω: νια εισι , το άχομαι και το μάχομαι , και ταύτα μεν

τούτο παρα το εμας ο λώρος . άχρι του παρατατικού κλίνεται ως βαρύτονα " απο δε

Μάρσιππος , σάκκος , θυλάκιον , βαλαντίον . του παρατατικού ως περισπώμενα ποιούνται την κλίσιν ".

Μαστροπος , δ έστι μαυλιστης : μαστροπος ήξει τους “Ηρωδιανός.

εραστες και ερευμένους. Μ αψ , αντί του ματαίως επίρρημα.

Μαστροπος , παρά το μάττεσθαι τους τρόπους. Μεγάλη , παρά το μή και το γη μηγή, και τροπή του

Μαστροπος , μα , το σημαϊνον την μητέρα και τον πρώτου η εις ε και του δευτέρου εις α μέγα" και το

τρόπον , οιονεί ή δοκούσα έχειν μητέρος τρόπον σημαί- σέλας από του μέγας: τούτο δε είρηται από μετα

νει δε την μαυλίστριαν " συν αυτώ δε τετάχθω και το20 φοράς του υψηλού και επηρμένου τόπου και παρά το

προαγωγών. μη εις γην είναι .

* Μαστος και μαζές διαφέρει , μαστος μεν γαρ εστίν ο Μέγαρον, ουδέτερον, το της Δήμητρος ιερόν , μέγαρον
γυναικείος κυρίως δε , δια του είναι μεστός γάλακτος δε έστιν ο οίκος μέλαθρον δε η οροφή από του με

μάζος δε δ ανδρείος , ως και ο ποιητής δηλοί " νεύρης λαίνεσθαι υπό του καπνού, ως " Ομηρος"" αυτή δ' αιθα .

μεν μαζω πέλασεν , τοξω δε σίδηρον τινές δε αδιαφό- λόεντος ανα μεγάροιο μέλαθρον 2) ου γαρ αν είπου:
ρως χρώνται ταϊς λέξεσι. τις οίκου οίκος και εις το εστία .

Μαστος και γυναικείος, παρά το μεστός είναι γαλακτος : Μέγας , το επίθετον συστέλλει το α , διότι τα εις σ λή

ή απο του μαστεύεσθαι υπό των παίδων και παρα το γοντα μετα διχρόνου , και τα εξής : και σεσημείωται

μαστεύεσθαι, δ ' έστι ζητείσθαι υπό του βρέφους. το μέγας. βαρύνεται το κύριον όνομα , όπερ ισοσυλλα

Μαστος ο ανδρώος , παρα το μη εσθίεσθαι. 30 βώς κλίνεται , ο Μέγας του Μέγα, εξ ου και το παρώνυ

- Μαστοί , κυρίως επί των γυναικείων , οίον , μασητοί, ού- μον Μεγάδης. και ο ποιητής και Πέριμον Μεγάδην 1) :

του γαρ αλλήλοις τροφή , από του την μαστάκα τουτ'- ήγουν του μεγάλου τον υιόν και διαφέρει το κύριον

έστι την τροφήν των γεννωμένων παρέχειν , αφ' ής του προσηγορικού ότι το μεν κύριον ισολυσσαβως κλί

και το μάσημα ή από του πρόσμάττεσθαι και προ- νεται και εκτείνεται το α ' το δε προσηγορικόν περιτ

φύεσθαι τούτοις πρώτον τα βρέφη , οίον παστοί , απο τοσυλλάβως και συστέλλει το α και εις το βασιλεύς

του πάσσεσθαι , ή παστοί τινές όντες , από του παν και μείζων.

αυτους τα βρέφη ο δε Σωρανός Φησί υπο των θηλα . Με γαλεΐον, έν του μεγάλως · έστι δε μετουσιαστι
ζομένων επισπάσθαι" ή παρά το μώ το ζητώ, παρά

γωγον μάζω και μαστος , δεν επιζητούσι οι παίδες: δύ- Μέγας, από μεταφοράς του υψηλού τόπου και παρά το
ναται δε και παρά το αυτο μάζω μάζα , η ζητουμένη40 εις γην μη είναι.

τροφή , ως σχίζω σχίζα. Μέγας , παρά το μή και το γή μήγας , και τροπή του η

Μασχάλη παρά το εις μαστον χαλάσθαι: η παρά το εις 6 μέγας.

σχω σχήσω, σχήλη , ως στήσω στήλη , και μεταθέσει Mέγας και πολυς διαφέρει μέγας μεν επί πηλικότητος
του α εις η σχάλη, και πλεονασμό της μα συλλαβής τάσσεται , πολύς δε επί ποσότητος ομοίως και το μι

μασχάλη , η λίαν κατέχουσα , άτινα αν σχή: ή από κρον του ολίγου, το μεν μικρών επί πηλικότητος , το δε
του χαλάσθαι εις μασθον · ή εις ην χαλάσθαι ο μύς: ολίγον επί ποσότητος · όθεν ο λέγων , μικρόν ύδωρ αντί
ή από της αλέας, την δια την κάμπης του σώματος : του ολίγον ακυρολογεί:

ούτω Σωρανός: ο δε Ηρακλής απο του μαστεύειν τι υπ’ Μέγεθος , παρά το μέγα μέγαθος , και τροπή του α εις
αύτην επειδή οι υφαινούμενοί τι υπ' αυτού κρύπτεσθαι. ε μέγεθος .

Μαχλας, η πόρνη , και μαχλός ο κατωφελής , παρά5cΜεγαλόφρων, μεγαλόψυχος.

το χαλώ , μαχαλος και μαχλός 1). Μεγαλώνυμον, μεγαλόδοξον , περίδοξον.

Μασσαλία , Φωκαείς καταλιπόντες την Ίωνίαν δια την Μεγαλοψυχία , έστιν αρετη ψυχής καθ' ήν δύνατον
των Περσών έφοδον , παρεγένοντο εις Γαλατίαν . και φέρειν την ευτυχίας και την ατυχίαν , τιμήν και ατι

ιδόντες αλιέα , επ' αυτον ίεσαν , εαυτοίς παρακελευόμε. μίαν " μικροψυχία δε εστί μακρα ψυχής καθ' ήν αδύ

γοι Μεσσαλιείς· ούτος δε συλληφθείς , έδειξεν αυτοίς νατόν εστι φέρειν ευτυχίαν.

οικήσιμον τόπον· όθεν και Μεσσαλίαν ώνόμασαν, έν Μεδέων, μετοχή , ως φιλέων, κανών γάρ έστιν ο λέ

η και έλαβον τον αλιέα. γων' τα εις δω λήγοντα βήματα δισύλλαβα , μη έχον

1ατω , εις το αυτομάτως , και χατίζεις . τα την πρό τέλους συλλαβήν εις ε στοιχείον παραλή

1άχαιρα, δια το μάχεσθαι ράον ή δια το μάχεσθαι γουσαν , περισπάσθαι θέλει οδον, πηδώ πηδήσω,

πάσι φύσεσι , και τόνον έμποιεϊν βίακαι η παρα τοσο σκεδώ σκεδάσω " ούτως έστι το εδώ και μεδώ : ταύτα

.

κόν .

J

2) Anthol. IV. XVIU , 50. 2 ) Οd. XXII , 239. 5 ) 11. XVI, 695.
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δε βαρύνονται και περισπώνται αναλογώτερον ούν έστι ζων , ο τρίτος μέσσων και οι μεν Αιολείς τον ίππον

περισπώμενον. μεδεών, ως νοέων και Φιλέων » πολλα ! ίσσον , και το βλέπω βλέσσω , υφαιρούνται το β και

δε είσι και του έδω κινήσεις έδεσμα και οδηγός. πλεονασμό του υ ποιούσι λεύσσω" και παρά τους Βοι

Μέδιμνον , μοδ' ε , ως είναι μοδ' δ : μέτρον δε ξέστων στους μείζων , ως είρηται · η δε των Ταραντίνων δια

κβ· άλλο δε 5. λεκτος , τα δύο σσ εις ξ τρέπει ως και η των Βοιω

Μεγαλύνω , παρα το μεγάλως " τούτο παρά το
μη εις

των.

• γήν είναι , ως προς σύγκρισιν των μικρών , των ού Μειλίχιος , παρά το μέλι μέλιχιος και πλεονασμώ

πολύ της γης αφεστώτων. του ι μειλίχιος .

Μέδων σημαίνει τον βασιλέα , ή ευθεία και μέδων : γέ- Μειλίγματα, σημαίνει τα πραϋντικά , ώσπερ από του
γονε δε από μετοχής όνομα μετοχικόν " το θέμα μεδω το μειλίσσω μείλιγμα.
τούτο παρα το έξω το καθέζομαι , γίνεται έδω και Μειλίσσω , το καταπραύνω δια της ει διφθόγγου

μέδω , και μέδων, και εδραίως καθεζόμενος και εις το παρά το μέλι και το μέλος γέγονε μελίσσω.

μήδω. Μέλισσα, παρά το εν τοις μήλοις ιζάνειν μήλα δε

Μεζεα , τα αιδοία , ότι μέσεά εστι της ουράς ουράς δ ' λέγει "Όμηρος τα πρόβατα .

υπό μες έθεντο Σικελοι δε και Ταραντίνοι μέσα Μείον , μικρον , παρά το μέρος γέγονε μερίων και κατά
αυτα καλούσι . συγκοπην του ρ μείων , και κατα κρίσιν μείων , και

Μεθέμεν, έστιν απαρέμφατον Ιωνικών και Δωρικόν ενερ- το ουδέτερον μείον και εις το Βενιαμίν, και μειδιά ,

γητικού και παρατατικού , πρώτης των περισπωμένων : και μην και μήρυγμα , και μικρόν.

οίον , μεθώ μεθήσω "Όμηρος μεθέμεν, καταλιπείν, Μειονεκτείσθαι , τουτ'έστι τους μικρούς ηττάσθαι.:

από του έναι και πλεονασμά της με έμεναι , και συγ-20 μείον γαρ σημαίνει το μικρόν , οίον , επί μικρον έχε
κοπή της αι διφθόγγου έμεν και μετα της προθέσεως σθαι , τουτ' έστι κρατείσθαι .

μεθέμεν εκ του ίημι το πέμπω , το απαρέμφατον Μεϊστος σημαίνει τον ένα δια της ει διφθόγγου

έναι. γράφεται τα γαρ από των εις ων συγκριτικών εις

Μεθέμεν , αφεϊναι συγχωρήσαι ημι το πέμπω και τος γινόμενα , ει μεν από των υπέρ δύο συλλαβάς

μετα της μετα μεθίημι , ο μέλλον μεθήσω, ο
παρα. παραχθώσι , δια του και μόνου παράγονται, οίον , χε

τατικές μεθίην , το πληθυντικών μεθίεμεν και το απα- ρείων, χέριστος , ει δε απο των δισυλλάβων , φυλάτ.

ρέμφατον μεθιέμεναι και κατά συγκοπήν μεθέμεν , τoυσι την ει δίφθογγον· οίον , πλείων πλείστος λεων

ήγουν αποπέμψει την όργην. λωστος , σημαίνει δε τον συμφέροντα. ούτω και μείων

Μέθες , άφες, βάλε, από του ίημι ο δεύτερος αόρι- μείστος ιστέον ότι τα εις των καθαρα δισύλλαβα τέσ .

στος ήν η μετοχή είς έντος και το προσταστικόν ές :30 σαρά είσι και τα μέν δύο διφθόγγω παραλήγονται,»
και μετα της μετα προθέσεως μέθες σεσημείωται γαρ και εκφωνούσι το ιώτα , πλείων , μείων: τα δε έτερα

το θές , δος , ές. διφθόγγω παραλήγονται, και ανεκφώνητον έχουσι τοι:

Μεθήμων , ο αμελης , όνομα" το 9η ήτα ' ώσπερ γαρ οίον , λώων, ράων.

από του νοήσω νοήμων· ούτως από του μεθώ μεθήσω, Μειράκιον , παρά το είρω το λέγω ειράκιον · και

μεθημων.
πλεονασμό του και μειράκιον.μ

Με9ιω, το αμελώ , το θι μακρόν : τα εις και καθαρά Μειράκιον και μείραξ διαφέρει μείραξ μεν επί θη

βαρύτονα , υπέρ δύο συλλαβας , των παραληγόμενα. λείας , μειράκιον δε επί άρρενος και εις το γέρων.
εκτείνεται : τα δια του ιρήματα υπέρ δύο συλλαβας Μείρεται, ει μεν σημαίνει το μερίζεται , γίνεται από

κλινόμενα εις μέλλοντα , δια του και γράφεται και γί- του μέρος , μερώ, μέρομα, και πλεονασμα του ι μείρο
νεται εκ του μέθηες και σημαίνει τον οίνον . 40 μαι " εί δε σημαίνει το επιθυμώ , γίνεται από του έμε

Μετς ) , ο μήν , Δωρικώς. δεί γινώσκειν , ότι η ευθεία
ρος , μέρα και πλεονασμώ του ι ιμείρω και εμείρομαι ,

τριχώς λέγεται μεϊς Δωρικώς , και μης Αττικώς , και το τρίτον μείρεται και αποβολή του και μείρεται .

Μειρακισκος και μειράκιον είρηται από του μείον

Μεθοδεία , ή του χρόνου έρευνα και η τέχνη . και ήττον είρειν και λέγειν των ανδρών τον νέον.

Μέθυσο, παρά το μέθηες, και σημαίνει τον οίνον και Μείς , σημαίνει τον μήνα και γράφεται δια της ει
"Ομηρος , και μέθυ , χίλια μέτρα 1): τούτο παρά το διφθόγγου , επειδή οι Δωριείς δια της η γράφουσιν

μέθη τούτο παρα το μεθίω, το αμελώ ετυμολογείται αυτό έθος δε έχουσι την ει δίφθογγον εις η , τρέ

δε παρα το εμε θύειν . πειν , οίον πλείων πλήων , μείων μήλων. Ιστέον , ότι

Μεθύμναιος , ο Διόνυσος ,ο Διόνυσος, ότι μεθ' ύμνων ήλθε το μείς μην υπήρχε και έτρεψε το η εις την ει ει

τάχα δε ότι και παρά την μέθην είρηται και ο φθογγον και επειδή τα εις και λήγοντα , αρσενικά η
θηλυκα , ου θέλουσιν έχειν προ του ν δίφθογγον, οίον

μεεθύδωτης. Σωλήν , Πλάτων , έτρεψε το ν εις σ ' και εγένετο

Μεγαλείον , το λει διφθόγγω διάτι; τα δια του ειον μείς " πρόσκειται αρσενικα η θηλυκά, δια τα ουδέτερα ,

μετουσιαστικα μη σημαίνονται μέρος σώματος , δια της οίον το διπλούν , το χρυσούν λέγει δε ο Διονύσιος,

ει διφθόγγου και προπερισπάται . οίον , έτερείος ,: , ότι μην ήν , και έτρεψε το ν εις σ ' και εγένετο μής :
πρυτανείος , γυναικείος , μεγαλείος. και επειδή οι αρχαίοι ηγνόουν τα μακρά στοιχεία , ετί

Μέγας, που είδους των υποπεπτωκότων ; τω ονόματι θεσαν αντί του και το ε ,, και αντί του και το ο ούτω ·

προς τι έχων και προς γαρ το μικρον έχει. και ενταύθα αντί του και έθηκαν το ε' και είπον μές :

Μείζων , παρήχθη από του μέγας" και εγένετο πρώ είτα το λοιπόν μετα το φανήναι τα μακρα νομίσαντες,

τος τύπος των συγκριτικών μεγάτερος , ο δεύτερος μεί-βο ότι αντί του ει κείται το ε, προσέθηκαν το 1, και

*

μην κοινώς.

1) cfr. pag. ſeq. V. Meis. 2) Ο. ΥΠ , 471 .
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εγένετο μείς δια της ει διφθόγγου · ο δε έβδομος Μελισσάων , μελίσσων • ο κανών . οι Αιολείς τας
ειστήκει μείς λέγει δε το μείς ο " Ωρος, και ο Αρκά- ι . είς των γενικας, τας από των εις αι ευθειών γινομέ
δης και ο Ευδαίμων άκλιτος είναι η γενική ως κτείς νας , δια του αων προσφέρουσιν, οίον , μούσαι μουσων,

κτενός .
πύλαι πυλάων , αδιναι αδινάων , μέλισσαι μελισσίωνΜέλαθρον , κυρίως λέγεται το μέσον της στέγης ξύλου οι δε Δωριείς δια του εων , πύλαι πυλέων . "Ομηρος,

το υπερτον καλούμενος από του μελαίνεσθαι υπο του πυλέων έξέσσυτο φαίδιμος "Έκτωρ.

καπνού όταν ούν είπη "Όμηρος , αύτη δ' αιθαλόεντος Μελίφρων , παρα το μέλισσα , τούτο εκ του μήλον.
αναίξασα μελάθρου έζετο, τούτο.Φησί δηλούν τινές δε ο- σημαίνει τον πάντα καρπών , μήλιζά τις ούσα , η

απλώς τον όροφον ή τον οίκον. .

τους καρπούς εφιξάνουσα : η γαρ μέλισσα , των ανθέωνΜέλισσα,οιονεί μέλιζα , ή πάσιν εφιζάνουσα τους καρ-το τα χρησιμώτατα συλλέγουσα ποιεί το μέλι» τα μεν

ποΐς : μήλα γαρ κατα πάντα είρηται οι καρποί των καλα εκλέγεται , τα δε φαύλα απορρίπτει· λέγεται δε

βοτάνων , όθεν και πολύμηλος γή.

καταχρηστικώς και γλυκύς άνθρωπος οιονεί , ο γλυκαίνων: - Μέλαινα τα δια του αινα θηλυκα προπαροξύτονα τας φρένας , όμως και κρίθης μελίφρονος είρηκε.

υπέρ δύο συλλαβές , δια της αι διφθόγγου γράφεται, Μέλος , κατα σύγκρισιν του έπους , το μεμελισμένον · καιη

οίον , αύραινα , δράκαινα , λέαινα , ούτω και μέλαινα απο της του μέλιτος γλυκύτητος. Μόρσιλος δε τας εν

και γίνεται εκ του μέλας μέλανος " ο κανων , τα εις • Λέσβω γενομένας παρθένους Μούσας επί τα πένθη Φοί

ας ονόματα περιττοσυλλάβως κλινόμενα , δια του ντ ταν και θρηνείν , όθεν επεκράτησε τα αδόμενα μέλεα

κλίνεται , μέλας μέλαντος, εξ ου και το , μελάντερον κληθήναι: οι δε από του μελιγόρου Πινδάρου μελισσο

ήύτε πίσσα τάλας τάλαντος · επεκράτησε δε η συν- .. τευκηρίων , δ έστι το μέλος το εκάστω μεμελημένου:

ήθεια , δια μόνου του και αυτα κλίνεσθαι " πρόσκειται20 και γαρ μετα Φροντίδος σκευάζεται.

περιττοσυλλάβως δια το μέγας μέγα , λάας λάα. Μελωδία , παρά το μέλος, εξ ου και μελωδός: γρά
Μελαν παρα το μή και το λάειν , το μη βλέπειν, φεται δε δια του και μεγάλου : τα γαρ παρά την ώδης

όθεν αλαος ο τυφλός , και• ο μεν λάε νεβρoν απαγ- γινόμενα άπαντα δια του και γράφεται : οίον , υμνωδος,

τραγωδός , ψαλμωδός , χωρίς των παρά οδόν ταύταΜελδόμενος, παρά το τα μέλη έδειν , και έστιν εσθίειν, γαρ δια τού ο γράφεται .

ή τήκειν , οίον και μελέδεις και μέλλειν κατα συγκοπήν : Μέλος και ωδή, απο μεταφοράς των μελών του σώμα
έστι δε μελλόμενος και τηκόμενος.

τος και εις το μελέεσσι και μέλπω.
Μελέαγρος , κύριον , παρά το μέλλειν αυτώ την άγραν. Μέλπηθρα, παίγνια παρα το μέλπω το παίζω : δηλω
Μελεδώναι , αι τα μέλη έδουσαι φροντίδες , όθεν μέλπεσθαι άρη :

Ησίοδος γυιοκόρους αυτας καλεί, τας έως κόρου ταξοΜέλπω, παρα το μέλος , και σημαίνει την ωδήν , γίνεται

γυΐα αναλυούσας , και οι Αιολείς σταλαγαν την οδύ- μέλω , και πλεονασμό του π μέλπω εξ ου και

νην λέγουσιν' αποστάζουσιγαρ και ρέουσιν "Ομηρος, μολπή.

τηκεδόνι στυγερή μελέων εξείλετο θυμόν και εις το Μελχισεθέα , το χιώτα διάτι; από παραδόσεως το
κήδω.

μελ λέγεται βασιλεύς , το σεθει λέγεται δικαιοσύνηςΜελεεσι , ποιητικώς τοϊς μέλεσιν , 6 κανων είρηται εις λέγεται δε ουν μελχισεδέκ βασιλεύς δικαιοσύνης και

το ηγεμόνεσσι. τι διαφέρει μέλος και μέρος και διαφέρει: μελχισαλήμ βασιλεύς ειρήνης και ανάγεται εις τον

ώσπερ γαρ τα μέλη μέρη του σώματός εισι , και τα Χριστον η τοιαύτη παραγωγή παρ’ Εβραίοις.

μέν εισι βραχέα τα δε μακρά , και τα μεν εις ενέρ- Μέλλω σημαίνει τέσσαρα το ωφείλω, ως το , ω μέλ .

γειν, ως επί των χειρών , τα δε επί το περιπαθεϊν, λεις εύχεσθαι το φροντίζω, ως το , και σεχρή ταύ

"ως επί των ποδων " ούτω και τα μέλη τα μέν εισιν40' τα πάντα μέλλειν νύκτας τε και ήμαρ και το βρα

οξύτονα , τα δε βαρύτονα , και ούτως αποτελούσε την δύνω, ως το , τι μέλλεις; τι αναδύης και το φαίνον

εν αρμονία μελωδίαν έστι δε μέρος είδους των υπο- ως το ούτω πού Δι μέλλει υπερμένει φίλον είναι 2 ) :

πεπτωκότων τα ονόματι συνωνυμίας συνώνυμον δέ εστι, και το πρέπω" , και απέκειτο ως το έμελλον αρα.

το εν διαφόρους ονόμασε το αυτο δηλούν : το δε μέλος Μέλλω, δια δύο λλ, επειδή ουδέποτε βαρυτόνως ενε

παρά το μέρος τα γαρ μέλη μέρη είσι του σώματος : στως δι' ενός λ εκφέρεται και δια τούτο τα φθά

μεταφορικώς δε η εναρμόνιος μελωδία .
σαντα γενέσθαι βαρύτονα και τα όμοια άχρι του πα .Μέλαιον , το μάταιον , παρά το λώ το θέλω , και Ίω. ρατατικού κλίνεται ως βαρύτονα , από δε του παρατα

νικώς λέω , δ μη λέομεν , τουτέστιν και μη θέλομεν,, τικού ως περισπώμενα, και εις

. και εις το πλημμέλεια , καιουδείς γαρ θέλει το μάταιον.
• σεμέλεια και μελωδός.

Μελέτη, η φροντίς , δια τo τα μέλλοντα μεριμνάν,5οΜ έλεα, τα άθλια και μάταια , μέλεος γαρ ο άθλιες,

παρα το μέλλειν.
μάταιος και ταλαίπωροςκαι δυστυχής.: Μέλη , τα μέρη συνωνύμως , κατα μείζονα και ολοσχε- Μελωδος , παρα το μέλος και το υδή: το δε μέλος

ρέστεραν νοούμενα περιγραφήν , ή από τον κατά την σημαίνει δύο: τον ψαλμόν και γίνεται παρά το μέλλω

μουσικής μελων αρμονίαν , ώσαν είπης μέρη.
το Φροντίζω : η παρα το έλω το ελαύνω , έλος και

Μέλισσα , παρα το εν τούς μήλοις ζάνειν μήλα δε μέλος. σημαίνει και το μέρος του σώματος , και γίνε .

εισι τα άνθη: "Όμηρος " αυτή σου
αυτή σου δίζοισι και αυτοις - ται παρα το μείρω το μερίζω.

αθεσι μήλων, και τι μετέχει του άνθους ; και γαρ η Μεμαώτα, προθυμούμενου χρόνου παρακειμένου με .

μέλισσα των ανθέων τα χρησιμώτατα συλλέγουσα ποιεί τοχής : έστιν από του μώ του σημαίνοντας το προθυ.

μούμαι , δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων και μέλ .

9

.

το μέλι.

1) Οd. XIX , 23ο. 1ι.
2) 11. ΧΙV , 6 ) .

ET YMOLOG . T. U.
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λαν μήσω , και παρακείμενος μέμηκα, η μετοχή και μεμη- Μέροψ, ο άνθρωπος και συνώνυμον γίνεται παρά το μεί' και ,

κως, και τροπή του η εις α και αποβολή του και, ρω το μερίζω , και με μερισμένην έχων την έναρθρον,

μεμαώς. όπα , ήγουν την φωνήν , ώσπερ σύγκρισιν των άλλων

Μέμω , το προθυμούμαι , εξ ου και ονόμα δηματικών μα- ζώων · επειδη εαν λαλή ο άνθρωπος μερίζεται εις

τος , και μετα του αυτος γίνεται αυτόματος , και αυτό- συλλαβάς.

κλητος ο μέλλων μεμώ, ο παρακείμενος μέμακα , η Μέροπες , οι μορητικοί και κακοπαθείς οι δε μεμορηη ·

μετοχή και με μακως , και αποβολή του και μεμαώς και μένοι το λόγιον. οι δε μεμορήτες τον λόγον εκάστο

κλίνεται μεμαώτος μεμώτος κατα συναίρεσιν" το πλη- γαρ ονόματι Φωνή παράκειται. ου γαρ πάντων ή εν

θυντικών μεμώτες , και πλεονασμα του α ποιητικώς με. ομοθρόως, ου οι αγυρις 1) :, άλλοι δε τους υπό όρον

μαώτες και Φυλάττει το α ' το θηλυκόν ή μεμώσα 10 πεπτωκότας , οις κατα τουναντίον μάκαρες , οι μη

ζήτει τον κανονα εις το εστωσα. κτήρα έχοντες , οι αθάνατοι.

Μεμυελωμένα, παρα το μυαλώ , τούτο παρά το μύω Μέσος, παρα το μερίζω μερίσω, μέρισος και κατά συγ
το ασφαλίζω , γίνεται μυελος ο ησφαλισμένος υπό του κοπήν μέσος ετυμολογείται παρά το τα μέρη ίσα

οστέου λέγεται δε και μυαλος , εκ τούτου μυαλά έχειν.

μυαλώσω» και τα λοιπα δηλωτικά . Μεσημβρία , παρά το μέση και το ημέρα μεσημερία ,

Μεμυκέναι , κρύψαι, κολλήσει ή καμμίσθαι: σημαίνει και εν συγκοπή και πλεονασμά του β , μεσημβρία.

δε κυρίως και ηχήσαι, από του μυκώ, ο μέλλων μυ- Μεσίας , ο Χριστός , παρά το μέσος.

κήσω , μεμύκηκα ο μέσος μέμυκα και το τρίτον μέμνες: Μεσούσης , έστιν ίσον , και τροπή του και εις ε , κα !
Ησίοδος , μέμυκε δε γαλα και ύλη , αντί του ήχησε : πλεονασμό του μ, μέσος , και εκ τούτου μεσώ, μεσώσω ,

και το απαρέμφατον με μυκέναι. 20 τρίτης συζυγίας των περισπωμένων και η μετοχή και

Μέμφεαι, επί των τριών προσώπων των πληθυντικών μεσων του μεσούντος , και το θηλυκόν ή μεσούσα , της
οι "Ίωνες αποβάλλουσι το τ του τρίτου προσώπου , και μεσούσης και από το μεσάζω μεσάζουσα και κατα

δεύτερον, ποιούσιν ενέργειαν δε ουκ έχει γίνεται εκ συγκοπην μεσούσα.

του μέμφη μέμφου , το παθητικόν μέμφομαι μέμφεται, Μεστος και μεστον το πλήρες , παρά το έω το πληρώ,

εκβολή του τ μέμφεται. εξ αυτού εστος , και πλεονασμα του μ , μεστός .

11εσίτης , και μεταξύ δύο ών· και σημαίνει τον μεσά . Μετά δαίτα, δύο μέρη λόγου μετα πρόθεσις , δαϊτα
ζοντα. δια του ιγράφεται τα γαρ απο τών εις ος όνομα " η ευθεία η δαις .

δια του ιτης γινόμενα δια του και γράφεται, οίον , τό- Μεταβαλείν και μεταμορφούσθια, και άλλοιούσθαι

πος τοπίτης , στύλος στυλίτης , λόχος λοχίτης , μύ- και έτερσιούσθαι διαφέρει, μεταβαλείν μεν γάρ έστι

θος μυθίτης ". ούτω και μέσος μεσίτης. 30 πάθος κοινόν και καιρών γίνεται μεταβολή και πρά

Μεμψίμοιρος , φιλεγκλήμων , μεμφόμενος . ξεων , και αφροδισίων. Ευριπίδης μεταβολή πάντων

Μεμνησο, μνημόνευσον , μιμνήσκου. γλυκύ μεταμόρφωσις δε μεταχαρακτηρισμός, και μετα
Μεμισθαρνικος , ο μισθω κάμνων , ή δια μισθών τύπωσις σώματος εις έτερον χαρακτήρα αλλοίωσις δε

ψεύδος ποιών. ου μόνον μετασχηματισμος χαρακτήρος , ως " Ομηρος,

Μενοήσιος , μάνδος ελέγετο παρ' Αίγυπτίοις ο τράγος, άλλοϊος μοι ζην εφάνη ηε πάροιθεν' αλλά της προτέ.

εκ του μενδος , μένδητος , μενδήτιος και μενοήσιος " ή ότι ρας υπολήψεως ποίησις έτερα ετεροίωσις δε όταν αφ'

τοπικόν έστι , ως θαλάσσιος , ουράνιος. ετέρου σώματος εις έτερον μεταβάλλεται : οίον , Νιόβη
Μέλας , εις τα λάας. είς λίθον .

Μένος , εις το δυσμένης , και σύμένης και ζαμένης. Μεταλλώ, σημαίνει το ζητώ, και πολυπραγμονώ, δευ

Μέντοιγε , εκ του μεν , και του τοι , και του γέ έστιμο τέρας συζυγίας των περισπωμένων και σημαίνει το
δε επίρρημα μεσότητος.. πολύπονον , γίνεται εκ του μέταλλον , ο σημαίνει τον

Μενούνγε, τρεις εισι σύνδεσμοι: σημαίνει δε βεβαι- τόπον , εν ώ ο χρυσός τίκτεται" ή η χρυσίτης γης και

ότητα και αληθές . τι μετέχει το μέταλλον , προς το μεταλλω: επειδή ταύ

Μενούν, δια τούτο , τοιγαρούν. τα ευρένης ου της τυχούσης , αλλά και της αναγκαίας
Μ1 ενοινα , έστι γαρ πολέμοιο μενoινά και μενoινώ , με- décytou .

νοινάς . σημαίνει δε το προθυμώ. Μεταμέλεια , σχήμα παρασύνθετον , εκ του μεταλα .

Μένος , η δύναμις. μαι και μετανόω , και μεταγινώσκα.

Μερμέριζε, Φρόντιζε , βουλεύου. παρά το μερίζω, ΜεταΦρενον, το μεταξύ των εξοχών του νώτου και,

τούτο παρα το μέρος τούτο παρα το μείρω, μερώ, με- του μέρους μέσον.

ρίζα και μεριμερίζω , και τροπή του ε εις η, μερμη-5οΜετάξιν , δια το μεταξύ ζώου και δένδρου έστι δε

ρίζω , απο του , επί τάδε και τάδε μερίζεται την σπέρμα και του σπέρμα , ζώον , ερπετόν , πτερωτών και

ψυχήν του μεριμνώντος · όθεν και μερμήρας τας Φρον- σπερματικόν.

τίδας ένιοι λέγουσιν. Μεταίχμιον, και μεταξύ δύο στρατιώτων τόπος.

Μέρμις,. μέρμιθος, το σχοινίον και εις το όρνι- Μεταλλαν , αντί του ζητείν εν αυτώ τι. το γαρ ζα
θος . τείν μεταλλάν έλεγoν .

Μεριμνώ , παρά το μέριμνα , τούτο παρα το μερίζω Μεταξύ, από του μεσάζω έθος έχουσιν οι Δωριείς:
μερίσα , μεμέρικα, μεμέρισμαι , μέριμνα . ετυμολογείται τρέπειν το σ εις τ , και γίνεται μετάξω και μεταξύ :

δε παρά το μερίζειν τον νούν. και εστιν επίρρημα.

Μερς, παρά το μερίζω , τούτο παρά το μείρω το με. Μετάρσιος , ο υψηλός έστιν αρω ο μέλλων αρώ ,ο

ρίζω η παρά το μέλος μελίζω και μερίζω. 6ο Αιολικώς άρσω , και εξ αυτού άρσιος όνομα, και μετα

>

F) 1. IV, 157.
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της μετα τροθέσεως μετάρσιος , ο λίαν υψούμενος τρίτου προσώπου συντάσσεται , εις ενεστώτας οίον κή
,

αρτίως. δ' έα ' και μοι άειρε

Μεταφρενα, οι μεταξύ των νώτων τόποι μετα τας μετα δε τρίτου προσώπου , ως ο Παύλος , ο εσθίων

Φρένας εγγύς: τα οπίσθια της κεφαλής εν τη κε. τον μη εσθίοντα μη κρινέτω · και ο μη εσθίων τον

Φαλη γαρ αι Φρένες. εσθίοντα μη εξουθενείτω επί δε του πρώτου του μέλι

Μετανασταται, μέτοικοι φυγάδες. λοντος , αορίστου ενεργητικού παθητικού , μετα τρίτου

Μεταμφικεσθαι, μετενδύεσθαι εσθήτα. προσώπου μόνον συντάσσεται , ου γαρ λέγεται μη τυ.

Μεταπεσείν , το από δόξης εις ατιμίαν έλθείν . ψον , ή μη τύψαι , ή μη τυπου και μετα ευκτικού,

Μεταβολοι, μεταπράται , πραγματευτεί. ας εν τω ει μη εγω ταδε τόξα φαείναι εν πυρί θείην
Μέτοικος ξένος . και μετά υποτακτικού , ως το μη δήπω υπ' όχέσφι

Mετε στείλατο, μετεπέμψατο , μετεκαλέσατο. λυώμεθα μώνυχας ίππους και αλλαχού : μή μιν εγω

Μεταχρονούντες, μετασχηματίζοντες. μεν Γκωμα των και δε μουκ ελέησει , ουδέ τι μ' αιδέ

Μετέπειτα , μετά ταύτα. σεται 4) : ει δε τη οριστική εγκλίσει συντάσσεται , ου

Μετριάζει , ταπεινοφρονεί, μέτρια Φρονεϊ. μετα της ιδίας δυνάμεως τάσσεται, αλλά αντί της ου

Μετριοπαθεϊν , συγγενώσκειν. αποφάσεως , ως εν τω ,μη δι ' εμήν ιότητα Ποσειδάων

Μεταπλασμος έστιν , όταν τραπή η τελευταία συλ- ενοσίχθων ποιμαίνει, Τρώας τε και "Εκτορα τοϊσι δ'

λαβή της λέξεως εις άλλην συλλαβήν , οίον , διχό μηνι, αρήγει " αντί του ου δια την εμήν βούλησιν · και ως

πολυπόταγι. εν τω μη όφελες λίσσεσθαι , αντί του ουκ ωφελες

Μετέωρος, ο υψηλός , παρά το αίρω το κουφίζω , και απαρεμφάτω δε ει συντάσσεται η μη απαγόρευσις , ου

εξ αυτού όνομα ρηματικών αειρος και εν υπερβιβασμώρο ξένον , διότι παντός δήματος αρχή το απαρέμφατον :

έοιρος , και τροπή της οι διφθόγγου εις ω έυρος , και κρείττον δε ειπείν , ότι ηνίκα μετα απαρεμφάτου συν

μετα της μετα προθέσεως μετέωρος " εξ ου και έωρί- τάσσεται η μη απαγόρευσις , αντί προστακτικής εγκλί

ζω και μετεωρισμος. σεως πρόσκειτα· ω το, μήτ' αυτόν κτείνειν , μήτε

Μετρήσαι , εις το αριθμήσαι.
μναάσθαι άκριτιν · αντί του μη κτεινέτω τον 'Αγα

Μέτριον , το ταπεινών και επιεικές , παρά το μετρώ, μέμνονα ο Αίγισθος , και μη έστω μνηστήρ της γυναι
το υπερταπεινούμενον · τούτο παρα το μέτρον τούτο κος αυτού . και "Ομηρος , μη μέν εγω Βρισηίδι χεΐρ'

ταρα το μείρω το μερίζω. ώσπερ παρα το δείρω δεν επενεϊκαι , συνεχώς γαρ ο ποιητής τα απαρέμφατα

τρον , ούτω παρα το μείρω μέτρον σημαίνει δε δύο, το αντί των προστακτικών κέχρηται , ως εν τώ, πειράν δ '

ταπεινον , και το υποκοριστικών του μέτρου . ώς κε Τρώες υπερκύψαντας Αχαίους , αντίτου απόπει

Μέτρον , τινές το κοίλον, παρά το μέσον είναι, τα δ'3ο ραν τοιησάτω. και , πάντα μαλ’ατρεκέως αγορευόμεν.

άλλα απ' αυτού - τα δε μετρούν , μέθορος ποιούν έτυ- ως επιτέλλω , αντί του αγόρευσον. το μή ήτα διάτι ;

μολογείται . παν επίρρημα μονοσύλλαβον μακροκατάληκτον οξύνε

Μετώπηδον τας φάλαγγας , μεταπηδον στήσαντες , σθαι θέλει και δια του και γράφεται. οίον , μη, νη, δή :

αντί του έμπροσθεν τωνώπων. εις το μή τι προσγράφεις ουδέν ; δια τo τα εις η λή

Μέτωπον, έστιν ενταύθα πρόθεσις αντι προθέσεως, γοντα επιρρήματα έχουσι και το προσγεγραμμένον,

τουτ'έστιν υπέρωπον , το ύπερ, τους ώπας μέρος όν, οίον , άλη , πάντη, πλην του μη και νη, και δηλαδή

μέτωπον , παρά το άνω των οπών ίστασθαι .
το μη σημαίνει δύο , απαγόρευσιν, και δισταγμόν απα

Μέχρι , επίβδημα χρόνου δηλωτικόν ή επίρρημα καιρού γόρευσιν, οίον , μη φάγης , μη πίης δισταγμούν δε , μη
παραστατικόν : το χρι στα διάτι ; τα πεφυκότα επιρ- απέθανεν ο δείνα .

ρήματα, κάν τε μετα του σ, κάν τε άνευ του σε διαφοΜ ηδα μινος, άτιμος, ευτελής εις το ούτιδανoίσι.

του ι γράφεται, οίον, πολλάκις , ολιγάκις , μέχρις, Μήδεα , τα βουλεύματα, η ευθεία μηδoς.

άχρις και άχρι πλην του χρή , όπερ και παρ' ημίν Μήδεα, τα αιδοία , παρά το μέδειν και άρχειν της γε."
λέγεται παρα πολλοίς δέ απόχρης . νέσεως " και μέζεα , και κατα μετάθεσιν του δείς

Μέχρι, της δεύρο έως της σήμερον μέχρι της δεύρο, η μέδεα και κατα τροπήν τοϋ ε εις η μήδεα τα μό

έως ώδε , έως νυν. ρια : ήτοι μέδεα ών δεϊν κρατείν ή τα έχοντα το

Μετοχή ονόματος διαφέρει καθό εν μέν τοις ονομασί μήδειν, και εστι το κρατείν , επειδή της αρσενότητος αι

τινα εστι μονογενή τινα δε κοινα , τινα δε τριγενή και η τία ή και μετα του του σώματος ουρην δ' υπο μέσα

μέντοι μετοχή την τριγένειαν σπάσατο τύπτων γαρ έθεντο : ως και 'Αρχίλοχος , ίνας δε μελέων απέ .

τύπτουσα και τύπτον : πλην του εκτρώσασα ταύτης θρισε.

γκρ της μετοχής η Φωνή επί του άρρενος ου συνίστα-soMηδία , κέκληται , από του μικρού μαθήματος της

ται : το δε ρήμα εκτρώ, έκτρας , εκτρώσασα . μη παρα- μηδούσης ής έδίδαξε τούς τε ανθρώπους ο Περ

δώς ) υποτακτικών εκ του δίδωμι , δώσω, δβ αόριστος

έδουν και το υποτακτικόν εάν δω, εαν δως και πα- Μη δω , το μη ήτα" και ότι μέδων εστί , και εκτάσει

ραδώς. του ε εις η. και μέδων και βασιλεύς , μεδώ, εξ ου και
Μή, το μεν απαγορευτικός επίρρημα, μετά πόσων έγκλ μεδέων ή και τα δια του ηδω ρήματα δισύλλαβα

σεων συντάσσεταικαι μετά τριών. μετα προστακτικού βαρύτονα δια της ει διφθόγγου γράφεται , οίον , δεί

ως "Ομηρος , μη ψεύδε' επισταμενος σάφα είπεϊν 2) : δω , ερείδω , πλην του μηδω · ήδω το ευφραίνομαι και

και ο Δαβίδ , μιή με καταποντισάτω καταιγίς ύδατος3). κλυταιμνήσαι , και Προμήθευς.

και μετα ποίων προσώπων συντάσσεται εν τοίς προς- Μή θ' ενός , τρία μέρη λόγουτο μη απαγορεύσεως, το

τακτικούς και εν μέν τοϊς προστακτικούς μετα δεντέρου καίθο τε σύνδεσμος, και το ενος όνομα, από του είς ένος,
Bb 2

*

σευς.

1) Ab initio Μη παραθ . 2 ) 11. ΙV , 40 % . 5 ) P. LXVII, 16. : 4 ) II . XXII , 113. 12 .
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: οίον, μήτε ενός , και κατα συγκοπήν μήθ' ενός , τροπή το κυκλοειδή είναι και περιτίθεσθαι , η μεταφορά

τού τ εις 9.

από της μήνης , ήγουν της σελήνης: κυκλοειδης γαρ

Μήλιον , το δώρον , όθεν και κειμήλιον.

έστι .Μήκος, παρά την μη απαγόρευσιν, και το γή, ηγος και Μήνυμα , παρά το μηνύω, τούτο παρα το ανύω , και

μήγος , και εξ αυτού μήκος , το πολυν γην έχον ή σημαίνει το διέρχομαι , άνυμα και πλεόνασμα του μ,

παρα το ήκω , το έρχομαι , ήκος και μήκος: το τοίς εν πολλαίς γαρ λέξεσι πλεονάζει το μ , και του α εις

εν αυτώ έρχομένους κόπους παρέχειν.

η τρεπομένου , μήνυμα.

Μήλα , εις το μέλισσα.

Μήνις , παρα το μένω , το επιμένω, η εναπομένουσα

Μηκάδας , ήτοι μηκωμένας από της φωνής: μήκη γαρ οργή κλίνεται δε μήνις μήμιδος, κοινώς , μήνας μήνιος

λέγεται η των αιγών Φωνή : ή από του επί τα μήκη1ο αιολικώς.

κίειν , ο έστι πορεύεσθαι.

Μ ή τι , δια του ι. ως από του νεάνις , κατα κρίσιν γί

Μ ή κωνος, μάκων , μήκων : έστι δε η παπαρίνα , η δε νεται νήνις , και εκείθεν νήνιος , νήνιϊ, και κατα κρά

ταύτης κεφαλή κώδεια , και κωδία λέγεται.

σιν των δύο ιι εις και μακρόν έν , νήνι , ποικίλους αμ
και

Ο ήλα , τα πρόβατα , από του με μαλλώσθαι. ο δε καρ- βάλω , ούτω και από του μήτις μήτιί' και κράσει των

πος κατ ' εξοχήν , πάς γαρ ούτως ελέγετο πολλα δ' δύο μ εις έν ι μακρόν μήτι.
όγε προθέλυανα χαμαι βάλε δένδρεα μακρα, αυτήσιν Μήρινθος, η σπαρτος, παρά το μείρεσθαι και καταρ

δίζησι , και αυτούς ανθεσι μήλων ) : αντεστραμμένω
ς δειν εν τα κλώσθαι αυτήν , ήτοι γνήθεσθαι.

.

δε είρηται· έδει γαρ ειπείν ανθέων μήλοις.

Mήρα , μήρια , κατα μήτ ' εκάη , το ολόκληρον γαρ έστι

Μήλον, όπορα , παρά το μηλωθρώ, ο σημαίνει το : τα μέρα και ώφειλεν είναι κατα μηρα οξυτόνως :

βάπτω ώριμον γαρ ούσιόν εστι.

κανών γάρ έστιν ο λέγων , ότι τα απο αρσενικών ή

Μήλον , το πρόβατον, όθεν και μηλωτή δηλούσιν οι θηλυκών εις ουδέτερα γινόμενα, μεταπλασιασμού του

Δωριείς δια του α .

αυτού σημαινομένου και ομότονα καθεστήκασιν, coy ,

Μήλη ιατρική, δι' ής ψηλαφάται τα πονούμενα μη

" έρετμη ερετμην , πυρετα πυρα , χίλι’ άρης εν πεδίο

κούν γαρ το ψηλαφών λέγεται και μήλων θεαται, πυρα καίετο ?) , αι οικείαι, και τα οικεία , και αι οικεία

πορφύρα βάμματα .

και τα οικεια ποιήσονται , εδώ επί παιπαλοέσσα 3)
Μηλωτή , γίνεται παρά το μήλον , και σημαίνει το πρό- αι δε πλευραι τα πλευρά. . και ώφειλεν είναι και

βατον τούτο παρά την επιμέλειαν ήντινα εις αυτα τούτο οξύτονον , ουκ έστι δε · έδειξε γαρ ο τόνος το

ποιούμεθα· η παρα το μαλλόν το λω μέγα διάτι; πάθος έστι γαρ το μηρίον και τα μηρία το πληθυντι

τα δια του ωτη.

κον , και κατα συγκοπήν τα μηρα διαφέρει το αρ

Μηλωτή , δέρμα , δορα προβάτου μήλα γαρ παρά των30 σενικόν του ουδετέρου. ότι το αρσενικόν μέν ο ποι

Ιώνων τα πρόβατα λέγονται .

ητής τίθησι και επί των αγιαζομένων , ήγουν θυoμέ

Μην γαρ παρά το μήνη , ο σημαίνει την σελήνην , δι' νων , και επί των ανθρωπείων ως μήρους εξέταμου,

αυτής γαρ τελειούται ο μήν . ή παρα το μείον το μι- επί των ανθρωποίων , ως τοιούτοι , μεν μιάνθην αί

κρον , γίνεται μείων και κατα συγκοπήν μην , ή εις άκρον ματι μηροί 1): το δε ουδέτερον επί των αγιαζομένων

ελάττωσις , και αποτερμάτωσις της σελήνης. και εις μόνον ως το αυταρ έπει κατα μήρ ' εκάη γίνεται

το ήμην.

παρα το μείρω το μερίζω, απ' αυτού γαρ τούτο με .

Μήνη, η σελήνη , από του μη μένειν εν ταύτώ , αλλα ρίζεται το σώμα , μέχρι γαρ αυτού έν έστι ,

ποτέ μεν μειούσθαι ποτέ δε αυξάνεσθαι , ως εκλεί- αυτού δε μερίζεται.
πειν' η παρα το έλαττούσθαι. εξ ου και σκοτομήνη : Μηρία , γέγονε παρα το μηρος , τούτο παρα το μερίζω,

και εις το μήν.-

40 μερος και μηρος , και το υποκοριστικών μηρίον.

Μήνιξ , ο μυελος της κεφαλής.

Μηρος, παρά το μερος , τροπή του αμεταβόλου εις

Μηνιγγες, παρά το μένειν εν αυταίς τον εγκέφαλον. αμετάβολον , και εκτάσει του ε εις η το μη ήτα :η .

Μηνιεϊ, από του μαίνω το οργίζομαι , ο μέλλων μανώ, τα δια του ηρος οξύτονα άπαντα δια του η γράφεται

ο αόριστος έμανoν και έμηνα και εκ τούτου μήνις " και πλην του καυστειρός.
εκ του μήνις μηνίω , μηνίσω , οβ μέλλων μηνιώ , το Μηρος, παρά το μερίζω , ένθα μεμέρισθαι το σώμα

τρίτον μηνιεϊ.

και τροπή του και εις η ούτως Ηρωδιανός, εν τους επι

Μήνις , έστι παρά την εμμένουσαν οργήν μένεις και κατ' μερισμούς.
επέκτασιν τοϋ ε εις η μήνις" έστι δε και παρά την Μηριόνης , ο δια των μηρών την όνησιν αυτώ εμ

μανίας και εις το θυμός.

ταχυς γαρ ήν και μόλος , από του μο

Μηνις, μάνις τις έστι: παρα την οργήν και την μα-50 λίσκειν.νίαν· εοίκασι γαρ μαινομένοις οι οργιζόμενοι και παρα Μηρυκισμός, εκ του μηρυκίζω, τούτο εκ του μηρύκων,

"το εμμένειν το μηνιώντι και οργιζομένω " διαφέρει δε μηρύκειν γαρ λέγεται το εκ βάθους αρύεσθαι την τρο

μήνις χόλου και οργής .

φήν και εις μικρα κόπτειν τούτο παρα το μηρίω το

Μηνι» ,παρά το μήνίω, μηνίσω μήνις: ή παρά το μένω αναλέγομαι , τούτο παρα το μερος μεριχ .. το είς

και επίμονοςοργή: καθάπερ μεν επί συκής πρώτον μεν μικρα κοπτόμενον.έστιν έλυνθος, είτα Φήλιξ , είτα σύκον , είτα ίσχας, Μήρυγμα , από του της υποστατικωτέρας υπάρξεως εις
ούτως οργή , θυμος , χόλος , κότος και μηνις " ο μεν μείον και έλαττον έλκεσθαι , οι δε μόρημα , έπει δια

ούν ποιητης ως συνωνύμοις ονόμασι συγκεχυμένως αυτα πόνου εργάζεται μoρεϊν γαρ το πονείν , όθεν και μόρ

λέγει .

τοι οι άνθρωποι.Μηνισκος , ο περιτραχήλιος κόσμος , η μανιάκις παραβοΜ ήστορα, το κύριον δια του ο , Μήστορα τ ' αντίθεον "

N

Υ

,

.

ποιων

•

3 ) II . XII , 168 ,

4) μεν. L. Μενελάς. 13. IV, 146.

1 ) 11. ΙΧ , 537, 38.
21. VΙΙΙ , 565 .
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το δε σημαίνον τον έμπειρον της μάχης δια του ω , κανων έστιν ο λέγων , ότι πάσα πτώσεις συνεμπίπτουσα

μήστυρας αυτης. ετέρα πτώσει , κατα τον αυτον αριθμών και κατα

Μηρύνθιον, μητράγριον. τον αυτον τόνον επιδέχεται τούτου χάριν ή κλητικήη
M ήτειρα , σημαίνει δε την μητέρα " δια της ει δι- τον αυτον τόνον εφύλαξε της αιτιατικής και η ευ

φθόγγου γράφεται τα γαρ δια του ειρα θηλυκά, θεία πάλιν τη αιτιατική ωμοφώνησεν.

δια της ει διφθόγγου γράφεται το κάειρα και άειρα Μήτρα , παρά το μήτηρ , μητέρος, μητέρα και κατα
και αμφίβολ'. συγκοπην μήτρα σημαίνει δύο: την μήτραν και γρά

Ν1 ήτηρ , παρά το μή τηρείσθαι · αι γαρ γυναλλιες πριν φεται δια του ήταν και την ζώνην και γράφεται δια

γένονται μιητέρες φυλάττονται προς το μη λυμανθήναι και " Όμηρος, μίτρα θ' ήν εφόρει.

την αυτών παρθενίαν' ηνίκα δε γένωνται μητέρες ούτοΜήτρα , ως από του πατηρ πάτρα , ούτω και από του
τηρούνται. μήτηρ μήτρα, υπερβιβασμό του ρ, το δε μήτηρ, παρά το, »

Μητραλοίας και μητρολίας , και την μητέρα τύπτων. μώ το ζητω η μαστεύουσα τα προς τροφής τους κυη

Μητηρ, τινές απο του μαστεύσθαι: τινές , ότι μέθηκε θεϊσι · ή ότι φυσικώς αυτα τα γεννηθέντα μαστεύει

το βρέφος εν τη κυήσει : τινές από της μήτρας αυτη και ζητεί ρήτρα και φήτρα , η μήτρα της γυναικός.

δε η μήτρα μήστειρα καλείται , και έρα από του υγροί- Μηχος, έστιν όνομα ουδέτερον·' το μη ητα. λέγουσι
νεσθαι από του θορού : καθο και οι ωσιαγενείς , φύ- τινες , ότι εκ του μηχανή γίνεται κατά παρασχημα

τισμόν.

Μαε δια του τα εις αξ λήγοντα, ου θέλουσι Μιλιαρήσιον, το και χρυσούν και ήμισυ του αργύρου
τη ει διφθόγγω παραλήγεσθαι , οίον , Φαίαξ , αύλαξ , άγει ουγκίας δέκα " και είς, το άργυρος.

θώραξ, κλίμαξ , θρίδαξ , πλην του λείαξ και σημαίνει2οΜιλιαρήσιον έν , δηνάρια δύο , στρατιωτικών δώρων

τον λειμώνα , και το μείραξ : Ιστέον δε ότι το μίλαξ μιλιν γαρ η στρατεία.

είδος βοτάνης έστιν , ήτις λέγεται και η μέλος εξ ου Μίνως , δια του ιώτα τινές γράφουσιν αυτο δια της

και μίλιον χρώμα δια του και γράφεται. ει διφθόγγου, παρά το μένειν λέγοντες μένως και πλεο

Μητίετα Ζευς , το μήτις γέγονεν εκ του μηδω , το νασμώ του ι μείνως η δε παράδοσις δια του και αυτο γρά

σημαίνον το βουλεύομαι, όθεν και μέδοντες οι βασι- φει επειδη εύρηται και παρα Πλάτωνα τω κωμικό ή

λείς λέγονται , ούς ευβουλίας δεί , όθεν και βουληφό. ότι παρά το μίμνω γέγονε μίμνως καί Μίνως καίπερ

ροι λέγονται: ου ο μέλλων μέσω ρήμα , και όνομα δια του ιγράφεται η παρα το Τς , το σημαίνουν την

μήσεις , και μεταθέσει του σ εις τ μήτις , και εν συν- δύναμιν , γέγονεν ίνως , και πλεονασμό του μ Μίνως,

θέσει αγκυλομήτις " από δε του μήδω εγένετο το μήκος ως ία και μία εκ του Μίνως γίνεται Μινώταυρος όνο

όνομα , όθεν και μήδεα πυκνά και από τούτου εγέ-30 μια κύριον.

νετο μητιόεις, όνομα αρσενικόν , ουδέτερον μητιόεν μη- Μία, όνομα θηλυκόν , γίνεται παρά το ία - μία ζήτει
τιόεντος ιστέον ότι ταύτα κατα ποιητικής άδειαν λέ- τα λοιπα εις το είς.

γονται , ως ιππότα Νέστωρ και μητίετα Ζεύς, και Μιγέντα εκ του μίγω το μι ιώτα διάτι; τα δια του
αυταρ ώ Θύεστα και τα τούτοις όμοια ταύτα γαρ και ηγω ρήματα , είτε δισύλλαβα είτε υπέρ δύο συλλαβες,

μηνόπτωτά 1) εισι , και μετα ποιητική μεταπλασιασμό είτε οξύτονα ,, είτε προπερισπώμενα δια του η γράφε
λέγουσιν είναι αυτα , διο και άκλιτα έμειναν και άλ. ται , οίον , τμήγω το διαχωρίζω, θήγω το ακονώ , αρη

λως παρά το μήδω το βουλεύομαι γίνεται μητίτης και γώ το βοηθώ, περισπώμενα δε , ξυληγώ , στρατηγώ,

κατα πλεονασμόν του ε , και συστολή του ι, γίνεται1 , οδηγώ πλην του πνίγω , μίγω, λέγεται και μίσγω και

μητιέτης" έστι Βοιωτών και Αίολέων ο τοιούτος των θίγω το προσεγγίζω και το σιγώ: σεσημείωται και το

ονομάτων μετασχηματισμός, παρ' ημίν ούδε αρσενικόν40 επείγω, όπερ δια της ει διφθόγγου γράφεται..
όνομα επ' ευθείας εις α λήγει. Μικρός , παρά το μείον , και σημαίνει το έλαττον τούτο

Μιαιφόνος , οίον βιαιφόνος , και τροπή του β εις μ. γαρ κατα διάλυσιν τοϋ ι και έκτασιν τοϋ ε εις η , μήί

η ιαιφόνος ο αινόμενος του φόνου , τουτ'έστιν ευφραι- γον και εκείθεν μήϊκρον και μικρών κατα συγκοπήν

νόμενος. τον μικρον δε άνθρωπον ειώθασι νάνον καλείν.

Μήτηρ , παρά τον μώ μήσω μέλλοντα, δ έστι Φρον- Μικρός , δια του γράφεται κανόνι τοιούτω" τα εις

τίσω το μη, ήτα, εκ του ματώ μήτηρ και μήτηρ, ως ρος καθαρά δισύλλαβα είτε κύρια είτε μη κύρια,

μάτης και μήτης και των αδήλων ζητητικός. αποστρέφει την δια της ει διφθόγγου γράφήν.

Μ και τίετα , έστιν ή ευθεία μητιέτης , παρά το μήτις Μιμαλώνες , γυναίκες , παρά το μιμείσθαι άνδρας

τούτο παρα το μηδω : εκ του μήτις γίνεται μητίτης ήτοι δια Μακεδονικής ιστορίαν ήτις κείται εν τοις Καλ .

και πλεονασμό του ε μητιέτης , η αιτιατική τον μη-5ο λιμάχου και εις το "Aπoλλον.

τιέτην , και κατα μεταπλασμον μητίετα " διάτι προπα- Μιμηλον, ζώον , όμοιον εξ ομοιούντα , παρά το μιμεί
ροξύνεται και αι γινόμεναι κατα μεταπλασμον εις α αι- σθαι, δ και μιμηλος , άνθρωπος και μίμης : το μι και

τιατικαί , μη προηγουμένης γενικής και δοτικής , «δια το διάτι ; εκ του μίμος μιμώ και μιμηλώ το μιμούμαι

ιππότης , ιππότου , ιππότα , προμετεπλάσθη γαρ 2 ) : ομοιάζω· εξ ου και μίμος , ο μιμούμενος και εις το

πρόσκειται τα υπέρ δύο συλλαβας δια'. του λιτού

λίτα και λίτα πετάτας τον μητιέτην γάρ και η κλη- Μιν , αντωνυμία δωτική , τρίτου προσώπου πρωτοτύπου,
τική ώ μητίετα ώφειλε βαρύνεσθαι' ' αλλα κανων εγω συ , 1, τούτο γαρ το 1 , ως τρίτον βραχυνόμενον

έστιν ο λέγων , ότι τα εις ης ισοσύλλαβα , εί το τ πρόσωπον εφελκύσατο το ν , έτυψε έτυψεν , και πλεο

έχει , ποιούσιν εις α την κλασικήν , και ώφειλεν είναι νασμό του με μίν ως τα μία , χεράδιον χερμόδιον το

μητιέτα από της μητιέτης ευγείας· αλλ ' επειδή έτεροςβο δέ μιν τρία σημαίνει γένη , αυτόν, αυτήν , αυτό.

1

.

ομοιος.

1 ) L. μονοπτ . 2) cf. Ειym. Μ. ν. μήτις.
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Μίνθη , ήν τινες ήδύοσμον καλούσι: έτι δε καλάμινθος, Μνήσαντο , μνήμην έποιούντο του πολέμου και της
άγριον ήδύοσμον , όπερ λυπoυμένη και Δημήτηρ ιδούσα, χάριης: χάρμη δε η μάχη , ήτοι κατα έναντιότητα ,

ιδούσα , εμίσησε και άκαρπον εποίησεν , ' Ορφεύς , το η χαραν εμποιούσα τους νικώσι.

πρίν έον μέγα δένδρον επί χθονί, και φέρε καρπόν : Μνήματα, οι τάφοι.

μήποτ' ουν ημείς μίνθον κατ' αντίφρασιν την δυσωδίαν Μνηστεύου σαυτόν , μνηστεύεσθαι δε ετέρου.

καλούμεν. Μνα , τινές μέν τρία νομίσματα ταύτα φασί είναι ένιοι

Μεξις , ώσπερ από του σώσω , σωσίας , και λέξω λε. δε ετυμολογούντες μίαν τινα αυτήν είναι κατά μίαν

ξίας , ούτω και μίξω μιξίας , και μίξις.
ούν μνά.

Μίξις , δια τού ιώτα· ώσπερ παρα τον πράξω μέλλον . Μνα έχει ούγκίας κ . άλλοι δε εξακοσίας.

τα γίνεται πράξις , ούτω και παρα το μίξω μίξις· τοιοΜνάσιο, κατα μέδιμνον· οίμαι δε εκ Ρωμαϊκής γλώσσης

• δε μίσγο δια του ιώτα , επειδή μέμισγά εστιν ο μέσος παρήχθησαν: το γαρ μεδιουμ μέσου ερμηνεύεται εν

παρακείμενος" ει δε εγράφετο δια της ει διφθόγγου, αυτή τη γλώσσα μνάσις τοίνυν παρα Κυπρίοις μετρεί

μείγα είχεν είναι εαν γαρ ευρεθή εν δισυλλάβω μέλ- ται , και παρ' άλλοις έθνεσιν · εισί δέ καί μόδιοι σίτου

λoντι το ε ή μόνον , η μετα του ι , τότε εις ο αυτο ι , η κριθής έστι δε παρα Κυπρίοις μοδον μέδιμνος

τρέπει, ο μέσος παρακείμενος. οίον , πείσω πέπoιθα, δε παρ' αυτούς τοΐς Κυπρίοις διαφορος: τον γαρ μέδι

λείψω λέλοιπα , λέγω λελογα. μνον Σαλαμίνιοι ή Κωνσταντινου κε μοδίων έχουσι

Μισγά γκεια , σημαίνει κοίλον τόπον , ως δν καταφε- Πάφιοι δε και Σικελοί τέταρτον ήμισυ μου ' αυτόν με
ρόμενα τα ύδατα των όρων μίσγονται » , γράφεται δε τρούσι και εις το σάτον.

δια της ει διφθόγγου , τα λόγω δια του εια προπα- Μόδιος,παρ' Εβραίους μώβηλ λέγεται , και έστι κβ ξέ

ροξυτόνων , ούτως ούν και άγκος μίσγαγκος , μισγάγ-20 στων : "Έλληνες δε το αυτο ερμηνεύοντες ιόδιον : Φασί

κεια " σημαίνει δε το άγχος τον εξέχοντα τόπον , εξ και Αιγύπτιοι και Σύροι και "Αραβες και εις το

ου και το αγκών . σατον.

Μισητη και μισήτη διαφέρει εαν μεν γαρ οξυτονήσω- Μνή σταρ , εκ του μένειν στερρώς.
μεν, σημαίνει την αξιαν μία , καθώς και εν τη συν- Μνηστήρ μνηστής διαφέρει: και κλίνεται μνηστήρ

ηθεία. ει δε βαρυτονήσωμεν την κατωφερή προς συν. μνηστήρος , μνηστή δε η γυνή και κλίνεται μνηστής

ουσίαν . ιστέον ότι , ο λαμβανων γυναίκα πρώτον λέγεται μνη

Μισθαρντα , παρά το μισθος και το αρνω , το αντικα- στηρ , είτα νυμφίος , είτα ανήρ ή δε γυνή πρώτον,

ταλλάσσομαι , εξ ου και κατα παραγωγήν αρνύω και παρθένος , είτα μνηστη , είτα νύμφη , είτα γυνή , καν

άρνυμαι και αρνύμενος το δε αρνω παρα το αρνός : το κυοφορούμενον βαστάζει εάν γαρ ούν προ: )

οι γαρ αρχαίοι τας αμοιβας δια των αρνών έποιούντο 30 έλθη μήτηρ ου λέγεται το δε γεννώμενον πρώτον μεν

το δέ ' αρνός : παρα το άρην , και σημαίνει το πρόβατον λέγεται σπέρμα , έπειτα έμβρυον και όταν γεννήθη

δην κατα συγκοπήν, και μεταθέσει αρνός : το δε άρήν υιός .

παρα το άρα , και σημαίνει την ευχήν , τας γαρ ευχας Μνώ , εις το μνύω μνώ , το επιμνήσκω και μνώ το

οι αρχαίοι δια των αρνών ετοιούντο. σφίγγω.

Μισθός, οιονεί πιστός , ο πείθων τινα υπηρετεϊν : η Μόγος, κάματος, παρα το μέγα , εν γαρ τοις μεγά
παρά το μίσος ωθείν , ή παρα το πείθω ή παρά το λοις πράγμασι κοπιώμεν " και εις το λόγος και

μώ το ζητώ και το θης , και σημαίνει τον δούλον , προς μόχθος.

δν αναβλέπει και δουλεύων. Μοθωνία , αλαζωνεία της του σώματος κινητική· όθεν

Μ !στυλλον , παρατατικός τρίτου προσώπου των πλη- και μόθος και μόθων ο ταρακτικός : " Όμηρος, οίδα δ '

θυντικών των εις ω · το θέμα μιστύλλω , σημαίνει το4ο επαίξει μόθων ίππων ωκείαων .

εις μικρα κατακόπτω , γέγονε δε παρά το μείον το Μοίραν, αντί του μεμερίσθαι και κατανεμείσθαι τινα
μικρόν, μιτύλλα και πλεονασμό του σ μιστύλλω , εμι- ημών εκάστω και εις το ηυμοίρησε.

στυλλον , διαι Ίωνικώς μίστυλλον. Μοιρηγενής, γίνεται εκ του μοίρα , και σημαίνει την
Μνημόσυνον, από το μνώ μνήσω όνομα ρηματικών ευτύχησιν· ' 'και Ίωνικώς μοίρη και το μοιραγενης,

μνήμων , μνήμονος , μνημοσύνη: το ουδέτερον μνημό- οιονεί επί ευτυχίας γεγενημένη.

Μοιχος , σημαίνει δύο : τον ενδότατον τόπον , και γρά .

Μνεία , έστι μένω μενία και εν υπερθέσει του ε μνεία , φεται δια του υψηλού γίνεται δε παρα το νυξ νυχος

και κατα συναίρεσιν τοϋ ε και ι, εις την ει δίφθογ- κατα τροπήν του αμεταβόλου εις αμετάβολον μυχος,

γον μνεία : μνεία δε έστιν έν τινι ουσα , οιονεί έγκει. ο ενδότατος και σκοτεινός τόπος , παρά το μεμυκένα . "

μένη. 50 ήνυχός τις ών , οίονει σκοτεινός 2): η εκ του μύω το
Μνήμη , μενήμη και απο του μένειν εν ημίν αυτήν καμ μύω , ου τα ενδότερα Φωτός εστέρηνται' μοίχος δε

'Αλκμάν δέ φασί δόρκον αυτην καλεί βλέπομεν γαρ ο πόρνος , το μοι διφθόγγα , και γίνεται παρά τηνκαι

τη διανοία τα αρχαία . μη απαγόρευσιν , και το οΐχω το πορεύομαι ", ο μέσος

Μνήμη και μνεία διαφέρει , μνήμη μέν γαρ έστιν η τα παρακείμενος οίκα , και εξ αυτού μετα της μη απαγο

μνημονικώ αει συνουσα και συνοικούσα , μνεία δε προ- ρεύσεως μηρικός και κατα συγκοπήν μοικος , και τροπή

γεγονότος τινος υπόμνησις " όπου γαρ ονεία εκεί και τού ψιλού εις δασύν μοιχός , και τα μη εoικότα πράτ.

μνήμη " όπου δε μνήμη ου πάντως και μνεία : έστι των ή παρά την μη απαγορευσιν , και το οίχω το

γούν μνήμη γενική τύπωσις, μνεία λόγος κατα ανα- πορεύομαι" επιτηρεί γαρ μη οΐχεται ο ανήρ της γυναι.

νέωσιν λεγόμενος . κός " η παρα το μίασμα έχεσθαι .

συνον .

.

5

1 ) F. έως αν . 2)2 ) Morgós - OXOTEIVÓS. Exacte haec Argon . 84 .σκοτεινός

conveniunt cum Etymolog. Mic. Ultraj. v. Elchenb. ad Orpli .
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* Μοίρα, και μεμερισμένη εκάστω και δίαις και δάϊς και τον θανατον την κακοπάθειαν , και τον κόπον και την

δαίμονα , αφάρισται γαρ και δαίμων. μωρίαν.

Μοιχος , από του εις μυχουςκαταβαίνειν ο δ' ευκή- Μόσχος, σημαίνει τρία: το μοσχάριον , και τον αρω
λας μυχώ "Αργεος ίππος ) : ότι ούχ ως τινές μαίοιχος ματικών μόσχον σημαίνει και το ιμαντώδες φυτόν :

ο μαιόμενος και ζητών , πότε απήλθεν ο ανήρ , ως ο και ει μεν σημαίνει το μοσχάριον , γίνεται παρά το

ποιητής: δεύρο, φιλη, λεκτρον δε τραπείoμεν εύνη- τη μήτρα κράζειν, μώ μα · η παρά την μητέρα όσμά

θεντε , ου γαρ έ9 ' "Ήφαιστος καταδήμιος , αλλα που σθαι · ει δε σημαίνει τον αρωματικών μόσχον , παρα

ήδηοϊχεται εις Λήμνον μετα Σίντιας αγριοφώνους 2) το μέσον χείσθαι . ει δε το ιμαντώδες φυτόν 3).

οι δε ο εν τω μυχό οχεύων , ας Διόνυσος Φησιν. Μόσχος , παρά το μώ, το σημαίνον το ζητώ , ο τοίς

Μολόχη , δια το μάλα χέειν τον χυμόν. πάσι ζητούμενος και από του όζω γίνεται όσχος , και
Μολπη , εις το μέλπων. πλεονασμό του και μόσχος: η κατα στέρησιν της δυσα

- Μολυσμα , έστι μολύνω, μολυνώ , μεμόλυκα , μεμόλυμ- δίας από του όζω όσχος και μόσχος δύο γαρ σημαίνει

μαι , τροπή του μ εις σ μεμόλυσμαι· εξ αυτού μολυ το όζω.

σμός και το μόλυσμα . Μοχλός, μη όχλος τις έστι, ο μη έων οχλείσθαι την

Μολώ , το παραγίνομαι και παρα το μέλω το φροντίζω θύραν ως και "Όμηρος, απ' ούδεος όχλίσσειαν *),

γίνεται μολώ ή παρά το πονώ πολύ , τροπή του ααε .. και όχλος από του κινείσθαι άκοντας απαλλήλων.

ταβόλου εις αμετάβολον , και τροπή του π εις μ Μούσα, γνώσεις , παίδευσις , θεωρία , αδή , μορφή,

μολώ · είς . ον γάρ τις τόπον οικεί , εκεί και μολεί. και όνομα κύριον · άμουσον , απαίδευτον · και αμουσία.

Μονας , λέγεται παρά το μένειν εφ ' όν αν γένηται Μουσικά, τερπνά , τα δι ' αυλών και κιννύρας και τα
20 τούτοις όμοια.

αριθμόν.

Μόριον , το επί του αιδοίου , κατ' εξοχήν δε των άλλων

Μολίβδος, παρά το μολεϊν εις βάθος μετά τούτου: μορίων επειδή γενέσεως έστιν όργανον .

γαρ βολίζειν λέγεται το πέλαγος. Μορία , η έλαια : οι μεν πάσαν ελαίαν ούτω καλούσιν :Μολοβρος , ο αλήτης , ο επαίτης , ο γαστριμαργος , ο
οι δε τας ιερας τη θεω· εκλήθη δε μορία , ότι δημο

μολίσκων επί την βοράν: ο ακόρεστος τροφής: παρα

το τάχιστα πληρούσθαι την επιθυμίαν. σίαν μοίραν εκ των παρθένων ελάμβανον ζην δε και

Μονονουχί , επίρρημα συγκριτικόν σημαίνει δε το μινθάδιος 5) , ότι το βρύον των ελαιών εκαλείτο μό

σχεδόν , ή το εγγύς και έστι τοπικόν. ριον ' ένθα αι ανθούσαι ελαίοι μέραι" τινές δε φασί,

Μοναχός έστιν και μόνο τω θεώ ευχόμενος εν πάντι δια τον ταλλιρόθου μύθον , δν εαυτόν ανείλε πελέκει,

καιρώ και τόπω και πράγματι. μοναχός εστιν έμψύ-30 βιασαμενον αυτού την θυγατέρα αναλκίππην , εις το

χος νεκρός, και σιωπιον τω βίω. ελαίας μόρια εκλήθη ) .

Μονιός, σημαίνει την άρκτον γέγονε δε από του μο- Μοταριον, έστι βω, βίβημιο βέβαμαι , βέβασαι, βέ

Ε . νος μονιός , ή γαρ άρκτος ου προσκολλάται ετέρω τινί : βεται και εξ αυτού βατος , και τροπή του β εις μ και

καταχρηστικώς δε σημαίνει τον δαίμονα. του α εις ο, μoτος μοτού και μοτώ ρήμα μοτώσω,: ,

Μονοκερώτων , εκ του μόνος και του κείρω, το κό- τρίτης συζυγίας των περισπωμένων και εξ αυτού μο
πτω , γίνεται κέρας και κλίνεται » κέρατος και το Ίω ταριον,

νικόν κέραος και Αττικώς κέρας και μετάγεται η Μοτον , το εις αναπλήρωσιν σαρκός τιθέμενον ένθεν'

γενική εις ευθείαν και κλίνεται κέρωτος η γενική
και ομολυτός · οίον , ο πεπληρωμένος σαρκός.

των πληθυντικών των μονοκερώτων. Μότωσις , παρα το βω, βήσω, βέβηκα, βέβημαι, βέ

Μονογενής, ο μόνος γεννώμενος · ή δια το μόνος τω4ο. βαται βατός και τροπή του β εις μ, ματός και εξ

γένει ών. αυτού περισπώμενον δήμα ματώ , μάτωσις και ματά

1 Ονος και μοναχός διαφέρει μοναχός μεν είρηται, ριον.

παρα το μόνος τω θεώ εύχεσθαι " ή παρα το μόνος Μοχθηρία , λέγεται η κακία , από του μοχθηρον , και
άχη έχειν , μόνος δε απλώς και μεμονωμένος . σημαίνει το κακόν τούτο εκ του μόχθος , τούτο εκ

Ιόνος, παρά το μη μετα ετέρου είναι ετυμολογείται του μόντος , και σημαίνει τον κόπον , τροπή του και εις

δε παρά το μένω , μένος και μόνος. και μόχθος.

Ιορμολυκείον, το εκφοβούν, παρά το μορμώ . έστι Μύγα, πόθεν , εκ του μύων » σημαίνει δε το σαρκώδες

δε όνομα γυναικός μεταφορικώς oύν εκ ταύτης τα των οπισθίων μέρος , το συνεσφιγμένον υπό των νεύ
προς κατάπληξιν εκτυπωθέντα προσωπεία , εκάλεσαν ρων και γίνεται παρά το μύω, το συσφίγγω , μύων,

μορμολυκελία. , 50 ένθα πάχιστος μύων ανθρώπου πέλεται , ο συνεσφιγμέ

ορφη, ιδέα , παρά το μείρω το μερίζω , γίνεται μορή νος τόπος και εξ αυτού γίνεται μυΐα , η σαρκώδης ούσα

και πλεονασμό του και μορφή ή παρα το μαρμαίρω και παχεία. και ώσπερ από του αλύω , πλεόνασμα.

το λάμπω · το μορ μικρόν : τα έχοντα το ε , εγκεί- του και γίνεται αλυτω συν τω ι, οίον , ή δ' αλύουσ’ απε

μενον εν τοις ρήμασι τι διαφέρει μορφή και σχήμα και βήσατο , ούτω και το μύω πλεονασμό του ι , οιαι η
διαφέρει, μορφή μεν λέγεται επί των εμψύχων, γενικη μυέων Αιολικώς.

σχήμα δε επί των αψύχων και σχήμα έστιν η παν- Μύδρος , ο πεπυρακτωμένος σίδηρος παρά το μύρε
τος όγκου αποπεράτωσις" ή γαρ μορφή πάντα μερίζει. σθαι και διαρρείν.

όρος , παρά το μείρω το μερίζω, και με μερισμένος Μυδώντα , σημαίνει τον όζοντα έστι γαρ μυδώ και γί
κάστω , ως σπείρω σπόρος " σημαίνει δε τέσσαρα : νεται παρά το μύειν τους μυκτήρας , ήγουν τους μυκτή

:

3 ) Od. III , 263.
o alla lunt.

2) Οd. VΙΙΙ', 292 Γεφ. 3 ) Reli- 6 ) τινές δέ – εκλήθη . Corruptiline .. ,
1) 11. ΧΙΙ . 18 . 5) Cf. Ειym. Μ.
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ρας κλείειν· και έστι δευτέρας συζυγίας των περισπω- Φωνείσθαι του μ . ότι δε συγγένειαν έχει πρόδηλον

μένων , μυδάς γαρ λέγομεν , και η μετοχή μυδάων και γαρ και τον θx , εννακισχιλίας έξας , όστις ενδε:"

μυδών .

προς αναπλήρωσιν του μυρίου τον λ , ου τινός έστιν

Μυείται, παρά το μύω το μανθάνω τα απόκρυφα, αριθμος γεννητικός του δεκάτου αριθμού έστι : φαμεν

μύω το καμμύω.

γαρ α , β , γ , δ , και γίνεται δέκα .

Μυελος, παρά το εν τω μυχώ ειλήσθαι , μυχελός τις Μύρτα , ο καρπός της μυρσίνης.ο

ών και εις το μεμυαλλός.

Μύρον , τινές από της Μύρρας ούτως ώνομασμένης γυ

Μυελος, ότι μεμυκόσι τοϊς οστέοις εγγενάται.

ναικός , η απεδενδρώθη ή μύρον από του έμπιέζε

Μυθήσασθαι , εκ του μυθώ, μυθήσω, εμύθησα έμυθη- σθαι τα αρώματα και αποστάζειν εκείνα . "Όμηρος ,

σάμην , μυθήσασθαι το απαρέμφατον.

Ιο ποταμών αλι μυριέντων εις θάλασσαν.

Μύθος σημαίνει δύο : τον σκοτεινόν λόγον , παρα το μύω, Μύς , δια το τους μύσους εραν , ήγουν τας ακαθαρ

το καμμύω. και τον απλούν λόγον , και γίνεται παρά το
σίας .

μυώ μυήσω, το διδάσκω, μύηθος και μύθος ", το μυ Μύσταξ, από του τας μυστήρας στάζειν εν αυτή η

ψιλον διάτι; τα δια του υθος δισύλλαβα , δια του και από του μεστούσθαι.

ψιλού γράφεται. οίον , μύθος , ζύθος το μέν βυθός Μύσταξ , αι του άνω χείλους τρίχες , από του μυκτή

τον τόνον ήμειψε, την δε γράφην εφύλαξε: βαρύνε- ρος " ή μέσταξε από το μεστούσθαι των τρίχων: ήτοι

ται " τα εις ος λήγοντα καθαρα μονογενή δισύλλαβα, μεστους είναι.
παραληγόμενα Φύσει μακρα βαρύνεται , οίον , μύθος, Μύκη θες, οι σπινθήρες και από των μυζών του λύ

κώλος, ζύθος" πρόσκειται μονογενή , δια το στρουθός : χνού.

και εις το μυστήριον.

20Μύστης, αρσενικόν , και των μυστηρίων εισηγητής , μύ

Μύθος , λόγος ψευδης εικονίζων αλήθειαν.

στις δε θηλυκόν , ή των μυστηρίων κοινωνός.

Μύθλος , από του περί αυτό μεμυκέναι το οστέον. Μώλωψ , Δημήτριος ο ποιητής , εν τω παρα το δια

λέκτου μώλωψ ετυμολογείται , οίον , από βόος λέπους

Μυκτηρίζω, παρά το μυκτήρ· τούτο παρα το μύωμύσω " ή παρα το εκμυζώ , το πιέζω , αφ' ου και το, και εστι δέρματος , ού οιιμάντες σκεύαζονται μήποτε

αίμ' εκμυζήσας 1 ).

ούν και ο έλλος , ο νεβρος , και οι έλλοπες οι Ιχθύες ,

ουκ από του την όπα μη έχειν αλλ ' από του τους μεν

Μυκτήρ, από του μεμυκέναι την υγραν στασιν.
ελλιπείς είναι τους εν λόποις » λέπις μεν γαρ και λέ

Μυκώμεναι , βοώσαι.

πος και λόπος το περικείμενον τη σαρκί καλείται: λω

Μυκηθμός , ή των βοών φωνή.

πος μεν ούν λέγεται το ίματίον κατα μεταφοράς :

Μυλωθρος , πλεονασμό του ρ , οιονεί και την μύλην30 λόπος δε και λέπυρον και λέπις, κυρίως και την φο

ωθών, μυλωθός τις ών,

λίδα και από το φολεύειν εν αυτή.

Μύλος, δια το μυλίζειν λίαν , ήγουν κόπτειν , ή παρα Μυσαττόμενος , βδελλυντόμενος.
το μυελός, κατα συγκοπήν μύλος , παρά το μυελόν Μύστης και μυσταγωγός διαφέρει μυσταγωγος ο μύων

ποιείν , τα εις αυτόν βαλλόμενα και το θηλυκον και τελών μύστης δε ο μύων και τελούμενος.

μύλη: τούτο παρα το μείον και σημαίνει το έλαττον Μύνδος, ο μη ουδών: Σοφοκλής μύνδος και μη αυδών:
η παρά το είλω το συστρέφω" ή παρα το μειούν. όθεν και έλλου , από του ελλειπή την όπα έχειν

Μύλαί , τινές των οδόντων , δια το υπ ' αυτών λεαίνε. το δε μυ , ότι μυγμόν τινα έχει , η τούτου εκφώνησις.

σθαι , ήτοι τρίβεσθαι την τροφήν.

Μυκτηρίζω , παρά το μυκτήρ, τούτο παρα το μύω

Μύζα , παρα το απο των μυκτήρων.εξέρχεσθαι. μύσω, ή παρα το εκμάζω το εκπιέζω , αφ' ου και το

Μύρια, τινές τα μη ωρισμένα , οι δε τα πολλα , οι δε4ο αίμ' εκμυζήσας.τις δέκα χιλιάδας από του με μυκέναι τους δακτύλους Μυριοπλάσιον , εκ του μύριος και του πλάσσω γίνε

εν τη ψήφου.

ται μυριοπλάσιον.
Μύρια, το μυ ψιλόν ουδέν στοιχείου όνομα εις δίφθογ- Μυστήρια, μυθήρια , μύθος γαρ ο λόγος βελτίον ούν,

γον λήγει ή ούτως ο τεσσαρακοστο
ς αριθμός εφ' α δει μύσαντες τηρείν ένδον.

εαυτόν πολυπλασιαζόμ
ενος γίνεται χίλια εξακόσια. είτα Μυστήριον , κατά το μύειν κατ' αίσθησιν νου και το

τα χίλια εξακόσια εφ' εαυτα εξαπλασιαζόμ
ενα γίνεται τηρεϊν το νοούμενον" κατα δε “ Ωρον, η διετης γνώσης

εννακις χίλια εξακόσια " είτα απο του και στοιχείου τα των πάνυ πολλών αγνοουμένων.

τετρακόσια προστεθέντα , γίνεται μύρια δέκα χι- Μυττωτόν , τρίμμα εξ αρτυμάτων πολλών συντιθέμε

λιάδες .

οι δε Αττικοί αρτυμάτιον μετα σκορόδων υπό

Νύρεσθαι, το κλαίειν , παρά το γεύρειν , και ρεϊν ταξο τριμμια γενόμενον λέγουσιν ένιοι δε πλακούντα δια λά·
.

δάκρυα .

χάνων συντιθέντες βέλτιον δε το δια σκορόδων συν

Μυρίας , το μυ ψιλόν τα γαρ αριθμητικά από στοι
τριμμα , ως είναι παρά το μυσάττεσθαι την δυσωδίαν

χείου όνομα αρχόμενα την αυτήν του στοιχείου έχει μυσσωτόν και μυττωτόν.

γραφήν, οίον και χιλίας , ει είκοσι, με μύριος" ου μό- Μυχός, από του μεμυκέσθαι ή δια το επεσκοτεϊσθαι

νος δε , αλλα και τετρακοσιοστος αριθμός συγγένειαν την νύκτα εις το μοιχός.

έχει προς τον τεσσαρακοστος αριθμον ο γαρ τεσσα- Μύ , ότι μεμιγμένον τινα έχει η τούτου εκφώνησις.

ρακοστος αριθμός εφ ' εαυτόν πολυπλασιαζόμενος , ποιεί Μυωπιζόμενος, άκροις τοις οφθαλμοίς προβλέπων.

τον χιλιοστών εξακοσιοστόν · όστις πάλιν εξαπλασιαζό- Μύωψ, ο κνύων πυκνούς τους οφθαλμούς.

μενος ποιεί τον θx ): προς αναπλήρωσιν του υ, όπερ, Μώ, εις το μεμάσσει, και μάννα , και μιαστος , και,

επιτεθέν τω χαρακτήρα του μ , αποτελεί στοιχείον εκ-βο μέλων , και μήτηρ, και μισθος , και μόσχος.

.

.

νον :

2) 96οο .
1 ) 11. 1V, 218.
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Μώλον, άργιον , τινές χρονισμόν, από του μόλις δύ- Μυκώ, το κατατρώγω και διαμακώ το καταγελώ και
νασθαι εκφυγείν , ή από του μόλις κινείσθαι αυτόν , συντάσσεται μετά γενικής.

και οι ναυτικοί οικείως μώλον , αντί του μόλις εξέρχον- Μωμητα , ψεκτα , κατεγνωσμένα.

ται , αλλ ' ού μόγις το μεν γαρ από του μόγου έτυ- Μώμαρ , ο σαλός.

μολογείται οι δε μώλον, ή από του μόλις κινείσθαι Μών έστι αντί του άρα" έστιν απορηματικός σύνδεσμος.

• αυτόν κατα την θάλασσαν , και τους εν πολέμω συνετέθη δε , από της μη απαγορεύσεως , και του ουν
ομοίως . συνδέσμου , και εγένετο μη ούν , και αποβολή του και

Μώλυ, αντί σπαθιον. μούν και τροπή Δωρική του ου εις ω γέγονε μών και

Μώλος, η πολυχρόνιος μάχη , κυρίως παρα το μη περισπάται.

λύεσθαι ταχέως ή παρα το ομού ολλύειν , ή παράτοΜόνυχες , μωνόνυχες.

το μολεϊν το σώμα.εκ δε του ολλύω το ολοθρεύω γί- Μωρος, παρά το μη στερητικών και το ώρα, οιονεί και
νεται και εις το άμβλυς και μόλις. μη επιτηρών την ώραν ή δια το μη οράν το συμ

Μώλωψ στίγματος διαφέρει μώλωψ μεν η εκ πολέμου φέρον.

γινομένη πλήγη : στίγμα δε η από δαρμού πλήξεις και Μωρος , ο άνους.

• σημείωσις . Μωρον, τινές ευφήμως μωρών , έπει αμελέστατοι είσθων "

Μώλωψ , τραύμα " έστιν άλλω το συστρέφω και φθείρω , οι δε εν τη συνθέσει , μωρός ο βραδύς τον νούν : επει

ο μέλλων όλώ , και παρακείμενος έλκα , ο παθητικός έν Κορίνθω ήν τις παράφρων μωρος καλούμενος , αφ'

ώλμαι , και εξ αυτού ώλμος , και υπερθέσει του μ ου οι Κορίνθιοι τους αήθεις , ως εκείνον μωρους κα

λουσι.

μώλος η συστροφή , οίον , μώλον άρηος και εξ αυτού
μώλων ήγουν ή πλήγη , η εκ πολέμου γενομένη και2οΜωρος, πόθεν ετυμολογείταικαι μη ωρός τις ών , και μη

άλλως ζήτει εις το έρωτα. βουλόμενος φροντίζειν περί του συνοίσοντος · ώρα γαρ

η Φροντίς .

Μώμος , παρα το μω , ου ο μέλλων μέσων, δηλοί δε το Μωυσής, παρα το μώύ, σημαίνει το ύδωρ Αίγυπτιστεί,
ζητώ το μώμαι " μώμος ουν ο αεί ζητητικος , και μη και το σης, και σημαίνει το λαμβάνω , και κατ' Αίγυ

- δέν των άλλων ικανών είναι νομίζων , αλλ' ενδεϊν του πτίους , και εκ του ύδατος ληφθείς.

κρείττονος: αεί παν ότι ούν λέγεται διασύρων . Μώς και μώύ το ύδωρ , εξ ου και Μωϋσής.

Μώλυ , εκ του μώ το ζητώ μώλυ , βοτάνης είδος, παρα Μωσης , πόσας κλίσεις επιδέχεται και τέσσαρας: Μωσής

το μωλύειν, ό εστιν άφανίζειν τα φάρμακα: Φασί δε μωσέως , Μωσής μωση , Μωϋσής μωϋσέος και Μωσεύς

αυτο έλκόμενον της ρίζης το τέλει θάνατον επιφέρειν μωσέως , ως Πηλεύς πηλέως.

τα αποσπώντι. 30 Τέλος τοϋ Μ στοιχείου.

>
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κος.

Ναίειν, εις το όρνεα. γου έν , το οικώ , ενθάδε ναίε , Κίρκη εϋπλόκαμος δει .

Ναι μα τόδε σκήπτρον , πλεονασμα του μα , ήτοι απο- νη θεος αυδήεσσα.

μοτικόν μόριον , κατα Αττικόν έθος εστί : ήρκει γαρ Νάμα, παρά το νώ , το νέω , ο μέλλων νάσω , νάμα

είπεϊν , και τούτο το σκήπτρον λέγεται και αντί του • ως δράμα.

όμως , οίον, ναι μεν ακηδεστον γαίη ενί τον δε λιπόν- Νάμα, το ύδωρ , δια το νομας έχειν άμα είκός : η εκ

τες. η αντί του εγκαλών λυπούμενος την αι δίφθογ- του νάουσα, ως προνάουσα και προχέουσα.

γον απουρών. Νάνος , παρά το άνω , δ δηλοί το αυξάνω , άνος , και

Ναι , επίρρημα συγκαταθέσεως από του νούς , νοος , νοί μετα του νη στερητικού νάνος , ο μικρος ου πίθη

και τροπή του ο εις α και εν συναιρέσει ναί διότι και

οξύνεται. 4οΝεεσσι, δέρμασι προβάτων.

Ναζαρέτ , κάθαρσις" και Ναζαραλός ο καθαριστής . Νάπη , ο σύνδενδρος τόπος , ο δίυγρος και το ουδέτερον

Ναζιραίος , ο καθαρος και άγιος. νάπος , έδαφος και ναπη δοτική.

Ναός, παρά το εν αυτώ ναίειν , ό εστιν οικείν , ή νάειν Ναπαι, υψώματα , αλλ' από της ψάμμου " αύται δε

ο έστι δέειν , σημαίνει δε το θυσιαστήριον' και 'Αττι- και θϊνες λέγονται άμμου.

κώς νέως : ναός δε βωμου διαφέρει. Ν απαι , δρυμού φάλαγγες , κοιλάδες , παρα το πιω

Ναιεταωση , από του ναίον , ναιέτης , ναιετώ , ως κυ- δημα , μετα του στερητικού α άπη, και μετα του νη

νηγώ, κυνηγέτης , κυνηγετώ , ναιέτης ναιετω ναιετάς, στερητικού νηάπη και συγκοπή νάπη , οιονεί άγαν πί.

και διαλύσει ναιετάω· έδει μεν ναιεταούση , ως βοαού- νουσα: αι γαρ δύο στερήσεις ποιούσι μίαν επίτασιν.

ση , αλλ' έστιν όμοιον του ιδρώσαι. Ναύλον , ουδέτερον , εκ του ναύς και του αυλώ του

Ναίoυσι , και ναίοιτε , ευκτικός χρόνου ενεστώτος και ο σημαίνοντας το κατοικώ, νέαυλόν τι όν και ναύλον το
παρατατικού , δευτέρου προσώπου , το σήμα ναίω . το μίσθωμα του πλοίου , ή ο μισθός του πλού.

ναι διφθόγγο , διότι ανεφάνη το αέν το ναός έπει Ναύκληρος , σκαφηφόρος.

μεν ουν το οικώ διαφέρει επί δε του πορεύομαι νέω, Να πυ, το σίνητι, κατά στέρησιν του ηπίου , δια την δρι

δια του και , προς αντιδιαστολήν εκείνου.
Ναίων , παρά το ναίων , το οικω : νέω δια του ε , ση- Να ζιραίος, ηγιασμένος , καθαρός, μόσχος , άθυξ ,

μαίνει δύο , το πορεύομαι νύν δ' επεί ου νέομαι γε άγιος , εξ ου και ναζιραίον σχήμα , το αγγελικόν.

φίλην ες πατρίδα. και νέω το κολυμβώ , αυταρ ο Ναυχολος, λιμήν εν ω αι ναύς καμώνται · όθεν και

χερσι νέων επεμαίνετο νόστου και δια της και διφθόγ- εύναι αι άγκυραμ .:

ETYMOLOG, T. II. Cς
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μύτητα.
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Ναστος , και πεπληρωμένος άρτος από του ναέσεσθαι λιχθυς καλλίχθυος, οφρυς οφρύος , λευκόφρυς λευκό

αρτύμασί τισιν ή τραγήμασιν. Φρυος " ει μεν από ρημάτων εισί συντεθείμενα δια του

Νάρθης , παρά το νέρθεν του άμβωνος είναι : έστι και δος κλίνονται , νέηλυς , νεηλαδος : έπηλυς επήλυδος :

σκεύος ιατρικόν. ταύτα γαρ ουκ από απλών εισι λήγοντα και εισί συν

Ναύς , παρα το νέο , το κολυμβω· ή δια το εν τοίς τεθειμένα , αλλ' απο ρήματος του ελεύθω.

νάμασιν τεσθαι , ήγουν Φέρεσθαι: ναύς και γραϋς, ο Νείαιρα , σημαίνει το έσχατον μέρος της γαστρος.
κανών: δύο μόνα εισίν εις αυς θηλικα , ναύς και γραύς : παρά το νέο το σημαίνον το πορεύομαι , γέγονε νέαιρα

κέκλινται δε αμφότερα, δια καθαρού του ος, νηος , γραός. και πλεονασμά του ινείαιρα και γαρ εις αυτην πο

Ναύτης, ο άγων την ναύν : η δια το τα νάματα τέμνειν ρεύονται τα εσθιόμενα.

ή δια το τα νάματα τείνειν' ήγουν ελαύνειν. τοΝ εικεέσκει, δημα τρίτου προσώπου : νεικείω , το κει

ΝαύΦιν αμυνόμενοι, αντί του εκ των νεών αποσοβούντες. διφθόγγ . τα δια του ειω παρ' ενεστώτων ή μελλόν

Ναφθα παρα το ανάπτω , ανάψω , ανήμμαι , ανήψαι, των παρηγμένα. εκ του νεικώ το παραπλήσσω ότε δε

ανηπται , νάπται και ναφθα ' ' παρασκευαστικόν γαρ έστιν επί της νικής , δευτέρας συζυγίας έστι των πε.

προς το εξάψει. ρισπωμένων· ότε δε το Φιλονεικώ, πρώτης και έστιν
Ναυτιλλόμενοι , οι πλέοντες ναύται , ο μέλλων νεικέσω · " Ομηρος , ως νείκεσεν ο γέρων :

Ναύθα , θείον , πίσσα υδατωδής. ομοίως δε επί της νίκης , νικήσω: ο παρατατικός ενεί

Νεανικώς , εκ του νεανίας και το κτητικόν νεανικός, κεον, ενείκεες , ενείκες και νείκεε συνάρχεται , και

και το επίρρημα νεανικώς , το δε νεανίας παρά το νεικείεσκεν .

νέον νέανος τούτο δε παρά το νέος · τούτο δε παρα Νειε ω , το λοιδορώ , δια της ει διφθόγγου γράφεται

το έτω το περιπαθώ , ή παρα το νέο το πορεύομαι: οί20 ότι παρά το γελιος γίνεται παρά το νέοις έoικέναι:

γαρ νέοι ευχερώς οδεύουσι. η γαρ φιλονεικία τους νέους αρμόζει ώσπερ γαρ παρά
Ναυκρατίτης, τα λόγω του μεμφ /της. το να στερητικών και το κέαρ , το σημαίνουν την ψυχή ,

Νείατον σημαίνει το έσχατον · δια της ει διφθόγγου γίνεται νεκρός , ο έστερημένος της ψυχής : ούτω και

γράφεται ώσπερ παρα το μέσο γίνεται μέσατον ούτω παρά το νε και το είκειν , το υποχωρείν γίνεται φιλο

και παρα το νέο γίνεται νέατος και πλεονασμά του και νεικία ή γαρ φιλονεικία του υποχωρείν έστέρηται εί
γείτον . γαρ υποχωρήσουσιν , ουκ έτι γαρ η φιλονεικία .

Νέη ει , υποτακτικού χρόνου ενεστώτος και παρατατικού, Νείλος , παρά το νέος γέγονε νείλος και κατά συναί

δευτέρου προσώπου Ιωνικώς : οι γαρ "Ίωνες ομοίως τους ρεσιν του ε και ι εις την ει δίφθογγον , Νείλος" και

οριστικούς και τα υποτακτικα ποιούσι: έστι νέο το γαρ κατ' έτος νέος φαίνεται πλημμυρών και φωτίζων

πορεύομαι και το υποτακτικον εαν νέω , και το πα-30 πάσαν. Αιγύπτου γην .

θητικόν έαν νέωμαι , το τρίτον εαν νέηται , και το Νείλος , όνομα ποταμού , παρα το νέω το πορεύομαι,

Ιωνικόν έαν νέησοι · συστέλλουσι το τοι "Ιωνες , οίον , νέλος και κατα πλεονασμόν του ι νέϊλος και γίνεται

όλησαι , νέοι. παρά το νέων ιλυν έχειν , νέϊλος και εν συναιρέσει

Νεαρον , όνομα , γίνεται παρά το νέον και το άρύω, Νείλος " ή παρα το περιέχειν τας του χρόνου ημέρας

το νεωστί αρυθέν ύδωρ μεταφορικώς δε λέγεται επί εν ψήφω" του δε λείλου εισιν ούν α πηλουσιακών,

των παίδων των νεωστι γεννηθέντων · λέγεται δε πρός. β τανικόν, γ μενοήσιον , δ Φαμητικόν, ε σεβενητί

φατον , το νεωστί εσφαγμένον κρέας . κον , 5 μολυντικών, και καναβικον , το νύν ηρακλειου

Νεαρόν και πρόσφατον και νεαλές διαφέρει νεαρον καλούμενον .

μέν γάρ έστι το νεωστι ύδωρ κομισθέν πρόσφατον δε Νείλος, παρά το νέοις παρήλθε , νέιλός τις ών , ο αει
κρέας , πεποίηται γαρ παρα το φάσαι , ό εστι φονεύ-40 νέαν ιλυν άγων , εν τη αναβάσει ότι κατ' έτος νέος

όθεν και το φάσγανον νεαλές δε το νεωστι φαίνεται .

εαλακός , οίον , Ιχθύς. δύναται δε και το άλσι νεωστό Νειος σημαίνει την ανανεωμένην γήν παρα το νέω γέ

πεπασμένον. γονε νεος και πλεονασμό του και νειός.

Νεβρός, σημαίνει το της ελάφου γέννημα " παρά το Νείφω και σημαίνει το βρέχω έστι γαρ νέφος εξ
νεωστι προς βοραν ιέναι » ή παρά το νη στερητικών ου γίνεται νόφος και πλεονασμα του γ γνόφος και

και το βορά και σημαίνει την τροφήν το έστερημένον εκ τούτου ουν τού νέφους γίνεται νέφω , και εν τλες

της βοράς. νασμα του και νείφω.

Νεβρός , παρά το νέον βόρον , η άρτι επί την πόαν. Νείφω, νέφος γαρ ήν , εν ώ φαινόμενον παρακείμενος

12. παρ' Αριστοφάνη και το νεφέλη διδάσκει. ' Απολλώνιος

Νεβέλ , οίνου μέτρον , ξεστών ρν , όμοιον υγρού τρίαξο δε και του Αρχιβίου και το νείφειν κατα τροπήν έλεγε
σατα . γεγενήσθαι κυρίως γαρ φησί νείφειν είρηται την του:

Νεάζω , το ακμάζω, το την γην άροτριών , σημαίνει ύδατος προσφορών και νιφάλια θεϊν , και τρέχειν εί

ομοίως το νεάζω, παρα το νέω το πληρώ», και γαρ ρηται , όταν ύδωρ εσπένδουσιν οι μέντοι εκπέπτωκεν

νεαζομένη η γή , ήτοι πληρωθείσα του εργάσαι σπεί- απ ' αυτούτρέχειν και το νιφάς 1)

ρεται . Νεκάδες "Ομηρος είωθε λέγειν τας των νεκρών τάξεις ,
Νέηλυς, νεήλυδος , ο κανών · τα εις υς σύνθετα, ει παρά το τους νέκυας νεκύαδας τινας ούσας : οι δε

μέν απο τών εις υς ληγόντων εισί συντεθείμενα , τη νεώτεροι των ποταμών 2 ) τάξεις ούτω καλούσι» περα

των απλών φυλάττουσιν κλίσιν , οίον , βραχύς βρα- το νεΐκος , αι εις πόλεμον ήτοιμασμέναι η αχώριστοι

χίος , τρίβραχυς τριβραχεος , πήχυς πήχεος , δεκάπη- το γαρ νε στερητικόν έστι και καδείν χωρίσει και

χυς δεκαπήχεος , θήλυς θήλεος , ιχθυς ιχθύος, κάλ-βο " Ομηρος ουκέτι νωί ολλυμένων Δαναών κεκαδησό

.

σαι ,

1 ) Corruptime. cf. Ειym . Μ. 1. νήφοι .. 3 ) Prioribus literis eralis, bacc lectio fuperinducta erat,
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μεθ' *). παρα μεν τοις κυκλικούς αι ψυχαί νεκάδες Νεολαία , ο νεος λαός, έκ τού νέων και του λαός.

λέγονται ή τε κε δηρον αυτού πήματ' έπασχoν εν αι- - νεολαία και εν τω ναώ έστως λαός.

νησιν νεκάδεσσιν.2 ).
Νεόλεκτος , νεοστράτευτος.

Νέκυς, ο νεκρός , και πληθυντικώς νεκύων είρηται δε Νεογνον , το νεωστι γεγενημένον εκ του γονή , νεό.

παρα το νεκρός ο μη έχων κέαρ ήγουν ψυχήν.
γονον και εν συγκοπή νεογνόν.

Νεκρός, σύνθετου παρά το να στερητικών και το κήρ , Νεόφυτον, εκ του νεος και το φυτόντο φυ ψιλόν ;

ο δηλοί την ψυχήν, γέγονε νήκηρ, ο έστερημένος της πάσα λέξις από της φυ συλλαβής αρχομένη δια του

ψυχής , και συγκοπή 3) τού η εις ε νεκρός και ώσπερ υ γράφεται , πλην του φοιτώ το παραγίνομαι : πόθεν

κότος κότες ούτω και νεκρος νέκρυς , και αποβολή του γίνεται και παρά το είμι το πορεύομαι το παθητικόν

ο νέκυς · και εις το νίκος..

το έμαι , είμαι, ίσαι, ίται, έτος και προϊτος , και εξ αυ

Νεκύω, νεκρώ , είρηται δε παρα το νηκηρος , και μη έχων του προϊτώ και τροπή του π εις Φ , και εκβολή του ρ

κέαρ , δ εστι ψυχήν.
φοιτώ.

Νέκταρ, το πόμα , παρά το νεάζειν γεγενημένον. Νεόφθιτον , νεωστι τελευτήσαν , νεωστι φθαρέν.

Νεκταρέου , εκ του νέκταρ , νέκταρον , νέκταρος το Νεοσσος , παρά το νεός τις έσσεται η παρα το νεά .

κτητικον νεκταρσος: το δε νέκταρ παρα το κτώ το φο- ζω» ή παρά το νεωστι σέβεσθαι .

νεύω και αναιρα , μετά του να στερητικού το μη κτει- Νεουργός , παρά το νεος και το έργον, νεοεργός · και

νόμενον , αλλά τους αθανατοϊς διδόμενον .
κατά κρίσιν του ο και και εις την ου δίφθογγον , νεουρ

Νέκυς, παρά το μή έχειν κίκυν ήγουν δύναμιν ή παρα γός .

το κίκυς δ δηλοί την ισχύν , και το νε' στερητικόν Νεωχμούντι, κατακoσμουμένω " και νεώχμωσιν την
νέκικυς , και εν συγκοπή νέκυς , και έστερημένος της20 νεοκίνησιν · και νεοχμός , απονος , άκοπος , νεωστ!

ισχύος.

ειργασμένος: συντάσσεται μετα γενικής και εις το

Νεμεσηθέντες ενι ζυμώ διατι αναπέμπει τον τόνον ; ενεώχμωσε.

ότι εαν η προκειμένη λέξις του εγκλιτικού μορίου προ- Νερον , δια το νευστί άει

παροξύνεται , την εν τω τέλει αυτης βαρείαν εις Νέστορεν , όνομα θηλυκών , δοτική· νεστόρεος , επι

οξείαν εγείρει ήκουσέ μου, έδωκέ μοι. το δε νεμεσω , των δια του ειος κτητικών οι "Ιωνες αποβολήν ποιούσι

εκ του νεμώ περισπωμένου εξ αυτού νεμεσω δευτέρας της ει διφθόγγου , και δια του εος προσφέρουσιν τα

των περισπωμένων και νεμεσηθέντες εν θυμώ , μην κτητικά : έστι τα εις ος κτητικα εις το πατρωος : το

νεμέσω τούτο εκ του νεμεσης , τουτ' έστιν αορίστου από τού χάλκεος, χρύσεος , νεστόρεος" νεστόρειος,

πρώτου παθητικού 4): και οι Βοιωτοι επί των μη εχόν . δια της ει διφθόγγου " τα δια του ειος ονόματα ση

των των μετοχών ώσπερ και το κόσμηθεν.
:

30 μαίνονται μέρος σωματικών , ή μετουσιαστικά η κτητικά
Νεμέα , εκ του τρέμω , σημαία , αμαλθαία , προνομαλία, υπάρχοντα , δια της ει διφθόγγου γράφεται μέρος

πλην του αυγανέα.

σώματος , ανθρώπειος πούς. μετουσιαστικών αργύρειος ,

Νεόσμηκτον, έκ τού σμήχω το καθαίρω· δηλοί δε το χρύσειoς , κτητικόν άντειος.

έσοπτρον το νοωστί κεκαθαρισμένον κάτοπτρον το κα- Νεύρον, παρα το νεΐσθαι δι' όλου του σώματος .

θαρθέν.

Νευστάζει, εις το νυστάζει.
Νέκταρ , παρά το κτώ , το σημαίνον το κτείνω γίνεται Νευστάζων , παρά το νεύειν και υπείκειν εις τούτο

κταρ , και μετα της νε στερήσεως νέκταρ το θείον ή δια την επειγομένην εκ του ύπνου καταφορών.

τόμα , όπερ τοϊς κτεινομένοις και θνητοίς ου δίδοται. Νεοσοικον , το καραβοστάσης .
Νέκταρ, το συνέχoν τους πίνοντας αυτό εν νεότητι, Νεφέλη, διότι τα νάματα αφελεϊν εκ της θαλάσσης,

οίον , νερέκταρ διόπερ η "Ήβη αυτό κιρνά. οι δέ40 . ή ταυτα Φέρειν, ή υφελών , η παρα το νίφω το χιο

παρα το στερείσθαι του κτάσθαι και φονεύεσθαι τους νίζω", το φε ψιλόν διάτι; τα δια του ιλη θηλυκά:

πίνοντας αφ' ου το αθάνατον δηλούσθαι , το μη τους εις το κανών , και εις το γνόφος.

κτεινομένοις διδόμενον .

Νέφος , παρά το γε στερητικόν , δ' έστι κενον φάους,

Νέμω σημαίνει τέσσαρα νέμω το βόσκω, εξ ου και οιονεί νεόφαον , το έστερημένη του Φωτός " σημαίνει

νόμος ο βοσκός, νέμω το πορεύομαι , εξ ου και νέμε
και το πλήθος.

ται το επιπορεύεται νέμω το μερίζω , εξ ου και Νεφεληγερέταο, του τας νεφέλας αθροίζοντος.
κρεανόμος " νέμω το μέμφομαι , εξ ου και νέμεσις η Νεφθαλείμ , όνομα πόλεως, άκλιτον γέγονε δε από

μέμψις .

του θάλλω το αυξάνω και του ευ μορίου , ευθαλής

Nέποδες , οι δια του νήχεσθαι την πορείαν ποιούμενοι και εκ τούτου ευθαλείμ , και πλεονασμό του φ πα!

η άποδες .

5ο αποβολή του και πλεονασμό του ν, Νεφθαλείμ» ση

Nέποδες, οι ιχθυές : παρα το νε στερητικόν, οι ποδών μαίνει δε αντίληψιν.

έστερημένοι.

Νεφρος , παρά το νείφεσθαι, και εστι βρέχεσθαι τα
Νεος , η αροσίμηγκην παρά το νέω: ανανεούται γαρ η ουρώ ή δια το εν νώτα Φέρεσθαι.

γη αρουμένη.

Νεωκόρος, εκ του νεως και του κορώ, το καθαίρω

Νεος, από του νέεσθαι και έρχεσθαι εις αύξησιν ή και επιμελούμαι και σηκοκόρον λέγει " Ομηρος τον του

παρα το ορμάσθαι· ορμή γαρ η ηλικία ανάπλεως . σηκού επιμελούμενον.

Νεοκρας, ο νεωστι κεκραμένος εις το προβλητί. Νεωκόρος , παρά το κορώ, το καθαρίζω, ή δια το ακη

Νεομηνία , παρά το νεος και το μήν μηνός .
ρεϊν και σαίρειν , και κοσμείν τον νέον και εις το

Νεος, από του νέεσθαι , δ' έστι πορεύεσθαι· ή από του κύρος .

νεωστι βεβηκέναι αυτόν.
βοΝ ε ώρεoν , τόπος , έν & αι νήες Φυλάσσονται.

9
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το νεός .

2

O

Νηγάτεον , τον νεωστό γεγονότα , λεπτώ παρά το τεί- αμαρτείν εγένετο νημαρτης , και τροπή του και εις ε,
νομαι γάτος και νεήγατος " υπερθέσει του ε νηγά- νημερτής.. και το ουδέτερον νημερτές.

τεος 1) . Νητης , πόθεν γίνεταικαι παρά το ναύς ναός. Ο κανων,

Νεύτερος , ο νεος τη δράσει , ή νεός έρως και εις δύο μόνα εισίν εις αυς θηλυκα περισπώμενα , ναύς και

γραύς. κέκλινται δε αμφότερα δια του ος. ή δε νηςη

Νηγάτεον, ώσπερ παρα το τείνω γέγονε τατος , ούτω είδος πλοίου , και εξ αυτού νηΐτης. και το μεν νηίς

και παρά το γείνω γέγονε γάτος , και του νεος , νεό- σημαίνει την νεάνιν .

γατος και τροπή του ο εις η , ως θεοτόκος , θεοτόκος Νημερτές, επίρρημα, από το νημερτής ονόματος και
και πλεονασμά του ε νηγάτεος" ή παρα το θέω το το ουδέτερον νημερτές , τούτο παρα το αμαρτω το απο

θαυμάζω , θηεύντο μέγα έργον ) , και το νήθω τοτο τυγχάνω, και μετα του στερητικού νη νημερτής, οιονεί
κλώθω , γίνεται νηγάτεον , το άγαν νενησμένον.

ο μη αποτυγχάνων του σκότου των λόγων . τουτέστι

Νήδυμος , όνομα εκ του ήδύς ου γαρ τον λέξεως δα- ψευδόμενος.

συνομένης συντίθεται" αλλ' έστι εκ του νηδες, ο ση- Νηπενθές , απένθητον μέγα , η μεγαλοπενθές , προς

μαίνει την βαθείαν , ώδε γαρ τον βαθύς ύπνον επι- φατως πενθούμενον , ως του νη κατα στέρησιν και επί.

φέρει γαρ ύπνος , ου γάρ έστιν ηδύς: το νηδύς παρα τασιν δηλούντος.

σο νω το σωρεύω " και πόθεν δηλον , δος χρήσιν:: νηή- Νηπίαχος , παρά το νη στερητικών , και το δάχν

σας ευνήας επην άλα δε περ έρύσω την βαθείαν γαρ τούτο εκ του ία η εκπεμπομένη βοή · γίνεται δε τούτο

σημαίνει το νηδύς , παρά το σεσωρεύσθαι εν αυτή τα παρα το την επί πάσαν ακοήν ιέναι λοιπόν εκ του ία

βρώματα" το δυ βραχύ τα εις μος λήγοντα ονομα- γίνεται ρημα ιαχω.

τα , υπέρ δύο συλλαβας προπαροξύτονα, μη όντα σύν-20Νηνεμία , επί ανέμων ευδία , επί αέρος γαλήνη επί
θετα, του παραληγόμενα , συστέλλει του, οίον , έρυ- θαλάσσης.

βος , έλυμος , δίδυμος , έσυμoς τo γαρ πρόθυμον σύν- Νηρίτης, σημαίνει τον κόγχον , ήγουν κοχλίαν θαλάσ

θετον· ο δε Αππίων ετυμολογείται , φησίν , άδυμος σης , δια τούιγράφεται καί τινες μέν λέγουσιν , ότι

ών , ουκ έστιν αποδύσασθαι δια το βάθος φασί δε τι . παρα το νηρεύς έστιν ου καλώς δε· ότι εί ήν απο

νες κατα μεταφορικήν , ότι τον βαθυν σημαίνει , τον του Νηρεύς, δια της ει διφθόγγου είχε γράψεσθαι, ως

από της νηδυος , ή έστι κοιλία . βαθύτατον δε έστιν, εν αταρνεύς αταρνείτης " ο δε τεχνικός λέγει , από του

ημίν τούτο το μέρος. Νηρηίς έστι και ουδε ούτως καλώς είπεν. ει γαρ απο

Νηδυς, η γαστηρ, παρά το νάειν' η παρά το να το του Νηρηίς , νηρηίτης είχεν είναι δια της ει διφθόγ

σωρεύω : ή από του νάω το δέω , δια το εν αυτώ σε. γου , ώσπερ από του όρους ορέϊτος και εν συναιρέσει

σωρεύσθαι το έμβρυον. 30 ορειτος, ούτε και από του νηρηίς νηρηϊτης , και εν
Νη δυς , η γαστηρ, από του διανενήσθαι τα της τρο- συναιρέσει νηρείτης : έστιν ουν ειπείν ότι από του νω

φής , ό έστιν σεσωρεύσθαι και πεπληρώσθαι · ή ότι το κολυμβώ , γίνεται ο μέλλων νήσω, και εκ τούτου

επάρδευσις του σώματος της τροφής από γαρ τούτου νηρος ούτως δε λέγεται ο ιχθυς , εκ του νήχεσθαι,

γίνεται νάειν γαρ το δείν. ένθεν εστι το γυρεύεσθαι 4) , ο νηχόμενος θεός. από

Νήες των πλοίων διαφέρουσι αι μεν νήες στρογγύλαι του νηρος νηρίτης , δια του ιωτα" τα γαρ απο τών εις

Φορτιζόμεναι. το δε πλοίον στρατιωτικόν. ος , δια του ιτης γινόμενα , δια του και γράφεται ολον,

Νήίον , το νηϊ ιώτα διάτι ; τα απο τών εις αυς δια τόπος τοπίτης .

του ιος παραγόμενα , δια του ιγράφεται: οίον , ναύς, Νηρείδας, και Νηρηίδας , κατα συγκοπήν τού ι, τας

ναός , ναίος και τροπή νήίος , και νήϊον ξύλον το Νύμφας.

προς ναύν επιτήδειον ομοίωςκαι το γραϋς,γραός4οΝ ήστης,ούτως είρητα παρα Σιμωνίδη , παρά το έδω:

γράϊος και γρήίος και γρηΐδιον είδος έχουσα · έστι και και ως παρά το ψευδω , ου παθητικόν ψεύδομαι, ψεύ

όνομα όρους πλήσιον Ιθάκης, ως και "Ομηρος ημείς στης , ούτω και παρα το έδω το εσθίω , ου ο μέλλων

δ' εξ Ιθάκης , υπό Νηΐου 3) , τουτ'έστιν υπο Νηίω όρει έσω, έστης και μετα του να στερητικού νεέστης , ου

κειμένης " ούτω και Θήβη υποπλακίη , η υπο Πλακίω παρώνυμον νήστης " ούτως Ηρωδιανός εν επιμερισμούς.

όρει. Νηστεία , ασιτία , ένδεια. το νη η διάτι ; τα παρα το

Νήίσα και νηΐσα , παρά το διαφέρειν τη σημασία , και νη στερητικόν , και το σεύω ρήμα, σημαίνει το ορμώ,
ο τόνος ήλλεται. διά του ήτα γράφεται .

Νης, είδω έστι δήμα , ο μέλλων είσω και είσομαι, και Νήπιος, παρά το στέρησιν έχειν του είπεϊν : η νεος

αποβολή του ο και του ε , και μετα της να στερή- πάνυ ή πλεονάζει το ν' η ήπια νοών: η παρα το να

σεως , νηίς. 50 στερητικών, κατα στέρησιν τού είπείν και λαλεί η

Νηκτα , τα ένυδρα, παρα το νήχεσθαι ό έστι κολυμ νηέπιος , ο λέγειν μη δυνάμενος " ούτω Φιλόξενος "

βάν. παρά το ήπιος και πράος , ή νεος ήπιος " ή νέον λι
Νηλεί χαλκό , η ευθεία νηλίς , γίνεται εκ του ελεώ παρόν.

έλεήσω, και μετα του νη στερητικού και κατά συγκο . Νηποινή , χωρίς ποινής , ατιμωρητί · και νηποινών το

πην νηλίς , ο έστερημένος του ελέους έστι δε και νη- ατιμώρητοι από του νη στερητικού , και του ποινή ,

λεής , δύο γαρ ευθείαι , εξ ου και η κλητική , ώ νή. σημαίνει την τιμωρίας και την εκδίκησιν.

λεες ούκ άρα. Νήσαντες , σωρεύσαντες νω γαρ το σωρεύω , ου και
Νήλεες ήμαρ , σκληρή ημέρα. μέλλων νήσω εξ ου και νήσος και νησσάριον και ναύς

Νήλυπος , ο ανυπόδητος . η παν μέρος εν τη θαλάσση έχουσα , ωςτα νηχώμενα

Νημερτές , τροπή του και εις η , και κατα στέρησιν τούβο σώματα. νω το δέω , ου ο μέλλων νήσω , εξ ου και

>
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ί ναρόν το υγρον , ώς φησί Σοφοκλής , Τρωϊλω , προς του πείθω πιθανότης , και από το αλείφω συναλιφή ,
ναρα δε κρηναία χωρούμεν ποτά και να το σωρεύω, ούτω και από του νείφω νιφετός.

ου ο μέλλων νήσω, εξ ου και νήμα. Νικήτας , νικήτα ο κανών: τα εις ας ονόματα, από

Νήσος, παρά το νώ, ου ο μέλλων νήσω το νήχομαι φύσει μακράς αρχόμενα , αποβολή του σ κλίνονται:

πάν γαρ μέρος έχει εν τη θαλάσση , ώσπερ αεί τών οίον , νικήτας νικήτα .

σωμάτων τα νηχόμενα" ή των ναμάτων έως , ήγουν Νίσομαι , το πορεύομαι' ώφειλε δε δια της ει διφθόγ
των υδάτων της θαλάσσης. γου ανεφάνη γαρ εν τω νέομαι" αλλ' η παράδοσις

Νησσάριον , παρότι νύχεταικαι • και εν τώ αέρι αλ- το ι έχει θεματικόν. νίω ο μέλλων νίσω" το νι μα

κρόν.

Νηστις , έντερον ούτω καλούμενον , οιονεί νήσιτος , παράΙοΝοερον, το τα αόρατα νοήματα τηρούν.

το κενον είναι σιτίων και ο νήστης άνθρωπος , παρά Νόσος, παρά το έστερείσθαι του σώου.

το αυτό και το νηστεύεις παρά το στερείσθαι σιτίων Νομη, εκ του νέμωνομή και σημαίνει την τροφήν γί

το γαρ στερητικόν μόριον έγκειται. νεται παρά το νέμω το βόσκω νομή , οξύνεται: τα εις

Νηστις , και άγευστος και νηστις έντερον παρα το η λήγοντα ιαμβικο παραληγόμενα τώ α οξύνεται , όπο

έσθίω , ου ο μέλλων έσω , εστίς και μετα του νη νη- τε προϋπάρχει δια του ι , κατα την παραλήγουσαν,

στις , και έστερημένος των σιτίων · ούτω και η παράδο- οίον , ανατολή , ανατομή: το μέντοι ευρυνόμη , και αμ

σις ", και ανηστις ο γεγευμένος και το πληθυντικόν Φινόμη βαρύνεται.

ομοίως " ούτω και γαρ η νηστις . Νόμισμα , παρα το νομίζω , νομίσω , νόμισμα ή δια

Νησί , πλοίoις τρείς ευθείας έχει , ναύς και νηύς και το νομιζόμενον μηδέν είναι και δια το νομίζεσθαι το

νεύς : και γίνεται παρά το νέω το πολυμβώ · καί2ο μηδέν όν.

"Ομηρος, αυταρ και χερσί νέων επεμαίετο νόστου : η δο- Νομίσματα , λέγεται ρκε.

τική νηί, εξ αυτού όνομα νηίστης, έπαινώ τον νηΐτην Νόμος, σημαίνει έξ· νόμος ο γραπτός δν έχομεν νό
νόμον ναύς, ναός , ο κανων , δύο μόνα είσιν εις αυς μος και το νόμισμα " νόμος και την γην μερίζων : Αίγυ

θηλυκα μονοσύλλαβα περισπώμενα , ναύς και γραύς : πτικός νόμος η χώρα και νόμος η συνήθεια" νόμος

κέκλινται δε αμφότερα δια του ος. αι τάξεις νόμος δε η νομή της βοσκής , γέγονε δε

Νήφω , το μεθύω , δια του η γράφεται, ως φησίν 'Απολ- αμφότερον , παρά το νέμου το μερίζω, ως λέγω λόγος.

λώνιος , κατα τροπής της ειδιφθόγγου εις ήτα, ως από Νόθος , ο μη γνήσιος υιός, αλλ' εκ παλλακίδος ών
του νείφω το βρέχω , τους γαρ λειποψυχούντας πολύ αι γαρ παιδοποιΐαι παρά τω ποιητή λέγονται τετρα
λάκις , ύδατος εανίσι μείφειν ποιούμε ». χώς γνήσιος , νόθος , σκότιος , παρθένιος. γνήσιος

Νήφω, το εύχομαι, παρα το νείφω , από της του ύδα-30 μεν καλείται, ο εκ νομίμων γάμων , νόθος δε εκ παλ
του επιφοράς , ο γαρ τούτο κεχρημένοι εισίν εγρήγορο! λακίδος και Φησί , νόθον και γνήσιον άμφω είν ενί

και νηφάλιοι" ένθεν και νήφειν το Φρονείν ούτως ή : διφρω έoντας σκότιον δε εγείνατο μήτηρ1) · παρθένιος

και παράδοσις . δε ο εκ της παρθένας έτι νομιζομένης γεννώμενος ως

Νήχω , νω και νέω, ό εστι κολυμβώ · ως ο Αριστοφά- το , παρθένιος τον έτικτε χόρυ καλη Πολυμήλη ) .

νης ίππευσιν , ένεoν εν ταις εμβάσεσί εκτάσει του ε Νόσος , δια το νοσείν το σώμα και παρά το να στερητι:

εις η, νήχω, ούτω Φιλόξενος. κον , και το σώος , ο έστερημένος του σώου , ήγουν τηςó

Νίκη , παρα το ένι δοτικήν , και ίκω το σημαίνον το πα- υγείας .

" ,ραγίνομαι, γέγονε ενίκη, και κατα κρίσιν των δύο ιι, Νοσσία, παρά το νεοσσος , ο γεωστί σευόμενος , και

εις ιώτα μακρόν ενίκη και νίκη αποβολή του ε. εξορμών της γαστρος, τούτο δε παρά το νε στερη

Νίκη , παρα την ενί δοτικήν και το είκω, η ενί υπο-4ο τικών , και το σεύω το οριώ : νοσσία δε η καλία.

χωρούσα" και "Ομηρος , έτεραλκέα νίκην · τουτέστιν Νόστος , παρά μεν τη συνηθεία και γλυκασμός λέγεται

ετεροκλινή. νόστος , μεταφορικώς δε , και η εις τον οίκον ανακομιδή,

Νησίς , τώ λόγω του ακτίς. σημαίνει δε την μικραν από των εδεσμάτων , ως φησίν "Όμηρος , ουδέν γλυ

νήσον: Ιστέον , ότι το νήσος δια του η γράφεται , και κίον της πατρίδος: γέγονε δε παρα το νέο το πορεύο

ενος σ κατα παράδοσιν απο του νησις νησσάριον δε μαι , νέσω , νόστος και νοστω νοστήσω. το δέ νέω ση

δια του ητα, όθεν έστι κατά παράδοσιν. μαίνει πέντε τρία δια του ε ψιλού , τα μεν δύο βα

Νησίδιον , δια του ι , από γαρ του νήσος νήσου, γέγονε ρύτονα, και το έν περισπώμενον · τα δε έτερα δύο δια

νησίον, και εκείθεν νησίδιον ·' ούτω και από του οψά. της αι διφθόγγου και εις το νοσφισμός.

ριον οψαρίδιον , και βιβλίον βιβλίδιον. Νοσφι , χωρίς κατ' ιδίαν επίρρημα χωριστικών , εκ του

Νηρεύς, παρά μεν τώ ποιητή δια του γράφεται επίκαιο νόστος, νόστου , επεκτάσει της φι συλλαβής, γίνεται
δε του θαλαττίου και του τεχνικού δια του ήτα γρά- νόστουφι , και εν συγκοπή νόσφι και ίφι.

φεται. Νοσφιζοίμεθα , παρά το νοσφίζω· τούτο εκ του νω

Νήσος , όνομα κύριον και Νίσα έστιν ονομια πόλεως. στερητικού και του έπω το ακολουθώ , και εξ αυτού

Νήφω, νέφος γαρ ο κενος φαούς , και παρ' Αριστοφάνη νοεπι: και ώσπερ απο τού θεόφυτον , κατ' αποβολήν

και το νεφέλη διδάσκει. - 'Απολλώνιος δε ο τού ' Αρχι- του ο και πλεονασμό του σ γίνεται θέσφατον , και

βίου το νήφω κατα τροπήν έλεγεν γεγεννήσθαι κυρίως θεόπιν θέσπιν κατεβρόντισεν ο βλέπων όπα, ούτως εκ,

γαρ , φησίν , νήφειν είρηται , κατά την του ύδατος του νοέπων , νοέπι αποβολή του ε , και πλεονασμό

προφοραν και νηφαλέωσιν , ή και εκπέπτωκεν απ ' αυ του σε νόσφι, τροπή του ψιλού εις δασυ , ο μη ακολου

του και το νεοφάς: το δε νιφετος δια του ιωτα και θών , αλλά πόρρωθεν, και χωρίς υπάρχων και άλ

ου θαύμα" ώσπερ γαρ από του λείβω λίβας και αποβο λως· νόσφι γίνεται εκ του νόστος νόστου , νoστόφι

>
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Νηγάτεον, τον νεωστό γεγονότα και λεπτό παράτο τετ- αμαρτείν εγένετο νημαρτης , και τροπή του και εις ε ,
νομαι" γάτος και νεήγατος" υπερθέσει του και νηγά- νημερτής. και το ουδέτερον νημερτές.

τεος 1) . Νηΐτης, πόθεν γίνεταικαι παρά το ναύς ναός. Ο καναν,

Νεώτερος , ο νεος τη δράσει , ή νεός έρως· και εις" δύο μόνα εισίν εις αυς θηλυκα περισπώμενα , ναύς και

γραύς. κέκλινται δε αμφότερα δια του ος. ή δε τηςη

Νηγάτεον , ώσπερ παρα το τείνω γέγονε τατος , ούτω είδος πλοίου , και εξ αυτού νηΐτης . και το μέν ντίς

και παρά το γείνω γέγονε γάτος , και του νεος , νεό- σημαίνει την νεάνιν.

γατος και τροπή του ο εις η , ως θεοτόκος , θεοτόκος Νημερτές , επίρρημα , από το νημερτής ονόματος και
και πλεονασμά του ε νηγάτεος" ή παρα το θέω το το ουδέτερον νημερτές , τούτο παρα το αμαρτω το απο

θαυμάζω , θηεϋντο μέγα έργον 2) , και το νήθω τοτο τυγχάνω, και μετα του στερητικού νη νημερτής, οιονεί

κλώθω , γίνεται νηγάτεον, το άγαν νενησμένον . ο μη αποτυγχάνων του σκόπου των λόγων . τουτέστι

Νήδυμος, όνομα εκ του ήδύς ου γαρ το ν λέξεως δα- ψευδόμενος.

συνομένης συντίθεται" αλλ' έστι εκ του νηδες , ο ση- Νηπενθές, απένθητον μέγα , η μεγαλοπενθές , προς

μαίνει την βαθείαν , ώδε γαρ τον βαθύς ύπνον επι- φατως πενθούμενον , ως του νη κατα στέρησιν και επί.

Φέρει γαρ ύπνος , ου γάρ έστιν ήδύς το νηδύς παρα τασιν δηλούντος.

το να το σουρεύω" και πόθεν δηλον , δος χρήσιν :: νηή- Νηπίαχος, παρά το νη στερητικών , και το έχω
σας ευνήας επην άλα δε περ ερύσω την βαθείαν γαρ τούτο έκ τοϋ ία η εκπεμπομένη βοή : γίνεται δε τούτο

σημαίνει το νηδύς , παρά το σεσωρεύσθαι εν αυτή τα παρα το την επί πάσαν ακοήν ιέναι λοιπόν εκ του ία

βρώματα το δυ βραχύ: τα εις μου λήγοντα ονόμα- γίνεται ρημα ιαχω.

τα, υπέρ δύο συλλαβας προπαροξύτονα , μη όντα συν-20N ηνε μία , επί ανέμων ευδία , επί αέρος γαλήνη επ!

θετα , του παραληγόμενα, συστέλλει του, οίον , έρυ- θαλάσσης.

βος , έλυμος , δίδυμος , έσυμος " το γαρ πρόθυμον σύν- Νηρίτης, σημαίνει τον κόγχον , ήγουν κοχλίαν θαλάσ
θετον· ο δε Αππίων ετυμολογείται , φησίν , άδυμος σης , δια τούιγράφεται καί τινες μέν λέγουσιν , ότι

ουκ έστιν αποδύσασθαι δια το βάθος φασί δέ τι- παρα το νηρεύς έστιν ου καλώς δε· ότι εί ήν απο

νες κατα μεταφορικήν , ότι τον βαθυν σημαίνει , τον του Νηρεύς , δια της ει διφθόγγου είχε γράφεσθαι, ως

από της νηδυος , ή έστι κοιλία . βαθύτατον δε έστιν εν αταρνεύς αταρνείτης " . ο δε τεχνικός λέγει, από του

ημίν τούτο το μέρος. Νηρηίς έστι και ουδε ούτως καλώς είπεν . ει γαρ απο

Νηδυς, η γαστηρ, παρά το ναειν' η παρά το να το του Νηρηίς , νηρηίτης είχεν είναι δια της ει διφθόν

σωρεύω : ή από του νάω το δέω , δια το εν αυτώ σε. γου , ώσπερ από του όρους ορέϊτος και εν συναιρέσει

σωρεύσθαι το έμβρυον. 30 όρειτος, ούτω και από του νηρηίς νηρηϊτης, και εν
Ν .η δυς , η γαστηρ , από του διανενήσθαι τα της τρο- συναιρέσει νηρείτης " έστιν ουν ειπείν ότι από του νω

φής , ό έστιν σεσωρεύσθαι και πεπληρώσθαι" ή ότι το κολυμβώ , γίνεται ο μέλλων νήσω , και εκ τούτου

επάρδευσις του σώματος της τροφής από γαρ τούτου νηρος ούτως δε λέγεται ο ιχθυς , εκ του νήχεσθαι,

γίνεται νάειν γαρ το δείν. ένθεν εστι το γυρεύεσθαι4), ο νηχόμενος θεός. από

Νήες των πλοίων διαφέρουσι αι μεν νήες στρογγύλι του νηρος νηρίτης , δια τού ιωτα τα γαρ από των εις

φορτιζόμεναι. το δε πλοίον στρατιωτικόν. ος , δια του ιτης γινόμενα , δια του ιγράφεται: οίον ,

Νήίον , το νηι ιώτα διάτι; τα απο τών εις αυς δια τόπος τοπίτης.

του ιος παραγόμενα, δια του και γράφετει· οίον , ναύς, Νηρείδας, και Νηρηίδας , κατα συγκοπήν τού , τας
ναός , ναίος και τροπή νήίος , και νήϊον ξύλον το Νύμφας.

προςναύν επιτήδειον ' ομοίως και το γραύς,γραόσμοN ήστης ,ούτως είρηται παρα Σιμωνίδη , παρά το έδω: :
γράϊος και γρήίος και γρηΐδιον είδος έχουσα · έστι και και ως παρά το ψεύδω , ου παθητικόν ψεύδομαι, ψεύ

όνομα όρους πλήσιον Ιθάκης , ως και " Ομηρος ημείς στης , ούτω και παρά το έδω το εσθίω , ου ο μέλλων

δ' εξ Ίθάκης , υπό Νηίου 3) , τουτ'έστιν υπο Νητω όρει έσω, έστης και μετα του με στερητικού νεέστης, ου

κειμένης" ούτω και Θήβη υποπλακίη , η υπο Πλακίω παρώνυμον νηστης ούτως Ηρωδιανός εν επιμερισμούς .

όρει. Νηστεία , ασιτία , ένδεια. το νη η διάτι ; τα παρά το

Νήσσα και νησα , παρά το διαφέρειν τη σημασία , και νη στερητικών , και το σεύω ρήμα , σημαίνει το όρμα ,
ο τόνος ήλλαται. δια του ήταν γράφεται .

Νης, είδω έστι δήμα , ο μέλλων είσω και είσομαι, και Νήπιος , παρά το στέρησιν έχειν του είπείν ή νεός

αποβολή του ο και του ε , και μετά της να στερή- πάνυ ή πλεονάζει το ν' η ήπια νοών: η παρα το νη

σεως , νηίς. 50 στερητικόν, κατα στέρησιν του είπείν και λαλείν .

Νηκτα , τα ένυδρα , παρά το νήχεσθαι και εστι κολυμ- νηέπιος , ο λέγειν μη δυνάμενος " ούτω Φιλόξενος · και

βάν. παρά το ήπιος και πράος , η νεος ήπιος " ή νέον λι.

Νηλεί χαλκιώ , η ευθεία νηλίς , γίνεται εκ του ελεώ παρόν.

έλεήσω, και μετα του νη στερητικού και κατά συγκο. Νηποινή , χωρίς ποινής , ατιμωρητί · και νηπoινoν το
πην νηλίς , ο έστερημένος του ελέους", έστι δε και νη- ατιμώρητος απο του νη στερητικού , και του ποινη, ο,

λεής , δύο γαρ ευθείαι , εξ ου και η κλητική , ώ νή. σημαίνει την τιμωρίαν και την εκδίκησιν.

λεες ουκ άρα. Νήσαντες, σωρεύσαντες νω γαρ το σωρεύω, ου και

Νήλεες ήμαρ, σκληρή ημέρα. μέλλων νήσω εξ ου και νήσος και νησσάριον και ναύς
Νηλυπος , ο ανυπόδητος.

η παν μέρος εν τη θαλάσση έχουσα, ωςτα νηκώμενα
Νημερτες , τροπή του και εις η , και κατα στέρησιν τούβο σώματα. νω το δέω , ου ο μέλλων νάσω , εξ ου και

1
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ναρόν το υγρόν , ώς φησι Σοφοκλής, Τρωϊλω , προς του πείθω πιθανότης , και από το αλείφω συναλιφή,

ναρα δε κρηναία χωρούμαν ποτά και να το σωρεύω, ούτω και από του νείφω νιφετός.

ου ο μέλλων νήσω , εξ ου και νήμα. Νικήτας, νικήτα ο κανών : τα εις ας ονόματα , από

Νήσος , παρά το νώ, ου ο μέλλων νήσω το νήχομαι :, Φύσει μακράς αρχόμενα, αποβολή του σ κλίνονται :

παν γαρ μέρος έχει εν τη θαλάσση , ώσπερ αει των οίον , νικήτας νικήτα,

σωμάτων τα νηχόμενα " ή των ναμάτων έως , ήγουν Νίσομαι, το πορεύομαι" ώφειλε δε δια της ει διφθόγ
των υδάτων της θαλάσσης. γου ανεφάνη γαρ εν τω νέομαι · αλλ' η παράδοσις

Νησσάριον , παρότι νήχεταικαι ν και εν τω αέρι αλ- το ι έχει θεματικόν. νίω ο μέλλων νίσω" το νι μα- ,'

ρετι. κρόν.

Νηστις, έντερον ούτω καλούμενον , οίονεί νήσιτος , παράτοΝοερον, το τα αόρατα νοήματα τηρούν.

το κενον είναι σιτίων και ο νήστης άνθρωπος , παρα Νόσος, παρά το έστερείσθαι του σώου.

το αυτό και το νηστεύεις παρά το στερείσθαι σιτίων Νομη, εκ του νέμω νομή και σημαίνει την τροφήν γί

το γαρ στερητικόν μόριον έγκειται. νεται παρά το νέμω το βόσκω νομή , οξύνεται: τα εις

Νηστις, ο άγευστος και νηστις έντερον παρα το η λήγοντα ιαμβικα παραληγόμενα τώ α οξύνεται , όπο

έσθίω , ου ο μέλλων έσω , εστίς και μετα του νη νη- τε προϋπάρχει δια του ι, κατα την παραλήγουσαν,

στις , ο έστερημένος των σιτίων· ούτω και η παράδο- οίον , ανατολή , ανατομή: το μέντοι ευρυνόμη , και αμ

σις και ανηστις ο γεγευμένος και το πληθυντικόν: Φινόμη βαρύνεται .

ομοίως " ούτω και γαρ η νηστις. Νόμισμα , παρά το νομίζω , νομίσω, νόμισμα ή δια
Νησί , πλοίoις τρείς ευθείας έχει , ναύς και νηύς και το νομιζόμενον μηδέν είναι και δια το νομίζεσθαι το

νεύς : και γίνεται παρά το νέο το κολυμβώ · καί2ο μηδέν όν.

"Ομηρος, αυταρ, ο χερσί νέων επεμαίετο νόστου: η δο- Νομίσματα , λέγεται εκε.ó

τικήνηί, εξ αυτού όνομα νηίστης , έπαινώ τον νηΐτην Νόμος,σημαίνειέξ · νόμος ο γραπτός δν έχομεννό
νόμον ναύς , ναός , ο κανων , δύο μόνα είσιν εις αυς μος και το νόμισμα " νόμος και την γην μερίζων : Αίγυ

θηλυκα μονοσύλλαβα περισπώμενα , ναύς και γραύς πτικός νόμος η χώρα και νόμος η συνήθεια" νόμος

κέκλινται δε αμφότερα δια του ος. αι τάξεις νόμος δε η νομή της βοσκής ", γέγονε δε

Νήφω , το μεθύω , δια του η γράφεται, ώς φησίν 'Απολ- αμφότερον , παρά το νέμω το μερίζω, ως λέγω λόγος.

λώνιος , κατα τροπής της ειδιφθόγγου εις ήτα, ως από Νόθος , ο μη γνήσιος υιος , αλλ' εκ παλλακίδος ών
του νείφω το βρέχω , τους γαρ λειποψυχούντας πολ. αι γαρ παιδοποιΐαι παρα του ποιητή λέγονται τετρα

λάκις , ύδατος ρανίσι μείφειν ποιούμε». χώς γνήσιος , νόθος , σκότιος , παρθένιος. γνήσιος

Νήφω, το εύχομαι , παρά το νείφω, από της του ύδα-30 μεν καλείται, και εκ νομίμων γάμων νόθος δε εκ παλ
τος επιφοράς , αι γαρ τούτο κεχρημένοι εισίν εγρήγοροι λακίδος και φησί , νόθον και γνήσιον άμφω είν ενί

και νηφάλιοι ένθεν και νήφειν το Φρονείν ούτως ή δίφρω έoντας σκότιον δε εγείνατο μήτηρ) ,παρθένιος
παράδοσις . δε ο εκ της παρθένας έτι νομιζομένης γεννώμενος ως

Νήχω, νω και νέω , ό έστι κολυμβώ ως ο Αριστοφά- το , παρθένιος τον έτικτε χόρυ καλη Πολυμήλη ) .

νης ίππευσιν , ένεoν εν ταις εμβάσεσι εκτάσει του ε Νόσος , δια το νοσείν το σώμα ή παρα το να στερητι
εις η , νήχω, ούτω Φιλόξενος. κον , και το σώος , ο έστερημένος του σώου , ήγουν τηςó

Νίκη , παρα το ενί δοτικήν , και ίκω το σημαίνον το πα υγείας .

ραγίνομαι , γέγονε ενίκη , και κατα κρίσιν των δύο ιι, Νοσσία , παρά το νεοσσος , ο νεωστι σευόμενος , και

εις ιώτα μακρον ενίκη και νίκη αποβολή του ε. εξορμών της γαστρος , τούτο δε παρά το νε στερη

Νίκη, παρά την ενί δοτικών και το είκω , η ενί υπο-40 τικών , και το σεύω το ορμιώ νοσσία δε η καλία.

χωρούσα " και " Ομηρος , έτεραλκέα νίκην· τουτέστιν Νόστος, παρά μέν τη συνηθεία και γλυκασμός λέγεται
ετεροκλινή. νόστος , μεταφορικώς δε , και η εις τον οίκον ανακομιδή,

Νησις , τώ λόγω του ακτίς. σημαίνει δε την μικραν από των εδεσμάτων , ως φησίν "Όμηρος , ουδέν γλυ

νήσον : Ιστέον , ότι το νήσος δια του η γράφεται , και κίον της πατρίδος " γέγονε δε παρα το νέο το πορεύο

ενος σ κατα παράδοσιν απο του νησις νησσάριον δε νέσω , νόστος και νοστω νοστήσω.
το δέ νέω ση

δια του ήτα, όθεν έστι κατά παράδοσιν.
μαίνει πέντε τρία δια του εψιλού , τα μεν δύο βα

Νησίδιον , δια του ι , από γαρ του νήσος νήσου, γέγονε ρύτονα , και το έν περισπώμενον · τα δε έτερα δύο δια

νησίου, και εκείθεν νησίδιον ούτω και από του οψά. της αι διφθόγγου και εις το νοσφισμός ..

ριον οψαρίδιον , και βιβλίον βιβλίδιον. Νοσφι , χωρίς κατ' ιδίαν: επίρρημα χωριστικών , εκ του

Νηρεύς, παρα μεν τω ποιητή δια του τι γράφεται επίκαιο νόστος , νόστου , επεκτάσει της Φι συλλαβής, γίνεται

δε του θαλαττίου και του τεχνικού δια του ήτα γρά- νόστουφι , και εν συγκοπή νόσφι και ίφι.

φεται. Νοσφιζοίμεθα , παρά το νοσφίζω · τούτο εκ του νω

Ντσος , όνομα κύριον και Νίσα έστιν όνομα πόλεως. στερητικού και του έπω το ακολουθώ, και εξ αυτού

Νήφω, νέφος γαρ ο κενος φαούς , και παρ' Αριστοφάνη νόεπι· και ώσπερ απο τού θεόφατον , κατ' αποβολης

και το νεφέλη διδάσκει. 'Απολλώνιος δε ο τού 'Αρχι- τοϋ ο και πλεονασμό του σ γίνεται θέσφατον , nai

βίου το νήφω κατα τροπήν έλεγεν γεγεννήσθαι κυρίως θεόπιν θέσπιν κατεβρόντισεν ο βλέπων όπα , ούτως εκ

γαρ, φησίν , νήφειν είρηται , κατά την του ύδατος του νοέπων , νοέπι αποβολή του ε , και πλεονασμό

προφοράν και νηφαλέωσιν , ή και εκπέπτωκεν απ ' αυ του σ νόσφι, τροπή του ψιλού εις δασυ , ο μη ακολου

του και το νεοφάς : το δε νιφετος δια του Ιώτα και θών, αλλα πόρρωθεν , και χωρίς υπάρχων και άλ

ου θαύμα' ώσπερ γαρ από του λείβω λίβας και αποβο λως · νόσφι γίνεται εκ του νόστος νόστου , νoστόφι

μαι και

1

1 ) 11. ΧΙ , 102 , 103. .ιι 2) Ω. XVI , 130. Schol.'
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και κατα συγκοπήν νόσφι.. και διάτι , γενόμενον από τα νοήματα Ρωμαϊκή δε η λέξις , δια το νότα τα
της τού νόστου γενικής ουκ εγένετο νοστούφι , αλλ ' γράμματα λέγειν.

απέβαλε το υ , και λέγομεν ότι αι πτώσεις αι επεκτει- Νότος , διότι νόθους ποιεί τους καρπούς.

νόμεναι , δια της Φι συλλαβής ') , ει μεν έχοιεν εν Νότος , τάχα δια το νοτίζειν" ή την νοτιαίαν αίρειν.

φωνήεν κατά την λήγουσαν , φυλάττουσιν αυτό , οίον, Νότος , όνοτός τις ών κατ' αποβολήν του ο. ούτως εύρος
ουράνιος ουρανίαφι , ετέρη ετέρηφι· ει δε έχουσι δύο εν υπομνήματι Ιλιάδος ονώ δε το βλάπτω.

φωνήεντα κατα την λήγουσαν, το τελευταΐον φωνήεν απο- Νότος , ο άνεμος , παρά το όνώ το βλάπτω , ο μέλλων

βάλλουσι , νόστος , νόστου , νoστόφι και συγκοπή νόσφι. ονήσω, εξ αυτού όντος και κατ' αφαίρεσιν τού ο νό
Ιστέον οτι της φι συλλαβής παραγωγή εν πάση πτώ- τος · οιονεί ο βλαπτικός των καρπών και των σωμάτων .

σει γίνεται , από ευθείας μέν, ως ετέρη έτερηφι: οδός δ'τοΝούς, παρά το νέεσθαι και ορμαν τι γαρ κινητικώτε

έτερηφι παρέλθη 2) : από γενικής , οίον, χαλκούςχαλκού ρον του νοός.

χαλκόφι, πλάγχθη δ' από χαλκόφι, χαλκός 3): απο Νουθέτημα, συμβούλημα .

δοτικής, βίη , βίηφί: " Έκτορ έφι βίσφι 4) αντί του εν Νουνέχης , σοφός, συνετός.

βία : Φρήτρη Φρήτρηφιο αρήγη απο αιτιατικής, οίον, Νυκτόβιος, ο εν νυκτί και ως ημέρα διάγων .

δεξιον δεξιόφιν , ως το , είτ ' επί δεξιόφιν 5) αντί του, Νυμφαγωγός , τα παρα το άγω συντιθέμενα δια του

επί το δεξιόν πάντος στρατού , από κλητικής, οίον, ουρα- ιωτα γράφεται , νυμφαγωγός , μυσταγωγός.

ν..αφι φίλη για είσομαι , αύται δε αι της Φι συλλα- Νυκτικόραξ, παρά το νυκτί και το κόραξ τούτο πα

βής επεκτάσεις , το αυτο μέρος του λόγου φυλάττουσι, ρα το κορον και σημαίνει το μέλαν ' η παρα το κάραν
δ

χωρίς του νόσφι και έφι : ταύτα γαρ επήλθον εις μεγάλης έχειν.

επιρρηματικής σύνταξιν βαρύνεται το νόσφιν κανων2cNoύμμον , μιλιαρήσιον , Noυμμάς τις βασιλεύς “PΡω .

γάρ έστιν ο λέγων , ότι τα εις ι λήγοντα επιρρήματα , μιαίων εποίησε και προς το όνομα αυτού εκλήθη.

συνεσταλμένον έχοντα το ιώτα, βαρύνεσθαι θέλουσιν· Νύμη , εξανύμφευτος εκ τούτου παράγωγον νυμφεύω

οίον , νόσφι , αύθι , ίφι , νέχι, ήχι όθεν και το πρωί
και όνομα δηματικών νυμφευτός το δε νύμφη παρα

αναλογώτερόν εστι παρα το ποιητή βαρύνεσθαι , οίον , το νύν φαινομένη νέα ή παρα το νέαν φαίνεσθαι: η

πρωί δ' υπ' ηοίοι ) , το δε νόσφι σημαίνει το χωρίς,* : παρά το νεόν φώς έχειν " ήγουν νεωστι φαίνεσθαι,

αποβολή του σ , δια τον κανόνα , και βαρύνεται. Νυμφίος , παρά το νύν ήμφιάσθαι καλώς ή νύν φι.

πρόσκειται έχοντα τα ι συνεσταλμένον δια το δευρί , λών νύμφην το Φι ιώτα διάτι; τα δια του ιος ονό.

νυνί , και κοί, έστι δε μίμημα Φωνής χοίρων . 'Αριστο- ματα , κατά τον τόνον διφορούμενα , δια του και γράφε.
Φάνης έχρήσατο τη λέξει το άρι και έρι επιτατικα τοι · το δε νυ , ότι νυγμόν τινα έχει η τούτου εκφώ.

μόρια, συνεσταλμένον έχοντα το ιώτα και μη βαρυνό-30 νησις.

μενα ουκ αντίκεινται ημίν, επειδή ουδέποτε ταύτα ευρί- Νυν και νυν διαφέρει το μεν γαρ νύν καθολικών
σκεται αυτό καθ' εαυτα , αλλ' αεί εν συνθέσει , ως επίρρημά έστι: τάσσεται δε επί των τριών χρόνων,

το εριβρεμέτης, και αριδείκετος , το δε ουχί ώφειλε ενεστώτος και παρωχημένου και μέλλοντος: οίον , νύν
βαρύνεσθαι· αλλ' επειδή εκ της ου αρνήσεως γέγονε , ο αγών έστι : νύν ο αγων διήλθε , νύν ο αγων έστι,

ιατ' επέκτασιν της χι συλλαβής , το δε ου παραλόγως το δε νυνί επί μόνου του ενεστώτος.

αξύνθη , ώφειλε γαρ περισπασθαι , επειδή πάσα δί. Νύν , δηλοί χρόνους τρείς , ενεστώτα νύν γαρ γένος
φθογγος τελική εις ου 1) , λήγουσα , και τα εξής: εστι σιδήρεoν " παρεληλυθότα· νυν ώλετο πασα περι"

επειδη ούν παραλόγως « ξύνθη προ της επεκτάσεως, χθών . μέλλοντα, νύν δε Αινείαο βίη πάσι Τρώεσσιν

τούτου χάριν και μετα την επέκτασιν παραλόγως
ανάξει 1 ° ).

οξύνθη 8). 4cNύνι, επίρρημα χρόνου δηλωτικον , κατ ' επέκτασιν του
Νούσον , παρά το σόον όπερ δια του ο γράφεται , και ι , από γαρ του νυν γίνεται η δια του ιώτα επέκτασις

το νο στερητικόν μόριον , και πλεονασμό του υ νούσος, δίφθογγον ούκ έχει, ωδι , νυνί , δευρί.

ως " Όλυμπος Ούλυμπος. Νυξ , παρά το νύσσω· νυσσόμεθα γαρ προσκόπτοντες

Νούς , παρα το νέεσθαι πάντοτε , κινούμενος και επι τω σκότει η παρά το νύσσω το κάμπτω, η νύσσουσα

πάντων προϊών : ό , τι γαρ ορμητικώτερον νού ; " Ομη- ημάς προς ύπνον και κλίνεται νυκτός ο κανών πάν

ρος , ουδ' όταν αυξη νόος άνερος και ωσεί πτερόν ηε όνομα έχουν επί της ευθείας το σύμφωνον τού παρακεί

μένου , θέλει έχεις και επί της γενικής πότε μεν το

Noυνεχόντως , από του νούν και έχων , σύνθετον σύμφωνον του παρακειμένου , τότε δε του μέλλοντος :
νoυνεχόντως πολλάκις γαρ απο δύο διεστώτων του

νυξ σημαίνει τρία, την σωματοειδή θεόν: ει μη νυξ

λόγου μερών γίνεται ενότης, οίον, 'Αρειος πάγος,5ο έλθοι και επί το της συνηθαίας ημϊν νοούμενον , νυ
'Αρεοπαγίτης , η νεα πόλις , οι Νεαπολίται , ταυτό κτος , νυξ ήδη τελέθη και επί της βαθείας και σκο

ταυτότης , ούτω νούν έχων , νουνεχόντως. τεινής και γνοφωδους: τον δε κατ' οφθαλμών ερεβεννη

Νοσφισμός , χουρισμός , παρά το νοστιζω : τούτο νυξ εκάλυψε.

παρα το νόσφι, σημαίνει το χωρίς, τούτο παρά το Νυος, νύμφη, ή του υιού γυνή , παρά το νεός , τροπή,
νόστος νοστόφι και εν συγκοπή νόσφι. το νόστος , έστι του ε εις ο νυός : ούτως Ηρωδιανός εν επιμερισμούς.

στώ, και μετα του νο στερητικού νοστόφι, και νόσφι Νύσσα , οδός καμπτη, ο καμπτης , παρά το έχει νυστε
και νόστος , το μη στασθαι εις αλλότριον τόπον , αλλ' σθαι τους ίππους .

εν τους οικείοις απέρχεσθαι. Νυστάζει, οιονεί νευστάζει, παρά το έπινεύειν , δια

Νοτάριος , ότι νούν τηρεί ή και τον νούν τηρών : η ο την επιγινομένην εκ του ύπνου καταφορών.

10

>

νόημα 9) .

1 ) cf. Εεντη . Μ. p. 799. τ. φρέτρηφι.

5 ) 11. ΧΧΙΙ , 107. 4 ) ΙΙ . 11 , .

2 ) 11. ΧΙ , 351. 6) 11. VΙΙΙ , 55ο.

5 ) 11. ΧΙΙ , 3ο8. 9) Οd. VI , .

7) L. είς υ . 8) Cf. fup. p . 223. ν. εύ.

10) corr . ex II . XX , 3ο7.
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Να 9 ης , η ευθεϊκ, ο νωθης , του νωθού , τω νωθεί, Νώτα , όνομα ουδέτερον ευθείας των πληθυντικών το

τον νωθην , νωθής πληθυντικα , οι νωθείς , των νω- αρσενικόν ο νώτος· ' το νω α γα προς αντιδιαστολής

θών , τοϊς νωθέσι, τους νιωθείς , ώ νωθείς ούτω κλί- του νότου , του σημαίνοντας τον άνεμον τα νώτα και

νεται και ο νωοής . ή ευθεία των δυϊκών ουκ έχει , πλην μόνων των πλη

Νώε , κύριον όνομα, παρά το νώ το κολυμβώ. και τικών τα κέλευθα , ούτω και τα νώτα .

Νωδης , ο μη έχων οδόντας. Nώτος , ο δαχύς , εξ ου και νωτήρ , και τα βαρή βαστά

Νωθής , ο βραδύς , παρά το μη θέειν αυτόν. ζων.

Νωθρος , παρά το νόθος νωθερος και νωθρος , δ εστε . Νώτα, τα μετάφρενα , εκ του οίω το κομίζω.
ρημένος του θορείν , ήγουν οξέως κινείσθαι. Nώτος, σημαίνει την ψυχήν παρα το νωτίζεσθαι αυ

ώροψ , ο μη εων εις εαυτόν αφοραν την όψιν δια τούτο τον ιδρώτι αντί δε του ο εις ω'' η παρά το νωος τις
ó

άγαν λαμπρόν αμαυροί γαρ την όψιν τα πάνυ λυπηρά. και σημαίνει την υγρότητα κατ' επαύξησιν τού ο εις :

Νωθρο,καρδιος και βραδύς κατά τον λογισμόν. ή παρα το ω ρήμα , δε σημαίνει το υπάρχω, ωτος και

ωίτερος, από της νωϊ δυϊκής αντωνυμίας , και σημαί- νωτος .

νει τον ημέτερον ούτω και σφωίτερος , από της σφών Νωχελής , και δυσκίνητος και αργος , νωχελής τις ών» ,

δυϊκής αντωνυμίας , και δευτέρου προσώπου και σημαί- ο μη κέλλων " κέλλειν δε εστί το ταχέως τρέχειν ,

νει τον υμέτερον ως σΦέτερος από του σφεϊς τρίτου αφ' ου κέλης , ο μονώνυξ ίππος και δρομικός.

προσώπου, και σημαίνει τον αλλότριον. Nώτος , επειδή των άλλων νωτίζεται μάλλον , και εις

Τώροπι χαλκώ, τώ λαμπρύ σιδήρω. τούτον ο ιδρως καταργεί ως τροπήν είναι τού ο εις ω .

Πωλεμέως, συνεχώς, παρά το να στερητικόν μό. "Όμηρος , κατά δε νότιος ρέεν ιδρως , αντί του κατά

ριον , και το λείπω το καταλιμπάνω , γέγονε νωλεπέως20 νώθου εφέρετο ο ιδρώς .

και τροπή του π εις μ νωλεμέως , οιονεί το μη λειπό. Νώτα θαλάσσης, τα επί Φως της θαλάσσης.
μενον , αλλ' αδιαλείπτως ον. Νωτιαίος , μυελός. Νωτιαίον δέρμα. Νωτιαία η

Ταμώ , εις το πωλώ. θρίξ.

ώσκω εις το γινώσκω. Τέλος το Ν στοιχείου .

>
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ανθος , εκ του ξαίνω , ξαντος ξανθός. δια τούτου πλεονασμα του και ξεινοδόχος , και τους ξένους φιλο

γαρ, φησίν , αινίττεταικαι το θερμόν και οργίλον του Φρονών.

ήρωος οι γαρ ξανθοχολοι , τοιούτοι η παρά το Ξεϊνος και ξεκινούσθαι ποιητικώς , Αιολικώς δε ξέν .

άνθος , πλεονασμα του ξ και καταβιβασμό του νας.

τόνου. Ξενηκούσθησαν , έστι ξένος , δε σημαίνει τον θαυμα

αντικός , ο μην , δια του ιδεί γράφειν , και πάντας30 στον , καιτο ακούω, και εκ τούτου κατα σύνθεσιν γέ

μήνας Μακεδόνων ουδείς γαρ αυτών την ει δίφθογγον γονε ξενακούω, ξενηκούσω, ξενήκουκα , ξενήκουσμαι,

γράφει. ο αόριστος παθητικός ξενηκούσθην , και το τρίτον των

ανθος , ποταμος Τροίας , παρα το ξανθας τρίχας πληθυντικών ξενηκούσθησαν.

ποιείν, των λουομένων εκείσε, Ξενοδοκος, ο μεν "Ομηρος τον τους ξένους υποδεχόμε

ινθος , ποιου είδους των υποπεπτωκότων τα ονόματι; νον , συνηθως ημίν. Σιμωνίδης δε και Πίνδαρος και άλ .

ειδικού το γενικόν πως έστι; χολή διαιρείται εις λοι τινές τον μάρτυρα εξεδέξαντο. Σιμωνίδης , ξεινο

δύο , εις ατμώδες και ωχρόν · γίνεται έκ τού ξαίνω- δόκησε Τελάμων, αντί του εμαρτύρησε" και Πίνδαρος

ξαντός εγράφη. ξεινοδοκών δ' άριστος χρυσός εν αιθέρι λαμπων, αντί

νθην , πυρεοειδή. του μαρτυρών.

ινθίζεσθαι, κοσμείσθαι τας τρίχας. 4οΞέστης Ρωμαϊκόν έστι το όνομα τον γαρ παρ' ημίν

1νοδόκος, εκ του ξένος και του δέχομαι , ου τινος ο εξαριθμόναυτοί σέξι και μέτρου τινός παρ' αυτούς

μέν χαρακτηρ παθητικός , το δε σημαινόμενου ενεργη- το έκτον , σέκτον , δια δε ευφωνίαν , το σέξστης έλεγαν

Εικόν . ξέστης, μεταθέσει του ξ, ούτω Φιλόξενος εν το περί

γνος , ώσπερ από το κενός κεινος κατα πλεονασμόν “Ρωμαίων διαλέξεως .

του Ιώτα, και από του ξένος ξείνος, ουδέποτε γαρ οι Ξενος , παρά το έξω ιέναι , και παρά το εκτός της ενό
Αιολείς το ι απο πλεονασμού αποβάλλουσι και διπλα- τητος " ή παρα το ξέω, ο εξεσμένος και αποκεχωρισμό

τιάζουσι το σύμφωνον , οίον , το κενος γαρ κεινος κατα νος · λέγεται δε και ξένος , ο υποδεχόμενος τον ξένον :

Ελεονασμόν του και ου λέγουσι κεννός · αλλ' από του και ο από των αλλοδαπούς ήκων και πεποίηται το

ένος γέγονε, ξέννος " και γαρ πολλάκις επί βραχείας όνομα παρα την σκήνην , τουτέστιν ο παρέχων σκέπην,

υλλαβής ποιούνται του συμφώνου διπλασιασμόν: "Ενησο ν' ή κένος 1) και ξένος , δν άγει τις εις εαυτόν

αι "Έννη , έστι δε όνομα πόλεως , ως θεράπων , θερ- και υποδέχεται , ή παρά το έξω , Tξενος και ξένος ή

Επων , και ξένος ξεννος, όρασις.

οδόχος, και Ίωνικώς τροπή του ψιλού εις δασύ : Ξενία , δύο σημαίνει , την κατοικίαν , και την μακράν
και το · ει ετεόν Κάλχας μαντεύεται , δε και ουχί. οδόν ,

. : ,

1) F. oxéros.

3 » .



415 Ξ Ε ΞΙ 416
Υ .

9
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"

έηκε ,

Ξένος , σημαίνει τρία , τον φίλον , και εν τη κοινή η εξ εμφερούς ύλης πεποιημένον · άγαλμα δε το παρα

συνηθεία λεγόμενον ύσσεται και επί θαύματος ως μηρόν , ή εκ τινος ετέρου λίθου κατασκευασμένον .

το ξένον και παράδοξον . Ξύλον , ότι ξύλος όλεϊ 3 .

Ξένος , παρά το έξω είναι η παρά τονεξευμένον είναι Ξύλον, παρά τον ξύσω μέλλοντα, δια το ξύεσθαι αυτό
από των ιδίων το ξε ψιλόν διάτι ; τα δια του ενος η δια το ξύνεσθαι και λεμνάσθαι , τουτ έστι λετίζε

ονόματα βαρύτονα είτε οξύτονα, δια του και γράφεται , σθαι" ή δια το ξηραν ύλην έχειν.

οίον , ξένος , σθένος ή δύναμις, ένος ο ενιαυτός , Ξυναυλιζόμενοι , συναθροιζόμενοικαι η συνεσθίοντες

κενός και μάταιος , πλην του αίνος και σημαίνει τον παρά το άλας εκ του άλς αλος αλιζω και συναυλίζω :

συναθροιζόμενοι δε παρα το αλιζω , αλίσω γαρ το

Ξενοφών , δεν τους ξένους νήφων , τουτέστιν ευχόμε -10 συνάγω και συναθροίζω τροπή του σ εις ξ ).

νος ή ο εν τοίς ξένοις τόποις Φονευόμενος. Ξυνάρασθαι , συναρμόσασθαι , συγκαταθέσθαι , από

Ξεστίον , δια το άπεξεσμένος του είδους ή δια το του άρω, ο σημαίνει το αρμόζω. ο μέλλων αρω , και

ακριβές του μέτρου. μέσος ηράμην , και το απαρέμφατον άρασθαι και

Ξηρα , έκ τού ξηρός , τούτο παρα το σκληρός, και απο- ξυνάρασθαι.

βολή του λ , και κράσει του κσ εις ξ , ξηρούς και ξηρα Ξυνεδέσαντο, συνδεδεμένοι ήσαν από του δέω , ο ση

θηλυκόν. μαίνει το δεσμεύω, ο παθητικός, υπερσυντέλικος έδεδε.

Ξηρόν , παρά το ξέυ, απο μεταφοράς της ύλης των μην και το τρίτον των πληθυντικών εδέδε ντο και το

ξύλων " τροπή του ε εις η , ούτω Φιλόξενος εν τω περί Ιωνικόν έδεδέσατο , τροπή του σ εις ξ· ξυνεδεδέατο

μονοσυλλάβων ρημάτων. συντάσσεται μετα αιτιατικής.

Ξηρός, εκ του σκληρος , αποβολή του και γίνεται σκηρος,20Ξυνέηκε, σήμα, και οι Αττικoί το σπή μεν εις
και κατα συναίρεσιν του κσ εις ξ ξηρός : το γαρ ξ εκ τρέπουσι, πη δε εις ξ : το γαρ συν ξυν λέγουσι , το

του και και σε σύγκειται. το ξη ήτα · τα δια του καιρος δέ σοι τοί: ομοίος δε και την συν πρόθεσιν ξυν λέ

οξύτονα ονόματα άπαντα δια του η γράφεται , οίον , γουσι την γαρ συμφοραν ξυμφοραν , και το σύμπαν

σκληρος , ξηρος , μηρος , πλην του καυστειρής αντιβό. ξύμπαν έστι δε αόριστος πρώτος ίημι το γινώσκω και

λήσαι '). αισθάνομαι , ήσω, ηκα , και το τρίτον ήκε, και πλεο

Ξιφος , παρά το ξέειν ή παρά το οξύνεσθαι προς φο- νασμώ του ε , έηκε , και μετα της ξυν προθέσεως ξυν.

νόν η παρά το ξύω ξύσω, ξύφος και ξίφος το ξι

Ιώτα τα εις φος ονόματα ου θέλουσι τη ει διφθόγ. Ξύτρα, χλανίς .

γω παραλήγεσθαι· οίον, έριφος , στέριφος και ξιφος Ξυστίδια, περιβόλαια.

και εί τι όμοιον και άλλως , το ξι ιωτα διάτι ; τα εις30Ξυνή ια , κοινά πράγματα.

Φος ονόματα ουδέτερα δια του τι γράφεται: οίον , ξί. Ξύνιον , επείθοντο , η μεταφορα από των επί σκοτών

φος , αρσενικόν στέριφος , έριφος.. βαλλόντων , ξυνθειν γαρ , το επί το αυτο , τη του συμ

Ξηνος και επίξηνος , ο κορμός δια του ήτα" εν ώ τα βουλεύοντος φέρεσθαι γνώμη.
κρέα ξαίνονται λόγος : το ξι δε ότι εν τω γράφε- Ξύλον , παρά τον ξύσω μέλλοντα ουδεμία γαρ ύλη

σθαι 2) , πλείον των άλλων ξαίεσθαι τον χαρακτήρα προς το ξύειν επιτηδειοτέρα". ένθεν και ξηρόν πάν

αυτού , έχει μακραν γραφήν άλλοι δε ότι η τούτου γαρ το ξυόμενον ξηρόν γίνεται .

εκφώνησις , ωσεί ξύσματός εστιν ήχος , από σιδήρου Ξυμβαίνων , συμβαίνων.
γινόμενος. Ξυνεδρώγη , συνερράγη , διελύθη , από του ρήσσα και

Ξηραίνω, έκ τού ξηρός, τούτο, παρά το σκληραίνω, μέσος παρακείμενος έδρηγα , και ο υπερσυντέλικος έρ

τούτο παρά το σκληρός, αποβολή του λ , και κράσει του 4ο . ρήγειν , και τροπή του και εις ω , - ερρώγειν και συνερρών

κσ εις ξ , ξηρός. γειν , κατα τροπήν του σ εις ξ , ξυνερώγειν.

Ξίρις, δια τουιώτα. έστι δε είδος αρωματικού φυτού Ξυνθήματος, συνθήματος έστι δε σημείον , η πρός: ή .

ιστέον δε ότι τινές μέν των λεξιγράφων , δια του και γρά- φθεγμα διδόμενον επί γνώρισμα των οικείων εν πολέ

φουσιν αυτο , τινές δε δια της ει διφθόγγου , λέγεται μω ή ετέρα τινί επιβουλή.

δε ξίρις, εξ ου και τα ξιρία : ο μέντοι, Ωρος έν τή Ξυνθακος, συγκαθεδρος.ο

οικεία ορθογραφία δια της ει διφθόγγου γράφει , εν Ξυνήνα, έκ τού κέω, κέεμαι , κείμαι , η μετοχή κειμε
δε τώ υπομνήματι της ορθογραφίας των ηρώων επι- νος από της συν προθέσεως παρα Αττικούς λέγεται'

κρον την δια του και γράφει. γράφεται δε διά του ιώτα , ξυν, γίνεται όνομα ξυνός. εκ τούτου ξυνειος , και το

επειδή τα εις ρος βαρύτονα ου παραλήγεται τη ει ουδέτερον ξύνειoν , ώσπερ κοινών κοινείον , και διαιρέ

διφθόγγο , οίον, έρις , δημις, ίρις, Σίριςόνομαπόντο σει Ιωνική ξυνέίον και τροπή του ε ει η ξυνήίον " και1.

λεως Φοινίκης κίρις έστι δε είδος ορνέου , Τίρις, ή ευθεία των πληθυντικών ξυνήία.

Βούσιρις, "Όσιρις , ούτω και ξίρις ", πρόσκειται βαρύτο- Ξυνίστωρ , συμπράκτωρ, σύμβουλος , συγγνώστης παρα
να , δια το χειρίς χειρίδος , σημαίνει δε το χειρομά- το είδω ρήμα το σημαίνον το γινώσκω, ο μέλλων είσω

νοίκον. εκ τούτου τστωρ και συνίστωρ ,

Εοανον, παρα το ξέω ξέκνον και ξόανον . Ξυνωρίδα, ζυγήν κυρίως δε επί των ημιόνων ορεύς
Ξόανον , και βρέτας και είδωλον διαφέρει ξόανον μεν γαρ ο ημίονος.

γάρ έστι το έξεσμένον είδωλον , λίθινον ή ελεφάντινος Ξυνός , κοινός , οίμαι ώσπερ τις συνός , ή, συνων τινι :

ή ξύλινου βρέτας δε τω βρότο όμοιον , ήτοι χαλκούν, παρά την ξυν πρόθεσιν.

>

"
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Ο Α
413Ξυνωρίς, σημαίνει την δυάδα , και την αδελφότητα Ξυνωρίς, επί δυσί: ζεύγος επι πλειόνων · ούτω τα τέ .

γίνεται εκ του ξύνωρος , και μετά τινος συναρμοζόμενος θριππα ζεύγη λέγουσι.
τούτο εκ της ξυν Αττικής προθέσεως , και του άρω το Ζυρον , παρά το ξύειν ράον.

αρμόζω εκ τούτου ουν ξυάρρος, το θηλυκόν ή ξυν:

αορος, και ξυναορίς , και κράσει του α ο εις ω, ξυν- Ζυρον , παρά το ξέρω γίνεται ξυρόν.
ωρίς.

Τέλος του 2 στοιχείου.

Α Ρ Χ Η
Τ Ο Υ Ο ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.

9

.

με

0" ο , άρθρον , υποτακτικών , μεταχθέν εις αντωνυμίαν "Όγε και, όδε σύνδεσμοι , μετα του πρώτου της πρωτο

αναφορικών και έθος γαρ τω ποιητή τα υποτακτικα τύπου αντωνυμίας και μέν γε εν συνθέσει έστι , έγω.

των άρθρων εις αντωνυμίαν μετάγειν , ότε ουκ έχει γε , σύγε , ο δε δε εν παραθέσει , εγώδε,σύδε ,
υποκείμενον εις και συνταχθή το δε ένεκά σφιν ,αντιτο μετα του τρίτου ανάπαλιν. ο μέν γε ένα παραθέσει,

και
τούτου χάριν τω δ' επετοξάζοντο 1) , αντί του έτοξά- γε " ο δε δε εν συνθέσει , όδε , ήδε , τόδε.

ζοντο. τον δ' απαμειβόμενος , αντί του , προς τούτον Όγδοας, από του άγειν δύο τετραδάς, η αγοδυές τις
"δε , σημαίνει το ο εξ , άρθρον προτακτικών και υπο- ουσα πολλας γαρ άγει δυάδας.

τακτικών, και αντωνυμίαν τρίτου προσώπου αναφορικού, "Ο γε , δύο μέρη λόγου εισιν , ή όν ; δύο : ο άρθρον , γε

ο γαρ βασιλής , αντί τούτου , ο μεν ούτι τόσον τελέ. σύνδεσμος. εν συνθέσει έστιν ή ένα παραθέσει; παράλ

θει κακόν , ένδοθι μίμνον , τουτ'έστι , νύν δε τούτο ληλος σύνταξις έστι λέξεως, εκάστης τον ιδίον τόνον 2)

μεν υπάρχει κακόν · αντί του ότι: λεύσσετε γαρ τότε φυλαττούσης : τα επεκτεινόμενα δια της δε, δια της

πάντες και μοι γέρας " αντί του διο , τoίoυ γάρ κε πα- γε ουκ επεκτείνονται , τoίoς τoιόσδε, τόσος τοσόσδε ,

τρος δ και πεπνυμένα βάζεις και εις το αλλότι. τοσόσγε ου λέγεται, και τα επεκτεινόμενα δια της γε ,

ο , ότι κατά περίκλασιν φωνής έκφωνείται το όνομα20 δια της δε ουκ επεκτείνονται , οίον , εγώ έγωγε , εμοί

του στοιχείου , η δε εκφώνησις εμφερής εστι τω χα- έμοιγε.

ρακτήρι.

Ο δείνα , αι υπέρ μίαν συλλαβην μονοπρόσωποι αντιΟαροι, αι γαμεται , παρά το δμού αρηρέναι, ομόαροι . νυμίαι θέλουσιν έχεις δίφθογγον , αυτός , εκείνος , ου
Οβελίσκος , παρά το οφέλλειν , και εις μήκος αύ- τος , μόνον το όδε ουκ έχει τούτου χάριν το ο δείνα

" å

ξεσθαι .

έχει την ει δίφθογγον · πρόσκειται υπέρ μίαν συλλα
Οβελος, το ο πλεονασμός έστι: έστι γαρ δημα βάλ. βήν , δια το μίν, και σφίν μονοπρόσωποι δε λέγονται

λω , και από του βάλλω ρήματος , τρία γένη γεννών- αυτα , επειδή ουκ έχουσι πρώτος και δεύτερον πρός

ται " και εκ του εκβάλλω γίνεται βολή και βουλη θη- υπον , κατα την ακολουθίαν το γαρ εγώ , συ , ουκ εισί

λυκόν· και βάλλω βελος οξύτονον , και πλεονασμώ τούτων αλλα του 1.

του ο . το βε ψιλόν.

30ο δεΐνα , δια της ει διφθόγγου ώσπερ γαρ το νεα .Οβελος , παρά το βελεί έoικέναι .

πόλις δύο ονόματα εισι, καθ' εν υποκειμένου3 τινές δεΟβελος οβολου διαφέρει οβελος μέν γάρ έστιν εις αν λέγουσιν , ότι μία λέξις εστίν , και ου δύο , οι τινες

διαπείρονται τα κρέα , μέλλοντα οπτασίθι: οβολός δε κακώς λέγουσιν · ει γαρ ήν μία λέξις , ουκ ώφειλε

μέροςδραχμής.

κατα πτώσιν εναλλάττεσθαι η άρχουσα , οίον , ο δεϊνα
อ

Οβολος , ο εξ αργυρίου άγει γράμματα τρία , ομοίως του δείνατος , τω δείνατι της γαρ μίας λέξεως εν τη

και ο από σιδήρου και άλλως , οβολός και αυτος εν κλίσει φυλάττεται η άρχουσα , φιλάνθρωπος Φιλαν

αργυρίοις έτυπωτο : όγδοον δε ήν και τούτο της θρώπου , φιλανθρωπω " τούτο δε δια της ει διφθόγ

ουγκίας,ουκ εξαργυρίου , αλλ' από σιδήρου πεποιημέ- γου γράφεται, εχούσης ούτω της παραδόσεως , και ίσως

νος , οβολος δε ούτος ήν ήν δε και έτερος όβολος πλανηθείσης, εκ του , τινας λέγειν , ότι μία λέξις

εξ αργυρίου πεποιημένος , τυπτόμενος ων , ο ήν λεπτό-40 εστίν οι γαρ λέγοντες , ότι μία λέξις έστιν , λέγουσιν,

τατον , όγδοηκοστόν δέ έστι της ουγκίας " λέγεται γαρ ότι παρά την όδε αντανυμίαν γέγονε ο δείνα, και εν

εν τώ Λεβιτικό τόδε δίδραχμον είκοσιν οβολοί " ότι δε συναιρέσει ο δείνα " άλλως τε δε , δια της ει διφθόγ

τέταρτόν εστι της ουγκίας το δε τέταρτον ενδείξαμεν. γου γράφεται, ότι αι υπέρ μίαν συλλαβην μονοπρός

"Όβριμος , ο ισχυρός το βρι λωτα διάτι ; τα δια του ωποι αντωνυμίαι , θέλουσιν έχεις δίφθογγον : olov,

ιμος παράγωγα, υπέρ δύο συλλαβας, μη όντα παρα εκείνος , ούτος , αυτός , χωρίς τού όδε τούτου χάριν

το σχήμα και σήμα και φήμη συγκείμενα , δια του και και το ο δείναι δια της ειδιφθόγγου γράφεται.

γράφεται. γίνεται εκ του βρι επιρρήματος , σημαίνει δέ “Ο δείνα , αντωνυμία , του δεινού , τον δείνα λέγεται

το μεγαλώς και ισχυρώς , βρίμος , και πλεονασμα του ο και ο δείν του δείνος, τον δείνα .

όβριμος: έκ δε του βριμώ ρήματος , και μετα της εν Ο γκάνος, ο επικαμπης σίδηρος , εκ του κάμπτω , εξ ου

προθέσεως εμβριμώ , σημαίνει το επιτυμώ. 5ο λέγεται και όγκινάριον και διόγκινον και τριόγκινον.

" Ο βρυζος, παρά το αβρόν , δε σημαίνει το τρυφερόν : 'Ογκιον δε το αγγείον , εν και τα σίδηρα εκβάλλουσι.

4 .
και εις το βάον.

όγκοι γαρ αι γωνίαι των βελών , εξ ου και όγκία τοΟβριμοεργος, μεγαλοεργος, μεγαλοπράγμων. μέτρον , και όγκος ή υπερηφανία , και το μέγεθος του
" Ο γε, ούτος, το ο αντωνυμία , το γέ σύνδεσμος.

πόσου.
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' Οταίσμος, οδόντων τρισμός. "Όζος, ο κλάδος , εκ του έξω το καθέζομαι , οιονεί το

"Οθε και δεν διαφέρει όδε μέν γάρ έστιν αναφορικώς ,: εγκαθήμενον και εμπεπαρμένον το ξύλο λέγεται δε

εοι δε δεικτικώς , και μόνον κατ' επέκτασιν. και μεταφορικώς , επί της γενεάς" ή εις ον κάθηνται

"Όγδοας λέγεται οιονεί όγδοξυας παρά το δύο άγειν , δι- οι νεοσσοί , εκ του νεωστι σέβεσθαι .

χοτομουμένη γαρ, και τα ταύτης μέρη εις μονάδας " Όζα , και περισπώμενον οζώ , οζέσω , ώζεσα , και προς
καταντ'. διαιρείται γαρ εις τέσσαρα και τέσσαρα " και αζεσεν , ώσπερ πιέζω πιεζώ.

τα τέσσαρα εις δύο, και το δύο εις μία, και μία ει δέ "Οθεν ψιλούμενον , επίρρημα ευχής σημαντικόν , προς. ·

τις είπα ότι τούτω τώ λόγου, και η τετρας ώφειλεν ογ- αντιδιαστολήν του όθεν δασυνομένου , τοπικού επιρρη

δρας λέγεσθαι , διότι και αυτή , διχοτομουμένη έρχεται ματος · εκ γκρ του έθεν του γραφομένου δια του ε,

άχρι της μονάδος, διαιρείται γαρ εις δύο , και τα δύοίο όπερ και πλεονασμό του ι , γίνεται είτε , γέγονε του
εις μία και μία , λέγομεν, ότι αι ετυμολογίαι ουκ αντι- , το, οίον έθεν , όθεν , ώς τισι δοκεί.

στρέφουσιν. Ιδού γαρ λέγεται σίτος παρά το σείεσθαι, "Οθι, ώσπερ από το υψόθεν υψόθι, ούτω και απο

και ου μόνον ο σίτος σείεται , αλλα και κριθή και του όθεν όθι διαφέρειν το 3θεν του άθι: ότι το μεν

άλλοι καρποί , και ου παρα τούτου λέγεται η κριθή, ότι επίρρημα εστι τοπικόν , και δηλοί την είς τόπον

ή άλλοι καρποι σίτος . σχέσιν το δε όθεν την έκ τόπου .

Oδίτης , ο πολίτης , αμφότερον δια του ι , τώ λόγω Οθνείαν, σημαίνει την ξένην και θαυμαστή γέγονε
του λογχίτης. δε παρα το νόθος νοθείος , και κατ' υπερβίβασιν

Ο δωδός , όδω και δωδα. οθνείος. και το θηλυκόν οθνεία και παρά το νόθος ,

“Οδός, παρά το έω το εισπέμπω , έω , οδός , ως σβέω νοθεύω , νοθείος , και μεταθέσει του ν οθνείος .

σβοδος , και μεταθέσει του β εις π σπoδoς , εκ δε2οοθόνη, το 9ο μικρόν διάτι , γίνεται εκ του οθω, το
τού έν η οδος διασύνεται. επιστροφήν ποιούμαι , οιονεί το μαλακον, και ευένδοτος ,

"Οδυνάται, παρά το εσθίειν και έδειν την ψυχήν , ματα και επίστροφον .

το σην έδερι κραδίην. 'Οθόνη, έστι θέω το ελαύνω , τούτο καθ' υπερβιβασμόν

“Οδός σημαίνει τον βίον , την ένεδραν , την κοινώς νοου- έθω το καίω , και εξ αυτού του ελαύνω οθόνη. ου λέ

μένην οδόν , και μέτρον οδού. γεται δε το λευκόν μόνον οθόνη, αλλα παν λεπτών

“Οδοπόρος και οδοιπόρος , οδοιπορείν , εκ του οδος και ύφασμα , όθεν ευχερώς υπό ανέμου ελαύνεται.

του περύ , γίνεται οδοπορία , και πλεονασμό του 'Οθόνη, παρά το όθω , δηλούν την κίνησιν , όθεν το,
οδοιπορία . ουδ' όθομαι κοτέοντος " αντί του ου κινούμαι , ουκ έτι

Οθνείον , υπέρθεσις στοιχείων ως άριστος αριστείον, στρέφομαι και το ψεθνή δ' επενηνοθε λάχνη γίνεται

κόταμος κοσταμείον , νόθος νοθείον , και μεταθέσει30 δε απο του ενόθω, ήνοθα, ενώνοθεν , αντί του ενέ
του ν , όθνείον , τον νόθον. κειτο . όθύνη ούν ή ευκίνητος , δια την λεπτότητα.

"Όζος, παρά το άζω, άξεις και δειν , το εγκαθήμενον δύναται δε οθόνη το λεπτόν και διαφανές ιμάτιον, καθ'

τω περιπεπαρμένω ξύλα . αποβολην του μ , παρά το όθμα , το όμμα , δθμόνη
Οδύνη οδινος διαφέρει. οδύνη μεν γαρ επί του ελα- και οθόνη.

Φρότερον πονείν λέγεται , και κλίνεται οδύνη οδύνης: Οίονεί , εκ του οίον επιρρήματος είκασμού , και του

η δε ώδες επί του δριμυτέρας και βαρέως πονείν τας ει συνδέσμου.

τιιτούσας είρηται, και κλίνεται ωδίς ωδίνος. Ο ? άρθρον , πόσα σημαίνεικαι τέσσαρα. άρθρον προτακτι

Όδύνη, παρά το έδω , το εσθίω , ή την ψυχήν και το κον αρσενικός πληθυντικόν: οι δε θεοί παρ Ζηνί κα
σώμα έδουσα , ήγουν έσθίουσα . θήμενοι ηγορόωντο και το υποτακτικον , άγχού Κυκλώ

Οδώ, σημαίνει τέσσαρα δδώ το όζω και πνέω , και4ο παν , οι σφέας σινέσκοντο 1) : και αντί της ουτοι αν

ωδία ή οσμή, και μετα του δως μορίου , δυσωδία. οδώ τωνυμίας , ως το , οι μεν παρα νηυσι κορωνίσι θωρήσ.

το μερίζω, εξ ου και ωδία και ευωδία και καλή οσμή. σοντο και άρθρον αντωνυμικόν και συζυγoύν τη εμή

εδώ το αδια εξ ου και ωδία ή ωδή, και ευωδία η καλή σοι, ήτις έγκλιθείσα σημαίνει αντωνυμίαν , αντί του

ωδη, κατ' επαύξησιν του ο βραχέος εις ω. εδώ το αυτώ ήδε δε οι κατα θυμον αρίστη Φαίνετο βουλή

πορεύομαι, εξ ου και οδία η οδος , και ευοδία η καλή ορθοτονούμενον σημαίνει εαυτώ , ή ολίγον οι παίδα εοι

οδός , δια του ο μικρού . κότα γείνατο Τυδεύς 2) .

Οδύσσεια, δια της ει διφθόγγου, πρώτον μεν ότι τα Ο αυτά, ώσπερ λέγεται σφείς αυτοί και σφών αυτών,
δια του εια προπαροξύτονα " πόθεν. 'Οδυσσεύς ; παρα και σφίσιν αυτοίς , και σψας αυτούς , ούτω και επί των

το εν τη οδώ ύσαι τον Δία. ενική, οι αυτώ.

Οδυσσήα , Οδυσσεύς δε είρηται από της ιστορίας.go0 o κασιγνήτoιο , του ιδίου αδελφού.

'Αντίκλειαν γαρ φησί την Οδυσσέως μητέρα , εγκυμο- Oιο κασιγνήτειο , ευθεία ος, ου, και Ιωνικώς οιο. ο
νον ούσαν , οδεύουσαν το ήμιστον όρος της Ιθάκης, κανων , οι Ίωνες και οι Θετταλοί τας εις ου γενικας,

ύσαντος πολύ του Δίος , υπό γωνίας τε και φόβου τας από τών εις ος ευθείων γινομένας , δια του

καταπεσούσαν , αποτεκειν τον Οδυσσέα , και δια του. προσφέρουσι.

του αυτος ταύτης της ονομασίας έτυχεν : επειδή κατα Ο οί , δύο μέρη λόγου , ο άρθρον , και οι αντωνυμία.

την οδόν ύσεν ο Ζεύς.
Ολγιο , ανοίγω και εις το υπειγμένος .

Οδυσσηος, παρά το οδύσασθαι , ή έστι το οργίζεσθαι.
Οδώδα , πόθεν έστι σημα οδώ, ο μέλλων έδωσαν, ο Οιδήσεις , Φλεγμoναι φυσήσεις.

παρακείμενος όδια , ο μέσος ωδα , και 'Αττικώς οδώ- Οιδαίνει , όγκούται , Φλεγμένει.

δα , εξ ου και οδυσσηπως το ω. 6.Οϊδα , έστι ρήμα είδη βαρύτονον και περισπώμενον , και
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δηλ.ο το επίσταμαι : του είδα και παρακείμενος είδα : πορεύομενοι, ήγουν νεκροί , τούτου και παρακείμενος

τροπή του και εις οίδα κατα Αιολείς. ωχα , ο παθητικός ωγμαι , ώκτω· εξ αυτού οίκτος,

Οία , ο κανων δι' ου το πηδάλιον φέρεται εκ του οίω ο έπαθάνων· οίκτος δε βαρυτόνως ,οίκτος δε βαρυτόνως , ο επί θανάτω

το κομίζω. θρήνος.

Οιδαίνειν , θυμούσθαι , επαίρεσθαι , φυσάσθαι, από Οίκτος και οικτιρμος διαφέρει οίκτος ) μεν ο κτιζό
του οιδαίνω , τούτο παρα το φώ, ο σημαίνει το προϊώ , γί- μενος" οικτιρμός δε ο λόγος του οικτείροντος.

νεται φοιτώ , εκ τούτου δε φοιταίνω , και αποβολή του Oίκτρως , ελεεινώς , αθλίως.

Φ και τροπή του τείς δ , οιδαίνω , συντάσσεται μετα Oικέτιν, θεραπαινίδα , δούλην.

δοτικής. . Ομος , η οδός , παρά το οιμήσαι , ό εστιν ορμήσαι.

Οίδμα , το κύμα , εκ του οιδώ το εξογκούμαι , οιδήσω,1cΟίμος οίμης διαφέρει: οίμος μεν γαρ αρσενικώς η οδός :

οίδημα , και συγκοπή οίδμα. οιμη δε ή ωδή θηλυκώς , εξ ου και παροιμία , δια το
Oιζυρος , μοχθηρός , επίπονος , ταχύς : το ζυ μακρόν: περί την οδον λαλείσθαι .

επειδή τα είς ρος οξύτονα υπέρ δύο συλλάβας, ότε Ομος,όρμημα , παρά το εν τοίς οίμοις , τουτέστιν εν
έχoυσι την τρίτης από τέλους μακραν φύσει και θέσει, ταϊς οδοίς άδεσθαι. εξ ου και παροιμία . και εις το

πάντοτε έχουσι και την προ τελους μακράν, οίον ετοιμασία .

οκνηρός , διζυρος , ισχυρός γίνεται παρά το δίζυς, Οιμώζω , στενάζω , εκ του ώμοι σχετλιαστικού επιβδη

τούτο παρά το οι σχετλιαστικός επίρρημα , όπερ πλεο- ματος , εξ ου και ώζω: έκ τού ούν του ώμοι επιρρή

νασμα της μοι συλλαβής , οίμοι , και οιμόζο , κατα πα- ματος γίνεται καθ ' υπερβίβασιν οιμώζω, ο παρατατι

ραγωγήν "ζω , και εξ αυτού οιζύω κατα παραγωγήν, ως κός ώμωξον , και ώμωξα, διφορείται το μω μέγα

πληθω πληθύω , και διαλύσει της οι διφθόγγου, οιζύω20 εις το αρμόζω.

και διζυρός. Oιμωγήν, ησύχιον , θρήνος , στεναγμιόν.

Oική ες και οικείοι διαφέρουσι , οικείοι μέν γαρ , οι κατ' Οίμωσται , θρήνοι, ησύχιοι , μάλλον παρα το οίμοι , και

επιγαμίαν προσήκοντες οικίες και άπαντες , οι εν τη εστι θρηνώδες επίφθεγμα.

οικία τυγχάνοντες τη αυτή. είτε οικέται, είτε ελεύ- Οίνος , παρά το όνώ το όφελώ· έπειτα δε καυτός ονήσεται
θεροι " και "Ομηρος όφρ' ίδωμεν , oικήας , αλοχόν τε αί κε πίησθα" ή παρα το οίς , και σημαίνει το πρόβα

φίλον και νήπιον υιόν. τον οι παλαιοί γαρ εγαλακτοτρόφουν , προ του ευρεθή
07μη, ή ωδή , παρα το εν τοις οίμοις , τουτέστιν ταίς ναι τον οίνον , και τον διονυσιακών καρπών.

ödois ūdercu . Οίνος , παρά το οιήσαι ημάς πίνοντας : 'Αριστοφάνης :
Ο ικτίρμων και οικτιρμος δια του ι , εν γαρ απο του οίνον ετόλμησαν εις επίνοιαν λοιδορείν και άλλως ,

με απαντά, και φωνήεν βραχύ, ως το οικτιρμός , δια30 παρά το οίος οίνος, ο οιήσεως ημάς πληρών : η παρα
του και γράφεται , εαν γαρ φωνήεν μακρόν απαντα, το όνώ το όφελώ όνος και οίνος .

ως το οικτείρησον , το κτει δίφθογγος , εκ του Οίνος , παρότι πινόμενος οίει τον νούν , τουτ'έστι φυ

οικτείρω δε γίνεται οικτιρμός , το δε οικτίρμων εκ του σιελ και αμβλυοπεί , και εν ημέρα ως εν νυκτί διάγειν

οικτος . ποιεί.

Oιμώζειν , παρά το οίμοι , ομοίως πέπονθα οιμώζειν Οινοχοος, πιγκέρνης και τον οίνον έγχέουν και οινο
παρά το οΐμοι , ως παρά το αιαι αιάζω. χοή το κύαθον .

Οίκαδε του οίκοι διαφέρει: οίκαδε το εις την οικείαν Οικονομώ, παρα το οικονόμος διαφέρει οικονόμος και
οικίαν πορεύεσθαι. οίκοι δε το είς ετέρου τινός. Φείδωλος " οικονόμος μέν γάρ έστιν , ο Φρονήσει και αγ

Οίκαδε , επίρρημα τοπικών και διατί έστι προτέρα η χοινία 2) ποιούμενος την έξοδον των διαφερόντων αυτού

έν τόπο την είς τόπον και επειδη ει μη εν τόπω ής, εις4ο χρημάτων. Φείδωλος δε και πολλά μέν εισδεχόμενος δι
τόπον ου δύνασαι απέλθειν . δόναι , ολίγα δε πάσχων.

Οίκαδε τού εις οίκον διαφέρει το μεν γαρ εις την Ολος , ο μόνος έστιν εις ενός εκ τού είς γίνεται είος,

οικείαν οικίαν βαδίζειν , οίκαδε φαμεν το δε εις έτερον και τροπή του και εις ο γίνεται ολος , και ψιλοϋται η

εις οικον " και εις το αγορείν . γαρ οι δίφθογγος , εν ταις υπέρ μίαν συλλαβην λέξεσι

Οικείοι και οικιακοί διαφέρουσι. οικείοι μεν γαρ οι ψιλούται ει μη το μ επάγοιτο " σημαίνει δε το μόνος.

κατ ' επιγαμίαν προσήκοντες οικιακοί δε πάντες εν τη οίος δε το αναφορικών δασύνεται " τα γαρ ευρισκόμενα

αυτή οικία όντες , είτε δούλοι είτε ελεύθεροι. κατ' αποβολήν ψιλοϋται ή γεννώντα ψιλον εν τη

Οικονομία έστι πράγμα μη οφείλον γενέσθαι" γίνε- αρχή δασύνεται : οίον , ποίος , οίος , τόσος όσος , πη
ται δε δια συγκατάβασιν και ωφέλειαν τινών . νίκα ηνίκα και εί και ορφανός.

Οικονομία , εκούσιος μεγέθους συγκατάβασις , προςςοοίμωγαι, θρήνοι, ήσυχοι μάλλον , παρα το οίμοι , 3,
σωτηρίαν τινών τελουμένη. εστι θρηνώδες επίφθεγμα .

Oικέται , εις το δούλοι . ολος και οίς · και εις το οίνος , και αν και όλων .

Οικόπεδον , παρά το οίκος και το πέδον τούτο παρα Οι αντωνυμία ορθοτονείται η εγκλίνεται» ορθοτονείται.
το έξω το καθέζομαι , έθον και πεδόν.

και τι διαφέρει τα άρθρα τα προτακτικά των υπο.
Οικος , δια το υπό τινών κοσμείcθαι ή δια του την τακτικών και το γαρ οι άρθρον ήν , αλλ' έστιν αντωνυ

ύλην κείσθαι ή διότι οικείται η παρα το είκω το μία τα γαρ άρθρα μη επαγόμενα ονόματα , προς και

υποχωρώ , εις δν υποχωρούμεν. υποτάσσωσι μετάγονται εις αντωνυμίαν διαφέρει δε

Οικοδομώ , εκ του οίκος και του δένω , το οικοδομώ. ότι το μεν προτάσσεται και δασύνεται μόνον το δε

Οίκτος, σημαίνει τον θρήνον έστιν οίχω το πορεύομαι, υποτάσσεται και δασύνεται και οξύνεται.

και η μετοχή οίχόμενος και κατoιχόμενοι , οι κάτωβOίσετε , βήμα προστακτικός πληθυντικόν , ενεστώτος
2

1) L. οικτός .. ο οικτις . 2 ) F. αγχινοίς .
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και παρατατικού έστι γαρ οίσω μέλλων, και μεταγε . Οιονοπόλοι , εις το όνειροπόλοι.

τα ο μέλλων εις ενεστώτα ώσπερ έστι και το άγω Οιωνοίσι , σαρκοφάγοις ορνέοις" το νοι διφθόγγι: α !

άξω· άξετε Πριάμοιο βίην ούτως έστι και τον οίσω εις σι πληθυντικαί δοτικαί , επεκτάσει Ιωνική γίνον

μέλλοντα του ενεστώτος '), ουκ έχει , και μετάγεται ο ται " ολωνός , ώστερ ταρα το κοινώ , κοινώσω , κοινα

μέλλων εις ενεστώτα και γίνεται οίσω" τούτο μεταγό- νός , ούτω και από του οιώ, το μονώ , ο μέλλων οίύσα ,

μενον μέλλοντα ουκ έχει τα γαρ από μελλόντων με- και εξ αυτού ολωνός , μόνον γαρ το ζώον αυλίζεται.

ταγόμενα εις ενεστώτα , άχρι του παρατατικού κλίνονται. ο παρακείμενος οίωκα, ο παθητικός οίωμαι , ο αόρι

τούτο το προστακτικόν. στος οίθην , το εμονώθην το οι διφθογγος , παρα
Οχη , επίρρημα σχετλιαστικών , και αποδεκτικόν . το ολος , δε σημαίνει τον μόνον · και εις το γελοίος.

Οίτος , ο θάνατος , παρά το oι και το μοι στεναγμούτοΟτοις , δοτική των πληθυντικών , παρά το ολος , δ δηλοί

επίρρημα , παρ' οις μεν και τον μόχθον δηλοί παρέ- το μόνον το δε οιος εκ του μία , αποβολή του μ, ία ,

πεται γαρ τοϊς μοχθούσι , το οι λέγων . "foς , πλεονασμό του οι οδος: εξ ου επίρρημα χρονικών
ΟΤσθα , ειδώ ρήμα έστι περισπώμενον , ου ο μέλλων δηλωτικόν ολος.

ειδήσω· "Ομηρος " μη δη παντας εμους επιέλπεο μύ- Ο κλάσαι, παρά το κλάσαι , κατα πλεονασμόν του ,

θους ειδήσειν. το ειδύ παράγωγον εΐδημι , ως τιθώ και εστι κλάσαι , δια το ώσπερ κλάσεις 5) υπομένειν τα
τίθημι , δεύτερον ουν πρόσωπον εϊδης , επεκτάσει εί- γόνατα.

δησθα , και τροπή του ε εις ο, κατα Αιολείς οίδη- Όκλαδιών και οκλαζειν , παρά το έγκλάν και κάμ
σθα , και συγκοπή οίσθα" και απο μέν του ειδήσω πτειν τα γόνατα εν τω καθέζεσθαι· όθεν και κλαξ

μέλλοντος ειδήμων: από δε του είσω είδω , αποβολή επίρρημα.

2007ουλος , το γένειον , όταν εκφύειν άρχηται , η πρώτη

' Όιστος και βέλος και ίος και βιος διαφέρει είρηται βλάστησις των τριχών.

* δε τόξον , όταν, τείνεται εν τη νευρά , παρά το τάζω οιωνός , όρνις, γυν , ότι και χωρίς μίξεως πέφυκε
το τανύω , τάζον και τόξον οιστος δε όταν φέρηται πολλάκις τίκτειν εξ ανέμους ούτω φασί κυρίως επί

και βαστάζηται το τόξον εκ του οίω το κομίζω , και" των γύπων οιωνούς , ούτω γαρ κατά φύσιν ποιούσιν το

Φέρω , και διαλύσει οίστός . βέλος δε το συστάδην και εξ ανέμου τίκτειν · λέγεται δε και οιωνός όρνις μαν

μακρόθεν , αλλ' εγγύθεν βαλλόμενον , και οίον κρα- τευτικός , δι ' ών έλεγον τα συμβησόμενα, βλέποντες και

τούμενον τοϋ βέλους έν τή χειρί. ίος δε παρα το δημι εποίουν σημεία είρηται ολωνιστική , παρά την των αν

το πέμπω , όταν μακραν που πέμπεται από της νευ- θρώπων οίησιν ήγουν νόμισιν.

ράς βιός δε απ' αυτής της βίας, ήτοι συντονίας και οκνος , έστι κινώ και μετα του στερητικού α άκινος,

στάσεως είρηται: ή ότι οι αρχαίοι δι' αυτού τα προς30 και κατα συγκοπήν άκνος , και τροπή του α εις ο όκνος,,
τον βίον είχον , ήγουν τα προς ζωήν εκέκτηντο , θη- ο μη κινείσθαι ημάς ποιών ή παρα το καίνω το κε

ρώντες ή κυνηγούντες. πτω" ο γαρ κόπος κόπτει την δύναμιν και εις το

'Οτομαι, δια του δώσα. ώσπερ γαρ από του στομαι γι- φόβος.

νεται οίομαι κατά συναίρεσιν , τον αυτον τρόπον και " Ο κνος, ο ποιών ακινήτους τροπή του και εις ο.

από τού οίομαι γίνεται κατα διάλυσιν του οι οίομαι. " Ο κρυόεις, ουδέπου οκρυόεντος ανέπνεον , αντί φόβιος,

ΟΤστρος , ο λεγόμενος μύωψ : έστι δε ζώον υπόχαλκος ήτοι παρα το άκρον , ακρυόεις και όκρυόεις, ο ακρότατος

την μορφήν , όπερ εαν εισέλθη εις τα ώτα των βοών, και άκρατος φόβος και κρυους και φόβου ποιητικός

εξοιστρεϊν αναγκάζει τους βοάς και Καλλίμαχος » και πλεονασμα του ο .

βούς σόον όντε μύωπα βοών καλέoυσιν αμορβή 1) : Οκ έλλει, προσορμάται , εκρίπτεται · είρηται επί των

οίχομαι , παρά το έχω, το ελαύνω , οίχω" ή παρα το4ο νηών.

είκω οικώ , εξ ου και οικουμένη , oικoύμαι, και τροπή ολοκαύτωσις , παρα ολοκαυτώ · ετυμολογείται δε

του και εις χ , και αποβολή του υ οΐχομαι. ταρα το όλον καίεσθαι το ιερειών.

Ο ϊχεται , περιπατεί , τρέχει , και οιχήσω. Ο κρεβαντες , εφ' ων άκρων έστασιν , οι υποκριταί

το πορεύομαι, και οιχώ το περισσεύομαι. ακρίβαντές τινες όντες· ο δε ακρίβας παρα το άκρον
Οίω , εις το ανύποιστος και ελκύω , και αλα. δια του Ιώτα συνετέθη , ως και παρά το έργον αργι

07ων, ο μεν ποιητης αεί και εν διαστάσει χρήται μο- κέραυνος.

λοΐεσθαι, και αίγες ομοίως δε και επ' ευθείας ενικών: Οκτω , γράφεται δια του και επειδή ουδέποτε λέξις Ελ

τοϊσι δ' οίς λάσιος. ' Αρίσταρχος και Πτολεμαίος οκαι ληνική απλή οξύτονος εις ο λήγει, πλην της υπο τρό
'Ασκαλωνίτης , ο μεν εν διαστάσει , ο δε εν συλλήψει θέσεως .

αναλογωτέρως δε εν διαστάσεις καθότι πολλά εισιν ονό-σοΌλβιόδαιμον , ο τόνος και τα εις ων σύνθετα ),

ματα , επ ' ευθείας εις τις λήγοντα δισύλλαβα • ουδέν την των απλών φυλάττουσι κλίσιν , χωρίς του Λακε

εις υς , πλην του ύς ) , σημαίνει τον χοίρον. δαιμον , και παλαίμον ", σημαίνει δε τον έμπειρον της

Οιoπόλοισι , η ερήμοις, εν οίς έστι μόνον πολεϊσθαι, παλαιστικής γίνεται δε εκ του πάλειν και του αίμων,

και έστιν ανατρέφεσθαι" ή μέρους , εν οίς άν τις πορεύ- και σημαίνει τον έμπειρον , η ευθεία ο Λακεδαίμων,

οιτο διασήμερον ή εν οίς οίες ανατρέφονται , οίον ομοίως και όλβιοδαίμων : η γενικη ολβιοδαίμονος τα

όπου νέμονται τα πρόβατα. σύνθετα την των απλών φυλάττουσι κλίσιν · το απλούν
" Όίς , Ιστέον δε ότι το δίς ή ευθεία των πληθυντικών δαίμονος" τα δε κοινα τα γένει δια τουτου ο μικρού , ο

δια τούι γράφεται από γαρ του όίες γέγονε, κράσει δαίμων γαρ και η δαίμων τι διαφέρει πλούσιος , εύπο

του , και ε εις ιωτα μακρόν * ) . ρος , άφνειός , όλβιος , ευδαίμων , ευτυχής , μακαρίου και

Ο ίχω ,

>

4

1

1) Corr. 2) vid. Fr. 46.

nilul ad sem . c . Eiymolog. M.

131 . 3) ουδέν - υ. de dial. p . 225. 78.

4 ) vid. Koen. ad Gregor. ν . Απόλλων.

Ρ . 5 ) an κλασιν ? € 6 ) cd . Ειναι . Μ .
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διαφέρει πλούσιος μέν γάρ έστιν , και πολλήν ουσίαν του πλοίου , τον ναύσταθμον , τον αρμών , των αγωγών

έχων εύπορος και εις τας επιβαλλούσας χρείας υπάρ- του ύδατος και την στάθμης ή τον ζυγος και το μέ

χων ανενδεής : αφενειος και από ενιαυτού την τροφήν τρον, και το μήκος του όφεως , και την δύναμιν.

συλλέγων ένος γαρ ο ενιαυτός: όλβιος δε ο τέλειαν Όλκα δες , πλοία.

την ευδαιμονίαν έχων , οίον, ολόβιος: ευτυχής δε ο ζων Όλκη, άγει γράμματα τέσσαρα,
ήδέως και αλύπως. σημαίνει δε όλβιος τον ευδαίμονα Ολιγοστος , έκ τού ολίγος ολιγοστός : επί πηλικότη

και πλούσιον και εις το πλούσιος . μακάριος δε , ο τoς τάσσεται .

πάντοτε εν αγαθοίς ών.
"Όλμος δε εκλήθη δ., το ολλύειν και φθείρειν τα έg

Ούλον, το υγιές , ούλε τε και μέγα χαίρε , αντί του βαλλόμενα υπερον δε το κόπανον .

υγίανε . το Ολοκαυτώματα , εκ του καίω και του όλος γίνεται

"Ολβιος ευδαίμονος διαφέρει : ευδαίμων γάρ έστιν ο ολοκαυτώ δημα , και εξ αυτού ολοκαύτωμα " το δε ολο
πλούσιος και ευτυχής πταίων δε κατά τινας καιρούς: καύτωμα πάλιν εκ του Ολοκαυτώ, τούτο παρά το όλος

περί την τύχην και εις το πλούσιος. και το καίω , ή παρά το όλώ το Φθείρω , και το
"Όλβιος , ολόβιός τις ών , και όλον βίον έχων , τουτ'έστιν καίω .

ολόκληρον. και εις το πανόλβιος. "Όλος του πας διαφέρει όλος έφ' ενός τάσσεται , οίον ,

'Ολετήρες , Φονείς , αφανιστεί. όλος κατατέτρωται ο άνθρωπος πας δε επί πλειόνων

“Ολη , παρά το όλος τούτο παρά το όλώ το πληρώ : οίον ο πας άνθρωπος κατατέτρωται.

διάτι δασύνεται και το ο προ του λ ψιλούται πλην του Ολοφυρόμενος , κυρίως το μετα τιθμού των τριχών

όλος. τούτο δε δείκνυται εκ της συναλοιφής δασυνόμε- κλαίειν. Καλλίμαχος ολόψατο χαίτας ): αντί του. 1

νον εφ' όλην την οικουμένην . έτιλλε.

"Όλεθρος, ο θάνατος , παρά το όλώ το συστρέφω , "Όμβρος, παρα το βάρος , και μετα του επιτατικού και

ολέσω , ώλεκα, ώλεσμαι , και εξ αυτού όλεθρος και άβαρος και πάνυ βαρυς , και τροπή του α εις ο βαρος,

γράφεται εν μέν τή απλότητι δια του ο , εν δε τη και εκβολή του α , και πλεονασμό του και όμβρος "

συνθέσει δια του ω. οίον , πανωλεθρος. ετυμολογείται ετυμολογείται παρα το ομού Θεϊν.

δε παρά το όλους θραύειν. " Όλυμπος ο ουρανος , θεού οίκητήριον , οιονεί όλολαμ

Όλέκοντο , εκ του όλώ ολέσκω , κατ ' ένδειαν του σ πής τις ών , και σελήνης και αστρων.

ελέκω ρήμα και το παθητικόν όλέκομαι, ολέκοντο Ομήλιξ, ο ίσην ηλικίαν έχων γίνεται δε εκ του

απόλλοντο " παρατατικός Ιωνικώς άρχεται από του ο, ομού , :και του ήλιξ τούτο εκ του παλλω το κινώ

και γίνεται άκλιτον" τα δε τοιαύτα μέλλοντα ουκ έχου- πάλιξ· και αποβολή του π και τροπή του α εις η

σιν , επειδή από μελλόντων μετήχθησαν· οίον , όρσεο30 ήλιξ.

Λαομέδων" άξετε Πριάμοιο βίην , γέγονε δε ώσπερ από Ολυμπία και Ολυμπιας διαφέρει. 'Ολυμπία χωρίον
του αρέσω , πλεονασμα του και αρέσκω , και από του έστι της Ιλιακής μοίρας , ενώ τα Όλύμπια ετελούντο

μεθύω, μεθύσω, μεθύσκω, ούτω και από του όλώ όλε- ' Ολυμπιας δε σημαίνει την πανήγυριν εκ του χωρίου

σω ολέσκω , και κατ' ένδειαν του σ ολόκω" διο και ου της Ολυμπίας τοίνυν , εν ό χώρο οι αθληται ήγωνί

κλίνεται . ζοντο, ολυμπιας ωνομάσθη η πανήγυρις , ή της Ολυμ

Όλίγον και μικρών διαφέρει. το μεν γαρ ολίγον πίας εορτή.

επ' αριθμού , το δε μικρών επί μεγέθους τάσσεται» Ολοφώίος θηρ , κατ' επαύξησιν τού ο εις αι .

"Όμηρος" δίφρoν αεικέλιον παραθείς , ολίγην τε τρά- Ολύρα , η κριθή και όλυρίτης άρτος και της κριθής.
τεζαν . 'Ολύρα, είδος κριθώδους καρπού , ζειά ή γαρ, κριθηη

'Ολιγωρία , παρά το όλίγον και το ώρα , και σημαίνει4ο Εξάστιχος , ο σίτος τετράστιχος ή δε όλύρα δίστιχος
την Φροντίδα και η συντελούσα προς το ζην " το δε ολί- και όψιμος.

γον και αντί του ουδαμώς είρηται · "Όμηρος ή ολίγον "Όλος, παρά το ξω το πληρώ έλος και όλος και εις
οι παΐδα έοίκοτα γείνατο Τυδεύς , αντί του ουδαμώς :

και εις το ώρα. Όλούσθαι , εις το λευκώλενος , και ωλέναι.

'Ολίσθημα, εκ του ολισθω · τούτο δε εκ του ολισθος : Ολοή , η όλεθρία , και όλοής.

τούτο παρα το ολοθεϊν , ήγουν μη τρέχειν. 'Ολο ώτερος, εκ του όλους γίνεται , έστι συγκριτικόν
"Ολισθος , σημαίνει τον συμποδισμόν γίνεται παρά το και αντί του απλού λαμβάνεται το γαρ δικαιότατος

• όλως τεσθαι , και εστι πορεύεσθαι ή παρά το όλως και όλοώτερος παρά τω ποιητή , αντί του απλού λαμ

θέειν κατ' αντίφρασιν. βάνεται.

" Όλμος, εν ώ τύπτουσι τας κριθας , και το των μυρε-σο'Ολυμπία, σημαίνει δύο , τον ουρανον και το όρος,
ψών , εν ώ καταλεαίνουσι τα παχύτερα των παχύτε- παρα το ολόλαμπος είναι τοις άστροις " ή παρά το όλ.

ρων υπερον δε λέγεται το κόπανον. λύειν τους ώπας. και η μεν πρώτη ετυμολογία μόνον
"Όλμος , στόμβος , η δυς , παρά το λύω λύομος , και εκ- επί του ουρανού αρμόζει η δε δεύτερα και τω όρει,

βολή του υλόμος , και καθ' υπερβιβασμόν του ο όλμος : ως τω αγχινεφεί , και ουρανομήκει όντι.

η παρα το άλλο το πηδώ. Όλώ, εις το ούλομένην.

"Όλμος όρμου διαφέρει όρμος μεν,γάρ έστι λιμήν, Ομαδος, θορυβος, κραυγή , παρά το όμου αυδέν.:

όλμος δε μυρεψικόν τι σκεύος εις ο κόπτονται τα εί- "Όμαιμος , ο αδελφός ομόαιμος.
δα τα μυρεψικά το Ιγδίον λεγόμενον παρ Ιταλοίς. "Όλαλα, απωλέσθην , πόθεν έστι βήμα όλώ , ό εστι

'Ολκος , παρά το έλκω, έλκος , έλκος παρά το έχω απολύω, ου ο μέλλων ολέσω , ο παρακείμενος αλεκα ,

όχος" σημαίνει δε πολλά. το πλήθος , την έκτασινθο ο μέσος όλα , ο αττικός όλωλα .

>

το χήρα.

1) Porc. ex H. in Dian , 76. 77.
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Ομαιχμία , συμμαχία , παρά το αίχμή και το ομού, τραπείν είχε το ψιλόν εις διασύ : δρούμεν ουν ότι

γίνεται ομοαιχμία , και συγκοπή ομαιχμία . σημαίνει δε κατά διάλεκτον Ιωνικήν οι γαρ Ι.ονες τοίς δάσεσι

την ειρήνην συμβαίνει γαρ ειρηνευόντων τινών ομού αντι ψιλών χρώνται: το αφικόμεθα γαρ απικόμεθα,

τας αιχμας έχειν.

και το ουχί ούκι, ούτω και το ηυθ' ομίχλη. Ούτ' ομίχλη.

“ Ο μαρτώ, παρά το ομού επίρρημα , και το άρω ρήμα “Ομοίωμα ειδώλου διαφέρει το μεν ομοίωμα τινός

βαρύτονον , οιονεί μού αρμόττω· και εις το παρο- έστιν ίνδαλμα και απείκασμα" το δε είδωλον ουδεμίαν

μαρτούντες .

υπόστασιν έχει.

'Ομβρoβλυτείς , έστιν όμβρος και βλύω, και εξ αυτού “Ομόδουλος συνδούλου διαφέρει ομόδουλοι γάρ εισιν ,

όμβροβλυτώ , όμβροβλυτείς το δε βλύω παρα το οι μετασχόντες όμοιας τύχης δουλικής σύνδουλοι δε

βρύω, εξ ου γίνεται βρύα τα της θαλάσσης· τούτοτο οι αλλήλοις δουλεύοντες.

παρα το δέω :

τούτο παρα το ύω το βρέχω · έκ τού Ομην, κατά το όνομα της σελήνης λέγεται" μήνη γαρ

βλύω γίνεται βλύζω.

αύτη ερμηνεύεται τη "Έλλαδι φωνή , δια το μη μένειν

Όμβρηματα, εκ του όμβρω , όμβρήσω το δε όμβρω

παρά το όμβρος " ή παρα το βάρος, καθ' υπερβίβα- Ομφώες, δύο ώτα έχοντες.
σεμόν άβρος, τροπή του α εις ο και πλεονασμό του μ " Ο μφαλος, κυρίως επί του ημετέρου σώματος το μέ

όμβρος, ο βαρέως φερόμενος ή παρα το ομού και το σον και είρηται παρά το ομπνείν , ό εστιν αναμπνείν ,

δόος , όμορος και όμβρος, επειδή το o ου δύναται είναι παρ' δ' και όμπνος και δημητριακός καρπός : το δε βρέ
προ του ρ , είτε κατα διάστασιν , πλεονασμά του μ ' φος κατα γαστρος ον δια του ομφάλου αναπνοί και

και γίνεται όμβρος.

τρέφεται μεταφορικώς και επί τού ζυγού και επί της

“Ομηγερεές , επίρρημα αθροίσεως, δμού συνηγμένοι 20 ασπίδος, και επί των άλλων το μέσον . άλλως· ομφα

γέγονε παρά το ομού , και το αγείρω το συναθροίζω, λος , οι μεν παρά το φύλλω έoικέναι , ό εστι μηρίου :

εμοάγειρος, ομοαγείρεος, διηγερεώς.

εκκρεμές γάρ έστιν εν αρχή , προ της αποτομής : οι δε

Ομοέστιος, ομόοικος: εστία γαρ η οικία .

από του περί αυτον ειλεΐσθαι το γεννώμενον οι δε

Ομηρία , η αντιπροσώψις , και η Φελία και η λέξις. απο της επιβρύων εμφύσεως οι δέ οίον οπλαλόν και

Ομηγύριε, σύνοδος , συνάθροισμα , συνελεύσεις πλήθους. ομπαλόν , δι' ου τοϊς ομμορίοις η ομπνη επιχορηγείται ,

Ωμηλικία, ομήλιξ ομήλικος , σημαίνει δε την ίσην τουτέστιν η τροφή: διο και την Δήμητραν τον τρόπον

ηλικίας έχοντα" γίνεται εκ του ομού και του ήλιξ.. ουσαν , κυρίως 'Ομπνείαν Αιολείς ονομάζουσι κατα

τούτο εκ του πέλλω το κινώ πάλιξ , και αποβολή του χρηστικώς δε και επί της ασπίδος , και επί των άλ

πι και τροπή ήλιξ.

λίων το μέσον , απο μεταφοράς του ημετέρου σώματος.

"Ομηροι, παρά το άρω το αρμόζω , οι επι ειρήνης και300μοκλήσασκε, γίνεται παρά το όμοκλή, ο σημαίνει

ομονοίας διδόμενοι παίδες ενέχυρα : το μη ήτα διάτι; την απειλήν. παρα το κέλλω , το προστάσσω , και το

παρα το άρω το αρμόζω.

ομού , γίνεται όμοκέλλη και συγκοπή ομοκλή: η απο

Ομιλείν, επί του πολεμείν , παρά το ομού και την του καλώ και ρήμα ομοχλώ , ο μέλλων ομοκλήσω , ο

είλησιν των νεφών : το μι ιώτα. τα παρα το είλω μη αόριστος αμόκλησα, και το τρίτον ωμόκλησεν και ωμο

κατά το άρχον μέρος λόγου συντιθέμενα , δια του κλήσασκεν έλθωμεν δε και διαλάβωμεν περί αυτών

γράφεται :οίον , όμιλος , ομίχλη πρόσκειται , μη ιστέον , ότι ταύτα Ιωνικα , και γίνεται δια του σκ .

κατα το άρχον μέρος λόγου συντιθέμενα δια το είλι το τρίτον τρόσωπον απο μεν βαρυτόνων όντα , έχουσι

πους ο όφις ιστέον δε ότι το ομιλία όνομα τριχή Φωνήεν προ του σκ , το ε , οίον, τύπτεσκε , λάβεσκε ,

λαμβάνεται επί του συνείναι και συμπολιτεύεσθαι , και λέγεσκε , υπεσταλμένου του πρώτου αορίστου , περί ου

διαλέγεσθαι κατα την φωνήν, και τρίτον επί του πο-40 μετ' ολίγον είρηται και τα της πρώτης συζυγίας των
λεμείν χρήσις δε του μεν πρώτου το πιστόν υμών περισπωμένων και τα της πρώτης των εις μι ομοίως

ύ Λακεδαιμόνιοι , της καθ' ημάς αυτους πολίτας τε και το ε έχουσι τρο του σκ. οίον , μυκώ, μυκάς , έμυκον ,

ομιλίας " ούτω γαρ Φησί Θουκιδίδης , τη δημηγορία των μύκεσκε· τα δε της δευτέρας συζυγίας των εις μια και

Κορινθίων , πολιορκουμένης της πολιδαιας , υπο Αθη- εν τω παρατατικά και εν τω β αορίστω , δια του α

ναίων ' , του δε δευτέρου, του καθ' εκάστου μεν τη εκφέρεται , πτώσει το σκ. οίον , ίστημι, στην , στά

ομιλία καλείν "Έλληνος, μάλλον του δε τρίτου , το σκεν' τα δε της τρίτης συζυγίας των περισπωμένων

προς "Έκτορα παρά τω Ομήρου ειρημένον ήμεϊς δ' έν . δια του ο εκφέρεται προ του σκ ,

θαδε όντες όμιλέομεν Δαναοίσιν , αντί του πολεμούμεν οίον , έχρύσουν , έχρύσοσκεν " τα δε της τετάρτης συ

αυτούς.

ζυγίας των εις μι , συστέλλει το δίχρονον μόνονπρο

Ο μεν και ο δε , σύνδεσμοι, αρσενικού ονόματος, έναρ-50 του σκ : οίον ζεύγνυμι, έζεύγνυν, έζεύγνυς, έζεύγνυ,
θρος μεν και η δε , θηλυκού ονόματος , έναρθρον ζεύγνυσκεν" έδων έδυς έδυ, δυσκεν · ο δε αόριστος πρώ.

ομοίως.

τος επί των βαρυτόνων και επί των περισταμένων

"Όμιλος , η άθροισις , το πλήθος, παρά το όριού είλεϊ . και επί των εις μί, το α έχουσι προ του σκ, οίον ,

σθαι λέγεται δε και ο θόρυβος , από της παρακολου- πλάσκε , γραψασκε " το γαρ κεχρεωστημένος α του

9ησάσης εν όχλω ομιλίας.
τρίτου προσώπου ανεδέξατο ενταύτα το γαρ τρίτον:

Ομια , σημαίνει το ευρώ δια του και γράφεται τα πρόσωπον του αορίστου πρώτου , ως εν τοις προλαβού

γαρ εις χω ου παραλήγεται τη ει , πλην του στείχω. σιν ειρήκαμεν δια του α ' και ώφειλεν , έτυψα , έτυψας,

Ο νίχλη, παρά το μή έχειν την είλησιν των νεφών : έτυψεν " ) εκείνος , κατ' αποβολής του σ · αλλ' επειδή

ή παρά το τοις όμμασιν παρέχειν αχλύν. δασύνεται : ως είρηται , ουκ ηδύναντο τα τρίτα πρόσωπα ομοφωνείν

το οναρ προ του ενός και δασύνεται και πως παραβο κατά τον αυτον αριθμόν , και κατά την αυτην διά
μ :

το ποιητή λέγεται , ηυτ’ ομίχλη · ει γαρ έδασύνθη, λεξιν , και τροπή παρηκολούθησε το α εις ε , και

και των εις μι,

9

1 ) L. έτιψα .
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γέγονεν έτυψεν εκείνος . ενταύθα δε επειδή προσερχο- Ονείρωξις , η δια των ονείρων Φαντασία " η όψις και
μένου του σκ , ούκ έστι ομοφωνία του τρίτου προς- εν τοίς ενυπνίοις όνειρώττω γαρ το ρήμα , αντί του

ώπου προς το πρώτον πρόσωπον , προσήλθε το κεχρε- δι' ονείρων βλέπω το δε όνειροπολεϊν εγρηγορήτως επί
ωστημένον α, οίον , τύψασκε , ποιήσασκε · ταύτα δε ενύπνιον » το γαρ τοΐς πολλούς από του φαντάζεσθαι

οι Ίωνες " οι δε ποιηται κατά μίμησιν των Ιώνων πολ- σημαινομένου , τούτο παρα τους πεπαιδευμένοις το όνει

λάκις και το πρώτον και το δεύτερον πρόσωπον ποι- ροπολεϊν δηλοί · φαντάζεσθαι δε κυρίως εστι το φαί

ουσιν · οίον , τύπτεσκον , χαίρεσκον , τύπτεσκε , χα

νεσθαι .ρεσκε λέγει δε και ο "Αμβρων , ότι τα προσλαμβά- Όνειρώττειν , ονειρώ , ο μέλλων ονειρώσω, το δι' ονεί

'
νοντα ταύτα κατά το τέλος , αποβάλλουσι κατα την μων βλέπω· δια της ει διφθόγγου · παν γαρ (παρα )

άρχουσαν , και γαρ το έτυπτε ποιούσιν οι Ίωνες τύ-το το όνειρος γέγονεν.

πτεσκεν, αποβάλλοντες εκ της αρχούσης συλλαβής, και ' Όνειροπόλος, ώσπερ γαρ, οιωνοπόλος λέγεται, ο μάν
προστιθέντες κατά το τέλος δια τούτο το έτυπτεν εν τηςκαι ο περί τους οιωνους αναστρεφόμενος , και αιγοπό

τω τύπτεσκεν αποβάλλει το ε της αρχούσης. επειδη λος , και περί τας αίγας , και συγκοπή αιπόλος και θυη

óτα ποιητικα Ίωνικα , ταϊς ιδίαις μετοχαϊς θέλουσι πόλος , και περί τας θυσίας αναστρεφόμενος , ούτω και

συνέρχεσθαι , οίον, έτυπτε ,τύπτε δ' επιστροφάδην,
και περί τους ονείρους πολών, και αναστρεφόμενος όνει

προς την τύπτων μετοχών ήψατο , άψατο δ' ημιόνου ροπόλος.

ταλαέργού , προς την άψας μετοχών ήκουσα , ήκου- "Ονυξ , παρά το νύσσειν , πλεονασμό του ο , οίον ,
:σαν διατι δε είπον ταϊς ιδίαις μετοχαϊς , και ού τους άνυξ , και ανοίγων την σάρκα εν τω φύεσθαι, ήγουν

ιδίοις ενεστωσι; δια το είπεσκεν τούτο γαρ τη είπων προκύπτων.

μετοχή συνάρχεται , ου μην τον ενεστώτι έπω γάρρό"Όντως,
έπω γάρρο" Όντως, αλήθως , κατα αλήθειαν ή του όντος ακρι

·

εστιν ο ενεστως , εξ ου και το εννέπω , ταύτα μεν εν βης κατανόησις. το πρώτον επίρρημα , το δεύτερον με

τούτοις .

τοχή.'Ομοργνω, εις το απομόρξατο.

Ονομήνω, ρήμα υποτακτικόν , εκ του ονομαίνω' ώσπερΟμόζυγος , γαμετή , σύμβιος.

παρα το πήμα γίνεται πημαίνω , και κάρα καραίνω,“Ομοφροσύνη, ομόνοια .

και εν συγκοπή κραίνω , ούτω και παρα το όνομα γίνε
ται ονομαίνω.

Ομοφάλα, στρογγυλον.

*Ονος , το ζώον , δια του ου νοείν η ώνιον, είναι η

Ομπνία , η Δημήτηρ, παρα το ομού πνέω.

Λυκό

παρα την όνησιν την εξ αυτού γινομένην εν τοις έρ

Φρων 1) και κτήσιν άλλην , ομπνίαν κειμηλίων .

'Ομφαξ , οίον , ωμόφαξ , η ωμή εις το φαγείν . 30Όνος , παρότι όνητον , ήτοι ωφέλιμον εν τω βαστάζειν

“ Ο μόσφυρος, ο αδελφός , δια το περί τα αυτα τα ή δια το νωθρον υπάρχειν.
σφυρα της μητέρος πεσείν γεννηθέντα.

Όνώ, εις το απώνασθα , και οίνος , και όνειρος , και"Ομφην , Φωνήν, κληδόνα , φήμην θείαν , ή ονείρου

η ονοτάζων έκφαυλίζων.φάντασμα..

* Ονομα , από του νέμω το μερίζω γίνεται ρηματικών,
Ομώνυμόν έστιν , όταν δύο πράγματα μόνον ονόματι όνομα , οίον νομα , και πλεονασμό του ο όνομα.

κινουσιν *) , ως επί εικόνος και του Παύλου τα γαρ "Όναγρος , παρά το όνος και το άγρος το δε όνος παρά

:

αμφότερα λέγεις άνθρωπον , αλλά μόνο τα ονόματι το όνώ το ωφελώ: πόσα σημαίνει όνος; δύο : το ζώον ,
κοινωνούσι " τώ δε πράγματι διαφέρουσιν .

ως το , ως δ' οτ' όνος παρ' αρουραν των ) και την τι
Ομοσπονδους , φίλους.

μην του αγοραζομένου ως το , υίος δε Πριάμοιο Λυ
Ομόροφοι , ομόσκηνοι , σύσκηνοι.

40, κάονος ωνον έδωκε 1) : και γράφεται δια του ω.
Ομολόγως, συμφώνως.

"Οξεία, δια της ει διφθόγγου , ότι τα από τών εις υς
Ονείατα , βρώματα , τα όνησιν παρέχοντα.

δια του εια γινόμενα θηλυκα , δια της ει διφθόγγου
Όνειδος, παρά το όνώ , το μέμφομαι, και το είδος γράφεται , οίον οξύς οξεία , δεύτερον δε ότι ανεφάνη

το κατα το είδος μεμπτόν · τινές δε παρα το ονήσα- το και χωρίς τού ι , λεγομένου αυτού τρίτον , ότι οξεία
σθCu' ίσως δε πάν το ον πλημμελές τότε φαίνεται , λέγουσιν οι Δωριείς δια του ήτα· έθος δε έχουσι το

ως έγκειται το είδεται , ό εστι φαίνεται .

ητα εις ει τρύπειν .Ονειρος και όναρ , παρά το όνώ το ωφελώ και τα Οξυδέρκεια , εκ του οξύς και του δέρνω το βλέπω
είρω το λέγω πολλούς μεν ωφελούσι , πολλούς δε οξυδορκία δε εκ του οξυδορκώ.

βλάπτουσι το νει διφθόγγω τα δια του ειρος δη- "Όξος , παρά το οξύνειν τας αισθήσεις εν τω γεύεσθαι
ματικα δίφθογγον έχει.

5ο σημαίνει δε και όνομα ποταμού , και γράφεται δια
νω , σημαίνει τέσσαρα. ενώ το ωφελώ, εξ ου και
όνησις ή ωφέλεια , έπειτα δε κ'αυτος ονήσεται και Οξέως , σφοδρώς , ταχέως.

το μέμφομαι, εξ ου και ο μέλλων ονόσω, ως το ένθα . Ο ξύδροπον , ταχέως δέποντα, οξύτερον βλέποντα.
κεν ουκέτι έργον ανήρ ονόσαιτο μετέλθων» σημαίνει οξυεσπέστερον, οξύτερον βλέποντα.

»Ξε και το βλάπτω σημαίνει και το αγοράζω , ως το οξύ ω , εκ του οξύς , τούτο δε , ως παρά το χέω χούς
ευνοσάμην δούλην και ονώ το απολαύω.

χούς , και πλέω πλατος πλατύς , ούτω ξέω ξοος ξούς,ειρος , ήτοι παρά την όνησιν , οίον , παρά το όνώ και εν υπερβιβασμώ οξύς : το
αντιδιαστελλόμενον τω

το ωφελούμαι , όνειρος, ως παρά το πέπω πεπειρος: αμβλεί.

παρά το ονείρειν και λέγειν , η κατα μετάθεσιν του "Όου , ούτινος , άρθρον υποτακτικόν το 8, το δε ου λέγεται

και νόειρός τις ών.

6ο πλεονασμός. λέγει δε Ηρωδιανός , ότι ο πλεονασμος

γοις.

>

>

του ω.

1) 13. 1264.
2 ) μόνον etc. Corr . ex Lequentibus.

3 ) 11 , XI , 557.
4 ) 11. ΧΧΙΙΙ , 746 .)
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τον οικείον τόνον φυλάττει , οίον, ήνδανεν , έήνδανεν, του όπις , δε σημαίνει την επιστροφήν θεών όπιν ουκ

ώρακα εώρακα , ει δε ουν και το ο κατα πλεονασμόν αλέγων · το σω μέγα " τα εις α λήγοντα επιρρήματα

εγένετο, ώφειλεν είναι δου περισπωμένως ουκ έστι δε δια του ω γράφεται , πλην του δεύρο και άπο.

πλεονασμός αλλα διαίρεσις ", και τι διαφέρει διαίρεσις Ο πλκς , ή ευθεία η οπλη, παρα το έπω, το ακολουθώ ,

πλεονασμού και διαφέρει, ότι ο μεν πλεονασμός του αυτον γίνεται οπλή.
τόνον φυλάττει , οίον , είκοσιν , εείκοσιν · η δε διαίρεσις Οπλοτέρων , αντί του νεωτέρων: ποιου είδους των

διαλλάττει τον τόνον , οίον ής και σημαίνει την ιδίαν, παραγώγωνκαι συγκριτικού τη δε φωνήαντί του απλού
γίνεται έης: έης το πρίν γ' εράασθε '). αγορώντο ήγο- παραλαμβάνεται και γίνεται παρά το όπλον, και μάλλον

ρόωντο 1 ): ούτως ούν ού όου το πνεύμα εις ο δασύ όπλα φέρειν δυνάμενος , ως και τον γέροντα .

λέγει ο Ηρωδιανός, ότι τα πλεονάζοντα φωνήεντι εντοΟπλή, και κυκλοειδής πους των κτηνών , οίον , βοών , προ
λέξεσιν από φωνήεντος δασυνωμένου αρχομέναις , μετα- βάτων και των λοιπών των εχόντων μικρας όνυχας ,

ληπτικά γίνονται του δασέος πνεύματος , οίον , ήνδανεν εν τοις τών οπισθίων ποδών .

έήνδανεν , ώρακα εώρακα " ούτω και οι δου.

ρπος, σημαίνει την ποτίαν την λεγομένην τάπησον , το

"Οπάζειν , κατόπιν διώκειν , ή το περιποιείν , ή το κα- της συκής γάλα: το των δένδρων δάκρυον , το σκαμω-

ταφέρεσθαι , ή το επιλέγεσθαι.
νιν , το κνίκον.

Οπιπτεύω, δια του ιωτα παρα το όπτω , το θεωρώ, Όπιθεν, άνευ του σ , δε λέγειν μετα του σ όπισθεν

γίνεται οπτεύων και οπιπτεύω και λοιπον ευλόγως δια έστι γαρ το πλήρες οπίσοθεν εγκείσθαι δει ούν το σ.

του ιγράφεται , επειδή από πλεονασμού έστιν ου- "Ομηρος δε αναγκή του μέτρου άφη , όπιθεν σάκος βάλε

δέποτε δια της ει διφθόγγου διπλασιασμός γίνεται λεκτέον μόνως όπισθεν.

οίον , θώ τιθω , πλω τιπλώ.

20'Οπωροφυλάκιον , εκ του οπώρα και του φυλακή το
" Ο πα, γένους θηλυκού , έκ τού έπω το λέγω , ο μέλλων δε φυλακή παρα το φυλή : τούτο παρα το φυλάσσω :

έψω , αποβολή του ω , έψ, και τροπή του ε εις ο όψ. τούτο παρα το πυλή : τούτο παρα το πτυσσω , το

το ο διάτι ; τα έχοντα το ε εγκείμενον εν τοις δήμα- ασφαλίζω. το κι ιώτα διάτι ; τα παρα το φυλακή

σιν , έχουσι το o , αντιπαρακείμενον εν τοις ονόμασιν · συντιθέμενα δια του και γράφεται : οίον χαρτοφυλα

έστι δε πτώσεως αιτιατικής ή ευθεία οψ , και κλι- κιον , οπωροφυλάκιον.
γεται της οπός και Όμηρος , ακούουσαι όπα αρνών: 'Οπτανείον, σημαίνει το μαγειρείον , δια της ει δι

το δε ου σημαίνει τρία των οφθαλμον, και κύριον,

φθόγγου παρα Αττικούς οπτάνιον.'

όνομα , και την φωνήν, και γράφεται δια του ω : και Οπότερος, το ερωτηματικόν τότερος και το αναφορι
σημαίνει τον οφθαλμον , και δια του και την φωνήν . κον πλεονασμό του ο , οπότερος " δασύνεται τα απο

ζήτει εν τούς επιμερισμoίς.

30 του ο αρχόμενα , το δε π , ποιητικώς πλεονάζει : σχή

Ο πας, και θηλυκόν ή πάσα διάτι εστι φύσει μακρα η μα σύνθετον , εκ του οποίος και του έτερος , όποιέτε .

παραλήγουσα ; αι δια τουντκλινόμεναι αρσενικαι γενι- ρος , και οποίοτερος , και οπότερος, ο έτερος των δύο

και, ει μεν επί μετοχών υπάρχουσι, Φύσει μακραν ποιού- πλεονάζει δε του π , ώσπερ και το όπη ότπη , ο Φί

σι την παραλήγουσαν επί των θηλυκών , οίον , τύπτων λοι , ου γάρ τ' ιδομεν όπη ζόφος 4) και οποιος οπποίος .

τύπτοντος τύπτουσα , τυφθείς τυφθέντος τυφθείσα ει και οπποίης δ' επί της αφίκεο 5).

δε επί ονομάτων αρσενικών , θέσει: οίον , χαρίεντος "Όπωτα, είδον , εθεασάμην , πόθεν έστι δήμα όπτω,

χαρίεσσα , καιρόεντος καιρόεσσα ένθεν και το καιρο- 3 εστι βλέπω , ο μέλλων όψω , ο παρακείμενος ωφα,

σέων δ' οθονέων 3) , καθ ' υπερβιβασμός και το ουδέτε. ο μέσος ώπα , και 'Αττικώς όπωπα.

por

το παν· και ώφειλε βραχύνεσθαι· αλλ' επειδή 'Οπωρα , παρά το τή ώρα έπεσθαι ήγουν επακαλου

έτέρω λόγω υπέπεσε τω λέγοντας ότι πάν ουδέτερον4ο θεϊν.
αρσενικό παρεσχηματισμένον μη επι τέλους τονούμενον, 'Οπωρινός , δια του ιωτα. τα γαρ εις νος οξύτονα επι

τον εκείνου τόνου έχει , και κατα την λήγουσαν συστέλ .

X27 ,οίονευσεβής το ευσεβές , ο χρυσούς και το χρυ- 'Όπωπη, κατα " Ομηρον ο οφθαλμός.

καιρού λαμβανόμενα δια του και γράφεται .

λεισούν: σεσημείωται τούτο μόνον του αρσενικού περισπωμένου όντος δια τούτο ηναγκάσθη το παν μακροκατά. Οπως αντί του πώς το ο κατα πλεονασμόν.

ληρετον , ίνα ομοτονήσει τα αρσενικώ.

Οργάδα, γήν , παρά το αργήτις είναι , και ανέργαστος "

Όπη , κυρίως τόπος τετρημένος , αφ' ου τις δύναται ή δια τα εν αυτή Φυτα προς αύξησιν οργάνων τάχα

οπίσασθαι· ούτως 'Αριστόνικος εν τοίς σημείοις . δε βέλτιον παρά το της κατεργασίας ειρήσθαι, ως

Όπηνίκος, έστιν ένος και ενιαυτός εκ τούτου γίνεται φύγω φυγας , έθω έθας , έργου εργάς », έλεγον γαρ

ενίκα και τροπή του ε εις η ηνίκα και πηνίκα : άλλως5ο και χωρίς του ιώτα , το είργειν . κω μανος και δε

τε και τα αναφορικά Φυλάττουσι το τα · ηλίκος , πη- οργάδα λέγεσθαι , την μεγαλαγγειον και ένυδρον γην

λίκος , κατα πλεονασμον του ο .

και γαρ οργάσαι εστί το πηλοποιήσαι , και υγρα ξηρον

Όπισθότονος , παρα τo τα οπίσθια τείνειν .
μίξαι Σοφοκλής θέλοιαι πηλον οργάσασθαι· και

Οπίσω , επίρρημα τοπικoν , παρά το όπιζα το επιστρέ- ' Αριστοφάνης ορνισιν αποδυς οργάδα 1) :

Φομαι " έστι δε και επίρρημα τοπικών και ποίας σχέ- έν Μεγάροις ούτω καλουμένη οργάς.

σες των τοπικών και των εν τόπω " και πόσαι σχέσεις Ορέστης, ο εν όρεσι την δίαιταν έχων.

των τοπικών ; έξ , άνω , κάτω. έμπροσθεν , όπισθεν, Ορεοκόμος , και τας ημιόνους τρέφων.

δεξια αριστερά γίνεται ούν το οπίσω έκ τού οπιζω Οράν του υπερορά διαφέρει : οράν μέν γάρ έστι το

το ακολουθώ , και το κατόπιν διακω· το δε οπίζω εκ θεουρείν : υπεροράν δε το καταφρονείν.

T

9

1

.

.

έστι δε γη

7) Scr. anad's dracu's åsya sor . Arift. Av . 81o .

2 ) 10. IV , 1 ,
1 ) 1. XVI , 208 .

α) Οd . Χ , 190 .

5) Οd. VΙΙ , 107. Fr. p. 551 .

C ) cf. Ein . ad Callima .

6 ) Οd. 1 , 171 .
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"Όργανον, παρά το ορέγω , το επιθυμώ , γίνεται ορέ - ο ορίγανον, οιονεί το ψύχον τινα κατ' αντίδρασιν
γανον , και κατα συγκοπήν όργανον και γαρ εκείνου θερμαίνει γαρ τούτο " δια του Ιώτα γράφεται τριγενές

αυλούντος , πολλοί είς επιθυμίαν κινούνται ή παρα έστιν , αρσενικόν , θηλυκόν και ουδέτερον 1) : η παρα

το άρω το αρμόζω, εξ ου και άρμα , γίνεται αργάγα- το εν τοις όρεσι χαίρειν.

νον και κατά συγκοπήν και τροπή του και εις ο όργα- Όρίνω, διεγείρω το ρι ιώτα " τα δια του ινω ρήματα
νον , το εν ποικιλία συνηρμοσμένον. υπέρ δύο συλλαβας μη έχοντα αναφαινόμενον το ε , εν

'Οργή , παρα το ορέγεσθαι τον οργιζόμενον και αμύνα- το μέλλοντι δια του γράφεται. ήότι εύρηται κλινόμε

σθαι τον εχθρόν και εις το θυμός ή παρα το δέζω νον άχρι του μέλλοντος τα γαρ δια του εινω δήμα

το πράττω ή παρα το είργω το κωλύω. τα υπέρ δύο συλλαβας, δια της σι διφθόγγου γράφε

"Όργια , σημαίνει τα μυστήρια , παρα το ορέγειν τοτο ται , και άχρι του παρατατικού κλίνετα· τούτο δε ευ .
επιθυμεϊν δύο γαρ σημαίνει , τό , τε εκτείνω τας χεί: . ρέθη δια τού ιωτα γραφόμενον ορίνω και οδίνω , τούτου

ρας , και το επιθυμώ ορέγω όργύια και όργια τους χάριν και επί μέλλοντος κλίνεται το δε ορίνω, εκ του

γαρ επιθυμούσι μυστήρια οι θεοί μυούνται. όρρω το διεγείρω, όρνω και ορνύω " και τρέπεται το ο
'Οργυία , παρά το ορέγειν και εκτείνειν τα γυΐα , ήγουν εις ι , ως κυνώ κινώ καναν γάρ έστι δ λέγων , ότι τα

τας χείρας . εις ω λήγοντα βήματα , είτε βαρύτονα είτε περισπώ

"Οργώντας , επιτεταμένους και επιθυμούντας, από του μενα, δια τού υ βραχυνομένου επεκτείνεται παρά τους

οργώ, δε σημαίνει το ακμάζω τούτο από του ορέγω το "Ίωσιν οίον , κινώ κινύω, παρά το κίω κυνώ, Φορώ'

επιθυμώ, και συγκοπή οργώ» συντάσσεται μετα γε- Φορύω , εξ ου και κατά παρένθεσιν Δωρικήν του ναγί

νικής . νεται Φορύνω.

'Ορέγω βρωτόν , συντάσσεται δοτική : το δε επιθυμώ20Ορισμός , πόθεν γίνεται και εκ μεταφοράς των εν τοις

γενική . γηδίοις όροθεσίων και γαρ οι αρχαίοι εκατέραν αμε

'Οροφώσας, έκ τού όρος και του Φώ το φαίνω. : τρίαν εκφεύγοντες , τήν τε πλεονεξίαν, εφεύρον τα δρο

Ορείτης, και από του όρους" εκ του όρις όρεως , ότι θέσια , ένα δια τούτων , των μεν ιδίων απολαύσωσι,

από πρωτοτύπου έχει το ε , και ορείτης όνομα. των δε αλλοτρίων απέχωνται, μάλιστα τούτο κατα

"Ορασις, από του όρισίς τις είναι και και του όρου των την Αίγυπτον ανάγκαιον εγένετο πάλαι γαρ του Νεί.

σωμάτων καταλαμβάνειν τουτ'έστι τα πέρατα. λου ανιόντος , και τας αρούρας συγχέοντος, μετά την

Ορεκτον , παρά το ορέγω το επιθυμώ , ο μέλλων απόβασιν αυτού , πόλεμοι εγένοντο και φόνοι , περί την

ορέξω , και παρακείμενος ώρεχα , ο παθητικός ώρεγμαι, διανομής της γής: επενόησαν ούν οροθέσιά τινα , προς
το τρίτον ώρεκται , και εξ αυτού ορεκτος , ήγουν επι- δήλωσιν τών τόπων , και επαύσαντο του πολεμείν · διο

θυμητικός, η χαριστικός, και τ ' ουδέτερον ορεκτόν:30 και προς τούτο επινοηθέν μέτρον άκαινα καλείται παρ
το δε ορέγω γράφεται δια του ο μικρού πλην του αυταίς "παρα την στέρησιν του φόνου κραίνειν γαρ το
ωρύομαι , ώθω το πρώθω , και ωνώ το αγοράζω, και Φονεύειν.

ωφελώ. “Ορκια , το 8: ιώτα διάτι ; τα απο τών εις oς , δια του

"Ορευσιν, ημιόνους, παρά το έν όρεσι πλείον των άλ. ιος , επί του αυτού σήμαινομένου παρηγμένα δασύνεται

λων ζώων δυνάσθαι εργάζεσθαι » ή παρα το ουρώδη “Ηρωδιανός , έκ τού όρος, εξ αυτού όρκος , οι γαρ

γόνον έχειν , όθεν εν ταις συνουσίαις ου συλλαμβάνου- ομνύοντες , ορίζονται και ομνύουσιν. ή παρά το αρκώ το
σιν , ουδέ τεκνογονούσιν . - βοηθώ, ώσπερ γαρ, βοηθήματι αυτού έχρώντο οι άδι

Ορθογοή, η χελιδων, η υπό τον όρθρον γεννώσα " και κούμενοι και παρά το είργω το κωλύω , επισχετικών γάρ

ουκ ορθοβοήν ας τινές. έστι , των παραβήναι βουλομένων προπαροξύνεται τα

"Όρη , φυσικώς υψώματα, εκ θεού κατεσκευασμένα, δια 40 δια του ιον τρισύλλαβα προσηγορικά έχοντα προ του
λιθων πεπυκνωμένα. ι δύο σύμφωνα , η κατα σύλληψιν , ή κατά διαστασιν

'Ορθος , έστιν όρρω το διεγείρω και θέα το βλέπω, προπαροξύνεσθαι θέλουσι. όποτε δε προ του ιώτα ουκ

γίνετα όρoθος , και κατα συγκοπην ορθός , ο διεγειρό . έστιν αμετάβολον παροξύνεται , οίον , ιστίου, κυμβίον,

μενος και προς τα άνω βλέπων. ισχίον , ερκίον : το μέντοι όρκιον προπαροξύνεται κτη
"Όρθρος, παρά το όρώ το διεγείρομαι, εξ ου και Αιο- τικό τύπο εχόμενον · έπει δε αυτόσημόν εστι το όρκων,

λικώς όρσω, όνομα ορτος , και μεταθέσει του τείς 9 παρωνύμι είδει υποπεπτωκέναι Φαμέν · ως το αίτα

όρθος και άλλως , ορώ , όρσω , όνομα ορτος και ορθος, λιος , κάποιος , αιζήίος " είπεν , οπότε προ του ιώτα

μεταθέσει του τείς 9 . ουκ έστιν αμετάβολον , δια του κριον και ίχνιον.

Όρθρος και πρωί διαφέρει όρθρος μεν γαρ ή προς "Ορμος, σημαίνει δύο, τον λιμένα και το ασφάλισμα.
ανατολήν ώρα , καθ' ήν εξ ύπνου αναστάντες όρθριοισούρμον , περιτραχήλιον κόσμον, διαφέρει δε ιθμού και
γενώμεθα πρωί μετά την ανατολήν έπίλαμψις. μεν γαρ προσέρχεται το τραχήλω: ο δε ορμός κεχά
Όρίγανον, ώφειλε δια της ει διφθόγγου παρα γαρ λασται ιθμος δε ο τράχηλος , από του εισιέναι δι' αυ

τούτου δοτική και το γένος , το σημαίνον την χαρών του την τροφήν ένθεν και παρίθμια" σημαίνει δε ο

γέγονε το γαρ ορίγανον τω όρει χαίρει. ή παρα το όρμος τον λιμένα, και το κοσμιδή

ορών και το γένω , το σημαίνον το λαμπρύνω γέγονεν , " Όρκις , παρά το είργω το κωλύω οργος και ορκός,

οιονεί ο λαμπρύνων την όρασιν ' οράν γαρ καλώς ποιεί επισχετικόν γαρ των παραβαινόντων και παρά το αρ

την όρασίν το ορίγανον · άλλα κατα Θεοδώρητον από κεϊν και βοηθείν, ως γαρ βοηθήματα αυτά χρώνται οι

του ριγω γέγονεν. αδικούμενοι, άρκος και όρκος ή παρά το όρος πλεο

'Ορίγανον , παρά το ριγώ ρίγανον , και πλεονασμό του νασμα του και όρκος.

>

.
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1 ) τριγενές ε etc. vid. Εuftath. p. 148. 26.
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"Όρκτος, δια το ο λήγον εις ρ , επιφερωμένου συμφώ- βλέπω γίνεται όρος και εύoπτος τόπος , η αφ' ου έστε

μου μη του μ ψιλούται· οίον , οργή , όρχιστης , όρσί. καθ ' ευθείαν οράν.

λοχος σεσημείωται δύο , το όρσια και όρκος επίορκος 'Ορος βουνού διαφέρει: όρος μεν ο τετρωσης και υλωδης

δε διατι αναβιβάζει τον τόνον ; τα εις ος υπέρ μίαν τόπος . βουνος δε καθαρός τόπος εκ χώματος υψη

συλλαβην προ μίας τον τόνον έχοντα , εν τη συνθέσει λού .

προπαροξύνεται χωρίς ει μη σύνθετα υπάρχουσιν ένε- "Ορη , υδατωδης και διεφθαρμένη υποσταθμησις του γα .

κα ενεργείας παροξύνεται : οίον , ποικίλος παμποίκιλος , λακτος" ή το άπηκτον γάλα " όρος γαρ λέγεται , και του

όρκος , επίορκος. γάλακτος υδατωδης υπόστασις.

"Όρκος , παρά το είργειν και κωλύειν το παραβαίνειν, "Όρουσεν , ώρμησεν" έστι δήμα ορούν το ορμώ όρω το
τροπή του γ εις και η παρά το όρος είναι και ασφά-το διεγείρω και ώσπερ από του πληθω πληθύω , ούτω
λεια : το δε και πλεονάζει: ή παρα το κωλύειν ημάς και από του όρω ορύω. και πέφηνε τον πλεονάζειν

παραβαίνεις την αληθείαν· διατι βαρύνεται και τα εις εν τους βήμασι , και γίνεται όρύνω και πλεονασμό του

κος λήγοντα δισύλλαβα προσηγορικα μη παρασχηματι- τ οτρύνω έστιν ουν ορύω, και πλεονασμό του ο Βοιω", ,

ζόμενα εις θηλυκόν γένος , ει έχει την πρό τέλους τικώς ορούω : οι γαρ Βοιωτοί τότε πλεονάζουσι του

συλλαβήν εις σύμφωνον καταλήγουσαν , μη τολ βαρύ- στοιχείων μετα του ο, ηνίκα του ουχ υποτάσσεται

νετοι· οίον , λάκκος , σάκκος, όρκος και εί τι όμοιον. : Φωνήεντι: οον , κύνες κούνες , και το κύμα κούμαι
"Ορκιον , σκήπτρον , καθ' ό ώμνυον , βασιλική ράβδος. ούθω και το ελλήλυθα και ειλήλουθα , το πληθυντικόν

“ Ορμος, παρά το είρω το συμπλέκω ή φυλάσσω εξ ου είληλούθαμεν , και εν συγκοπή ειλήλουθμεν: ηνίκα δε

και ειρμός γίνεται όρμος , ο λιμήν , και γαρ κυκλοει- ουχ υποτάσσεται το φωνήεν , ου πλεονάζει το o ,

δης έστι. διατι δασύνεται; των φωνήεν προ του ρ επι-20 ευχή, αυλή.

φερομένου του μ, δασύνεται ' πλην του αρμενον και Ορτηξ. ο κλάδος , παρά το έρπειν και αύξειν.
αρμενιος . " Ο έρωδώ , φοβούμαι , δέδοικα παρα το δι ράζω ρωδά,

" Ορμος, ο λιμήν , παρά το ορμών , και στασθαι εν ως χώ χάζω χαθώς και απο του αρρωδώ ' όρωδιά ,

αυτώ τας ναύς. παρά το μή ερρώσθαι την ψυχήν και εις το αρρω

Ορμίσκος, είδος κόσμου περιδέρη : περιδέρη δε έστι και δείν και κατωρίασηκότες.» ,

περί τον τράχηλος κόσμος , παρά το εμπλέκεσθαι περί "Όρσεο , διεγείρου , βήμα προστακτικών ενεστώτος και

τον τράχηλον , ο μανιάκις. παρατατικού ο -κανών" οι Ιωνες την ου δίφθογγου

“Ορμινος , όσπριον. εις ε και ο λύουσιν , ως εν τω εμού εμέο , όρσου όρτεο ,

"Ορμώ , έρχομαι ει μεν έστι πρώτης συζυγίας των πε . το ρήμα ορσω, και, μετάγεται εις ενεστώτα και κλι

ρισπωμένων , γίνεται από του όρμος" σημαίνει δε δύο 30 νεται άχρι του παρατατικού .

τον του λιμένος όρμος και κόσμον περιτραχήλιον , ως "Όρσεο πόθεν; φαμεν ότι από του όρω , και Αιολικώς

Ησίοδος , όρμους χρυσους θέσαν διαφέρει το όρμείς όρσαν, ως κέρω κέρσο , και μετήλθεν ο μέλλων εις εν

και ορμάς: το μεν όρμείς επί του πλοίου λέγεται εστώτα , και εγένετο όρσω ο ενεστως , το παθητικόν όρ

οίον , ερμεί το πλοίον το δε ορμάς το απλώς επερ- σομαι και ο παρατατικός ωροόμην , το τρίτον ώρσεο .

χόμενον . ως ετυπτόμην ετύπτετο , ούτως αρσόνην ώρσεο , τρο

"Όρνεον, παρά το νέειν , ήγουν διώκειν · ή δια το εις της συσταλείσης της αρχούσης ώσπερ ετύπτετο , το

όρην νέειν , ήγουν οίκειν. δεύτερον όρσου και το προστακτικών όρσου και Ίωνι

“Ορμώμενος , προθυμούμενος. λέγεται δε και ο αναλο κώς ορσεο.

γούμενος. Ορταλιζεις , έστι όρω ρήμα βαρύτονον , ένθεν το,

Όρνιθευτής και ορνιθοσκόπος διαφέρει: ορνιθευτήριο ότε τ' αρετο μητίετα Ζεύς ): όνομα ρηματικών ορτός

μεν ο θηρεύων ορνίθας: ορνιθοσκόπος δε , ο μάντις ο
ο το δε ορτος ποιεί δημα ορτίζω , και προσελθόντος του

οιωνοσκόπος. αλι , εποίησεν ορταλίζω , δηλοί δε το αναρρίπτειν τα
"Όρνις, παρά το όριο το διεγείρω, ουδέν γαρ άλλο δρ- νήπια των παιδίων , οίον , ορούειν ποιεϊν έχρώντο :

μητικώτερον τούτου του ζώου κλίνεται δε όρνις όρνι- χρώντο δε και επί του άλλην ήντιναούν ποιείσθαι κι

9ος: ο κανών : τα εις ις λήγοντα έχοντα προ του νησιν : το δε αμορτάλιζες παρα 'Αριστοφάνη οίον

ιωτα δύο αμετάβολα δια του 9ος κλίνεται , οίον , δέλ . έκουφίσθης .

λις δέλλιθος , έστι δε είδος ζώου ομοίον μελίσση, μέρ- Ορτάλιχος, παρά το γλύχεσθαι και το ορούειν και
μις μέρμιθος , σημαίνει δε το σχοινίον · άλμις έλμιθος , πέτεσθαι , ορτάλιχος, ό έστιν ο ορμητικός παράγωγον

ούτω και όρνις όρνιθος: πλην του Τράλλις τράλλεος, όρταλις και Αιολικώς ορτάλιχος..

έστι δε όνομα πόλειως , τούτο γαρ δια καθαρού του οισοΌρσοθύρη, θυρίς, δι' ής είς υπερώον υπάρχει ανά
κλίνεται . βασις · παρα το όρων και σημαίνει το διεγείρω, ο μέλ .

*Ορνιθος , παρά το ορούειν και ορνίσθαι τι γαρ ορμη- λων Αιολικώς όρσω , και το θύρα , εξ αυτού ορσοθύρη.

τικώτερον των πετωμένων και παρά το όρω το ορμώ, αρχείδιον, μέρος σώματος.και

όρις και όρνις . "Ορχατος , η επιευθεία φυτεία : παρα το δι' αυτής
Ό

Όρνύω και όρνυμι εκ του όρω , το διεγείρω, δρύω και ημάς έρχεσθαι.

πλεονασμό του ν ορύνω και ένα υπερβιβασμό ορνύω, Ορχος, όπου εντίθεται το Φυτον , όρυχός τις ών.'

όρνυμικαι όρνυτος. και εις το ορίνω. Ορτυγομήτρα , παρά το όρτυς όρτυγος το δε όρτυς,
Ορή, δια το δι' αυτών οράν πάντα τα όντα . παρά το όρω το διεγείρομαι.

"Ορος , το βουνίον, παρά το αίρω το επαίρω οιονεί η Όρυγμαδός , ο εκ του πλήθους γινόμενος άσημος·

επηρμένη και ανατεταμένη γη ή παρα το ορώ, τόβο ήχος.

>

1) 11. ΧΙΙ , 279 ,
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*Ορφανός, ο διφθείς από τινος , και απο πετρος και από όσσους· η ευθεία των δυϊκών όσσες , αφαιρέσει του

μητρος ή παρα το ολος , δε σημαίνει τον μόνον και ενος όσσες γέγονε δε παρά το όπτω , το βλέπω,
του Φαίνω , γίνεται ολοφονος και ορφανός , ο μόνος Αιολικώς όσσω , ως κόπτω κόσσω και πέττω πέσσω :

φαινόμενος, και γονείς μη έχων , ή παρά το όροφος , κλίνεται δε αρσενικώς , ο όστος ώσπερ ο κόστος.

όροφανώς και συγκοπή ορφανός, η παρα το ορφνόν ο "Όσσε , οι οφθαλμοί , παρά την έσον και βουλήν της
σημαίνει το σκοτεινόν» ή παρα το αρπάζω , αρπανος όψεως.

και ορφανός , ου τινος οι γονείς ήρπάγησαν. "Οσσα, το μαντεύομαι , έκ τού όπτω, παρά το είναι

"Ορφνη , νυξ , σκοτία , παρά το ερέφω το σκέπω , ορο- κενα όσσα , τουτέστι τα όμματα" πόθεν το οσσόμενος ;

Φη η σκέπουσα το φώς. από του όπτω» και οι Αιολείς τα εις πτω ρήματα εις

"Ορφος, διατοδρώμενοςφεύγειν, ή ράον Φεύγει : ήτο δύο σσ τρέπουσι, γέγονε δεόσσω , το παθητικόν όσσο
,

το μέν ρ έχει δια το οράσθαι , το δε φ , δια το φεύ.
μαι , και η μετοχή όσσόμενος.,

'Οσπήτιον, παρά το όπως εκποιεϊν .
ρχις , από της κατα την μίξιν ορέξεως. Οστρεoν, μυακιον θαλάσσιον

Όρκος , το μεταξύ των αμπέλων : η όπου τίθεται το 'Oστέον , παρά το της στάσεως αίτιον είναι το δε ο

Φυτόν παρά το διέρχεσθαι δι' αυτών και το μεταξύκαι πλεονάζει: η παρά το στω, στέος , στέον , το αίτιονή
των φυτών επί κήπου.

της στάσεως και του σώματος .

*Ορχήσασθαι , παρά το ορέγειν και εκτείνειν τας εαυ- "Όστις , όνομα αναφορικόν. συνετέθη, δε , εκ του ος άρ
του χείρας" ή παρά το τους ορχούς εν οίς εχόρευον " θρου υποτακτικού , και του τις ονόματος αορίστου το
και ο χώρος όρχές τις έστι : κατα μετάθεσιν του στοι . γαρ ερωτηματικών βούλεται τον αυτόν τόνων Φυλασσειν
χείου . 20 ή ουδέτερον έγκλιται · ποιου είδους των υποπεπτωκότων

“Όρχεις, παρα το προς αφροδίσια παρέχειν όρεξιν ή τω ονόματι ; αναφορικού.

παρά το ορούειν το μόριον ή οίον έρχες , είς ούς έρ- " Οστερον, όστρειον εν πλεονασμα του ιώτα " το οστούν
χεται η γονή . του ρείθρου.

“Ορώ , παρά το χέω το χωρώ , και κατ ' αποβολήν του "Οστρακον , παρά το στερεαν ακήν έχειν ήγουν οξύτητα.

κ ορώ και τι μετέχει ; χεόμενον γαρ το οπτικόν 'Οσφύς λέγεται το τρίτον μέρος της ράχεως " ή γαρ

πνεύμα την όρασιν αποτελεί δασύνεται αναχώρησαν- δάχις τρεις επωνυμίας έχει η πρώτη καλείται αύχην,

τoς oύν του χ , έμεινεν η αναλογούσα του και δατεία ή δε δεύτερα 1ξίν , η δε τρίτη οσφύς' οιονεί όστοφυής,

η ότι το ο τρό του ρ ψιλούται, ορέγω ' Ορέστης , πλην2 οστωδης γαρ τόπος εστί γίνεται παρά το ίσος και το

του ορώ, οράς και όρος αρσενικόν, και ορίζω. φύω, ισοφύς τις ούσα ή όστοφυής ότι οστώδης , κατα

Ορώ , ο παρατατικός ώραον ώραν , ώραες ώρας , ώρα 30 συναίρεσιν.

ώρα και το προστακτικόν όραε όρα , εξ ου και κόρη Οσφύο, η ζώνη , κατα δε Πλάτωνα οσφυς λέγεται η
η του οφθαλμού . ψύα , παρά το φύει τα παιδία , από της κατιούσης

“ Όρωρα , ήλθον ή είδον, πόθεν έστι ρήμα ορώ, ο μέλ . εκείθεν γονής.

λων ορήσω , ο παρακείμενος ενεργητικός ωρηκα, και με- 'Οσφρησις , εκ του οσφρώ όσφρήσω , εξ ου και

σος ώρα " είπομεν γαρ ώς τα περισπώμενα βήματα
όσφαδόν.

εις τον μέσον παρακείμενον μίαν ενδέουσι του ενεργη- "Οταν , δύο μέρη λόγου εισι , έκ τού ότε και του αν .

τικού έστιν ούν από του ορώ ρήματος ώρα και ' Αττι- και το ότε επίρρημα αναφορικόν , το αν σύνδεσμος

κώς όρωρα. παραπληρωματικός.

" Ος, όστις: ο ποιητής ποίω κράται , τα προστακτική η "Οτι του διότι διαφέρει το μεν γαρ διότι αιτίαν δηλοί

τω υποτακτικά και πάντοτε τα προστακτικά, χωρίς εί4ο το δε ότι , ότε μεν αιτίαν , ότε δε βεβαίωσιν" το δε
μη δια το μέτρον πολλάκις τω υποτακτικώ· εξ ου και διότι αιτίαν μόνον αυτίκα γούν ότι μεν εκλείπει η σε .

το όσφιν ευ Φρονέων. λήνη , πάντες καμεν · διότι δε ουκέτι

“Ος , ουκ επορεύθη το δς άρθρον υποτακτικόν » τα δε "Οστις επίορκον ) αόριστον όνομα , πόθεν συνετέθη ;

άρθρα μη επαγομένου ονόματος ή συνταγώσι , μετάγον- εκ του ος άρθρου προτακτικού , και του τις σημαίνει

ται εις αντωνυμικής σημασίαν ο δε ποιητής κατακρη- δε όστις: αεί γαρ ο ποιητής τα προστακτικά άρθρα

στικώς ήν ό δε δωρεάν αγαθώς υπάρχει. και εις το αντι υποτακτικών κράται , χωρίς ει μη μέτρον κω
όστις . λύση : Σίσυφος Αίολίδης , ος κέρδιστος γένετ' αν.

"Οσιος, αγνός , και τα θεμιτα προς θεον πράσσων το δρών 2) , και αιδοίος, νεμεσητος , και με προέηκε πύθε.

όσιον λέγουσι τινες επίτασίς έστι του δικαίου , κρείττον σθαι 3) . πότε δε δια το μέτρον προσλαμβάνει το σ,

δε ειπείν , ότι διαφέρει όσιος δικαίου και γαρ δίκαιος50 ος κακ πολλ' έδεσκεν 4) .

μεν λέγεται και την ισότητα τοϊς ομοειδέσι φυλάττων : Ότραλέως, οξέως , ενεργώς έστι ρήμα τρώ το Φο .' , ·

όσιος δε και περί τα θεία εσπουδακώς. βούμαι : εξ αυτού όνομια ρηματικόν τρεύς , μετα του

"Ο σιός έστιν , ο εαυτόν δια πίστεως καθωσιώσας θεώ. στερητικού αατρεύς και άφοβος, και τροπη οτρεύς και

Οσία , ανακειμένη θεώ , καθαρά. Ιωνικώς ότρήος , η γενική των πληθυντικών ότρέων ,

“Ο σημέραι , πάντοτε , καθ' ημέραν, όσαι ημέραι. και το επίρρημα ότρέως " ή ώσπερ παρά το κάρπιμος

'Οσπριον , καθ' υπέρθεσιν του ο, παρα το σπείρω σπε . πλεονάζει η αλ συλλαβή, και γίνεται καρπάλιμος ούτω

ρώ, σπόρεν τι όν , και εν υπερβιβασμό του ο όσπριον, και ώδε.

όσπριον δε ουχ εύρηται. "Ότρηρος , και γενναίος και άφοβος, παρά το τρέω το

“ Ο σσε , ουδέτερον ,ευθείας των δυϊκών» σημαίνει δε τους Φοβούμαι. τρέω τρετος και τρηρος, ο φοβούμενος, μετα

οφθαλμούς δυϊκώς κλίνεται το όσσος του όσσεος καίβο του στερητικού α.

3) ;

Ee 2

1) 11. 1ΙΙ , 279 . 2 ) 11. VI , 155 , 15 %. 3) . ΧΙ , 648 . 4) 11. 1X , 55,536.
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Ότρυγιάς, έστι τρώ, εκ τούτου γίνεται τρύων, και έξ ' απείλησα λέγουσιν · ούτω και το ούχι , εκείνοι ούκι
αυτου τρύγω, και ο μέλλων τρύξω , ο παρακείμελος , λέγουσιν .

τέτρωγα , και εξ αυτου τρύγη, εκ του τρυγώ τρυγάς Ούκουν , επίρρημα αρνήσεως αντί του ουδαμώς.
και το τρυγώ και εις το τρυγίας.Ουδαμώς, επίρρημα μεσότητος γίνεται παρά το ουδα . Ούκούν και ουκούν διαφέρει ούκουν μεν αποφαντικώς

μας όνομα , παρ' ό και το ουδαμόθεν έγένετο εκ του
αντί του ουδαμώς περισπώμενον δε συλλογιστικός συν

δεσμος και σημαίνει απόφασιν .
ούν ουδαμος αρσενικού μετήχθη εις επίρρημα, και γί
νεται ουδαμώς δια του και το δε ουδαμή απο θηλυκού, Ουλη παρά το ούλετε, αντί του υγίανε , και μέγα

ως άλλος άλλη , εκείνος εκείνη , όθεν έχει το ιώτα"
χαίρε , θεοί δε τε όλβια δοΐεν.

απο δε δοτικής τα τοιαύτα επιρρήματά έστι, και δηλοΐιοθυλαι και ουλοχύται , παρά το όλον , ως προς τας
από του ταύτη επιέναι και ούχί αυτή λέγομεν. αλημεσμένας κριθάς.

Ουδέν, δια του και και ούθεν πα του και διαφέρει, ού- Ούλα μου, τάξιν στρατιωτικών ή άθροισμα , παρά το
δεν μέν γαρ λέγεται το εν τω καθόλου , όταν λέγομεν , θορυβείν και λαβείν , κατ' αντίφρασιν , ουλαμός και

ουδέν εν κόσμο καινόν το δε δια του 9 λεγόμενον, πολλα λαλών και ουκάλαμος και σιωπητικός.

ανείληπται εκ του ούτε και του εν , οίον , ούτε έν Ούλη, το υγιασθεν τραύμα και φαινόμενον · . άλλοι δε
ούτε δύο . επιπόναιον έλκος .

Ούλη και ωτειλή διαφέρει ουλη μέν γάρ έστιν , η εκ

Ουδέν , όνομα ουδέτερον , το αρσενικόν ουδείς, σχήμα- παλαιού τραύματος υγιασμένη πλήγη ωτειλή δε το

του συνθέτου και πόθεν συνετέθη ; έκ τής ου αρνή- πρόσφατον τραύμα" και "Όμηρος δε τετήρηκε την δια

σεως και του είς γίνεται ουειςκαι πλεονασμό του δρο φοραν είπων ουλήν δ ' αυτήν έρεεν αίμα κελαινεψες
ουδείς , ουδενός · ο κανών : τα εις εις μονοσύλλαβα εξ ωτειλής 4).

αρσενικα δια του νος κλίνεται , οίον κτεις κτενώς , δείς Ουλομένην , όλεθρίαν, όνομα μετοχικόν , από του
δενός κτεις δε σημαίνει το κτένιον λοιπόν και εν τη παθητικού του ουλομένου: η αιτιατική ουλομένην " γί
συνθέσει τον αυτον κανόνα φυλάττουσι , και εκ του τε γεται από του όλώ, ολέσω , ολουμένην και εν υπερβί

και του θεν ούτε έν , ουδέν. και τροπή του και εις ο , βασμό ουλομένην · ουκ απο τού ούλω , καθώς τινες

ουδέν ακινδυνότερόν εστι δια του 9. Φασίν ουδέν γαρ δια το ουλω βαρύτονον, πλην του
Ουδέν 1) , εκ της ου αρνήσεως , και της έθεν αντωνυ- βούλω " παρά το όλω το απολλύω, κατα πλεονασμός

μείας ουέλθεν Ιστέον ότι το ουέθεν χωρίς του και ευρέ- του υ " είπε δέ αντί του επιθετικού ονόματος το ούλο.

θη , δια του ότι εγκλίνεται » τα δε έγκλινόμενα ουδέ μένην " ως γαρ τουναντίον επί της ψάκιμου κυανέην ,

ποτε προσλαμβάνουσιν ' εμού , ήκουσέ μου , άλλως δέ , 30 δ και χωρίς του ιωτα γράφονται , σημαίνει γαρ ψαμ

αιτία μέν έστιν η άρνησης του πλεονασμού , αλλ ' ου
μον κυανίζουσαν γέγονε δε απο μετοχικού ονόματος ,

δύναται λήγειν εις και, ουδέποτε γαρ λέξις Ελληνική
ώσπερ και το ηγμένοι και το ερώμενον , υπο δίωνος

εις άφωνον λήγει : δεί ούν αυτό επιφέρειν τη ετέρα απολύτως δε λεγόμενα λαμβάνει ονόματα σύνθετα και

λέξει: ει ούν έλαβεν αυτο εν τώ έθεν έμελλε φυ άλλως. έστιν όλλω το απόλλω" τούτο γαρ όλώ όλείς ,
λάττειν εν πλεονασμό και ουκέτι ενεγκλίνετο. όλεϊ , πρώτης συζυγίας των περισπωμένων και παρά το

Ουδενόσωρα , ουδεμίας Φροντίδος αξία " από του ώρα έλω το φονεύω, όλώ, ως πέλω το υπάρχω, πολώ,

ώρα γαρ η Φροντίς.
μένω μονώ , πέτω ποτώ , όλω ου ο μέλλων ολέσω και

Ού , επίρρημα αρνήσεως.
η μετοχή παθητική το θηλυκόν όλουμένη και έστιν

Ουδέν , δια του δ , και ούθεν δια του 9 , διαφέρει ως η μετοχή αντί ονόματος , και τουναντίον ευρείν

έφαμεν ουδέν έν κόσμο καινόν , πάσα γαρ καινού Φύ-40 αντί μετοχής , οιον ψάμμο κυανέα , αντί του κυανί.

σις βαστάζεται . ούθεν αναλυθεν εις το ίδιον αντίστοι

χον , σημαίνει την του ενός αρσιν και επιφοραν ετέρας Ουλομένην , παρά το όλλω το φθείρω, ολέσω , ώλεσα,
αρχής , ούθ' έν , ούτε δύο : το δε δια του και απαρτίζει , οβ αόριστος ώλον , ο παθητικός έλην , ο μέσος ωλό.

διο και "Ομηρός φασιν ουδέν ακιονότερον γαία τρέφει μην, η μετοχή όλούμενος και υπερθέσει του διχρόνου
ανθρώποιο 1) . ουλομένην.

ου 9ήν μιν, ουδαμώς δη αυτόν: πόσοι τόνοι και δύο : Ούλος , σημαίνει τον υγιή και ολόκληρον , και την κρι

διάτι ; ηνίκα ευρεθώσιν εγκλιτικα εφεξής αλλήλων κεί- θην και την τρίχα και ούλη οξυτόνως , το υγιασθέν

μενα , πολλαι έσονται και παράλληλοι οξείαι : η ρα νύ τραύμα και φαινόμενον και ούλον η συνέχουσα τους

μοί τι πίθοιο Λυκάονος υιε δαίφρoν ) . οδόντας σαρξ και ούλον το απαλόν.

Ουκ απόχρη , ουκ αρκεί.
soΟυλοχύτας, τας πεφρυγμένας κριθας και επιχομένας ,

Ούκ έφίενται, ουκ επιθυμούσιν. εκ του ουλη βαρυτόνου , και σημαίνει την κριθήν · τούτο

Ουκ άμοιρος , ουκ αμέτοχος , ουκ εκτός . εκ του ούλος , σημαίνει δε τον ολόκληρον , ώσπερ άρτον
Ουκ εφάτην , ουκ είπον , δυϊκώς. ούλον έλων και εξ αυτού οίλης προ του , ευρεθήναι
Ούκ επιλήσομαι , ουκ επιλέθομαι.

γαρ τον δημητριακών καρπόν , τον σίτον , ολοκλήρους
Ουκ ήν , ουκ υπήρχαν , εκ του έως το υπάρχω , ο παρα- τας κριθας ήσθιον" γίνεται δε ουλος , εκ του όλος

τατικός ήoν , ήες , ήες και κατα κράσιν του ε εις η πλεονασμό του υ , όλος γαρ ο ολόκληρος. και ούλη

μακρον , και πλεονασμού του ν ήν . βαρύτονον επί της κριθής ουλή δε οξύτονον το υγια

Ούκι, ουχί , επίρρημα αρνήσεως και οι Ίωνες αντι σθών τραύμα και φαινόμενον · και λοιπόν εκ του όλα

των δασέων τοϊς ψιλοίς χρώνται το γαρ αφικόμεθα , και του χύω γίνεται ολοχύτης : το λο μικρόν , ώς έστι

απικόμεθα εκείνοι , και το ελληφα, απείληφα , εκείνοιβο κανων εν τω βουληφόρος.

9

ζουσα .

2 ) Legend, οι 79 » . 2 ) Οd. XVIII , 19. 3 ) 11. 1V , 93 . 4) F. ex Il . IV , 140. ubi v. Schol.
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Ου μέν πως, το μεν οξύτονον , επειδή αι οξυνόμεναι έπει από του ορώ γίνεται αλλά κανών εστιν ο λέγων,

λέξεις αι δια την συνέπειαν , τρέπουσι την οξείαν εις ότι του πλεόναζον ψιλοϋται τα προ εαυτού Φωνήεντα ,

βαρείαν" επιφερομένου εγκλιτικού μορίου την ιδίαν Φυ- οιον όρος , ουρος έκηλος , εύκηλος , έασε εύαδε.

λάττουσι τάσιν Ζευς δ' επεί ούν Ζεύς με μέγα Κρο- Ουρανός, παρά το άνω φέρειντον νούν και παρά τοή
νίδης και ου μέν πως πάντες βασιλήες , την γαρ βα- άνω οράσθαι τον νούν.

ρείαν πάλιν εις οξείαν μετήνεγκε. Ουρή ας , ημιόνους , παρά το όρος ορεύς , ηνίοχος
Ου μη αναστήσωσι πολλάκις ειρήκαμεν , η ου άρνησις ηνιοχεύς " λέγεται γαρ εν όρεσι μάλλον δύνασθαι εργά

μετα της μη ευρισκομένης , υποτάσσει. ως το ου μή ζεσθαι , κατα πλεονασμον του ουρεύς και η γενικη

μου νίψης τους ποδας , και ου μη αναστήσωσι. ουρέος και Ιωνικώς ούρηος", και η αιτιατική των πλη
Ούνεκα , σύνδεσμος αιτιολογικός , ποίου σχήματοςκαι ο θυντικών ουρήας, παρά το ουρώδη σπόρον έχειν , ήν

;

απλού έχει δέ έννοιαν συνθέτου , αντί του ου τινος και 'Αριστοτέλης ιστορεί τεκεϊν.

εϊνεκα αλλα κανών εστιν ο λέγων , τα εν ανταποδό- ούριοδρομήσαντες, ευφόρου ανέμου πλεύσαντεςού
σει παραλαμβανόμενα απλά καθεστήκασι, οίον , τέως ρος γαρ ο εύφορος άνεμος , και η δια θαλάσσης οδός :

έως , τόσος όσος" το ούν ούνεκα εν ανταποδόσει τούτου λέγεται δε ουρος και ο φύλαξ και ευθυντήρ.

παραλαμβανόμενον λέγομεν τούνεκα , τούτου χάριν εν Ούρος , ο άνεμος , παρά το δρούειν , και ορμής αίτιον
απλότητι καθεστήκασι το δε τούνεκα εστι σύνδεσμος είναι ουρος δε ο φύλαξ , παρά το ουρώ το φυλάσσω,

ανταποδοτικός. ο επί των ορείων τετάγμενος και προορών · λέγεται δε

Ούνογούνδουρος , όνομα , κουντουρος" κουντουρίζω δε Φρουρός οίον πρόορός τις ών , και συναιρέσει προυρός

όλως ηλιγαλιθος , κάκοσμος , δυσθέωρος , πολύορκος,, και φρουρός.

βουλευτοτόλμηρος , σύντομος ,τρεπτός, μιαρώτατος, αλ-200ύρος, το του ανθρώπου , και ουρος το όρος της γης,
σχρότατος , έτοιμος εις έφοδον. αμφότερα δε ουδέτερα.

ούπω, επίρρημα αρνήσεως, συνετέθη εκ της ου αρνή- ουρούς , τα νεώρια , ήγουν οι ολκοί , παρά το όρoύω,

σεως και του πω παραπληρωματικού συνδέσμου. διατι ορούσα και κατ' αποβολήν τού ω όρους , και πλεονασμώ

οξύνεται και μακρα προ μακράς ου περισπάται ούπω , του υ ουρούς δι' αυτών γαρ εγείρονται και καθέλκου

ποίου μέρους λόγου έστιν ; συνδέσμου συντάσσεται δε ται αι νήες εις την θάλασσαν" και "Ομηρος " ουρους

τη ου αποφάσει, και τη μη απαγορεύσει, οίον έφα- Αξεκάθαιρον νηών .
γον , ούτω εδείπνησα μέλλων γάρ τις δείπνειν τούτο ούς, διάτι ου κλίνεται και ουδέποτε όνομα ουδέτερον εις
αυτό αποφαίνεται ου δειπνώ, απόφασιν ποιείται τε- ους λήγον πλην του ούς· τούτο δε ως μονήρες όν,

λείαν' το δε μήπω περιπατείν των προσκαίρων απα- και μη έχον τι μιμήσασθαι , έμεινεν άκλιτον.

γόρευσιν , ου πράγματος δηλοί υπισχνείται δε μέλλων30Ουρανίωνες , φυλάττει ώσπερ όνομα και έστιν ευ

έπεσθαι " σεσημείωται παρέλκων ενταύθα κείμενον· θείας των πληθυντικών.

συ δ' ούπω πάντες μάκαρες θεοί λελάθοντο. Ουκ ήδειν ' είδω ο μέλλων είσω , και παρακείμενος οίδα,

Ουρανόθι , εκ του ουρανού έστιν επίρρημα τοπικόν, ο υπερσυντέλικος ήδειν και διαιρέσει της οι εις ήτα

το νο μικρόν: κανων γάρ έστιν ο λέγων " τα εις 9 . ήδειν.

επιρρήματα, την παραλήγουσαν θέλουσι φυλάττειν των ούσα , υπάρχουσα 2) , παρά το οίσω το κομίζω , οίσον
εις εν επιρρημάτων · οίον Ίλιόθεν , Ίλιόθι , άβυ. ουδετέρως , και τροπή του ι εις ο ουσον, εν ώ κο

δόθεν , άβυδόθι : καμων εστίν ο λέγων · τα εις θεν μίζεται η ναύς : οι δ' ούσα γρώνης εύγάληνα χερμά

επιρρήματα παράγωγα την των πρωτοτύπων φυλάττουσι δος 3).

γραφήν· οίον, έστιν ηως , και σημαίνει την ημέ- ουσία , ως ούσα κάλλιστος, του τυχόντος ύπαρξις :η, ,

pav : και γράφεται δια του ω , και κατα παρα -40 ως αδιάπτωτος μένουσα και παρά το ω μονοσύλλαβον
γωγήν γίνεται ηωθεν , και φυλάττει η παραγω βήμα , το σημαίνον το υπάρχω, ου η μετοχή των όν

γη την του πρωτοτύπου : και " Ομηρος: ηωθεν δ ' τος , και το θηλυκόν ούσα , και πλεονασμα του Ιώτα

Ίδαίος τω κοίλας '). πάλιν έστιν έως, και κατα πα- ουσία , η ούσα αεί και υπάρχουσα , ώσπερ παρα το

ραγωγήν γίνεταιέωθεν και γαρ το ω εκ του πρωτο- γέρων γέροντος , γερουσία η εντιμοτής, και γερούσιος ο

τύπου και πάλιν , έστιν "Ίλιος ... και γράφεται το ο έντιμος : το σι.ιώτα διότικαι τα δια του να παροξύτονα

μικρόν , και κατα παραγωγήν Ίλιόθεν , και φυλάττει θηλυκά, δια του ιώτα γράφεται : οίον μετουσία , γερου

την του πρωτοτύπου γραφήν ούτω και ουρανός , ούρα- σία , παρρησία , παρουσία και αφθαρσία.

νόθεν και εξαυτού ουρανόθι διατι προπαροξύνεται; Ούσον , το σχοινίον , το εξ οίας πλακέν. τινές ούσα
τα εις θεν επιρρήματα , τω ο παραληγόμενα και προ εκάλεσαν, τα την ναύν ουκ εντα σείεσθαι.

μιας συλλαβής τον τόνον έχουσιν · οίον κυκλόθεν , αβυ-σοΟυχ ήκιστα , λίαν , πάνυ , ή μάλιστα.

δοθεν, ουρανόθεν, Ίλιόθεν χωρίς τών επιμεριζόμε. Ούτιοανοίσιν, ασθενέσιν, ουδένος λόγου αξίοις δύο
νων , οίον εκάστοθεν , εκατοθεν, ένδοθεν τούτοις συν- εισίν εις ος σύνθετα, ούτιδανός ούτιδανη, και μηδαμινός,

εξηκολούθησε και το προπάροιθεν , κατα πλεονασμον μηδαμινή και το μεν ούτιδανος γέγονε παρα το ούτις

του και γενόμενον. ούτιδος , συγκειμένου του ος και του τίς : το δε μηδαμι

Ουρανός, οράτει νοερώς ή παρα το ερώ το Φυλάσσω νός γέγονεν από του μηδαμού , όπερ συγκειται από της
ή ουρανός τουτ'έστιν όρασις νου : ή δια το οράσθαι μη απαγορεύσεως , και του δαμος , τω ισοδυναμούντιτα

ανω , η όρασις άνω κειμένη η παρα το δρώ το βλέ- τώ τις εξ ου και το επίρρημα μηδαμώς διότι απολο

ο πάσιν ορώμενος ήτοι φαινόμενος , oρανός και γούμεθα υπέρ αυτού , ότι παρασύνθετα εισι το μηδα
έν πλεονασμό του ο ουρανός και ώφειλε δασύνεσθαι , μινος και ούτιδανός και δια τούτο και τα θηλυκά

>

.

,

>

9

.

πω ,

1 ) 11. VΙΙ , 372. 2) nihil ad rein . Cl. Etym . M. 3) Lycophr. vs. 30.
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20 Ψεύειν

ενήλλαξε και γέγονεν εις δύο: τα κοινά τω γένει συν- ότι τα δια του ελος υπέρ δύο συλλαβας ουκ εισίν ου . »
θετα εισι . δέτερα" ο δε έτερος λέγει τα δια του ελος ουδέτερα

Ούτις , ουδείς , το ου επίρρημα αρνήσεως. το τίς όνο- δισύλλαβα είσιν , οίον σκέλος , βέλος , μέλος , τέλος :

μα . το δε Ούτις επι του Οδυσσέως αντι ονόματος κυ- τούτο δε ως υπερβάν την δισυλλαβίαν, και μη έχον

ρίου παραλαμβάνεται, και έστω έν μέρος λόγου , και τι μιμήσασθαι , έμεινεν άκλιτον.

προπερισπάτα. "Οφθαλμος , όρασις θολουμένη, τομώς ήγουν χαλε

Ούτος, αντωνυμία μονοπρόσωπος ", τέσσαρες γαρ εισι πως η παρα το ωφθω λίαν και τόμως η δια το

μονοπρόσωποι αντωνυμίαι, ούτος, αυτός , εκείνος και όδε : δραν φως.

και ο δείνα κατα παραγωγής: το δε δεικτικών ουτοσί: Οφις, παρά το όπτω , οπτικών γαρ το ζώον» ή παρα

το γαρ ουτοσί , εκεινοσί και ώδε γίνεται κατ' επέκτασιντο το ιος και εν υπερθέσει όϊς και πλεονασμα του φ

του ιωτα προς εμφανισμών πλείονος δείξεως · η δε αυ- όφις " ο γαρ όφις ανεωγμένους έχει τους οφθαλμούς :

τος στερηθείσα της δείξεως , εστερήθη και της δια ή ως άν είπης και Φήσας, ήγουν τη γυναικι λαλήσας "

του ιώτα επεκτάσεως ούτω και η κλητική και ούτος ελάλησε γαρ τη ευα.

'Αττικώς: ομοίως και το εκείνος , η δε αυτος κλητικήν Οφλεϊν και οφείλειν διαφέρει οφλεί μεν γάρ τις επί,
ουκ έχει ή δε ούτοι και εκείνοι αντιδεκτικοί εισιν, ή δε τη καταδίκη οφείλει δέ τίς , ως και ημείς φαμεν εκ

αυτόςαναφοραν δηλοί • εναντία δέ έστιν η δειξις της δεχόμενοι.

αναφοράς. Οφιοδηκτος, εν τού όφις και του δήκω το δάκνα .

Ούτος και ουτοσί διαφέρει, το μεν γαρ συν τω ιώτα οφλώ, χρεωστώ , παρά το οφείλω συγκόπτετα .
δεικτικον μόνον το δε ούτος δεικτικών και αναφορικόν ΟΦρυάζοντο , οφρυώζειν λέγεται το ταίς όΦρυσι
ο δ' αυτος λόγος και επί τούτον και επί τουτονι. απο του οφρυζω: τούτο παρα το οφρύς

Ούτω, επίρρημα μετότητος τούτο ουκ έστιν από της δηλοί δε την προσβολήν ότου δήποτε τόπου και των

γενικής ", σεσημείωται γαρ τούτο απ' ευθείας γίνεσθα: ορέων και ημών των όψεων : συντάσσεται μετα δο

εί γαρ απο της γενικής , ώφειλεν είναι τούτως, εκ του τικής.

ειπείν τον τεχνικόν το δε ώς οξύνεται, επειδή απο ΟΦρύες λέγονται , ήτοι πόρτες , παρα το Φρουρείν
του δς γέγονε και τα όμοια" και ότε επιφέρεται σύμ- τας ώπας , από τε των όμβρων και των υπερθεν ιδρώ

φωνoν εξέρχεται το σ , και ότε Φωνήεν φυλάττει. ού- των , ας μη επ' αυτούς φέρεσθαι: η παρα το φέρω

δέποτε δε επιφερομένου Φωνήεντος εκβεβληται το σ. και κατα συγκοπήν Φρώ· όθεν και το εισφρώς όπερ
ποιον εστιν αναλογώτερον , το ούτως ή το ούτως και γέγονεν από το πρωΐω , φρώ , Φρύς και οφρύς: δηλοί
λέγομεν το ούτως επειδή τα από τριγενών ονομάτων δε και την προβολην ότου δήποτε τόπου και των ορέων

γινόμενα μεσότητος επιρρήματα , εις ως λήγειν ωφεί 30 ημών των όψεων · ο δε Ηρωδιανος παρά το όρύς " του
λουσιν , οίον καλός καλη καλον , καλώς, όταν δε μη Φ πλεονάσαντος" οι δε παρα το όπτω οφύς και πλεο

τριγενές και εις α λήγουσιν, οίον κύκλος κύκλος προς νασιο του ροφρύς.

πρόσω: είδομεν ούν ει τούτο τριγενές, ούτος ούτοι αύ- Οφρύς, παρά το τους ύπας ρύεσθαι ήγουν φυλάττειν .
ται , ταύτα ούτως άρα το ανάλογον το δε ούτω κατ ' η παρα το Φέρου Φορύς και οφρύς : ψιλούται: παν

έλλειψεν του σ κατα δεύτερον λόγον ότι τα εις ω φωνήεν προ δασέος και του ο ψιλούται , αφρος ,,
λήγοντα επιρρήματα ουδέποτε φύσει μακρύ παραλήγε. οφρύς , όφρα η παρά το όρωτο φυλάττω , και το

ται , οίον άνω κάτω πρόσω , έξω, άφνω , πλην του είσω : ωψ ωπος. και το όροφος , οπωρόφοι τινες όντες , όροφοι
ούτως άρα το ούτω κατα πάθος.

γαρ των ώπων " οι δε φασί παρά το όπτω το βλέπω,

Ούτω , το εγγύθεν τω δόρατι βάλλω. όπους και οφρύς · το ο μικρόν: το o είτε κατ' αρχήν

Ουχ ήττους , ουκ ελάττονας. 40 λέξεως , είτε κατά το μέσον , έχον μεθ' εαυτού δύο

Ουκ απλώς , ουχ ως έτυχεν , ουκ ακόρως. σύμφωνα έν απλή και ακινήτω λέξει , δια του ο μι

Ούχ όπως , ουχ ίνα , ουδαμώς. κρού γράφεται.

"Οφείλω, το χρεωστώ , επί ενεστώτος δια δίφθογγον " οφώλια , εις το αποφώλια .

ο μέλλων οφελώ, ο β αόριστος ώφελος και ο πρώτος Όχα, επίρρημα μεσότητος, όχι και εξόχα σημαίνει
ώφειλα" εκ τούτου δε κατα συγκοπήν οφλώ οφλήσω,

" :

ώφληκα , άφλημαι , όφλημα.
το έξοχον και ένδοξον γέγονε δε παρα το έχω εξοχος ,

"Οφείλημα χρεους διαφέρει οφείλημα έστι δημόσιου
και το ουδέτερον έξοχον και εξόχα και αφαιρέσει της

χρεος θεώ οφειλόμενον η βασιλεί , χρεος δε το
εξ προθέσεως όχα: έστι δε επίρρημα ονομαστικός

οφειλόμενον ιδιωτικό ή το ιδιωτικών δάνειον . " 0 , αριστε , πάνυ ένδοξε : παρα το έχεσθαι.

“οφλημα και χρεος διαφέρει όφλημα μεν γαρ και οΌχανον, ο δεσμός και ο λώρος , εξ ου και αποκρέμα

οφείλημα το εκ καταδίκης τω δήμω οφειλόμενον ται η ασπίς: γίνεται δε παρα το έχω , ο σημαίνει

χρεος δε το ιδιωτικών δανειον . το κρατώ και εξ αυτού ρηματικών έχανον και όχα

"Οφείλημία, παρά το όφελλειν , ό εστιν αυξεσθαι,
το δάνειον το αυξανόμενον τόκω" οφέλλω σημαίνει το 'Όχέων, εξοχέων , αρμάτων έστι γαρ το όχος , και
αυξάνω. σημαίνει το άρμα, και γίνεται εκ του έχω του σημαί

Οφειλή , δια της ει διφθόγγου σημαίνει δε το οφει- νοντος το ελαύνω , και εξ αυτού σήμερα οχώ , ο μέλ .

λόμενον. παρα γαρ το οφείλω γέγονε. λων oχήσω , όνομα δημματικών οχημα " σημαίνει δε το

"Οφελος , ποία εγκλίσει συντάσσεται ; και λέγω ότι αρια .

απαρεμφάτω : κανων γαρ εστίν ο λέγων , ότι το όφε. Όχεύς, εις το τοκεύς : ήτοι και συνέχων και σφίγγων

λος απτωτόν εστι σημαίνει δε δύο: έστιν ευχής ση -βο την περικεφαλαίαν.: .

μαντικών , και ρήμα " ού κλίνεται δε· επειδη δύο κά. Όχεία , μίξις , συνουσία.

νονες εισίν οι μαχόμενοι αλλήλοις " ο μεν είς λέγει, 'Οχήας , όχευς. κατα τροπήν του και εις ήτα.

1

9

νον.
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'Οχθήσας και αγανακτήσας , παρα το έχω βαρύτονον Όψία, αψία ήν , παρά το αψ ιέναι από των έργων :
αχθώ, αχθήσω , αχθήσας και όχθήσας. και το εναντίον κατάστημα πρωία δε λέγεται , παρα

το "Όχθος, του ποταμού το τείχος , ή της θαλάσσης το προϊένοι επί τα έργα Σαπφώ , Φέσπερε πάντα

ταρα το έχω όχοςο έξοχος και όχθη. φέρωόσα φαινότερα έσκέδασ' ηώς.

"Όχλος, παρά το ελλω τοσυστρέφω, είλος και όχλος: Όψιτέλεστον, όνομα ουδέτερον , εκ του οψε και του
η παρά την όχλησιν ή παρα το αχλύς άχλος και τελεστον· το δε οψε εκ του αψ , ο σημαίνει το εις

όχλος , κατα τροπήν τού α εις ο. και εις το πλή- τ'ουπίσω επαναστρέψαι , ήγουν προς τον οίκον " ή το

θος. πάλιν , αμφότερα δε εκ του αψ ) , ώσπερ πρωία λέγε

Όχλάζει, κινεί , ένθεν και ο μόχλος, ο μη εών κι- ται , παρά το εις τον οίκον προϊέναι ούτω και όψε:

νείσθαι τας θύρας. το το βραδυ γίνεται εκ του αψ , ο εις τ'ουπίσω επανα

Όχμάζω, κρατώ , εκ του έχει το κατέχω παράγωγον στρέφων , ήγουν προς τον οίκον . το δε οψε ο σημαίνει

έχάζω, ως κύπτω κυπτάζω, ένθα επενθέσει τουμ , τον της εσπέρας καιρον , αλλα το βραδυ του χρόνου

εκμάζω και τροπή του βραχέος εις βραχυ όχμάζω ήγουν του όρθρου : λοιπόν εκ του αν και σημαίνει το

ως αλκήν 'Αλκμάν. πάλιν , τροπήτου α εις ο γίνεται οψε και εξ αυτού

"Οχνη , είδος δένδρου, καστάνου , κοστομήνου μήλου γίνεται κατα πλασμον 3) όψη βαρύτονον επειδή κανών

αππιδ' ') . έστιν ο λέγων , τα εις ιώτα λήγοντα επιρρήματα συν

Όχμάσας, σημαίνει το κρατήσας και κόψας " έστιν εσταλμένον έχοντα τοι , βαρύνεσθαι θέλουσιν , οίον ,

έχω το κρατά ο μέλλων έξω, ο παθητικός παρακεί- όφι αύθι , νόσφι , κείθι, μέχρι , άχρι , άρτι· όθεν

μενος ηγμαι, εξ αυτού όνομα έχμας εχμάδος, και τρο- το χωρίς αποβάλλων το σ, δια τον κανόνα τούτον βα

πη του ε εις ο όχμάδος , και εκ τούτου γίνεται όχμά-20 ρύνεται , χώρι γαρ λέγεται, ούτως ούν και όψι : πρός

ζω, ο μέλλων όχμάσω, ο αόριστος ώχμασα " ή με- κειται συνεσταλμένον έχοντα το ιώτα , δια το δευρι
τοχή όχμάσας. και νυνί , ταύτα γαρ μακρόν έχει το ιώτα , ο δε κανων

* " Όχμον, παρά το έχεσθαι άλλο άλλου φυτού . περί του βραχέος εστ . σεσημείωται το ουχί τούτο

"Οχυρος , παρά το έχω εχυρος , και τροπή του και εις ο δε ότι παραλόγως εστίν, ώσπερ γαρ από του ή, ο
οχυρός. σημαίνει το όπου , επεκτάσει της χι συλλαβής γίνεται

του "Όχθοι, αι τραχεία και δύσβατοι πέτρι. όχι βαρυτόνως" ούτωκαι περίτην ού άρνησιν , επε

"Όχθοι και όχθαι διαφέρει. όχθαι μέν εισι χειλή που κτάσει της χι συλλαβής , ώφειλεν είναι ουχί βαρυτό.

ταμών , όχθοι δε γής επαρμάματα. νως " αλλ' επειδη παραλόγως ξύνθη το ού, είκότως

ηε "Όχνη , ή αχνας , οίον αχρή, δια το μη ποτίζεσθαι, και μετα της κι επεκτάσεως και αυτή παραλογία έφυ

ξηρά γαρ ήδεται γή η οπώρα αύτη και απίος , η ήκι-30 λάχθη" λοιπόν εκ του όψι και το τέλος γίνεται όψι.
στα πινουσα . τέλεστος και αναβιβάζει τον τόνον τα γαρ εις ος

ει: Όψάριον , παρά το όψον αίρεσθαι εκ της θαλάσσης, οξύτονα έν τη συνθέσει αναβιβάζει τον τόνον , χωρίς

ή όψον του ρείθρου , ήγουν βρώσις ύδατος και ότι: ει μη δια σημασίαν τινα κωλύθη δια το λογός βρο

ψαύον αίρεται , ήτοι εγγίζουν ταδελέατι. τολοιγός έστι γαρ ο φθείρων τους άνδρες.

'οψε, βραδέως, παρά το την ώρανεπιτήδειας είναι οψον, σημαίνει το προσφάγιον , εκ του οπτώ γίνεται .
προς εσπέραν. όπτον και τροπή του τ εις σ , και κράσει του πσ εις

Οψε και εσπέρα διαφέρει εσπέρα μέν η μετα την δύ- ψ όψον το δε οπτω παρα το όπτω το βλέπω, δει

σιν του ηλίου κατάστασις : οψε δε το μετα πολυ της γαρ βλέπειν συνεχώς προς το μη καίεσθαι τα oπτό.

δύσεως και καθόλου μετα πολύν χρόνον , και όψαρό- μξνα.

της και μετά πολύ του καθήκοντος χρόνου άροτριών · καί4ο ψώνιον , δια το όψιν ήγουν βρώμα ωνείσθαι.
εις το οψιτέλεστος . "Όψον , κυρίως λέγεται παν το τώ πυρί κατασκευασμέ

Ο ψείω , δια της ει διφθόγγου σημαίνει δε το επιθυ- νον , παρά το εψόν τι άν η παρα το οπτησει ωνο

μίαν έχον θεωρήσαι. μασμένον .

"Οψις , παρά το όπτω , όψω, όψις . Τέλος του ο στοιχείου.

ή

Α Ρ Χ Η ΤΟΥ Π ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.

Ν

Παγγενη , επίβδημα μεσότητος εξεβλήθη εξ αιτιατι- Πάγος , κρυος , πεπηγός , παρά το πεπήχθαι εις

κής πτώσεως εις επίρρημα και παγγενής , του παγγέ- ύψος.

νεος , και παγγενούς, τώ παγγένει και παγγενεί τον Παγίς , εκ του πήσσω , πηγές και παγίς.

παγγενέα και παγγενή , παρά το παν και το γένος , Πάγουρος , παρά το έν πάγοις ορούειν , ό εστι φυλάτ

όλον τον 'Αδαμ πεπτωκότα.

Παγεωθείσα, εδραιωθείσα, βεβαιωθείσα, πιστωθείσα,5°Παιανες, παρά το παύσω παύων και κατά τροπήν του
τειν και διατρίβειν.

,

, τούτο Ο εις ι. και ούτω ο Δίδυμος.
πτήσσω , ο δεύτερος αόριστος επαγoν , και εξ αυτού,

πάγιος , ο πεπηγμένος.
Παιπάνεια , η κενοδοξία .

Πάγνως , εις το εκπάγνως. Παιονός , παρά το παίζω : παιδνός διφθόγγω.

3 ) cf. mox iufra . 2 ) Corruptillina pleraque. 3 ) L. κοτα μεταπλασμόν .
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Πάγκο , παρά το πάνυ , και πλεονασμα του και και τρο- όπερ και βαρύνεται και εν τη συνθέσει αναβιβάζει

πή του ν εις γ , δια την σύνταξιν. τον τονον , οίον πρό παλαι.

Παγουροι, παρά το ουρείν , ό εστι φυλάττειν , εν τοϊς Πάθος, παρά το πήζω το πανθάνω , ο δεύτερος αόρι
πάγοις πάγοι δε εισι κρημνωδείς τόποι. στος έπαθον και εξ αυτού πάθος.

Πατς και αντίπαις διαφέρει , παίς ο εν τη παιδική ηλι- Παλαίμων , εις το Λακεδαίμων.

μία αντίποις δε ο εκβεβληκως του παιδός την ηλι- Παλαιος , εκ του πάλαι είναι η δια το παλαίων

κίαν και ήδη πρόσηβος , βούπαις δε ο μέγας παίς. ήγουν εκ χρόνων πολλών είναι .

Παιδευσις και παιδεία διαφέρει. παιδεία μεν γάρ έστι Παλαιστας, αντί του μετρητάς γίνεται δε εκ του
δύναμις θεραπευτική ψυχής παίδευσις δε παιδείας παλλω το κινώ , ο μέλλων παλώ , ο παρακείμενος πε

και αρετής παράδοσης και εκ παιδος αρετή έπ ' αρετήςτο παλκα , ο παθητικός πεπαλμαι και εξ αυτού πάλμη,
οδηγηθείσα. δι ' ής ή χείρ κινείται, και εκ τούτου γίνεται παλαμη

Παιδεία , δια της ει διφθόγγου, ώσπερ παρα το μοι- και εξ αυτού πεπαλακα και παρακείμενος , και παθητικός

χεύω μοιχεία , ούτω και παρα το παιδεύω παιδεία πεπαλαμαι , το τρίτον πεπαλασται, και εξ αυτού πα

ιστέον , ότι το παιδεία πολλα σημαίνει" σημαίνει γαρ λαιστος , και το θηλυκόν παλαιστή σημαίνει δε την

την παίδευσιν , και την παιδικής ηλικίαν, και την ανα- των δακτύλων όρδινιαϊαν σύνθεσιν , πελαστή τις ούσα ,

στροφήν, και την μίξιν το γαρ σημαίνουν παιγνίον διά ότι πέλας συνάγει τα οστά , τουτέστι πλησίον τους

του ιγράφεται, και παρ' ημίν οξύνεται, οίον παιδια, δακτύλους , παλαστή και πλεονασμών του παλαιστή :

παρα τους Αθηναίοις βαρύνεται , οίον , παιδία. συνάγο μεν γαρ ποιoύντες αυτην τοϊς δακτύλοις· ή αυτή

Παγδα , θηλυκώς κλίνεται, η παίς . και δογμή.

Παιδίον και παιδάριον , και παιδίσκος και παίς διαφέ-20Παλαιστίνη, η χώρα του Φιλιστιεία , δια του ιώτα
ρει· παιδίον μέν γάρ έστι το τρεφόμενον υπο τιθήν. γράφεται : Ιστέον ότι από του Παλαιστίνη λέγεται και

παιδάριον δε το ήδη περιπατούν και λέξεως αντεχόμε- πολίτης Παλαιστίνος , ως 'Ακραγαντίνος.

τον παιδίσκος δε και εν τη εχομένη ηλικία των παίς δε Παλαιστή, παρά το πελάζειν τα οστά έστι δε τεδ · .

ο δια των εγκυκλίων μαθημάτων δυνάμενος ιέναι. τραδάκτυλον μέτρον.

ΓΙαιδίον , δια το παιδείας δέεσθαι " και εις το γέρων . Παλαμάων, πολεμικών , αυτοχείρων η ευθεία παλά

Παίσατε , πλήξατε , τύψατε , Αττικώς χορεύσατε, ή μη παρα το πάλλω το κινώ ετυμολογείται παρά το

παίξατε.
πολλούς αμάν , εξ ου και παλαμαίος και πλεονασμα ,

Παιδίον , ότι του πατρός εστιν ίδιον. του ν παλαμναίος " σημαίνει δε δύο, και τους αυτοχει .

Παιδα , παρά το πάϊς παις παιδος, παιδίζω και παίζω : ριφονεύσαντας τιμωρούμενος και ο επί τινί βιασματι

το παι διφθόγγω διάτι; έκ τού παίζω, εξ ου και ο κατεχόμενος.

παιδίον ή παρα το παίω το τύπτω τους γαρ παισίν Παλάμη, παρά το παλαιον ήγουν μέτρον της χειρος
αρμόζει δαρμός : η παρα το παίζειν , παρεπόμενον γάρ είναι .

εστι τους παισί. Παλαμαι , παρά το πάλλειν ' η παρά το πέλλω το
Παιδίσκη, και παίς, παρα Αττικούς θεραπαινα" δια- κινώ .

φέρειδε, παιδίσκη μεν γάρ έστιν η ελευθερία, παίς δε Παλάμη Φιν , προσγεγραμμένον το ιώτα εκ παραδό

η δούλη. σεως έχει δε και κανόνα " αι δια της Φι συλλαβής

Παιδίσκης, δούλης , παρά το παίς παιδός τούτο παρα γινόμεναι επεκτάσεις , προσερχόμεναι ταϊς πτώσεσιν ,

το παίς . ει μεν φυλάττουσιν την αυτην φωνήν , και την αυτην

Πατς , ο επιτήδειος εις το παίεσθαι· και παιδίσκη απο γραφήν φυλάττουσι: Φρήτρη ΦρήτρηΦιν · ει δε ου φυ

τούτου , η την αυτην ηλικίαν έχουσα . 40 λάττει την αυτην φωνήν ούδε την αυτην γραφήν Φυ

Παίζω, παρα το παίς παιδός γίνεται παιδίζω , και
λάττουσιν οίον χαλκός , χαλκού χάλκοφιν χωρίς του
νόσφι και όχι ποίου μέρους λόγου έστιν ; ονόματος :συγκοπή παίζω: τοίς γαρ παισιν είθεν αει ” το παί

αι δια της Φι συλλαβής γινόμεναι επεκτάσεις , το

ζειν . αυτο μέρος του λόγου φυλάττονσι, χωρίς του νοσφι
Παιπάλη , άλευρον κριθής , εις το παληνομένης .

και άφι" ταύτα γαρ απο ονόματος μετήχθη , είς επιρ

Παλαιος , ο αρχαίος πάλεος δε ο άφρων τίθεται και
ρηματικην σύνταξιν .

επί του σκώπτοντος. Παλαιστή , θηλυκώς , ότι συνάγονται οι τέσσαρες δα

Παΐς , παρά το βαιός βαλς και παις : τρία δέ εισι σεση κτυλοι , οίον πελαστή τις ούσα , ότι πέλας συνήγαγε

μειώμενα , παίς , δαίς , σταϊς , άτινα κλίσιν μεν ανέ. τα οστά , οίον τους δακτύλους ή αυτή και δογμή λέγε

δέξαντο , κανόνι δε ουχ υπέπεσον, αρσενικόν ο παίζ.50 ται , ότι πλατείατη χειρί μετρούμεν: ποιεί δε ατο

θηλυκόν ή δαϊς ,σημαίνει δε την ευωχίαν ουδέτερον τουμεγάλουδακτύλουπρος τονλίχανον άκρον δακτύ
το σταϊς , σημαίνει δε το άλευρον , και εις το γέρων λους δέκα και δογμή το πλάγιον, ως λέγει Συρανός :

και παιδίσκος . η δε σπιθαμή έχει δογμάς τρείς, οίον παλαιστας , δα .

Παίων , είτε και μετρικός πους , είτε το έθνος» ούτως η κτύλους δε δώδεκα, από του μικρού δακτύλου διϊστα

παράδοσις. εντεύθεν παρήχθη και το εν τη κοινή λε. μένων των δακτύλων έους της αντίχειρος λέγεται από

θαμη , παρα το αποσπασμον ποιείν ' ως γράφει δε

και Χρύσυππος, δια το σπάσθαι την όλην χείρα ,Παίονες και Καρες , αγκυλότοξοι.
ποιες σπιθαμήν , δακτύλους δε δώδεκα. το δε απο της

Παιανίσαντες, αλαλάξαντες , ευφημήσαντες τον παί

ονα

ολοκερανου προς μην το του μέσου δακτύλου , πήχεως
8. επικαλεσάμενον ήν δε έθνος, και επί έργου αρ.6ο μέτρον , προςδε του μικρού,μετακονδύλιον , ό εστι
χόμενον , και επί τη νίκη τούτο λέγεται .

κατά το μέσον κονδύλιον των γαρ δακτύλων και μον
Πάκτια , παρα το τα πάντα κτάσθαι.

πρώτος κόνδυλος λέγεται προιονδυλος και ριζοδάκτυ

Πάλαι , επίρρημα χρόνου δηλωτικόν ποτέ αρχηθή, λος : ο δε μετα τούτον μεσοκόνδυλος: απο ούν του

>

.

γόμενον , παρα το παίδων.
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ολοκεραύνου προς του μικρού μετακονδύλιον πυγων , εξ όταν οι διωκόμενοι εις τουπίσω στραφέντες τους πρωην

ων ο πήχυς σπιθαμαι μέν δύο, δογμαι δε έξ , δάκτυλοι διώκοντας ελαύνουσι πάλιν γαρ το οπίσω σημαίνει,•

δε κδ . πυγων δε ίσα από της πυγμής , επεί μη ώσπερ και ίωξις και πλεονασμώ του δ , δίωξις · το δε δίωξις

ο πήχυς προτεταγμένους μετρείται δακτύλους , ούτω και παρα το διώκω τούτο παρα το ώθω συντάσσεται πτώ

η πυγων επισυνεστρωμένους , ώστε έλαττον είναι τούτο σει αιτιατική .

το μέτρον του πήχεος ίσως δε το μέχρι πήχυς εκ πο- Παλλας , και κλίνεται Παλλάδος , όνομα θεάς της
δός : τώ δε ονόματι κέχρηται "Όμηρος , βόθρον , όσον 'Αθηνάς , παρά το παλλω , το κινώ , ή από του παλ.

πυγούσιον , ένθα και ένθα 1): έκταθείσων δε των δύο θήναι αυτήν από της κεφαλής του Διός ή ότι Πάλ.

χειρών απ' αλλήλων εις τα πλάγια , οργυΐα λέγεται, λαντα , ενα των Γιγάντων απέκτεινεν · ή δια το παλ.

οίον , ορεγυΐα , δια το ορέγειν ό έστιν εκτείνειν τα γυΐατο λιωμένην την καρδίαν του Διονύσου προσκομίσαι τώ Δι.

τουτ'έστι τας χείρας έχει δε η οργυία, συν πλάσει του Παλλας, από του παλλικωδέα ηλικίαν έχειν» ή από
στήθους πήχεις τέσσαρας" τηλικαύτα δε κατά μέγεθος του πάλλειν κατα τον μυστικωδέα λόγον αναβιβα

αι χείρες ούσαι , κάτω έκταθείσαι ουκ εφικνούνται σθέντοςγαρ του Διονύσου υπο Ερμού εις ουρανόν , φα

των γονάτων , αλλ' αποθέoυσι σπιθαμ .. διο και μα- σιν , "Ήραν απεχθώς έχουσαν επιπέμψαι αυτή τους

κρόχειρα δόξαντα κεκλήσθαι: είτε Δαρείος ήν ο Υδα- Τιτάνας εις το διαφθείρει αυτόν , και τούτους επιχει

σπου , είτε ο Ξέρξης , είτε " Ωχος , είτε 'Αρταξέρξης,' ρήσαντας , διασπάσαι αυτόν , πάλλουσα το δόρυ απή
μη δια το εφάπτεσθαι των γονάτων. ούτως ωνομάσθαι λασε.

δια το μήκιστον εκτείνειν την δύναμιν της βασιλείας Παλλακτνος, παρά τω Σώφρονι το όνομα δηλοί δε

ούτω Σωρανός. τον παλλικα ή τον της παλλακης υίόν .

Παλαμνατος , παρά το πολλούς αμάν: ή παλαίειν2οΠαμπαν , έστι παν, και κατ' αναδιπλασιασμόν πάμπαν "
μετα μένους . και Ζευς δε παλαμναίος λέγεται εν Χαλ . το δε μ , δια σύνταξιν ούτως Ηρωδιανός.

κίδι» και ασπίς δέ τις των θηρίων παλαμαίος καλείται, Παμπηδην , επίρρημα , ώσπερ το χύδην , μάτην σημαί

και δια χειρός καταγωνιζόμενος την μάχην παρα το νει δε παντελώς.

παλαμαν. Πανούργος, και πάντα εν πονηρία εργαζόμενος λέγεται
Πανόρμοι , σκέπην έχοντες παντος ανέμου· η εις τους δε και ο πανυ Φρόνιμος και ο κακοποιεϊν δυνάμενος,

ορμίζονται πάντες. δια της αυτού σοφίας και κακίας.

Παλινοστήσας, εκ του πάλιν και του νόστος, νο- Πανσθενεστα , ισχυροτάτη.
στήσω πάλιν από του ευθεως μεταστροφήν δηλοί.

Πανoικί συλω , τώ οίκω .

Παλίρροια , η ροή. Πανδίων, δια του και γράφεται παρα γαρ την ιων με

Παλιρρόθιον, το εις τουπίσω φερόμενος κύμα. 30 τοχής και το παν γέγονε πανίων και κατ' επένθεσιν

Παλάσσετο, εβρέχετο , εμολύνετο πηλος γαρ η βε- του δ , Πανδίων .

βρεγμένη γή. Πανήγυρις , τα σύνθετα ομοίως τους απλούς κλίνεται»

Παλάτιον, παλαιόν τι όν. το απλούν άγυρις το γυ ψιλον , ώσπερ όνομα όνυμα ,

Παλήνη, το άλευρον , παρά την παιπάλην , ό εστι το ούτως αγορα άγυρις, και Αιολικώς αγορες το
λεπτον άλευρον. , έκ τού παν και του αγυρις πανάγυρις και πανήγυρις "

Παλυνομένης , βρεχομένης , ή λευκαινομένης , παρα ή παρά την αγυριν , ό εστι συνάθροισιν , εις ήν πάν .

την παλήνην. Αττικώς δε παιπάλην λέγουσι το λε- τες εγείρονται.

πτον άλευρον , παρά το αποπάλλεσθαι εκ του αλεύρου, Παννυχίς, παννύχιoν , επίρρημα μεσότητος , αντί του

και εστιν απορρίπτεσθαι . παννυχίως · όνομα ον μετήχθη εις επίρρημα συντάσ .

Παλιγγενεσία , εκ του πάλιν και του γεννώ , γεννή -40 σεται δε ώσπερ το ήδιστα και το ήκιστα , και τα

σω , γεννησία , αντί του αναγέννησις " το δε πάλιν ση- όμοια" γίνεται δε εκ του νυξ νυχος , νύχιος και παννύ

μαίνει τρία. χιος " το χι ιώτα" τα απο μονοσυλλάβων οξυτόνων

Παλίλλογα, παρά το λέγω ρήμα , και σημαίνει το συλ- δια του ιος ονόματα , δια του και γράφεται , μην μηνός

λέγω " και το πάλιν , το δηλούν το εκ δευτέρου πλεο

νασμα του λ. Πανόλβιος , παρά το πάν και το όλβος , και σημαίνει

Πάλιν, σημαίνει τρία , το εκ δευτέρου , ως το , ου θήν τον πλούτον πανόλβιος , ήγουν πανυπλούσιος ή παρα

μιν πάλιν θυμός ανήσει και το εξ εναντίου: ου δε το ούλος, δε σημαίνει τον υγιή , ουλόβιος , μετα του

πάλιν αρέσει και εις τουπίσω χειρί πάλιν έρύσας, βιος και αποβολή του υ , και κατα συγκοπήν όλβιος "

και όσσε πάλιν κλίνασα . και εις το αύθις , και πλήμη. φαμεν γαρ ούλαι τε και μέγα χαίρε , αντί του υγιάνει :

Πάλιν του αύθις διαφέρει , ότι το μέν πάλιν το είςςο όλβιος ούν έστιν , και εν μηδενι ενδεής : το δε όλβιος γέ
τουπίσω σημαίνει , το δε αύθις το εξ υστέρου , επίβρη- γονε , παρά το όλον , δε σημαίνει τον ολόκληρον και

μα σημαντικόν . και τι διαφέρει το αύθις του αύθι; πλούσιον.

το μεν γαρ αύθις σημαίνει το πάλιν , ή το μετα ταύ- Πανσιδίη , παντί τω πλήθει , παρα το ομού τάσσε
τα " το δε αύθι το αύτόθι. σθαι , και σεβεσθαι ), ήγουν ορμάν και επακολου

Παλίνoρσος , εκ του πάλιν του σημαίνοντος το εις θεϊν · εξ ου και παλίσσυτος και εις το έσσυται .

τουπίσω, και του όρώ μέλλοντος έστι γαρ ορώ ο μέλ . Πάντας , έκ τού πας, σημαίνει δύο , τό , τε προσηγο

λων όρσω Αιολικώς εξ αυτού γίνεται παλίνoρσος ,
ο ρικόν , το , τε : επίθετον προσηγορικόν δε το δηλούν

οπισθόρμητος.
τον πατέρα, ού κατ ' αναδιπλασιασμόν πας πάς: τούτο ο!

Παλίωξις, παλινδίωξις τίς εστι · παλίωξις δε λέγεται , μεν Ρωμαίοι βαρυτόνως λέγουσιν , ημείς δε περισπωμένως

νη ήτα ·

Σ

μήνιος .

7 2 ) L, σείεσθαι .1) Οd. X , 517.
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τούτο κλίνεται ο πας του πα, το επίθετον και πας , των , τα υπερκόσμια και αόρατα . παράδειγμα δε λόγος

του παντος. από του καθ' έκαστα άγων επί του καθόλου και δεξις

Πάντοτε , επίρρημα χρόνου δηλωτικόν , έκ τού πάν και πιστουμένη , το μερικών δια μερικού και διοίου.

του τότε.
Παράδεισσος , δια δύο σσ, εκ της παρα προθέσεως ,

Πανδώρα , η γη , ότι τα προς το ζην δωρείται έστιν και του δείσσα η υγρασία. τα δια του εισσα θηλυκά

όνομα κύριον παρ' Ησιόδω ή ότι πάντων δωρεας δια της ει διφθόγγου γράφεται: πλην του μαρπίσσα ,

έλαβε ή ότι δώρα πάντων θεών . Τεκμησσα , βήσσα, η βάσιμος και βησσα η τροφός

Πάντοτε , πανταχού διατι προπαροξύνεται ; τα είς και ταύτα γαρ δια του ήτα γράφεται.

λήγοντα επιρρήματα, την είς τόπον σχέσιν δηλούντα Παράδεισος ), πρώτη δρόσος, η διάδροσις ή παρα'

ομότονα καθεστήκασι τοϊς εις θεν λήγουσιν επιρρήμα-10 την υγρασίαν , δείσσα γαρ η υγρασία παράδεισος γαρ

σιν · οίον, έκασταχόθεν , έκασταχώσε , πάντοθεν πάν- κυρίως λέγεται τόπος ένυδρος και ένδενδρος , εν ώ πε

τοσε" το το μικρόν διάτι ; τα εις θεν λήγοντα επιρ- ριπατεί η βασιλέως κατάλυσις.

ρήματα παραλήγοντα Φωνήεντι , ή και το τέλος της Παρα θήνα, παρά τον αιγιαλόν της θαλάσσης , ός

γενικής του ονόματος ει δε απο ρήματος είη , το αυτο ούτω κέκληται , από του θείνεσθαι , έστι τύπτεσθαι

παραλήγεται , δεί ούν το λήγον του πρωτοτύπου : ει δε τη προσρήξει των κυμάτων.

δια διφθόγγου είη , καθώς πρόσκειται, υποπίπτει το Παραθώνα , η παρα το έξω δηλοί, ώσπερ και παραπλεϊν
επί του τέλους Φωνήεν . αρχής αρχήθεν , θύρας θύ- το έξω πλεϊν αιγιαλός μεν ούν κοινώ είρηται ονό ματι ,

ραθεν , ουρανού ουρανόθεν . και εστι παρά την αίαν εγγύς αλος έχειν" έχει δε δια

Παπαι, επίρρημα σχετλιαστικόν , από του πήζω το Φοράς τρείς ακτίνα και θινα και ρηγμένα " ακτίνα μέν

πανθάνω , ο β αόριστος έπαθον · παπαι το πάθος της20 ούνείρηται ο πετρώδης αιγιαλος παρά το άγνυσθαι και

λύπης " πάντα τα εις αι λήγοντα επιρρήματα , επί κλάσθαι εκεί τα κύματα 3).

τέλους έχοντα τον τόνον περισπώνται, πλην του βαβα), Παραι, πλεονασμώ του ιώτα , ποιητικώς : παραι ποσό
και του ναι: το δε του αναφώνημα λύπης. και κάππεσε θυμός.

Πάπας , παρα Αττικούς λέγεται ο πατήρ. Παραίνεσις , συμβουλή.

11άππα φίλ' , είρηκεν "Όμηρος 1): ούτω δε ελέγετο παρα Παραπλήσιον , λέξις συνθέτη , εκ της παρα προθέ .

Συρακουσίοις ο πατήρ πας λέγεται , και κατ ' αναδι- σεως και του πλησίον γίνεται παραπλήσιος και παρα

πλασιασμόν πάπας , και πλεονασμό του π , παππα πλήσιον και σημαίνει το έμφερές και όμοιον , ο εγγύς

φίλε . του ομοίου και ίσου .

Παπταίνειν σημαίνει το βλέπειν , και περισκοπεϊν τήδε Παραβάται, οι επί των δίφρων ή αρμάτων εστώτες.
κακείσε , παρά το πανταχού τα Φαή μεταννύειν . 3οΠαρασάγγης , τα λ στάδια παρα Πέρσαις" παρα Αι

Παπταίνων , περιβλεπόμενος παρατηρών : παρά το τα γυπτίοις δε ξ . παρα Σοφοκλεΐ έν 'Ανδρομάχη επί του

φαή μεταννύειν , γίνεται φαπταίνων και παπταίνων. αγγέλου λέλεκτα και εις το σχοινοφόρος.

Παραβλήδην, παραβλητικώς , παραβοτικώς : έστιν Παράσημα , αδόκιμα , τα κίβδηλα των νομισμάτων λέ

επίρρημα ποιότητος και εκ πόσων μερών του λόγου γεται .

παράγονται τα εις την επιρρήματα; έκ δύο εξ ονό. Παρατατικός, ο παρεκτείνων χρόνoς: τείνω τανώ ο

ματος και σήματος και ει μεν από ονομάτων παρά- παρακείμενος τέτακα, και εξ αυτού τατικός και παρα

γονται τα εις δην επιρρήματα , τα α παραλήγονται: τατικός .

οίον λόγος λογάδην, σπόρος σποράδην, τροχος τροχάδην Παραχρήμα, επίρρημα χρόνου δηλατικόν.
ει δε απο ρήματος γίνεται , τα β παραλήγεται " οίον Πόρδαλις , ο άρσης , η παρδαλις η θήλεια, ο μεν από

ó

γράφω γρά βδην , λείβω λείβδην , ως το άκρον επίκαιο του προάλλεσθαι, ή δε από του προάλλεσθαι,

λείβδην κρύπτω κρύβδην : ει δε από τών εις ω μελ. Παρδαλις , παρά το οξέως τρέχειν" ή δια το είναι

λόντων τώ γ παραλήγεται , οίον μίξω μίγδην , λήξω ποικίλη.

λήγδην ' ει δε απο των περισπωμένων, τω ήτα παρα- Παρδαλέην , παρδάλεος , δοράς όνομα ή ευθεία παρ

λήγεται, οίον ρώ ρήσω , ήδην σημαίνει δε το φανε. δαλέη , ώσπερ η λεοντέης και το αρσενικόν πάρδαλις
ρως : τμώ τμήσω τμήδην: ει δε από των εις μι , ει το λε ψιλόν διάτι ; επειδή οι Ίωνες , τα δι' αυτού εις

μεν από της πρώτης συζυγίας , τω και παραλήγεται, ης μετουσιαστικα , ατοβάλλοντες τοι της ει διφθόν

οίον ανίημι ανήσω ανέδην σημαίνει δε το διαλελυμένον γου , δια του εος προσφέρουσιν , “Εκτόρειος Εκτόρεος,

ει δε από της δευτέρας , τώ α παραλήγεται , οίον βήμι παρδάλειος , παρδάλεος και πότε λέγουσι πάρδαλις

βήσω βάδην ' του δε βάδην απιόντος. και πότε πόρδαλις παραφυλακτέον ότι επί μεν του

Παραβολή, πραγμάτων ομοίωσις ή μέλλει ου δύνατα5ο ζώου , δια του ο δεϊ προσφέρειν επί δε του δέρματος

γενέσθcu επί πράγματος επί πράγματος παράδειγμα δια του α. και γίνεται πόρδαλις το ζώον , παρά το

δε παραγεγονότος πράγματος. προάλλεσθαι και ατάκτως κινείσθαι , πρόαλις και
Παραβολή παραδείγματος διαφέρει η μεν γαρ παρα- πλεονασμα του και και εν υπερβιβασμό πόρδαλις " και το

βολή από αλόγων ή και αψύχων λαμβάνεται απο δέρμα λέγεται παρδάλειος και Ιωνικώς παρδάλεος και

μεν αλόγων , οίον ώσπερ τις οξύτατος ίππος " απο δε το Ιωνικόν θηλυκόν παρδαλέη παρδαλή , περισπωμένως,
αψύχων , ώσπερ τις οικία μεγίστη το δε παράδειγμα ως λεοντέη λεοντή.

από εμψύχων , ώσπερ ανήρ τις ατό δε γεγονότοςατό δε γεγονότος Πάρει , ήλθες " είμι το υπάρχω, το δεύτερον είς , απο

τάγματος , ώσπερ το συμβεβηκος πολέμου. βολή του σ ει . έστι δε δεύτερον πρόσωπον , σημαίνει

Παραβολή έστι λόγος παραβάλλων τα νοητα τοίς δε το υπάρχω , και μετα της παρα προθέσεως πάρει.

αίσθητους , και παριστών , εκ των έγκοσμίων και ορα-βο και παρειμι πάρεστι , και παρειμι πάρειτε.

.

5) Οd. VI , 57. 2) ν. Reland . did . ποίίε. p . 2. p . 210. 3 ) Reliqua Mini funt . ν. Ειym. Μ. ν . παρά .
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Παρέγραπτος , παρά την παρα πρόθεσιν και το γρά- η μετοχή, ο ήρημένος , το θηλυκόν ήρημένη , η αίτια

Φω γίνεται, παράγραφος και εν παρέγγραφος λέγεται τική ηρημένην , και μετα της μετα προθέσεως μετηρη

δε και παραγραπτος και παρα το προσήκον γεγραφώς το μένην.

λεξιαρχικών γραμματεία , ήγουν ο νόθος. Παρθενία , ότι παρα θεού εδόθη. Φησί γαρ , έλαβε.
Παραθήνη , το επι παραφυλακή τινι δεδομένον. Κάϊν εαυτώ γυναίκα τουτέστιν ούκ έκ τού θεού.

Παραιτείται , αποβάλλεται. Παρθένος, σύνθετον , παρά την παρα πρόθεσιν , και
Παράκλητον , εκ του παρακαλώ γίνεται παράκλητον,. το θήνη , ο σημαίνει τον μαζον · οιονεί εγγύς ούσα

το παρακεκλημένον . του μαζού, τουτέστιν σχεδόν υπομάζος : παρά το

Παρεμβολή, όνομα σύνθετον , παρά την παρα πρό- θέειν και παρατρέχειν τη μητρί: τουτ'έστιν ήτις εστί

θεσιν, και το εμβολή , δ σημαίνει την είσοδος και δρ-το μικρός και νήπιος.

μήν» σημαίνει δε το στρατόπεδον. Παρθενία σωφροσύνης διαφέρει, και παρθένου σώ

Παρεια , η σιαγών , όνομα ουδέτερον , η ευθεία των Φρων: καθο ή μεν παρθένος σώφρων εστι πάντως η

πληθυντικών , ή γαρ των ενικών ουκ έχει ότι τα αρ- δε σώφρων ου πάντως παρθένος .

σενικα η θηλυκά ούτως αι παρειαι τα παρειά το Παρθένος, παρά το παραθέειν ραδίως αυτήν την

ρει διφθόγγω κατά διάλεκτον : οι γαρ Αιολείς παρηα ακμής ή παρά το παρεϊναι αυτή το θένεσθαι και γα.

λέγουσιν , δια του ητα , εξ ου και το παρήίον " την μείσθαι.

γαρ ει δίφθογγον εις η τρέπουσι , το γαρ πλείων δια Παρθένος , παρά το παραθέειν την παιδικής ηλικίας

της ει διφθόγγου , πλήων δε δια τού η λέγουσι πα- ή παρα το θείνω το φονεύω , θένος , και μετα της

ριας δε είδος όφεως, έχων τας παρειας επηρμένας. παρα προθέσεως παράθενος , και εν συγκοπή παρθένος ,

Παρειαι , παραιαι, λέξις , οι Αιολείς τρέψαντες το 120 ή το πύρ της πυρώσεως θανατούσα. η παρά τον θήσω

εις υ , και το ε εις α. μέλλοντα, τον δηλούντα το θηλάσω, γυναίκα με θή

Παρεκτικόν , όνομα ουδέτερον : το αρσενικών και πα- σατο μαζώ, δηματικών όνομα θήνη , και εν συγκοπή

ρεκτικός , τούτο παρα το παρέχω , παρέξω , ο παρα- και τροπή παρθένος ", ή περί ταύτην την ηλικίαν γεν

κείμενος παρήχα, ο παθητικός παρήγμαι, παρήκται, καιó νηθεΐσα , καθ ' ήν ώραν έχει εκτρίψαι το και κεκτη.

εξ αυτού παρεχτος , το κτητικών παρεκτικόν. σθαι μαζούς ούς ή φύσις έταξε τας γούν μικρές

Παρεσο , ελθε , παραγενού : έστιν είμι το πορεύομαι, παΐδας ού προσαγορεύομαι παρθένους , αλλά τας ήδη

ο παθητικός ενεστως έμαι , και παρατατικός ήμην, ήσο: επί το γυναίκας είναι , ούσας" οι δε φασί , η παρ'

το προστακτικόν έσω , και μετα της παρα προθέσεως ουδενός ουδέν λαβούσα εις έδνον σημαίνει δε δύο : την

παρέσο. παρθενίαν γυναίκα , και το ζώδιον " και εις το γυνή.

Πάρεστε , παρίστασθε , έκ τού έμι , όπερ ουκ έστιν εν3οΠαρθενοπίπα , έκ τού παρθένος και του πιπώ,
χρήσει , αλλά είμι , το πληθυντικόν έμεν , και πλεο- σημαίνει το απατώ , γράφεται δε δια του ιώτα , οίον,

νασμα του σ εσμεν , το δεύτερον εστε, και μετα της παιδοπίπης , γυναικοπίπης , πυριπίπης, ούτως ούν και

παρα προθέσεως παρεστε και αναβιβάζει τον τόνον παρθενοπίπης δια του ιώτα " σημαίνει δε τον παραβλε

διάτι ; παν γιαρ δήμα οξυνόμενον εν τη συνθέσει ανα- πόμενον τας παρθένους .

βιβάζει τον τόνον και ει μεν δισύλλαβον είη το Πάρις, Πάριδος , ο υιός Εκάβης εκλήθη 'Αλέξανδρος,

απλούν τρίτης από τέλους ποιεί την οξείανεν τη συν- ο και Πάρις , παρά το πυρ και την "Ίδην. εν δράματι

θέσει , οίον έστε παρεστε, φημί απόφημι και σύμφημι, γαρ η Εκάβη ενόμισε δάλoν τίκτειν , όστις κατέφλεγε

αίμι συνειμι . ει δε μονοσύλλαβον προ τέλους , οίον την πόλιν , και την εν τη "Ίδη ύλην και τούτου χάριν

σχού απόσχου · θού απόθου , δου απόδου , - χρη τεχθέντα εν τη "Ίδη απέρριψεν.

απόχρη. 40Παροιμία , εκ της παρα προθέσεως , και του οίμος , και

Παρεξ , παρά την παρα πρόθεσιν , και την εξ , πάρεξ σημαίνει την οδον , γίνεται παραοιμία και παροιμία .

οδού έν νεκύεσσιν , αντί του εκτός πάρεξ άλα φύκος κέκληται δε παροιμία , το παραδικών διήγημα" δια το
έχειαν αντί του παρά μόνον. περί την οδον λαλείσθαι · και εις το αίνος.

Παρεξ , το χωριστικών επίρρημα" είρηται παρά την εξ Παροιμία μεν κυρίως απόκρυφος λόγος
πρόθεσιν , ήτις δηλοί το εκτός και το μεν οξύνεται, χρηστικώς δε πάν παραδικον διήγημα " οΐμος γαρ η

το δε βαρύνεται , προς διάφορον σημαινόμενον και το οδός. και άλλως , παροιμία λόγος ωφέλιμος , ήτοι βιω

μεν βαρυνόμενον χώραν σημαίνει , και συντάσσεται γε- φέλης , παρά την οδόν λεγόμενος.

γική το δε οξυνόμενον , ισοδυναμεί τη παρά , ή τη Παραμαρτούντες , παρακολουθούντες , ή συντυχόντες ,
εξ ήτις σημαίνει την έξω σχέσιν. από του ομαρτώ, και ομαρτήσαντες , οιονεί ομού αρμο

Παρέχειν και παρέχεσθαι διαφέρει παρέχει μέν τις50 σάμενοι.

εσθήτας, παρέχεται δε προθυμία και εύνοια: όπερ επί Παρος , εκ της προς προθέσεως και μικρον το προς ,
τηςτης ψυχήςδιαθέσεις παραλαμβάνεται. αντί του έμπροσθεν ήγουν πρότερον.

Παρήκον, αντί του επλήρωσαν , εκ του παρεϊμι, πα- Πάσι μέλλους , επίθετον τού 'Αργους : από του εν
ρήσω, παρηκα. επιμελεία είναι , δια το κλεός..

Παράθμια, τα περί τον Φάρυγγα , παρα το 19μόν:
όμος δε έστι, τόπος στενός, δι'ου έστινεισιέναι τα Πάσσε, το εποίκιλλε. και πόθεν δήλον ότι σημαίνει το

εποίκιλλεν ' επειδη κατα ποικιλλίαν παραπετάσματα
εσθιόμενα και πινόμενα.

παστοί καλέoνται .

Παρήορος, παρηωρημένος το σώμα , τουτ'έστι παρεκλε

λυμένος έν άλλω" νύν δε αντί του μέγας , και εις μή- Πάσσαλος , ξύλον επίμηκες , έμπηγνύμενον τη γη, προς
6ο το κρατείν την τένδραν · ή προς το κρεμάν τι.κος εκτεταμένος.

Παρηρημένην, εκβεβλημένην, αποκεχωρισμένην, και Παρώνυμον, παρά την παρα πρόθεσιν, και το όνομα,
οίονεί καθηρημένην, από του αιρώ, δε σημαίνει το κατα- γίνεται παραώνυμον και παρώνυμος : οίονεί εκ του

βάλλω , και παρακείμενος ήρηκα , ο παθητικός ήρημα , συμβεβηκότος καλούμενον όνομα .
Ffa

κατα

.

.
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Παστος, παρά το πάσσω το ποικίλλω. αθείς ίππα , περιέτρεχε την μητέρα αυτού , και ούτω

Πάσχω , μέλλοντα ουκ έχει τα εις χω λήγοντα ρή- συνεγένετο αυτη και εκείθεν ούτος ετέχθη" παρα οι
ούν

ματα μέλλοντας ουκ έχουσιν , οίον Ερέχθω , άχθω, το παραθέειν γέγονε περίθους και πλεονασμα του και

πάσχω, και το βαρυνόμενον. Πειρίθους. άλλως τε και οι Δωριείς παρα το Πηρί

Πάσχειν και συμπάσχειν διαφέρει , και ο πάσχων του θους λέγουσι δια του ήτα. έθος δε έχουσι την ει

συμπάσχοντος. ο μεν γαρ πάσχων αλγειν, ο δε συμ- δίφθογγον εις η τρέπειν , ως πολλάκις είρηται· ιστέον

πάσχων λυπείται μεν επί τω του συμπάσχοντος πάθει δε ότι κατά δεύτερον τρόπον Πειρίθους μάρτηται

* ο μέντοι συμπάσχων αλγεί καθάπερ ο πάσχων , οίον πρώτον μεν ότι από πλεονασμού έχει το ιώτα ουδέ

πυρέττει τις των φίλων σφόδρα συμπάσχομεν τούτω ποτε δε περί πρόθεσις πλεονάζει. δεύτερον δε δια

πυρέττοντι ου μέντοι και πυρέττομεν. το του στα παρά τους Δωριεύσιν ουδέποτε δε οι Δωριείς

Πατάσσω , παρά το πτω το φοβούμαι πτήσσω , ο μέλ .
é τρέπουσι την ει δίφθογγον εις η , αλλ ' έχουσιν απο

λων , και συστολή του η εις α , πτώσω , και εν πλεο- πλεονασμού του ιώτα · οίον ξένος , ξείνος ,ου λέγουσι

νασμώ του ετέρου σ , πτάσσω , πατάζω: ή παρά το δε δια του ήτα· ει ούν το Πειρίθους απο πλεονασμού

Yς ίχος , ο σημαίνει την δύναμιν. έχει το ιώτα, δήλον ότι παραλόγως παρά τοϊς Δωριεύ

Πατραλοίας, και τον πατέρα ατιμάζων , τουτέστι τύ- σιν δια του ήτανγράφεται.

πτων αλλοίειν γαρ το συντρίβειν . ωσαύτως δε και Παφλάζω , αναβλάζω, εκ του Φλώ, κατα παραγω

μητραλοίας , και την μητέρα ατιμάζων. γην φλάζω , και κατ' αναδιπλασιασμον παφλάζω , το

Πατήρ και πάππος λέγεται, παρά τον ήχον τον γινό- θηλυκόν ή μετοχη παφλάζουσα , εκβράζουσα πυρί και

μενον εν τώ καταφιλείν τα παιδία , ή από της τών καχλάζουσα" τι διαφέρει παφλάζω και καχλάζω; πα

παίδων των μικρών προσφωνήσεως. 20 Φλάζω μεν επί πυρος , καχλάζω δε επί κακού.

Πατήρ , επί μέν του θεού, και τα πάντα τηρών και κα- Πάχνη, παρά το πήσσω το πηγνύω τα δε παρά το
ταχρηστικώς , επί δε ανθρώπου κυρίως , και τους ιδίους πήσσω άπαντα, δια του ήτανγράφεται.

παΐδας τηρών. Πάχνη , παρά την πήξιν , πάγη τις ούσα· έστι δε

Πατήρ , από του σπείρω , ο παθητικός παρακείμενος άνεμος ψυχρός , παγώδης.

έσπαρμαι: το τρίτον έσπαρται, και εξ αυτού σπατήρ Πείκειν , σημαίνει το ξαίνειν δια της ει διφθόγγους

και πατηρ αποβολή του σ. ή παρα το παίειν εν τη πρώτον ότι το πείκειν σημαίνει το κτενίζειν , εξ ου

συνουσία η δε μεταφορά από των αλόγων ζώων . και παρά τω ποιητή , πεξαμένη χειρί πλοκαμους

Πατρακούστης πατρακόστου , όνομα μετοχικόν, το έπλεξε φαεινούς 1) , γέγονε πέκειν , και πλεονασμό του

θέμα ακούω, ο μέλλων ακούσω , και παρακείμενος ήκου- ιωτα πείκειν δεύτερον δε δια της ει διφθόγγου γρά

και παθητικός παρακείμενος ήκουσμαι, το τρίτον30 Φεται , ότι αντιπαράκειται αυτό το τόκος , τα δε έχον
ήκουσται , ηκούστης, και μετα του πατηρ πατέρας το ε αντιπαρακείμενον έχουσι το ο εγκείμενον · οίον

και κατα συγκοπην πατρος πατρακούστης, και του πα- λείβω λοιβή: πείκω πόκος .

τρος ακούσας. Παχύς , εκ του πάχης· τούτο έκ τού πήσσω το πη

Πατρίκιοι, οιονεί πατηρ του κοινού . γνύω .

Πατρώα , και πατρικοί και πέτρια διαφέρει πατρώα Πέδη, η δέσμη, παρά το πεδώ, το δεσμώ, πεδήσω τού

μεν γαρ τα εκ πατέρων εις υιούς χωρούντα" πατρικοί το παρά το πούς ποδος , γίνεται ποδώ, και τροπή του ο

δε οι φίλοι και ξένοι πάτρια δε τα της πατρίδος είς και πεδω πεδήσω · πεδησι γαρ κυρίως το τους πόδας

έθη. δεσμήσαι.

Πατραος, έστι πατηρ πατέρoς πατρός και το κτητι- Πέδη, παρά το πιέζειν τους πόδας.

κον πατριώϊος, και κατ' επαυξησιν του ο εις ω πα-4c Πέδιλα, ποδύειλά τινα όντα , παρά το εν τοις ποσίν

τρώος έχει δε και το ιωτα. τα γαρ κτητικά τω ιωτα είλεϊσθαι " και έδει δια διφθόγγου γράφεσθcu " αλλά

θέλουσι παραλήγεσθαι, ή εκφωνουμένω , ως το θείον ου πάντως τα ρηματικά των ονομάτων , φυλάσσει την

και θείον και το άγιον ή ανεκφωνήτων , ως το πα
T

γραφής του ρήματος : Ιδού γαρ παρά είρω ίρις , νείφω

τρώος μητριος. νιφάς , λείβω λιβας.

Πατρώγον , όνομα κτητικόν , πόθεν παράγεται και τα εις Πέδιλα , τα υποδήματα , οιονεί ποδόειλα τα περί
κος κτητικά από των γενικών των ονομάτων , πλην τους πίδας ειλούμενα .

τριών, αλυκος , Λιβυκός, αλμυρος , εξ ου και τα αλ. Πεδίον , το δι ιώτα , έκ τού πέδον , και τρέπεται το
μυρα νάματα της θαλάσσης" τι διαφέρει πατρωος και βραχύ εις βραχυ και γίνεται πεδίον το πε ψιλον
πατρώος ; πατρωος λέγεται , και παρά την συνήθειαν λε- διάτι ; έκ τού πέδον , και σημαίνει την γην.

γόμενος πάτριος" πατρος δε το κτητικών πατρος δου-5οΠεδον και πεδίον διαφέρει πέδον τάσσεται επί οική
λος , πατρώον κτημα και διαλύσει πατραϊoν. ματος · πεδίον δε επί ανατεπταμένου και μακρού επι

Ιατρωνυμικoν , εις το 'Ατρείδης. μήκους τόπου διατι ου προπαροξύνεται ως υποκοριστι

Παύρα, εναρίθμητα, ολίγα , το αρσενικόν ταύρος , και κον και τα γαρ δια του τον υποκοριστικα τριβραχεα

σημαίνει το ολίγον , παρά το παύω παύσω παύρος ,
ο

προ - προξύνεται · τούτο δε ουκ έστιν υποκοριστικόν.

μέχρι πολλού διήκων , αλλά ταχέως παύων : το γαρ υποκοριστικών γάρ έστι το μείωσιν του πρωτοτύπου

ολίγον ταχέως παύεται το συγκριτικών παυρότερος, ασυγκρίτως δηλούν διαφέρει σε πεδιον και πεδίον

και εις το αφαυρά. πέο.ον λίγεται τροταροξυτόνως το υποκοριστικών της

Παυσωλή , η κατάπαυσις . πόλης , ο μικρός δεσμός : πεδίον λέγεται η γη: το δε

Παύλα , αναπαυσις , ένδοσις.
πεδίον μείζον εστίν εν σημαινομένων του πέδου.

Πειρίθους, δια ιστορίας τούτο μάνθανε. ο Ζευς ομοι-βοΠεδινος, τόπος όμιλος εκ τού πέδου.

τα

1 ) 11. ΧΙV , 176.
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Πεζη , η πεζεύουσα , τεζη δε το ιμάτιον αυτια' ανα- το πειρώ πειράς, επείρασα , και το προστακτικών πεί

σχόμεναι λευκούς επί γούνασι πέζας. ρασαι , και τροπή του α εις η πείρησαι.

Πέζα , και τους παρά το πεζω, πέζεσθαι» και εις το Πείρινθον, σημαίνει το τετράγωνον τι τιθέμενον επά

περιπέζια. νω της αμάξας " παρα το παραθέειν γέγονε πέρινθος ,

Πειθήνιος , ο πειθόμενος τοίς ήνίοις. και πλεονασμών του ιώτα πείρινθος και σκεπτέον , ότι ου

Πείθοντο και πειθοίατο· εις το Φρασα !ατο. μόνον επί του πειρίνθου , η περι πρόθοσις έπλεόνασε

Πείθω , το καταπείθω, ο μέλλων πείσω, εξ ου και το ιώτα , έπει και επί του πειρίθους.

αμετάπιστος , και απιθώ και έπιθoν. Πειρώ , το απόπειραν ποιούμαι: πείρω το σουβλίζω,

Πείθω , το ελπίζω, εξ ου και πίστις , αμφότερον δια και διαπερώ το κεντώ και τιτρώσκω '' εξ ου και πε

της ει διφθόγγου πήζω το πανθάνω , εξ ου και πή-το ριέπιον.

σεσθαι" πιθώ δε το παραπείσαι εξ ου και το απε- Πελαργος, παρά το πέλη αργός.
γράψατο πιθήσας και εις το πήθω. Πέλας , ποιμενικας σταφίδας , αμολγους γάλακτος , ή

Πεΐνα , παρά το πένω το ενεργώ το πει διφθόγγω φυάλαι πέλας σημαίνει δύο , τα αγγεία και το πλη

διάτι ; τα δια του ινα θηλυκά , δια του ιγράφεται , σίον σημαίνει δε και ξύλινα αγγεία, παρα το πεπε

πλην του πείνα .
λεκήσθαι.

Πειρατής , παρά το πείρειν , αλεγεινά τε κύματα πεί- Πελάζειν , πλησιάζειν.

ρων ) : η παρα την πείραν , δ' δηλοί την έφοδον. Πελαστής και πενετης διαφέρει πελαστης μέν έστι

Πείνη και πείνα επί άρτου ο λιμός , από γαρ του πρόσφιγξ , και εις το απειλώ , πενετής δε παρα Θεσ.

πείνα πείνη λέγουσιν οι "Ιωνες. σαλοϊς , ο πρωθείς άλλοις· η κατα πόλεμον δωρη

Πείρα πήρας διαφέρει πείρα μέν έστιν η επιστήμη2ο θείς.

και εμπειρία πήρα δε το ιατρικών εγχειρίδιον και Πέλεια , πελιάδες.

δερμάτιον άρτοφόρον , και επί των ώμων φέρουσιν οι Πέλεια και κίρκος εισι γένη ιεράκων , ως φησί Καλ
ποιμένες. λίμαχος εν τοίς περί όρνέων , πέλειαν δέ άλλοι φασί

Πειραιεύς , δια διφθόγγου , όνομα κύριον και Αττικώς περιστεράς είδος , οίον φάσσαν· ετυμολογείται παρά το

ο λιμήν εκ του περω περαίω , περαιεύς , και πλεο- πέλας και σημαίνει το μέλας : πέλειαι περιστεραι λέγον

νασμα του ιώτα Πειραιεύς " ή εκ του πείρα Πειραεύς ται και μαντεία..

και Πειραιεύς: πυραιεύς και μετα πύρος αλιεύων , δια Πελίωμα , το μελανόν χρώμα.

του υ ψιλού. Πελεκάν , παρά το πέλειν ωκύς· τούτο παρα το πέλω

Πειρασμός, παρά το πειράζω, δε σημαίνει το κατα- το υπάρχω και το ωκυς , γίνεται πελωκυς , και εκ τού

λαμβάνω και πολεμώ. 30 του πέλεκυς , και εξ αυτού πελεκώ πελεκάν , ως

Πειρήνη, έστι πηγή έν Κορίνθω , και γράφεται δια δι- ' Αλκμάν 'Αλκμάνος : κλίνεται πελεκας πελεκάντος , ως

φθόγγου , παρα γαρ το πέρας γέγονεν άπερος , και ανδριας ανδριάντος.

πλεονασμά του άπειρος , και εκείθεν απειρήνη , οιο- Πέλαγος, το μη πέλας της γης όν.

νει πολλή, και κατ' αποβολής του α , πειρήνη ή Πέλαγος, παρά το πέλω το υπάρχω, και το άγος, το
απο Πειρηνος τινος ωνομάσθη όπερ από το πέρας σημαίνουν την έκπληξιν το έχον έκπληξιν , και το άπει

γέγονε περήν , και πλεονασμώ του ιώτα Πειρήν · ή ότι ρον βάθος του ύδατος .

παρα το πείρα γέγονε Πειρήνη το δε πείρα δεδεικται Πελέκει, ή ευθεία πέλεκυς και γίνεται παρά το πέ
δια διφθόγγου. λειν ωκύς.

Πειρατήριον , από το πείρα και σημαίνει την εμπει- Πελώρα , όνομα ουδέτερον , το αρσενικόν ο πέλαρ , το

ρίαν · τούτο παρα το πείθω ή παρα το περώ το τε-40 σημαίνον το εξαίσιον και Φοβερόν. και γίνεται παρα

λειω. το πέλω το υπάρχω , και το ώρα η φροντίς · και έτυ.

Πείσμα , το σχοινίον , παρά το πείθω έστι το πρυμνή. μολογείται για το μέγεθος ούτως " παράγεται δε παρα

σιον , ω πείθεται η ναύς και σταται , α και υπείκειν το προσπελάζειν τω ' Ωρίωνα , ως λέγει ο ποιητής εν

την ναύν ποιούσι . τω Χ , ότε οίδεν ο Πρίαμος τον Αχιλέα , ώστ' αστέρ'

Πείρω , ρήμα βαρύτονον , και σημαίνει διάφορα. έστι έπεσσύμενον πεδίοιο , δε θα τ’ οπωρης είσιν αρίζηλοι

γαρ πείρω το σουβλίζω και κεντώ , εξ ου και πείρος δε οι αυγα φαίνονται πολλοίσι μετ' άστρασι νυκτός

και πείρα και πειρία " πείρω το τελειώ , εξ ου και πέ. αμολγώ , όντε κύν' ' Ωρίωνος επίκλησιν 2): λοιπόν πέ

ρας το τέλος πείρω το περί εξ ου και πόρος και πέ- λωρ πέλωρος, και το ουδέτερον πέλωρον.

ραμα πειρώ δε περισπωμένως σημαίνει το νικώ· Πελώριος , ο μέγας: το ρι ιωτα τα απο τών εις ωρ ,

πειρώ το δοκιμάζω , εξ ου και πείρα η δοκιμή πειρώτο ει μεν τρέπει το ω , δια της ει διφθόγγου γράφεται
το μεθοδεύω , εξ ου και πείρα η τέχνη , πειρώ το γι- τα δια του ειος κτητικα Νέστωρ , Νέστορος Νεστό
νώσκω, εξ ου και πείρα η γνώσις· πειρώ το πειράζω, ρειος , Νέστορ εί παρά νη · ει δε φυλάσσει το ω δια

εξ ου και πειρατής , δεν θαλάσση ληστης, και πει- του ιώτα , πέλω πελώρος πελώριος: έλαρ έλαιρος ελώ

ρασμός: πειρώ το διαφθείρω , εξ ου και πείρα και ριος.

φθορά πειρώ το σπουδάζω , εξ ου και πείρα η σπουδή Πελωρίς , παρά το πέλωρον , μείζον γάρ έστι της χεί

πειρω το βούλομαι, εξ ου και πείρα ή βουλή και, μης και των άλλων ομοίων και στρέφων ούτως Ηρωδια

πηρα το εκτυφλώ. νος εν τω συμποσίω.

Πεζος , ο εκ ποδός μαχόμενος , πέζα γαρ ο πούς , διο Πέμματα , πλακούντια.

και αργυρόπεζα. Πέμπελος , η γραύς , παρά το είναι πλήσιον θανά

Ποίρασαι και πείρησαι , παρά το πειράζω , η παράβο του και παρά το πέμπεσθαι εις "Αδην .

Ν

2

1) 1l . XXIV , 8 . 2) vs. 26 Γg . 11. ΧΧΙΙ.
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Πεντηκοστός, το τη , ήτα διάτι ; έκ τού πεντήκοντα Πελειας , και περιστερα, από του είναι αυτην λευκήν,
τα εις κοντα λήγοντα αριθμητικα , ή τα α παραλή- και κατ' αντίδρασιν λέγεται μελανόν το πελιδνόν.

γεται , οίον τριάκοντα , ή τώ ήτα οίον πεντήκοντα . Πελματίσατε , ήγουν ξέσατε τα υποκάτω των ποδών

Πένης πένητος " η δε ευθεία εστίν από του πονώ πό- αυτού · έστι πέλμα , και σημαίνει το υποκάτω των πο.

νης και πένης του ο εις ε τραπέντος , κατά Δωρικήν δων μέρος , εκ τούτου πελματίζω , ο μέλλων πελμα
διάλεκτον . τίσω.

Πένης, ο δια το πονείν και εργάζεσθαι ποριζόμενος τον Πεπληγως , πλήξας" πλήσσω , πλήξω έπληξα, ο β
βίον ή ο πονών και ενεργών δια την ζωήν , η δια τον αόριστος έπλαγον επί του ψυχικού πάθους δια του α,

πόνον τον πρόσσοντα την γονήν. επί δε του σωματικού δια του ήτα· ο δε ποιητης ει

Πένης και πτωχός διαφέρει πένης μεν γαρ και απότο πων , κατεπλήγη , ίνα μη νομίσωμεν , ότι επί του σω

του πονείν και εργάζεσθαι ποριζόμενος τον βίον : ματικού λέγει, είπε φίλον ήτορ ήγουν την ψυχήν ,

πτωχός δε και επαίτης , ή ο εκ πλούτου πεσων , ήη του δια το μέτρον .

έχειν εκπεπτικός ή από του πτώσσειν. Πέπλος , και μετα του τανύω , τανύπεπλος : πέπλος

Πένης και πτωχός διαφέρει πένης μεν γαρ ο δια γίνεται εκ του πρέπω δήματος , πρέπαλος , και απο
των χειρών πονών και πορίζων την τροφήν πένεσθαι βολή του ρ , πεπαλος , και συγκοπή πέπλος διαφέρει

γαρ το ενεργείν , ως "Ομηρος, οι μεν πενέονται πτω. πέπλος και χιτών, χιτων λέγεται το απλούν και λι

χος δε ο δι' ενδείαν τροφών ) προσαιτών , ως "Όμηρος " νούν περιβόλαιον πέπλος δε το ποικίλον και γυναί
αλλ' επειδή ούν έργα κακ' έμαθες , ουκ εθελήσεις κιον ιμάτιον , παρά το πέπελον , ώσπερ εις τον φο

έργων επισχέσθαι , αλλά την σην κατα δημον βούλει ρούντα περιπελόμενον · και εις το χιτών.

ατίζων βόσκειν γαστέρα αναλτον. 20Πεπονες , μαλακοί , εύκολοι , ασθενείς , έκλυτοι , απο

Πένθερος, πένθος και έρως , ή δι' έρωτα πένθερος μεταφοράς των πεπόνων, ή πεπείρων καρπών και σε

εύρων ή ότι το πένθος αίρων » ή ότι τον παιδα σηαμένων , και τη μεν γεύσει έστιν ηδέα , και το αφή
ερών. μαλακά και ευένδοτα και σημαίνει δύο , τους γον

Πένθος, παρά το βένθος " από βάθους γαρ της ψυχής ναίους και τους γερόντας και όταν σημαίνει τους γεν

εξέρχεται . ναίους , γίνεται εκ του φόνος φόνους γαρ έλεγον οι

Πέντε, παρά το εν και πάντα αυτόν είναι. λέγεται δε Δωριείς τους επανειδίστους , ήγουν τους άξια φόνου δε

και η δίκη παρα τους Πυθαγορίοις , και το κρέμις μέσον δρακότας και παρα Φρυγικώ έθει και κατ ' αναδιπλα

της μονάδος , και εφ' εκατέρων μερών των δυάδων. σιασμόν πέφονες, και τροπή πέπoνες συστέλλει δε τα

Πεντήκοντα , εκ του πέντε. κοινα τώ γένει τους δε γέροντας ως εκλύτους , η με

Πεντας , οιονεί εν και πάς ο γαρ πέντε αριθμός, απο 30 ταφορά από των πεπόνων.

της μονάδος σύγκειται και της τετράδος: η δε τετρας Πεπονθα , ζητείται , ποιος άρα ο ενεστως ; και λέγο
ó

πως λέγεται και επειδή τα στοιχεία εξ ών πάντα τα μεν , ότι από τον πεινώ ρήματος κατα αναλογίαν πέ

σώματα σύγκεινται ή επειδή ο τέταρτος αριθμός μετα πονα ο μέσος παρακείμενος , και πλεονασμό του και πέ

των προς συντιθεμένων του τρίτου δευτέρου , πρώτου, πονθα · ει δέ τις είπη , διατι μή άλλο σύμφωνον
την δεκάδα αποτελεί ο δε δέκατος αριθμός πάντα έπλεόνασε , οίον γ , ή και , ή άλλο τι; είπομεν, ως φι

εστί δεκτικός , διο και δεκας λέγεται , οιονεί δεκάς τις λον τω μέσω παρακειμένω συνάπτεσθαι το 9 , ως το

ών .
πέπονθα και τα όμοια κανονίζεται δε ούτω , πονώ

Πεπάλακτο , συνετέτραυστο παρα το παλάσσω το πονήσω , πεπόνηκα , ο μέσος παρακείμενος πέπονα ,

βρέχω τον νούν. ενδεί γαρ μίαν συλλαβών απο των περισπωμένων , οίον

Πέπειρος , ο ωριμός. 40 βεβόηκα, βέβοα , και επενθέσει του 9 προ τουαπέ
πονθα. ή πένω το ενεργώ , εξ ου και πένης, ο μέλ .

Πεπή σμεθα , εις το πέπoσθε.
λων πενώ , ο μέσος παρακείμενος πέπoνκα , και τροπή

Πεπίθοιμεν, επείσθημεν , ευκτικόν δευτέρου αορίστου, του και εις 9 πέπονθα η παρα το πηθω το πάσχω,

το θέμα πείθω, ο αόριστος β έπαθον , και Αττική

αναδιπλασιασμώ επέπιθον , εξ ου και το, σπουδή παρ
ο μέσος παρακείμενος πέπηθα , και τροπή του η εις ο,
και πλεονασμώ του ν , πέπονθα .

πεπιθόντες 2) καιτο απαρέμφατον ρηίδίως πεπιθεϊν Πέπoσθε, ο μεν Ηρωδιανός λέγει , ότι από του πηθω
μεγάλες Φρένας Αιακίδαο 1).

το πανθάνω , ο μέλλων πήσω , και παρακείμενος πέ.

Πεπιλημένος , συνεσφιγμένος ", απο μεταφοράς του πηκα, ο παθητικός πέπεσμαι , πέπησα, πέπησθαι,
πίλου , όπερ εν τη εργασία απο των τεχνίτων κατα- το πληθυντικον πεπήσμεθα , πέπησθε και τροπή του

σφίγγεται. 5ο ήτα ει ; ο ή από του πονώ πονήσω , πεπόνηκα , πε .
Πειόλης , και πόρνος δια διφθόγγου , τον δια το πεος πόνημαι , πεπόνησθε , και συγκοπή της νη συλλαβής,

απολλύμενον παρα γαρ το πεος και το όλώ γέγονε πέπoσθε , αντί του πεπόνθατε .

πεόλης και πλεονασμα του ιωτα πειόλης . Πεποτήαται, πετώνται, παρά το ποτώ ποτήσω πε.

Πείκω και πέπω το ξαίνω και διαλύω" εκ του ουν
πότηκα , πεπότημαι και το Ιωνικών πεποτήαται.

Τα κατα διάλυσιν πείκω και πέχω, εξ ου και πι- Πέπρα κα , από του περω περάσω , πεπάρακα, και συγ

κραίνα, και πικρία, και πικρόν πικρία δε είρηται, παρα κοπή πέπρακα.

το πείκειν ήγουν διαλύειν , και διαχείν την καρδίαν, Πεπρωμένην ειμαρμένην , δια το περατώσθαι πάντα ,

απο του ενήδονον είναι εις ανήδονον. σημαίνει δε η και μηδέν εν τοις ουσιν άπειρον είναι η πεπερασμέ

πικρία και την έριν και φιλονεικίαν, εξ ου και το νην και συντετελεσμένην διοίκησιν ή περα του βίου

παρεπίκρανον σημαίνει πικρία και την θηριωδίαν. 6ο επιζητούσα.

.

Η

1 ) Emend . ex Od. XVII , 226 lq . 2 ) Οd . XXIV , 19. 3) n . IX , 181.



461 Π ΕΠΕ

TO

3

1

3

1

" Πεπρωμένου , από μετοχής μετήχθη εις επιρρηματικής Περίοπον , μέγα , υψηλόν.
σύνταξιν, ώσπερ και το ειμαρμένον ή δε μετοχη πε. Περιαυτίζεται, περί αυτού μέγα Φρονεϊ , ή εν τη
περατωμένον γίνεται παρά το περατώσω " τούτο εκ του αυτού λέξει διατρίβειν.

πέρας, πέρατος: τι δε σημαίνει το πεπρωμένον; το Περιεπτυσμένον , περιεγεσμένον , περικεκαθαρμένον.
προωρισμένων και ειμαρμένον ειμαρμένη δε εστι παρ' Περιφρυς , περιπλακείς.

"Ελλησιν η λεγομένη ταρ' ημίν πρόνοια την δε αυτην Περιέπων , περιφυλάττων.

ειμαρμένην έλεγον και αδράστειαν , δια το μη αποδι- Περιφορα , κίνησις , μεταβολή.

δράσκειν άπαντα τα προωρισθέντα. Περιορισθήναι, περιληφθήναι, εξορισθήναι.

: Πελίωμα , το μελανόν χρώμα , και γαρ πέλην λέγομεν Περιόπη, ακρωρία , τόπος υψηλός .

βούν , το τοιούτον χρώμα έχοντα" και Πέλλη πόλις1οΠεριτευξόμεθα , περιτύχομεν.

Μακεδονίας , ότι βούς αυτήν εύρε: πέλλη το χρώμα, Περισκελη, Φημινα , βρακία.

και ο πελίας άνθρωπος, Περκάζει , πεπαίνει , μελαίνεται.

- Πεποιθως, τα γαρ από τών εις ος συνθέτων, δια του Πέρισυ, επί του παρελθόντος.

ια παραγόμενα , προ μιάς τον τόνον έχοντα , δια του Περιπέτεια , προπέπεια , σύμπτωμα , σύμβασις.

ιωτα γράφεται , οίον, άτεχνος άτεχνία , ραθυμος αθυ- Περιαγνύμενος, περιτριβόμενος, περικλώμενος, από
μία , υπερήφανος υπερηφανία, εύκαιρος ευκαιρία πρός. του άγνυμι όπερ έσχε την γένεσιν , από του άγω,

κειται προ μιάς τον τόνον έχοντα , δια το εύερος σημαίνει το κλάνω πλεονασμό του ν αγνώ , εκ τούτου

ευέρεια , σημαίνει δε την καλών έριον έχουσαν , και ούν άγνύω , και κατα παραγωγήν άγνυμι.

βοηθος βοήθεια , και τούτο γαρ σύνθετον , παρα το Περιδέξιον , αντί του πολλα δεξιών και άριστον.

βοή και το θοος, οιονεί και κατά την βοην ταχύς: ηροΠεριούσιος , ή από του περισσώς είρηται, ή από του
γαρ βοήθεια τους βοώσι ταχύς θέλει γνωρίζεσθαι " και πλεονάζειν ταϊς αρεταίς , και περιουσίαν έχεις πλεο

εκ τούτου βοήθεια. νεκτημάτων , και πλήθος αγαθών έργων.

Περπαθος, η περί σχέσιν κυκλοτερή δηλοί ώστε Περιδιλην ώραν, παρα το ενδεϊ ,κατα την ελλην,
περιέχεσθαι κάμπτειν, ούτω και περίπατος : πάτος και σημαίνει την θερμασίαν.

γαρ το πατούμενον εξ ου και το κατα κυκλοτέρειας Περιπέζια, τα προς την γην προσπελάζοντα" πέζα
περίπατος λέγεται. γαρ

ου μόνον όπους , αλλά και η γή , παρά το έξω,

Πέρδιξ, παρότι περισσώς άδει" εν τω γαρ απόλλειν τούτο παρά το έω , και σημαίνει το καθέζομαι" το γαρ

τα ίδια τέκνα άδει" και ταύτα συνάγει: “Ρωμαϊστί γαρ έδω ου μόνον το εσθίω σημαίνει, αλλά και το καθί .

πέρδειν το απόλλειν λέγεται , και το άδειν το δίκειν '), ζομαι .

λέγειν . 3οΠεριπολεϊν , περιέχεσθαι , κυκλεύειν.

Πεπτωκώς , μετοχή : έστι πετώ, πετείς πετεί , πε. Περισκεπώς , άνωθεν σκέπων.

τήσω , πεπέτηκα ,και κατα συγκοπήν πέπτηκα, και Περισσως , παρά την περί πρόθεσιν, και το σεύω το

τροπή του η εις ω πέπτωκα . ή παρα το πεδώ πεδήσω ορμώ.

πεπέβηκα , και κατα τροπήν του και εις τ , και του η εις Περιστερα , η δια το πέτεσθαι στερρώς , ή δια τοη

ω , πέπτωκα ο γαρ πίπτων εις γην πεδείται . πέτεσθαι ράον ή δια το περιστατικών του ερασθαι "

(επανοινικώς, ατάκτως υβρίσας . ή αίρεσθαι τα νοοσία εαυτής .

επύσμα θα , ακηκόαμεν. Περιεχέθη, το θέμα χεύω, χεύσω , ο παθητικός

επομφα , έπεμψα. αόριστος εχέθην εξήλθε δε το υ , δια την κακοφω

έρα , πλέον , υπερβολικώς , ότε παροξύνεται " περά δε νίαν έστιδε και ενεργητικός αόριστος έχευα και έχεα ,

ότε διαβαίνει, περισπάται. 404ο όθεν και επιχέατο.

εραίνω, παρά το περαίω, και πλεονασμό του ν , πε- ' Περιοχή , περιπέτεια , και υπόθεσις , η συνοχή , η

ραίνω" εξ ου και νέον περαίνεις και εις το πταίω . θλίψις .

τράνας , πληρώσας , το θέμα περαίνω περανώ , επέ- Περιφημα , καταπάτημα, υπό τα ίχνη των ποσών .

ανα , και η μετοχή τεράνας: το δε περαίνω παρα το Περιφερες, στρογγύλον.
τέρας : τούτο παρα το πείρω , εξ ου και πόρος. Περίπατος , διακίνητον , ή αυτο το βάδισμα .

ραι , πορθήναι , από του πέρθω πέρσω, ως νήθω Περίπυστον , εξακουστον , διαβόητον.

ήσω , έπειτα πεπερκα, πεπερμαι, ως γένησμαι, και Περισκητεύσαντες
, καιπαρατάξαντες.

ο απαρέμφατον πεπέρθαι , και αποβολή του διπλα- Περίβλεπτος , έξοχος, μέγιστος.
ασμού πέρθαι , ως βεβλητο, βλήτο δε μηρώ· ει δέ Περιουσιασμός

, εκ του περιουσιάζω, τούτο εκ του

και είπη, διότι μη και το σ , έχη ως το γένησθαι 550περιουσία , τούτο παρα το ίσος , ισία , του ιώτα τρα
γομεν ότι πρώτον μεν δια την κακοφωνίαν το σ απέ. πέντος συνηθως εις υ , και πλεονασμα του ο.

ελεν· άλλως τε και ένομίσθη είναι της πέμπτης συ. Περκνον , μέλαν , ένθεν περκάζειν λέγεται , η μελα

γίας , ως έχων το ρ , αυτή γαρ ου προσλαμβάνει νομένη συλλ ' 3).

σ , εν βαρυτόνοις , κέκαρμαι τέτιλμαι, κέκαρ- Πέρπερος, ο φλυαρός, από του περιφέρω γίνεται

Η τέτιλται : νύν δε με χαλεπω θανάτω η μαντο περίφερος, " και τροπή του φείς π , πέρπερος, ή, ο

ινει 2) . τοις λόγοις περιφερόμενος, από του τοίς λόγοις περι

έτη , το πλησίον του ωκεανού . Φέρεσθαι.

εκτικόν , γενικόν, πάντα περιλαμβάνον ή κα- Περσεφόνη, κύριον όνομα , παρα το τους αποθνήσκον

ον. τας προς αυτην φέρεσθαι , ήτοι τους φονευθέντας :

νοστε , περιοδεύει , περίερχεται. 6ο και άλλως· τερσεύς καλείται ο ήλιος , και εξ αυτού

9

U
S

>

δίκιιν i. e. dicere . 2) Sine dubio ex - 11. XXI, 281 . 5) (Siei) cf. Εινη. Με. Μόνον
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νον και

1 νοιι .

.

περσεφόνεια , η ανάδοσις του σίτου , ή από του ηλίου του πέττος , πεττεύω και πέττεια. το δε πέττος απο

γινομένη. του πέττω , και σημαίνει το καταπίπτω, ο μέλλων πέσ-.

Περισσώς, επίρρημα μεσότητος , εκ της περί προθέ- σω, πεσσος , και τροπή πεττος και συντάσσεται μετα

σεως , και του σεύω το ορμώ. πτώσεως γενικής και αιτιατικής .

Περγάμου , άκρης της ακροπόλεως της Ιλίου , η έκα- Πευκαλίμη, η Φρόνησις · πευκαλίμησι.

λείτο Πέργαμος. Πεύσομαι, επερωτήσω , μάθω.

Πέκος ) , το δέρμα, κατά περισσότητα του σ , παρα Πεύθω, το ακούω , εις το έκπυστα.
γαρ το πείκω πεϊκος " έστι και πέκος.

Πευκαλί μας Φρένας , τας συνετας , παρά τας πεύκας,

Πεστωρ , σημαίνει τον συρφετόν , ήγουν τον εσφαλμέ- παρα το δριμείας αυτας είναι , και συνετας , οιονεί δρι

νον ' έστι πέτω και σημαίνει το πίπτω. Io. μεται και σώφρονες.

Πέρσης , εθνικόν , στέρησις , έστηρήθη γαρ της Φοι- Πέφαμμαι , δύο μμ πάσα συλλαβή εις ν λήγουσα ,

νικ'.. μητέρος τη εαυτού κινήσει" ετέχθη εκ της εαν συντεθή μεθ' ετέρας συλλαβής : πέφακα πέφαμμαι,
παρα φύσιν φύσεως : στερήσεως γαρ του ερωμένου ο ενεστως φαίνω, δε σημαίνει το φονεύω , και φανερο

Λωτ , τω πλήθει του οίνου , επιβούλη των θυγατέρων ποιώ, και τροπη Ιωνική έφηνα.

αυτού , προς αυτόν συγγινομένων , εγένετο Πέρσης, Πέφνη και καταπέφνη. ρήμα έστιν αορίστου δευτέρου,
στέρησις. το δήμα Φένω , γίνεται εκ του φώ , το φονεύω , Φένω,

Περσία , χώρα ωνόμασται , από Πέρσεως βασιλεύσαν- εξ ου και φόνος , ο μέλλων φεγώ, ο β αόριστος έφε

τος εν αυτή. και μετα της επί προθέσεως και συγκοπή έπε

Πεσσόντων , σημαίνει δε των αναιρεθέντων και Φο- φνου, και η μετοχή και πέφνων, βαρύνεται αι εις ων

νευθέντων μετοχη αορίστου δευτέρου , το ρήμα πεύω 20 λήγουσαι μετοχαι , έχουσαι προ του αμεταβόλου σύμ

γίνεται δε παρα το πέδον , δε σημαίνει την γήν κυρίως Φωνον , κατ' επιπλοκών, ουδέποτε οξύνονται , οίον , κα

γαρ το πεσείν εστι το από ύψους εις γην κατενεχθή . μνων , δίκνων , τέμνων τούτοις συνεξηκολούθησε

το πέφνων και συνεβαρύνθη : χερείονά περ κατα
Πεσσέμεν, σημαίνει το χωνεύσαι · εξ αυτού το κατα- πέφνων 2).

πέψει , αντί του χωνεύσει , κατάσχει, καταδαπανήσει , Πέφυγμένος , εις το ετύχθη.

τουτ'έστιν εγκρατής γίνεται της ορμής: έστι δε απα- Πεφυκώς, εκ του φυμι το υπάρχω» Φύω παράγωγου,»

ρέμφατου το πεσσέμεν ενεργητικόν » οι Δωριείς τα εις ο μέλλων φύσω, και παρακείμενος πέφυκα , η μετοχή

ειν απαρέμφατα , δια του εμεν προσφέρουσι έστι πεφυκως , το θηλυκόν πεφυκυΐα .

βήμα πέσσω: ο κανων , οι Αιολείς βαρύτονοι όντες το Πεφηνος, το δη λεγόμενον παρακείμενος μετοχής των

πτ εις δύο σσ μετατιθέασι, το γαρ νίπτω νίσσω λέ-30 εις μι.

γουσιν , και το όπτω όσσω ούτω και τούτο είρηται Πεφόραται , τιθέαται , κατειληπται : Φοράσαι γαρ το

μεταφορικώς από του εν γαστρί πλείονα χρόνον κατε- θεάσασθαι .

χομένων σιτίων και γαρ αυτού αν μη κρατηθή τον Πεφοινιγμένην, ήπατωμένην , πεπηρωμένην , εκ του
ωρισμένου καιρον ασθενούσης της καθεκτικής δυνά Φόνος ή εκ του Φοινικός ήγουν πυρρός .
μευς , ου πέτεται . εισί δε του θρεπτικού δυναμεϊς Πεφανακισμός, εξηπατισμός.

τέσσαρες , ελκυτική, καθεκτική , αλλοιωτική και κρι: Πεφρικώς , φρίττων, πεφοβημένος.
τική , ελκυτική εστιν , ότε επιθυμεί τις τού φαγείν ::

καθεκτική και κατέχουσα την τροφήν , και μη εαυτην Πεφυραμένος, ο μεμιγμένος.

ε.ύσα έκριθήναι : αλλοιωτικη ή αλλοιούσα την τροφήν ΠεΦραγμένην , τα εις την χείραν λεπτυνόμενα νέου
εις τους χυμούς αποκριτική και το περίπτωμα δια του4ο σίτου ή κριθής.

αφεδρώνος έκρίνουσα και εκβάλλουσα. Πή , επίρρημα πευστικών αντί του πού, ή πότε · οίον , μη

Πεταλοις , τοίς φύλλοις , παρά το πέτω το πίπτω , μέν σύνδεσμος αιτιολογικός , πη δε σύνδεσμος έναν

πίπτουσι γάρ. τιωματικός · οι γαρ Δωριείς , δια του α , αντί του που:

Πεταυρον, παγίς , ή βάρος.
η πότε.

Πετεηνών, όνομα γενικής των πληθυντικών: το πε. Πή, επίρρημα ερωτήσεως , αντί του που και εστιν
τεηνών γάρ έστιν ή ευθεία , εκ του πετώ πετήσω, αόριστον , ότε δε ερωτήσεως περισπάται τι διαφέρει".

πετηνος και πλεονασμό του και ποιητικώς , εξ ου έχει το πη του που και ποί; διαφέρει ότι το μεν πη , την
το ήτα· πάντοτε δε ο ποιητής δια του ε και η προς- εις τόπον σχέσιν σημαίνει ως " Όμηρος " πή έβη 'Αν.

Φέρει έστι γαρ και τούτο γενικόν. δρομάχη " το δε του την εν τόπο που νύν δεύρο

Πετεινον , παρότι πετάται τεινόμενον. 5ο κίων λίπες "Έκτορα , όθεν ου δείν λέγειν που απέρ

Πέτονται , το θέμα πέτω , και παθητικός ενεστως πέ. χη , αλλα πη, προσγραφομένου του ιώτα και εις το
το μαι , το τρίτον των πληθυντικώνπέτονται, εκ τού πoίς .

του γίνεται πετ' και σημαίνει το ύψος εκ τούτου Πή , πού, πή εις τινα τόπον , τη δη τόνδε μολοβρον

πετώ πετάς , και τροπή του και εις ο ποτω, ο παθητι- άγεις 3) : έστι δε Ιωνικών: το δε ποι Αττικόν βαρυ

μός ενεστως πότωμαι , και ο παρατατικός επoτώμην, και τονήθεν " το δε πή αόριστον γίνεται νύν δ' ούτ ' άρ πη

και το τρίτον εποτάτο, και , αμφεποτατο οδυρομένη Φίλα θέσθαι επίσταμαι 4) , αχτί του , εις ουδένα τόπον επί.

τέκνα. στα μια θέσθαι τα δώρα.

Πέτρα , δια το πετεσθαι ραδίως , κατ' αντίφρασιν . Πήγανον , το πη ήτα · είρηται δε παρα το πήτσα,

Πεττεύειν , μεταφέρειν , από των πέττων , τουτέστι οιονεί η πίσσουσα την γονήν η παρα το παύειν γονον

των κύκλων · πεττεύειν δε και ταυλιζειν " γίνεται απόβο παίγνον και πήγανον.

>

1 ) L. σέσκος . 2) D. XVI, 39... 5 ) Οd. XVI , 219 4) Οd. Xu , 207 .



465 466Π Η Π Η

.

9

Πηγεσιμ άλλω, η ευθεία πηγεσιμάλλος σημαίνει δε το πατρωνυμικόν , βορέας βαρέου βορεάδης, ιππότης
τον μελενας μαλλους έχοντας ο γαρ τοιούτος Φοβερος ιππότου ιπποτάδης: τα εις της πατρωνυμικά εις την

Φαίνεται ένα πλήθει λευκών προβάτων , εκ του πηγος ου διφθογγον έχουσι την γενικήν εκ του Πηλείδης

και του μαλλος γίνεται πηγόμαλλος της τετάρτης συ- πατρωνυμικού πλεονασμα του α Πηλειάδης ,Πηλειάδης, και οι

ζυγίας , και τροπή του βραχέος ήγουν τού ο εις ε, "Ίωνες χαίρουσι τη διαλύσει και διαλύεται η ει δι
πηγεσίμαλλος , εκ του ειρηκέναι τον ποιητήν , ός τ ' οιών φθογγος και γίνεται Πηλειάδης και τροπή του ε εις η

μέγα που διέρχεται αργεννάων . Πηληϊάδης, Πηληϊάδου: τας εις ου γενικας, τας από

Πηγή , εκ του πηδώ γίνεται πηδή , και κατα μετάθεσιν των εις ης ευθείων γινόμενας , οι Ίωνες δια του αν

• του και εις η ' ή τόπου γέννησις. και δια του, εν προσφέρουσιν και η εκτείνουσι την λή

Πηγή , τα δύο ηη· Δωριείς γαρ παγας λέγουσι καιτο γουσαν και συστέλλουσι την παραλήγουσαν ή εκτείνουσι

ημείς τα των Δωριέων αα εις ήτα τρέπομεν . την παραλήγουσαν , και συστέλλουσι την λήγουσαν.

Πηδάλια, οι κυβερνοι του πλοίου , εκ του πηδώ πη- Πήληξ, η περικεφαλαία , από του πάλλειν και κινείν

δών μυ εν πηδαλίω , ου γαρ έχουσι πηδάλια αλλα κώ- τον φορούντα , εκ του φάλος γίνεται .

πας , παρά το πλείν την θάλασσαν πηδος γαρ είδος Πηλός, ο οίνος , παρά το πάλλειν , ό έστι πηδέν και
ξύλου, το πλάτος της κώπης. ταράσσειν τους πίνοντας,

Πηδάλιον και πλήεργον διαφέρει , πηδαλιον η λέγε- Πηλός, ο οίνος, παρα το πάλλω το σείω , οι γαρ πι

ται , πλήεργον δε σχεδιας , το αυτο δε και πλήθριον, νοντες αυτών σείονται , όθεν και κραιπάλη η μέθη.

Πήκτις, το της κιθάρας ξύλον. Πηλος, παρα το παλάσσω το μολύνω , η βεβρηγμένη

Πηληϊάδεω, ο κανών: οι "Ίωνες και οι ποιηται , τας γή " , και "Όμηρος παλάσσετο δ' αίματι θώρηξ.

εις ος ληγούσας γενικας , τας από τών εις ης ευθείων2οΠηλός , ο βόρβορος , οι μεν δια του ιώτα γράφουσιν ·

γινομένας , δια του εν προσφέρουσιν , επί γενικής , οίον, παρα γαρ τον πίεσο μέλλοντα πιελον αυτόν ειρήκασι

Ξέρξης , Ξέρξου Ξέρξεω, Ατρείδης 'Ατρείδου Ατρεί- και πιλον , έπει συμπεπίασται: ' Απολλώνιος δε παρα

δεν , εναντίως τους Βοιωτικούς και Αιολεύσι εκείνοι γαρ το πιλνώ σήμα , επεί πιλνάται , Φησί, και συνάπτεται,

δια του αο ποιούσι , τού α εκτεινομένου " πάσα γαρ ηνίκα κατασκευάζεταικαι οι δε παρά το πέλας και πε

γενικά ονόματα εις Φωνήεν λήγοντα και περιττοσυλ- λάζω ετυμολογούσιν, επί πελάζεται αλλήλοις τα έρια ,

λαβούσα της ίδιας ευθείας , και εκτείνει την παραλήγου- οις μάχεται η ορθογραφία και η χρήσης και το δήμα

σαν , και συστέλλει την λήγουσαν , οίον καλός καλού κα- πηλώ.

λοίο , σοφός σοφού σοφοϊό" ή εκτείνει την λήγουσαν και Πηλούσιον , όρος, παρά το πήλεα.
συστέλλει την παραλήγουσαν , οίον , 'Ατρείδεω , Πρια- Πήμα , βλαβός , πένθος , παρά το πήβω, το πανθάνω ,

μίδεω, Πηληϊάδεω. 30 γίνεται πημα και εξ αυτού πημαίνω και δείγμα δει ,

Πηλητάδε ω , όνομα πτώσεως γενικής : δεί γινώσκειν γμαίνω" εκ του πήθου γίνεται πηλός.

* ότι έστι Πηλεύς το πρωτότυπον και το πατρωνυμικόν αυ- Πήματα , παρατο πώθωτοπάσχω το δε πείθω ση
του Πηλείδης και κατα διάλυσιν Πηλείδης , και τροπή, μαίνει τρία πείθω το καταπείθω, το πει διφθόγγω

του ε εις ήταν και πλεονασμώ του α , δια την κακοφω- πηθω το πάσχω, εξ ου και ο β αόριστος έπαθον·

νίαν , ή δια την συνέμπτωσιν Πηληϊάδης , η γενικη πίσω δε δια του ιώτα εξ ου και πίθης .

Πηληϊάδου κοινώς, Δωρικώς δε Πηληϊάδας και Ιωνικώς, Πήματα, αμαρτήματα , βλάβαι, κακώσεις.

καθως χρώνται , Πηληϊάδεω: Ιστέον ότι τα εις δης Πηνακίζω , το πάνυ αικίζω.

πατρωνυμικα , η ται παραλήγεται μόνο , ή έν, η Πηνίκα και επίρρημα ερωτήσεως πότε; ή εν πρόθεσις.ή ή

τω α · ει μεν ουν από της γενικής γίνεται η πατρωνυ- προσλαμβάνει το ιώτα και γίνεται βήμα εξ αυτού ένι

μία , τω ιώτα μόνο παραλήγεται , εν βραχεί οποίας αν4ο αντί του ήν , και ουκ ένι, αντί του ουκ έστι: και εκ

είη καταλήξεως χωρίςτών από τών εις ευς και απο του ένι γίνεται ενίκα και ηνίκα και πηνίκα .

των εις ης, οίον Αγαμέμνονος Αγαμεμνονίδης, Βίαν- Πηνελόπη , κύριον.

τος Βιαντίδης: το γαρ Βιαντίδης πλεονασμα του α' Πήος , ο συγγενής το πη ήτα , ή ότι κατα διάλεκτον
και παρα την Δευκαλίωνος γενικήν , και 'Ανθεμίωνος ευρέθη παις , ή εκ της παραγωγής αυτού έστι γαρ

ώφειλεν είναι Δευκαλιωνίδης και Ανθεμιωνίδης , αλλα πω ρήμα σημαίνον το κτώμαι , ου ο μέλλων πάσω , εξ

συγκοπήν πέπoνθεν εν τω Δευκαλίδης και Ανθεμίδης: ου και πάμων και πολυπαμων γίνεται ούν παός και

και το Χαλ.κοδοντιάδης και Τελαμωνιάδης πλεονασμόν τροπή του α ' εις η πηός » διαφέρει δε της φίλου

έχoυσι του α ' ομοίως δε από τών εις ου γενικών , δια φίλοι μέν λέγονται οι μηδέν τω γένει προσήκοντες :

του ειδης γίνεται η παραγωγή , οίον Ηρακλής Ηρα- πηοί δε οι κατ ' επιγαμίαν συγγενείς.

κλείδης και Ηρακλείδης και απο τών εις ευς ευ-5οΠηκτίς , πανδουρος, ή όργανον μουσικόν.: ,

θέων δια του ειδης γίνεται· οίον Πηλείδης Πηλείδης, Πηγός, ευτραφής και ισχυρός.

εν τούτοις γαρ συναίρεσις γίνεται εις την ει δίφθογ- Πήρα , ήτοι Φέρα τις ούσα , παρα το φέρειν παρά το
γον , επείπερ ανεφάνη το α εν τη γενική των πρωτο- παραρτήσθαι , ή τροπή του το εις π , οίον τίσυρες , πί
τύπων · ει δε από τών εις ος ευθείων εστιν ει μεν συρες , οίον τήρα τις ούσα , παρα το τηρείν , ή εν τω

καθαρών όντων , δια του α , εκφέρονται , οίον ήλιος, τηρείν ειργασμένη .

ηλιάδης , Θυέστιος Θυεστιάδης: το Πάνθηος Πανθοΐδης Πήρα , σημαίνει το σακκοπάθμιον , εκ του πήθω , ου και
ημαρτηται· ει δε μη καθαρεύουσι , δια του ιώτα , οίον μέλλων πίσω, ο μέσος παρακείμενος πέπηθα , και κατ'

"Ύλλος Yλλίδης, κέδρος κεδρίδης: ει δε από των εις ας αφαίρεσιν της πε συλλαβής και τροπή του και εις »

η εις ης , ων η γενική εις ου , δια του αεης ποιεί πήρα ταύτην γαρ οι πάσχοντες υπο της ενδείας

4

2
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1 ) F. ή ποταμού.
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βαστάζουσι γράφεται δε δια του ητα , διότι ανεφάνη τέρας συζυγίας των εις μι, ο παρατατικός και το τρί
το α ' και εις το πείρα. τον των πληθυντικών πίμπλαντο.

Πήσσω , δηλοί το πηγνύω, δ β αόριστος και παθητικός Πίσυνος, πεπιστευκως τεθαρρηκως, πεποιθώς , παρα

επάγην και εις το αίτνη και ταχυς και εις το πε- το πιστός πιστόσυνος, ως δούλος δουλόσυνος ούτω πι .
ποσθε. στος πιστόσυνος , και κατά συγκοπήν πίσυνος.

Πήχυς , παρά το πεπηγέντι άκρω τα βραχίονα " και εξ Πίστις , πίστιος κοινώς και πίστεως Ιωνικώς και πί
αυτού πηχυαίος . στεως Αττικώς , εκ του πείθω έστι δε γνώμη βέ .

Πιαίνω , παρά το πίον , και σημαίνει το λιπαρόν εξ ου
και το πιανάτω προστακτικόν. Πίτυρον , έστι πτίσσω , και σημαίνει το κοπανίζω και

Πιαλέα , καθυγρος , λιμάδα έχουσα, παρα τον πιάλαι, ο εκτούτου γίνεται πίσυρον και τροπή του σ εις τ πίτυ
τούτο παρά το πιω ρήμα , και σημαίνει το ποτίζω. ρον , το κοπανισμένος της κριθής : τούτο γαρ το πτίσ

Πίδαξ , η μικρα πηγή , έκ τοϋ πίειν, ως ο κώνωψ. σω δια του ιώτα γράφεται , και πτισσάνη το κόπανος :

Πιερία , όνομα τόπου, όπου εγεννήθησαν αι Μούσαι. πτήσσω δε το φοβούμαι δια του ήτα · εξ ου και πτως

Π :θος , παρά το πίω , εξ ου και έστι πιείν . ο λαγωός.

Πίθι , εκ του πίω, ο β αόριστος έπιον , η μετοχή και Πιτύνη, κύκλος και τον τυρον πηγνύων.

πίων του πιόντος, και το προστακτικόν πίεθι και Πιτυανη , ασκώς μικρός.
κατα συγκαπην πιθι. Πέτω, πίω , εν Χρήσει ουχ εύρηται βήμα" . έστι δε

Πίθηκος , παρά τον πιθήσω μέλλοντα , από του πιθω
ο δεύτερος αόριστος έπιον , και το προστακτικόν πίε

περισπωμένου πείθει γαρ ημάς το ζώον , ειδεχθές ον, πιέτω,.

προσέχειν αυτώ ούτω Φιλόξενος εν τω περί περισπω-20Πειρα, η γή , η λιπαρά κατα μεν την άρχουσαν δια
μένων ρημάτων . του ιώτα γράφεται , παρα γαρ το πίον γέγονε κατα

Πηρ, έθνικος Μακεδόνιος. δε την παραλήγουσαν δια της ει διφθόγγου.

Πιλάτος, εκ του σπίλος, και σημαίνει τον τύπον , σπι- Πικρός , ο χολιδής , εκ του πικραίνω, παρα το πέκος,,

λάτος και Πιλάτος το λα μακρόν φύσει το πι ιώτα και σημαίνει την πεύκης και πλεονασμό του ο πεκρός

διάτι ; Τρωίλος. και το ε ηνίκα πλεονάση σύμφωνoν , τρέπεται εις

Πίλος , και πίλον το κέντουκλoν , παρά τον πίσω μέλ . Ιώτα: οίον έχω ίσχω , πέκος πικρος και σημαίνει τον

λοντα, επειδή και συμπεπίαται και εις το πεπλημένοι " υπέρχoλον.

γράφεται δε δια τού ιώτα , επειδή παρα το πιέζω Πικρία , , χολή , παρα το πικρός : η μεταφορα δε

πιέσω γέγονε πίελος , και κράσει τούι και ε εις ι μα- έστιν από της πεύκης.

κρον πίλος , ως ιερος τρός. 3οΠίφιγξ, είδος ορνέου γράφεται δε δια του ιώτα , κατά

ΓΙμπραται , καίεται , εμπυρίζεται. μεν την λήγουσαν τα λόγω του πέρδιξ , κατα δε την
Πιμπλάντος , εκ του πιμπλώ , πίμπλημι παρά- άρχουσαν , ότι παρά το πιο γέγονε χαίρει γαρ τούτο

γωγον. το όρνεον , εν τοίς ύδασι .

Πιμπλώ, έστι πλώ, και σημαίνει το πληρώ και μετα Πίων , ο λιπαρός , εκ του πίω· το πι μακρόν διατι ;,
αναδιπλασιασμόν πιμπλώ, όταν δε γένηται σύμφωνον '), κανων έστιν ο λέγων, τα είς ων δισύλλαβα τι πα

αποβολή του μ , οίον εμπιπλώ. ραληγόμενα μη όντακύρια , εκτείνει αυτό , οίον, κίων

Πινάκιον , πεϊναν κινείν , η πείνης άκος, ήγουν θε- πρίων ούτως ούν και πίων : οι δε παρά την πόαν.

ραπεία ". ή δια το πείνη ψαύειν , ήγουν υπουργείν. Πλαζουσι, πλανούσι , το πλάζω εκ του πλανώ , τούτο

Πίνα , ο λίθος , δια του και δε γράφεται τώ λόγω των εκ του πλάνη το πλάνη εκ του αλη" τούτο εκ του
δια του ινα. 40 λώ το θέλω και μετα του στερητικού α , αλώ , ο γαρ

Πινητος , ο Φρόνιμος , παρα το πονώ πονύω, πονυτός πλανώμενος , ουχ όπη θελων πορεύεται .

και τροπή του ο εις ι , πινητός , ο διεγηγερμένος. Πλαδαρόν , χαύνον , υγρόν.

Πιδαξ, ο κώνωψ , παρα το πίειν , τινές δε παρά το Πλάκες, διά το πλατέως , ήγουν πλαγίως κείσθαι .

πησαν , κατα μεταβολην του η εις ι Βοιωτικώς . Πλάνη , παρά το πελάζω όπερ κατα συγκοπήν πλάγω,

Πον , το λιπαρόν, όνομα ουδέτερον έστι πιω εξ ου και οι γαρ πελαζόμενοι πρόδηλον ότι επλανήθησαν ή παρα

πίνω , ο β αόριστος έπιον " και λοιπον εκ του πω γί- το πλαγιάζειν τον νούν ή εκ του αλω το πλάνων,

νεται πίων του πίoνος και η πίων και το πίον , ο γαρ άλη και πλάνη : δύο σημαίνει το πλανω , το απατώ

λιπαρος πιότητα πάλιν έχει εξ αυτού δε γίνεται και το γυρεύω.

πιόλης και πιαίνω, και που το ουδέτερον , και εις το Πλατυσμός, παρά το πλατύνω, τούτο παρα το πλα
λάτος . 50 τύς τούτο παρά το πολύς και το άτη , ο σημαίνει

Πίπτω , δια του ιώτα , επειδή παρα το πτώ γίνεται

πίπτω κατ' αναδιπλασιασμόν, ως χρώ κιχρώ , στο Πλανήτιν, εκ του πλανήτις αρσενικού· τούτο εκ του,

ιστώ , δώ διδώ, πλωπιπλω, τρώσκω , τιτρώσκω» ή πελάζω.

από του πίσσω Αιολικώς γίνεται πίπτω το γαρ πτ Πλάστιγξ, η ζύγη, παρα το πλατεία είναι.·
εις δύο σσ τρέτουσι . Πλάστης, παρά το πλάσσω , το ταϊς χερσί κατασκευ

Πίσα , ο βοτανώδης τόπος , και ο διυγρος σημαίνει δε άζω , πιάσω πέπλασμαι , πέπλασται , πλάστης και ση
όνομα πόλεως " δια του γράφεται , παρά τον πιο μαίνει τον δημιουργόν.

τίσω μέλλοντα γέγονε Πίσα , οιονεί ή έχουσα πολυ Πλαστουργός , παρά το πλάσσω , πλάσω , πέπλακα ,

ύδωρ. πέπλασμαι , πέπλασται , πλάστης , και το έργον, πλα

Πίμπλαντο , πλέω , πλώ , πιμπλώ , πίμπλημα , δευ - βο στοεργός και εν συναιρέσει πλαστουργός · οξύνεται τα

>

το εύρος.

1 ) L. σύνθετο ».
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παρα το έργον συντιθέμενα , ει μεν μετα πτωτικού τα εις κις επιρρήματα δια του τι γράφεται , οίον ,
συντέθη , οξύνεται, οίον πλαστουργος , ξυλουργός: ει δε εξάκις , επτάκις , ολιγάκις , πολλάκις , πλεονάκις.

μετα απτώτων προπερισπάται, οίον πανούργος , πλην Πληγή , δια το εν πηλό γίνεσθαι , ήγουν εν τω σώματι
του εκάεργος : σεσημείωτα το συνεργός οξυνόμενον . πηλος γαρ το σώμα.

Πλατανιστον , εις το προς τα πλατάνιστον και πρώ- Πλήθος , και όχλος διαφέρει: όχλος μέν εστί κυρίως η

όχλησις , πλήθος δε σύστημα τινών και άλλως όχλος

Πλέας , όνομα πλέον και πλέας , ώσπερ έστι χερίων μεν το πολύ και αναρίθμητον πλήθος πλήθος δε το

η αιτιατική των χερείονα και εν συγκοπή χέρεια και εναρίθμητον και μεμετρημένον.

το ουδέτερον το χερείον, και χερείονα και συγκοπή Πλύνω , το καθαίρω , παρά το εν τοις πλυνοϊς καθαί

χέρεια χέρεια-δε χειρονίδος , ούτως έστι πλείων, Ατ-το ρειν τα μάτια" πλυνοί δέ εισι δοχεία του πλύματος,
τικώς εκβολή του , ιώτα πλέων και το πληθυντικόν δια του υ · έκ τού πλένω πλύνω , τού ε τραπέντος

πλείονες και πλέες , η αιτιατική πλέονας και εν συγ- εις ν ' το δε πλένω έκ τού πλέω αποβολή του και το

κοπή πλέας. πλύνω σημαίνει τέσσαρα " τα αποσμέχω και απογίπτω,

Πλείων , ενιαυτός , δια της ει διφθόγγου , παρα γαρ και το λοιδορώ και υβρίζω.

το πλείον γέγονε , το σημαίνον το πλήρες , οιονεί ο Πλόκαμοι , από το φυσικώς πλέκεσθαι , οι εις πλο
πλήρης χρόνων , όπερ πλείονος δέδεικται δια της ει κην επιτήδειοι .

διφθόγγου γράφεται οξύνεται δε επειδή δοκεί περι- Πλημμελώ, εκ του πάλιν και του μέλλω το βραδύνου ,.

εκτικών είναι: πλείων γαρ ο ενιαυτός παρά το περι πάλιν μελών και συγκοπή πλημμελώ.

έχειν πλήρεις χρόνους: τα εις ων περιεκτικα οξύνε- Πλημμελεια , η αμαρτία , παρά το πλημμελής του

σθαι θέλουσιν, άλλως τε, δια της ει διφθόγγου γρά-20 τοπαρα το πλημμελώ, το εκ δευτέρου τα αυτα Φρον.

Φεται , επειδή παρα το Πλείας γέγονε και γαρ αι τίζειν του λέγειν , ή επαναλαμβάνειν.

Πλειάδες σημαντικαι εισί του ενιαυτού δύνουσαι μεν Πλήμναι , αι σχοινικίδες , αι περιέχουσαι τον άξονα,

γαρ την αρχήν του ενιαυτού δηλούσιν , ανατέλλουσαι παρά το πληρούσθαι αυτας υπό του άξονος.

δε το τέλος , το δε Πλείας δια της ει διφθόγγου γρά- Πλήμναι, αι συρίγγες, αι τροχοί , ας ένιοι σχοινικί
φεται επειδή είρηται δια της ει διφθόγγου κατα διά- δας καλούσι , είς ας ο άξων ενστρέφεται παρά το πλη

στασιν , και εκτάσει του ε εις ή Πληθας. ρούσθαι υπ' αυτού και παρά το πλήθω.

πλοιαι , εκ του πλείων , και κατα μεταπλασμών γίνεται Πλην , επίρρημα χωριστικών , κατ' αντίφρασιν από του

πλειος και πλεία , το πληθυντικόν πλεΐαι· πλειαί τοι πλώ το πλησιάζω και όμως έστι και επίρρημα τα

χαλκού κλισίαι. ξεως , και σημαίνει το χωρίς .

πλεϊν , δια της ει διφθόγγου έστι βήμα πλέω πλώ,30Πλήρης , παρά το πλώ το πληρώ , τούτο παρα το πλή

πλέεις τλεϊς , πλέει πλεί και το απαρέμφατον πλέειν θω και κλίνεται ο πλήρης του πλήρεις και πλήρους

τλεϊν , ως ρέειν δείν και νέειν νείν. και το θηλυκόν η πλήρης , και το ουδέτερον το πλή

Πλεϊν του αποπλεϊν και παραπλείν και περιπλεϊν δια- ρες ή εκ του πλείων πλειήρης και πλήρης.

Φέρει πλεϊν μεν γαρ έστι το κατ' ευθυ πλέειν , απο- Πλήρης , ότε έχει ευθείαν τών ενικών έμπροσθεν , δια
πλεϊν δε το εκ τόπου τινός απαίρειν , παραπλεϊν δε το του ήτα γράφεται , οίον πλήρης ή γή αγαθών · ότε δε

τόπον τινα πλώ διέρχεσθαι περιπλεϊν δε το επί σκά- ευθείαν των πληθυντικών, δια της ει διφθόγγου , οίον

Φους αναστρέφεσθαι επί τον αυτον τόπον. πλήρεις αι αλωνες σίτου και το ουδέτερον το πλήρες
Πλεον , παρα το πολυς πολεος και εν συγκοπή πλέος, η ευθεία των πληθυντικών τα πλήρεα και πλήρη.

και μετά του λωτα πλείος , και ο πλείων και το Πληροφορία , απαλλαγή , αμφιβολία.

πλείον συγκριτικόν. 4οΠληρο Φαής, πληρoσέληνος ημέρα.

Πλευρον , παρά το πέλειν ευρυ , ήγουν πλατύ λέγε. Πληρώ , το γεμίζω, τούτο έκ τοϋ πλώ το πληρώ · ώς

ται θηλυκώς η πλευρα , παρά το πεπληρώσθαι πνεύ. περ από του Φρήν Φρενος γίνεται Φρενήρης , και από
ματος και πλευμώδες. του ξίφος ξιφήρης , ούτω και από του πόλος πoλήρης,

Πλείων , ο ενιαυτός , από του τα πάντα πεπληρώσθαι και κατά συγκοπήν πλήρης .

ή από των Πληϊάδων , εξ αυτών γαρ οι στοχασμοί, Πλησίον , όνομα μετήχθη εις επίρρημα και έστι μο.

του πότε δει και σπείρει και θερίσει. νόπτωτον , και γίνεται εκ του πλητος πλησίος και

πλείστος, εκ του πλείων πλείστος το συγκριτικόν , εξ τροπή του τ είς σ , πλησίος , η αιτιατική τον πλη
ου λέγεται τα εις ων συγκριτικά μεταβάντα εις υπερ- σίον .

θετικά »το δε πλειόνων , εκ του πολύς: ο πρώτος Πλησμονή, εκ του πλήθω.

τύπος των συγκριτικών πολύτερος, ο δεύτερος πολείων,50Πλήσσω,το τύπτω,από μεταφοράς των πληγών.

και συγκοπή πλείων. Πλίνθος, παρά το πήλινον θέσιν έχειν.

Πλευρα, όνομα ουδέτερον , ευθεία των πληθυντικών: Πλήσσοντο , διέβαινον πλήσσειν γαρ εστί μεταφέρείν
τα γαρ αρσενικα η θηλυκά , εις ουδέτερον γένος μετα- σκέλος προς. σκέλος και Ιπποκράτης πλήγμα το μεταξύ
πλαττόμενα του αυτού σημαινομένου όντα , τον αυτόν

τόνον φυλάττει , οίον δεσμοί τα δεσμα , αι πλευραι τα πλούσιος, παρά το πολύ και το ουσία , πολυούσιος τις
πλευρά γίνεται δε παρά το πολύευρά τινα όντα , ών , και εν συγκοπή πλούσιος διαφέρει δε πλούσιος,

τουτ'έστι πλατέα τούτο παρα το πολύς και το εύρος, εύπορος , άφνειος , όλβιος και ευτυχής πλούσιος μεν ο

και σημαίνει το πλάτος , εύρα και πλευρά . πολλήν ουσίαν έχων εύπορος δε και προς τας επιβαλ.

Πλέκω, εκ του πέλκω, τούτο παρα το έλκω και" λουσας χρείας ανενδεής: αφνειός δε και αφ' ενός ενιαυ
γαρ εν τω πλέκειν συρομεν , και εν υπερβιβασμώθο του την τροφήν συλλέγων , όλβιος ο τελέως την

πλέκω . ευδαιμονίαν έχων" ευτυχής δε και ζών ηδέως και αλύ

Πλεονεξία , εκ του πλέον και του έχω έξω .

Πλεονάκις , εκ του πλεονάζω : το κις ιώτα διάτι ; Πλοίον , ως εκ πολλών σανίδων όν · και εις το νήες.

.

των μηρών .

.

πως.
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Πλόκα μος, ο πλεκόμενος βόστρυχος σειρoπλόκως. Πάδες , δια το βαδίζειν περί τας πλατείας και δια το
Πλώ , εις το πιμπλώ, και πίπτω, και πλην, και πλήρης. παίειν το έδαφος, και παίειν την οδόν.

Πλωτήρες , ναύται , ναυτιλλόμενοι. Ποδοστράκη, εκ του ποδος και του οστράκη είρηται.

Πνεν του αποπνείν διαφέρει πνείν μεν γάρ έστι Ποδοκάκη, ποδών κάκωσις, ο λεγόμενος κουστος έστι

το ζήν τε και πνέειν , αποπνείν δε το αποθνήσκειν. δε ξύλον , εν ώ οι κακούργοι δεσμεύονται, οίον ποδο

Πνεύμα , παρά τον πνεύσω μέλλοντα , η παρα το παν κατοχή τις ουσα , εν ή πόδες κατέχονται .

νεύμα " σημαίνει δε τέσσαρα " πνεύμα ο θεός , και Ποδοστράβη , το γινόμενον προς τα στρέμματα των

τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι δεί προσκυνείν ποδών ξύλον , στενοφών την τοϊς ελάφοις ισταμένην

πνεύμα ο άγγελος ως το , ο ποιών τους αγγέλους αυ- παγήν παρα το πούς και το στρέφω.

του πνεύματα" η ψυχή ως το ζήσεται το πνεύματοΠόθεν , εκ του που , κατ ' επέκτασιν πούθεν και

αυτών και ο άνεμος , ως το πνεύμα βίαιον. πόθεν.

Πλινθίον , το τεταχημένον , ή πηλός ωπτημένος. Πόθος , παρά το πηθω το πάσχω , οβ αόριστος έπα

Πνευματέμφορον , το υπο του πνεύματος πεπληρω- θον, και εξ αυτού πόθος , ο γαρ ποθών τινα προαι

μένον " γίνεται παρά το πνεύμα και το εμφορού ο ση- ρείται τι παθείν υπέρ αυτού και παρα το πάνυ δεν

μαίνει το πληρώ. ήγουν τρέχειν , ο γαρ ποθών τινα προς αυτόν και συν

Πνεύμων , αναλόγως δια του πνεύματος : ταμιας γαρ τρέχει .

του πνεύματος . Ποΐα, ο ενιαυτός , Καλλίμαχος. Αίγυπτος προπάροιθεν

Πνιγέα , έστι χρήσις , παρά τον πνιγέα εισάγεσθαι : επ' εννέα κάρφετο ποίας είρηται παρά την ποιότητα ,

παρα τους κωμικοίς ο Φούρνος πνιγεύς λέγεται έστι δια το άπαξ και μόνον εν τω ενιαυτώ την βοτάνην

1 δε και υδραυλικού οργάνου μέρος τι σημαίνει και τον20 φύεσθαι.

Φιμόν γίνεται δε παρα το πνίγω. Ποιείν του περιποιείν διαφέρει ποιείν μεν γάρ έστι το
Πόα , εις το ποικίλος . κατασκεύαζειν τί: περιποιείν δε το περικτάσθαι ή κο

Ποδάγρα , δια την πολλήν αγριότητα. σμεϊν.

Ποδαλείριος, οι μεν παρα τον πόδα , και το αλείριος , Ποιήσειας, τα εις. μι ευκτικα αόριστα όντα , οι Αιο
τουτέστι τους πόδας κληρους έχειν , οι δε παρα τοίς λείς δια του ειας προσφέρουσιν, οίον τύψαιμι τύ

ποσι λείρια επιτιθέναι , ά εστιν άνθη και εις το ψειας , γράψαιμι γράψειας ζήσαιμι ζήσειας δε ου
δαίφρων. λέγουσι , διότι τη ευκτική ευχήν δηλούσι πράγματος ,

Ποδαλείριος , κύριον , δια της ει διφθόγγου γράφε- οφείλοντος πληρωθήναι: ο γαρ λέγων γράψειας εύχε .
παρα γαρ το λείριον γέγονεν , όπερ δέδεικται . ται όπως είς τέλος έλθη του γράψαι ομοίως και τα

διαφόρως δε τούτο σχηματίζουσιν οι μεν γαρ λέγουσιν30 λοιπα πληρωθήναι , όπερ ού δεί λέγειν ζήσειας " ο γαρ

ότι Ποδαλείριος λέγεται, ο έχων, τον πόδα λείριον τούτο λέγων εύχεται , ίνα έλθη εις τέλος της ζωής

ήγον απαλόν , άτοπον δε έστιν ήρωος πόδα λέγειν και λοιπον ευρίσκεται καταρώμενος εαυτω δεί δε λέ

απαλόν " έτεροι δε λέγουσιν , ότι παρά το λείριον, το γειν ζώοις, ζώοις , ζώοι.

απαλόν γέγονεν αλείριον , της α στερήσεως προσελ. Ποίησις ποιήματος διαφέρει , ως διήγησις διηγήματος

θούσης , και εκείθεν το Ποδαλείριος , παρά το έχειν διαφέρει και ποίησις μέν έστιν ή πολλα πράγματα εν

τον πόδα παρα τα λείρια , ήγουν παρα τα άνθη , βο- εαυτώ περιέχουσα , ποίημα δε διήγημα εν μόνον πρός

τανικόν γαρ και ιατρικών τούτο . ωπον εχον , ως το παρα Φυλλίδι.

Ποδαράκης, ο επαρκεϊν τοις ποσί δυνάμενος , δια το Ποιητής δημιουργού διαφέρει ποιητής μέν γάρ έστιν ο

οξύ του δρόμου ώφειλε δε είναι ποδόρκης οξυτόνως, εξ υποκειμένης ύλης τι ποιών δημιουργός δ, ο εκ μη

ως επίθετον , αλλά σεσημείωται τα παρα το αντώ και3ο όντων παραγωγων .

αρκώ και αυθάδης : γίνεται δε η κλητική ποδάρχες, Ποικίλον, εκ του πέλω το υπάρχω , γίνεται πεκίλος,

ως αυτάρκες : και το ουδέτερον ποδαρκές οξυτόνως , και τροπή του και εις ο και πλεονασμα του και ποικίλος.

των άλλων ομοφωνούντων τη κλητική του αρσενικού. Ποιμήν , και επί πόαν τα θρέμματα νέμων , ποιμήν και
Πολυέτος, πολύετός τις ών : εκ του πολύς και του ποιμήν διαφέρει δε ποιμήν βοσκού.

έτος , ο εκ πολλών ετών συναγόμενος. Ποκας , παρά το πείκω η εξαμμένη έρια.

Πνίγω , δια του ιώτα , επειδή πέπνιγα εστιν ο μέσος Ποιναίο, τιμωρητικών από του ποινή γέγονε ποιναίος,
παρακείμενος ει δε εγράφετο δια της οι διφθόγγου, ως από του Ρώμη Ρωμαίος : το δε ποινή από του πο

πέπνοιγα αν ήν , και γαρ ηνίκα ευρεθή το ε " εν δι- νος πονη και ποινή : το δε πόνος σημαίνει τρία το

συλλάβω μέλλοντι , ή μόνον η μετα του ιώτα , εις ο γυμνάσιον , ας παρα Ιπποκράτει , άσκησις υγιείης, ακο

τρέπεται εν τω μέσω. 50 ρίη τροφής , άοκνίη , πόνον αντί του γυμνάσιον " σημαί

Πλημαι και πλήμνι διαφέρουσι πλημαι αι πλημμυρί- νει δε και την οδυνην , ως παρά τω αυτώ πάλιν εν

δες των ποταμών πλήμναι δε αι των τριχών σύ- νοσήματι ύπνος πόνον ποιέει θανάσιμον , αντί του

ριγγες. βλάβης " και το ποίημα και διήγημα.

Ποιότης , από του ποιείν τι περί την αίσθησιν. Ποινή , αντεκτησις , ή από φόνου τιμωρία γίνεται ουν

Ποδάρκης , ο επαρκείς δυνάμενος δι' οξύτητα των πο- εκ του Φάνος Φονη, ως ο ποιητής εν αργαλέησι Φο

δων , διώκουν και αποφεύγων τους πολεμίους. νησι και πλεονασμό του ιώτα και τροπή του δασέος

Ποθεινος , δια της ει διφθόγγου , τώ λόγω του απει- εις ψιλόν ποινή εξ ου και μετα του στερητικού α

νος , ή ότι οι Αιολείς ποθενος λέγουσι . άτoινoν ως το , απoινoν ο θεόπτης" σημαίνει δε το:

Πόδας, παρα το παύσω μέλλοντα γίνεται παύς, και υπέρ της απολυτρώσεως του φόνου προσαγόμενον δώ

τροπή του και εις ο πούς εκεί γαρ παύεται το σώμα,6ο ρον καθ' όν Μωϋσής ήταν δήν τω θεώ · άσωμεν τω·

τη καταλήξει ή απο τoυ πoρoς οξυτόνως, του σημαί- κυρίως και εις το άτoινoν , και νηπηνή.

νοντας τον ενεργούντα, εκθλίψει του ρ και κράσει Ποιπνύειν , το μετα σπουδής τι ποιείν: σύγκειται
πους.. ούν το ποιπνύειν παρα το ποιείν και το πνεύσει και από,

.
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του πονώ πονύω , και εν συγκοπή πνύν και ποι- διαστολήν αμφότερον δε γίνεται εκ του πέλω το ανα
πνύω. στρέφομαι ωσαύτως και το πολλιστός .

Ποίς, και που , και πη , και πού , και πώ , και τούτου Πολλού γε δεϊ, πολλα χρή ; ουδαμώς πάνυ κατα
διαφέρει το μεν γαρ ποΐς και πη την εις τόπον ση πολύ.

μασίαν δηλοί, το δε που και που την εν τόπω , το δε Πολιτεία , κατα μεν την παραλήγουσαν δια της ει

πώ και τούτου , την εκ τόπου. διφθόγγου γράφεται ως γαρ απο του μοιχεύω μοι
Πολιορκία , η προ των τείχων της πόλεως πόρθωσις χεία , ούτως από του πολιτεύω πολιτεία κατά δε την

και χαράκωσις , εκ του πόλις του σημαίνοντας τον παραλήγουσαν δια του ιώτα από γαρ του πολίτης γέ

όχλον , και του έρκος και σημαίνει το τείχος πολιορκία : γονα πολιτεία .

και πολιορκία . - τοΠολιούχος , ο σώζων την πόλιν , ή τους άρχον.

Πο ?ος και πόσος διαφέρει ότι ο μεν ποιος επί ποιότη

τoς τάσσεται το δε πόσος επί ποσότητος. Πόλος , ο ουρανός , από του έλω το έρχομαι , όλος και

Πολίχνη , πολίχνης , η μικρή πόλις. πλεονασμώ τού π , πόλος .,

Πόκος, παρά το πέκω το ξαίνω , και σημαίνει το πο- Πόλος, ο ουρανός , παρά το αναστρέφεσθαι τον κόσμον
κάριον· και γαρ ο πόκος εκ του προβάτου κείρεται : περί αυτόν ή εκ τουπέλω το υπάρχω.

έστι δε το κεκομμένον έριον. Πολυβοτερη, πολλους τρεφούση, η ευθεία πολιβό

Πολεϊν , οικείν , παρα το αναστρέφεσθαι εις αυτόν τους τειρα " το τει διφθόγγω διάτι; τα εις ρα θηλυκα βα
πωλούντας και αγοράζοντας. ρύτονα , εαν έχωσι το ιώτα γίνεται από του πολυβό

Πολεμησείο, πολεμικώς (έχω) απο του πολεμώ πο- τειρον τούτο παρα το πόλης και το βοτήρ, τούτο

λεμήσω και κατα παραγωγής πολεμησείω, ως βρώσω20 παρα τον βήσω μέλλοντα , ου ο ενεστως βώ· βοτης

βρωσείων και η μετοχή και πολεμησείων πολεμησείοντος , σημαίνει τον βόσκοντα , εξ ου και μηλοβοτήρες , οι τα

το πληθυντικών πολεμησείοντες: κλίνεται δε μέχρι του πρόβατα βόσκοντες .

παρατατικού τα γαρ από ενεστώτων ή μελλόντων παρ- Πολυθρόλλητος, διαβεβoημένος, ονομαστός.:
ηγμένα άχρι του παρατατικού κλίνονται . Πολύιδος , ούτω και 'Απολλώνιος και έστι φασί , πο

Πολεμικόν σάκος , από του πάλλειν το σάκος , ήγουν : λυίδμων μάντις ών ) : ούτω και το δράμα επιγράφεται
κινείν την ασπίδα " είρηται δε σάκος επειδή πρώτον παρα 'Αριστοφάνη μαρτυρεί δε και Φιλόξενος και Σο

παρα σάκεσιν ευρέθη: σάκες δε είσιν , οι της Θράκης. Φοκλής , δω μάντεσι συνεστίων , και τα πρόχειρον , και

Πολεμικός και αιχμητης διαφέρει πολεμικός μεν πολυβδου του μάντεως " και πάλιν ούκ έστιν ει μη πο

γαρ έστιν ο έμπειρος του πολέμου , αιχμητης δε ο εμ- λυβδην τα τυράννω.

πείρως τους κατα πόλεμον όπλοις χρώμενος. 3οΠολυπαμμονος , πολυπλασίου , πάμματα γαρ καλούν .

Πόλεμος , παρα πολλούς αμάν ήγουν κόπτειν' η παρα ται παρά τους Δωριεύσει τα κτήματα , και πάσασθαι

το τας πόλεις μειούν ήγουν ελαττούν: οιονεί πολύαι. το κτήσασθαι , εκτεινομένου του α .

μός τις ών ή παρά το πολλούς κόπτειν , και απολ- Πολυκαθεδρος , ζυγος, ήν αυτό καθέδρα.
λύειν . Πολύζυγος , εκ του πολυς και του ζυγός το δε ζυγος

Πολιοφάγος, ο πολιας τρώγων.
σημαίνει τέσσαρα , το άρμα των ίππων , ως το ιπ

Πόλις, παρά το πολύ το αναστρέφομαι: η παρά τοή πείου δε ζυγού θεα ήψατο και το της κιθάρας πή
πολίζω το οικώ η παρα το εκ πολλών συνίστασθαι. χυν , εις ον οι κάλαμοι εμπεπληγμένοι εισίν ως το,

Πόλις και άστυ διαφέρει πόλις μεν λέγεται το οικο: επί δ' αργύρεον ζυγόν ήεν και τας των ερεσσόντων

δόμημα , άστυ δε η κατασκευή της πόλεως. πόλις λέ- καθέδρας, ως το νηι πολύζυγος : διάτα προπαροξύνεται ;

γεται το πολίτευμα , άστυ δε το τείχος, 404ο όσα το πολύ έχει εν τη συνθέσει , κατά το άρχον

Πόλις και άστυ διαφέρει πόλις μέν ο τόπος και οι μέρος , ονόματος επιφερομένου ή δήματος εν τέλει προ

κατοικούντες , ήγουν των συναμφοτέρων άστυ δε μό- παροξύνεται: οίον πολύκαρπος , πολύμηλος, πολύϊδος,

νον ο τόπος. "Όμηρος " Φράζεο νύν όπως πόλιν και πολύβουλος , πολύολβος: σεσημείωται το πολυφάγος,

αστυ σαώσης . ποηφάγος , ωμοφάγος , παμφάγος, σαρκοφάγος.

Πολια, η λευκή θριξ , παρά το παλαιούσθαι παλαια Πολυμη τις , πολύβουλος έστι μήτις και εν συνθέσει

και πολιά. πολύμητις αναβιβάζει τον τόνον , και κλίνεται πολυ

Πόλις πατρίδος διαφέρει καθο ή μεν πατρίς πόλιν μήτιδος και το Ίωνικών πολυμήτιος , δια καθαρού του

περιέχει η πόλις δε πατρίδα ουκέτι. ος , οίον Πάριδος , Πάριος , Θέτιδος, Θέτιος εξαίσιον

Πολιούχος , και της πόλεως άρχων. άρην.

Πολίτης , και πατριώτης διαφέρει: πολίτης μεν και της «Πολυμήχανος, εκ του μηχανή , τούτο παρα το μήδα
ó

αυτής πόλεως μετέχων " πατριώτης δε, ο μη κατα νό- το βουλεύομαι , ο μέλλων μήσω , μηχανή και μετα του

μον εαυτώ ών. πολυ γίνεται πολυμήχανος.

πολήων , των πόλεων , η πόλις της πόλιος , ποικίλλε. Πολύς , εν Α' και δια του εος κλίνεται ο πολύς του
ται δε η γενική των πληθυντικών , των πόλεωνκοινώς, πολέος , ως οξύς του οξέος , η δε δοτική των πολεϊ, ως

των πόλεων δια του ιωτα Ιωνικώς , των πολήων δια το οξει" η αιτιατική του πολυν, το πληθυντικός οι πο

του ήτα Αττικώς. λεϊς , των πολέων, τους πολέσι, τους πολεϊς· η δε

Πολλάκις, εκ του πολλές πολλού πολλάκις , επίρρημα πολλού γενική ούκ έστιν από της ευθείας του πολύς,

ώσπερ ολιγάκις. αλλ' από τοϋ πολλές πολλού , ως σκυλλος σκυλλού ,

Πολλος, και πολυς διαφέρει ότι το μεν πολύς δι' ένος ώσπερ και η μεγάλου γενική ούκ από της μέγας ευ

λ εκ του πέλω τα δε πολλές δια δύο λλ , προς αντιβο θείας , αλλ'από του μέγαλος : ο μέγαλος , του μεγάλου

1 ) Vakken: diatrib . ad Eurip. fragm . p. 200.
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και το ουδέτερον το μέγαλον και το μέγα και εις Πορθμείον και πορθμίου διαφέρει πορθμείον δε δια
το πολλά. της ει διφθόγγου λέγεται το πλοίον πορθμίου δε δια

Πολυπίδακα, πολλας πηγας έχουσα . του ιώτα , το ναύλον το μι ιώτα διάτικαι τα δια του
Πολυκορανία , πολυαρχία. ων δακτυλικα τρισύλλαβα δια του και γράφεται : οίον ,

Πολύχουν , πολύφορον. σκαμνίον , βιβλίον , πορθμείον.

Πολύστυνος , πολυστένακτος , παρά το πολύς και το Πορίζω, παρέχω, εκ του πόρος πορίζω : τούτο παρα
στόνος , και σημαίνει τον στεναγμον τούτο δε παρά το το περώ το διαβαίνω.

στείνω το στενάζω: το στο μικρόν διατι; τα έχοντα Πορίζω, ποιώ , εκ του πόρος , και σημαίνει την οδόν :

τούτο δε παρά το περώς διαφέρει πόρος και πορός :

Πολυωρήσεις με , φυλάξεις με έστιν ωρώ το Φυ-το πόρος μεν λέγεται και αδιάβατος τόπος, πορος δε ο πεο
λάσσω , και εξ αυτού και του πολυ γίνεται πολυωρώ ράτης " εξ αυτού βήμα πορίζω , δια του ιωτα.

πολυωρήσω , ήγουν επί πολυ φυλάξω. Πόρκις , ο δακτύλιος , και συνέχων την επιδορατίδα προς
Πολω, το οικώ και αναστρέφομαι , εξ ου και πολίτης το ξύλον.

και κατοικος , και εις το πυρπολούμενος .. Πόρνος, δια το πονηρόν έργον ποιείν ή παρα το πω

Πόμα , και πώμα δεχώς λέγεται το απλούν δια του ο ρος και τον νούν πώρονος και πόρνος κατα συγκοπην ,

μικρού : έν τη συνθέσει δια του και μέγα. ο έχων πόρωσιν του νου και παρα το πεπρωμένου

Πομφόλυγες , αι εκ των όμβρων ή άλλων καταφερο- έχειν τον νούν , τουτ'έστιν εσκοτισμένον η παρά το
μένων υδάτων κυρτώσεις , ήγουν φυσήματα όθεν και πόρρω νοος είναι .

επί των δια κενής φυσιουμένων , ή άλλως έπαιρομένων Πόρπη, φιβλα , περόνη , παρά το πείρω το εκβάλλα ,

λαμβάνεται η λέξις. 20 πόρη και πόρπη , πλεονασμό του π.

Πομπη και πoμπεια διαφέρει: πομπή μεν γαρ έστιν , Πόρδω, έξω , μακραν, από της προς προθέσεως , προ

ήν τους θεούς πέμπουσι: ποιπεια δε η λοιδωρία . σω και ένα υπερβιβάσμα πορσω , το ακολουθώ , και

Πομαριον, παράδεισος , Ρωμαία η λέξις : πούμα γαρ τροπή του σ εις ρ , πόρρω.

λέγουσι την οπώραν. Πορσανεύουσα , μετοχή , το θέμα πορσαίνω , ο μέλ .

Πονέσω του πονήσω διαφέρει και μεν γαρ πονέσω επί λον πορσενώ , η μετοχή πορσανιών, πορσανούσα, και

σώματος , το δε πονήσω επί ψυχής. Ιωνική διαλύσει πορσανέουσα , ως το πλυνέoυσα το

Πονηρος, εκ του πονώ πονήσω πονηρος πόνηρος κυ- πορσαίνω έκ του όρρω το διεγείρω, ο μέλλων όρω
ρίως ο μώλωπας έχων , ως εκ του πονείν. Αιολικώς όρσω. και κατα παραγωγήν όρσαίνω, και

Πονηρος , ο κατα ψυχήν φαύλος πονηρος δε ο επί- πλεονασμό του π πορσαίνω" ή εκ του πόρρω το πα.

πονος και υπομονητικός εξ ου εστί και πονήρω30 ρέχω, ο μέλλων πορώ και Αιολικώς πορσω , και εξ
έλκει.

αυτού πορσαίνω , οιονεί ετοιμάζουσα δώρουμένη.

Πονηρός , παρά το πονεϊν κατά τον νούν από δε του Πόρος, και διάβασις.

σώματος ή μεταφορά. 11 ο σύνω, παρασκευάζω , ευτρεπίζω , ετοιμάζω , διε
Πονηρία, δια το τον πόνον εισαγαγείν και μόχθον γείρω , η παρέχω.

αυτά τα κεκτημένα " διο και η σοφία λέγει · εαν κα- Πόρτις , και πόρτακις , η δαμαλις " παρα το άρτι εις
κος γένη και μόνος αντλήσεις τα κακά. πορείαν και νομήν ιέναι .

Πόντος, παρά το πένω το ενεργώ και κάμνω εφ ' ου Πόρτακι , μόσχω , νεογνώ βot , οιονεί πόρους , παρά το

και πόνος και πόντος, καθο πεπόνηται το των ανθρώ- νεωστι πορεύεσθαι και βαίνειν.

πων γένος περί τον απλούν πόνω ούν επώνυμον ο Πόρωσις , απολίθωσις , σκότωσις.

πόντος ή παρα το πνέω πνότος και μεταθέσει πόν-4ollοσειδων , ο Ποσειδών , κλίνεται Ποσειδάωνος , ως

τος , εξ ου αι πνοαι. " Όμηρος αίψα δε πόντον κανον παρώνυμον φυλάσσει το ω , ως περισπώμενον μη συμ

αήμεναι. εξακολούθησε τους περισπωμένοις ως παρώνυμος : σεση

Πόντος , η θάλασσα , από του πνέω, εν ή αι πνοαι μείωται γαρ το Ποσειδών και περισπάται , διότι έση

και άνεμοι φέρονται εκ τούτου και πόντιον θηρίον το μειώθη; έρούμεν ' ότι τα είς ων περισπώμενα , ουδέ

θαλάσσιον . ποτε εισι παρώνυμα επειδη δε ευρέθη τούτο παρώ

Ποππύσματα , ποία λέξις έστι ; σημαίνει τον ηθικών νυμον , τούτου χάριν σεσημείωται' έστι γαρ όνομα

λόγον ως όταν έστιν ίππος άγριος και θέλομεν αυτόν Ποσειδέης και εξ αυτού Ποσειδέων , και τροπή Δευρική

ημερώσαι· τούτον τον λόγον λέγωμεν. του ε εις α , ως επί άλλων πολλών , γίνεται Γιοσειδάων

Πορδή , παρά το πόρρω διέρχεσθαι, ή παρα του πέρα Ποσειδάωνος , και ως παρώνυμον φυλάσσει το ω , ως

του δέοντος είναι ή δια το περαν ήγουν πηδάν. 50 Θέων και Ιέρων : ετυμολογείται ούν Ποσειδών , παρα
Ποιείν του πράττειν και θεωρείν διαφέρει ποιείν το τη πόσει ένδειν ' ουδείς γαρ γεύεται θαλαττίου ύδα

λέγεται επί των ποιητικών τεχνών , τεκτονικής και τος " ή παρα το τους πόδας δείν εκείσε γαρ αφικό

των τοιούτων : πράττειν δε εφ ' ώ ου διαμένει το μενοι , βαδίζειν ου δυνάμεθα ή παρα το πέδον σεύειν,

τέλος, ήγουν το αποτέλεσμα , ως επί της αυλιστικής, και αυτος γαρ έστι και Ένοσίχθων: η παρα το πόσιν

ορχιστικής θεωρείν δε επί του αστρονομεϊν , γεωμε. τα δάει, τουτέστι τα ηλίω αναπέμπειν Φασί γαρ τον
Τρείν , νοείν και των τοιούτων .

ήλιον , εκ της θαλάσσης ανιμάσθαι την υγρότητα.

Πορθμος , στενή θάλασσα , υπό γης περιεχομένη : Ποσειδων , ιστέον , ότι το Ποσειδών παρ' ημίν και
ιθμός δε στενή γη υπο θαλάσσης περιεχομένη . 'Αθηναίοις δια της ει διφθόγγου γράφεται , παρά τους

Πόρνη , παρα το πόρρω εκ της εύνης ποιείσθαι» η *Ιωσι δε δια του και μακρού και παρά τοϊς Αιολεύσι και

παρα το πεπωρωμένον τον νούν έχειν. 6ο Δωριεύσει έστι δια του γραφόμενον· αλλ' οι μεν Αιο

Πορνεία , από του πορεύεσθαι , αυτό δε το πορεύεσθαι, λεϊς βαρύνουσι, τρέποντες το σ εις τ , και την τελευ
απο τού εις πέραν έρχεσθαι » ή παρά το πόρρων: η ταίαν εις αν , οίον , Ποτιδάν και η δια της οι δι
νεύειν .

φθόγγου γραφή , και η δια του και γραφή, έχει λόγος

,
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ει μεν δια της ει διφθόγγου γράφεται , γίνεται παρα και εποίησεν Ιακωβ πότον μέγα τοϊς, υιοϊς αυτού πα
το πέδον σείειν ' απο ούν τού πέδον σείειν , γέγονε πε- τος δε οξυτόνως το πινόμεναν πόμα.

δοσείων και εν υπερβιβασμα Γιοσειδέων και Ποσειδών : Πούς, παρα το πετύσθαι από του όλου σώματος , παρα

η δε δια του ιγραφή έχει λόγον , ότι Ποσειδών λέγε- το παίζω ρήμα , ο μέλλων παίσω, και τροπή του και εις

ται παρά το τους πόδας δείν , ήγουν δεσμείν εν θα- υ παύσω , και εξ αυτού πούς , το κατώτερον μέρος του

λάσση γαρ αφικόμενοι βαδίζειν ου δυνάμεθα. σώματος.

Ποσαχώς, πλειστάκις. Πούς, παρα το πόρος, και διαπερώμενος τόπος τα εις
Πόσις, ο ανήρ , παρα το την πόσιν του ύδατος επειδή ος ονόματα δισύλλαβα βηματικα , ηνίκα μεν παθητικόν

το ύδωρ και αυτο μιγνύμενον τη γη γεννητικών γίνε- έστι το σημαινόμενον βαρύνεται" ηνίκα δε ενεργητικόν,

ται" ομοίως και ο ανήρ τη γυναικί μιγνύμενος , γενέ-το οξύνεται εκ του πόρος γίνεται κατα συγκοπήν προς,
σεως αίτιος γίνεται . εκβολή του ρπος , και επειδη ουδέποτε ονόματα μο

Πόσις , δύο σημαίνει , το τε πόμα και τον άνδρα λέ- νοσύλλαβον βραχυκαταλήγειν θέλει , πλην του τις,

γεται δε απο μεταφοράς του ύδατος και ανηρ πόσις , και πλεονάζει το υ και γίνεται πούς και λοιπον εκ του

κλίνεται πόσιος. περώ πορος οξύτονον , τον ενεργούντα , εν τη συνθέσει
Ποστιμόριον, των δύο δρακών της χειρος το μέτρον. αναβιβάζει τον τόνον ωκύπους.

Πάσθη, το αιδοίον , παρά το προκείσθαι και προτε- Πραιτώριον, παρα το πράττω, πρατήριον , όπου τα
θεΐσθαι .

πραττόμενα ωρούνται , ήγουν φυλάσσονται , και εξανύ

Ποταμηδον, δικην ποταμού. ονται πλεονασμιώ του ιώτα.

Ποταμος, παρά το ποτιμόν ύδωρ έχειν ' η παρα το Πραίσα, εκ της παρα προθέσεως , και του αίθω το
ποτάζω ποτάσω ποταμος , ούτως 'Ηρωδιανός. 20 καίω .

Ποταμός , ο έχων ποτών και άμμον ή δια το ποτά. Πρανές, καταντές , κατωφερές και πραγίζει το κατα·

ριον " ή παρα το ποτιμον ύδωρ έχειν, ή ο έχων ποτι- φέρει , πρανές ούν το προνενευκός και εις το πρή

μον ενεργείαν · ότε μέν έστιν επί χρόνου , τότε δε επι νης .

ώρας. Πρασία , η τετράγωνος και πεφυτευμένη γη , εν ή φυ

Ποτήριον , διότι το πόμα τηρεί. τεύονται κρόμμυα ", Πρασία και πόλις Πελοποννήσου.

Ποτήριον , παρά το την ποσιν τηρείν» σημαίνει δέ Πράσις , παρά το πέρασις είναι , πέρασίς τις ουσα :'

τέσσαρα " την τιμωρίαν , ως το ποτήριον εν χειρί κυ- μεταβαίνει εξ ετέρου εις έτερον το πιπροσκόμενον.

ρίου και ως το ποτήριον σωτηρίoν λήψομαι και τον Πρασον, παρα το πρίσκειν, ή παρα το σαίνειν αυτό
θάνατον " ως το, πάτερ ει δυνατόν απελθέτω το ποτή- εν τω σπείρειν , και φυτεύειν " ή παρα το ποιρέσσειν

ριον τούτο απ' εμού και το αγγείον , εν ώ πίνομεν. 30 ποιείν.

Ποτιδέγμεναι, μετοχή το τι ιώτα διάτι; έστι γαρ Πράος , παρά το ράον , και σημαίνει το εύκολον, έχει"

προς, και Δωρικώς τρέπεται το σ εις τ ' και έπει ουδέ- δε το ίωτα τα εις τον καθαρα δισύλλαβα , διφθόγγω

ποτε λέξις Ελληνική εις ψιλον σύμφωνον καταλήγε- παραληγόμενα τέσσερα είσι και τα μέν δύο εκφωνούσι

το τ καταλήγον προσλαμβάνει τοι'' και αποβολή το ιώτα, οίον πλείον δεΐον , τα δε δύο ουχί , οίον δέον

του ρ γίνεται ποτέ και έστι δεδέγμενα συντιθέμεναι πράον.

γαρ αι προθέσεις τον τόνον αναπέμπουσιν. άλλως : Πραγκων , κήρυξ.

έστι προ , εξ αυτού κατ' επέκτασιν της σι συλλαβής Πραγματιον, των πραγμάτων ΣΣ και τους πρά
προσί' αναλόγως ή παραλόγως ; αναλόγως επειδή παρ

έπεται ταϊς προθέσεσι, το μέχρι της δι συλλαβής Πρέμνον, το υπό των γηρασκόντων στελέχων.

ίστασθαι , και τροπή δωρική του σ εις τ ' ως περσός40Πρέμνα, τα ισχυρά στελέχη , και οι βλαστοί οι γεγη
περτες , ούτω και προσι , προτί, και ποτί κατ ' απο-. ρακότες.

βολήν του ρ. Πρεσβεύεσθαι και πρεσβεύειν διαφέρει πρεσβεύειν

Ποτίζω, παρα το πω, πώμι , πέπωκα , πέπωμαι , και μεν το πέμπειν πρέσβεις πρεσβεύεσθαι δε το πεμ

εξ αυτού βήμα παράγωγον ποτίζω. πεσθαι πρεσβευτές.

Πότμος, παρά το τετω ποτώ γίνεται πότος και πλεο- Πρέσβυς, ο γέρων παρα το προβεβηκέναι την ήβην,
ο

νασμώ του μπότμος " σημαίνει, δε δύο , τον θάνατον και δια του υψηλού και πρεσβις και παρακλήτωρ , ο πεμ

την εσχάτην σύμπτωσιν του βίου , από του πεσείν και πόμενος προς τον βασιλέα δια του ιώτα απο του

επί της ψυχής το μεταπίπτειν ' η υπό την γένεσιν πρεσβεύειν και μεσιτεύειν.

του βρέφους επιμεριζομένη τύχη" γίνεται δε παρα το Πρεσβευτής , ο ικετεύων και παρακαλών , ικέτης : από
πτώ, όπερ έστι κατα συγκοπήν του πίπτω. 50 του πρεσβεύειν · εκ τούτου και πρέσβις.

Ποτνιάται, κυριώτερον άν τις φήσειεν επί γυναικών, Πρέσβειρα, δια της ει διφθόγγου, σημαίνει την γε
όταν γυνή κακόν τι πάσχη και θέλει ικετεύειν θεον, γηρακυίαν τω των δια του εια .

και πότνια λέγουσα ποτνιάσθαι δε όταν είπη τις άν- Πρέσβυς , παρά το προβεβη:έντι την ήβης και πρες
· "

δρα , προφανώς αμαρτάνει ποτνιάσθαι δε εστι ελεεί- βευς παρά το πρεσβεύω πρεσβεύς , ως ιππεύσω π.

νολογείσθαι, και μετα δακρύων τι λέγειν και οδυρμών : πεύς· και ως βασιλήες και πρεσβήες έσιν παρα δε

πότνια δε η σεμνή , άλλο γαρ το βήμα σημαίνει, και το πρεσβεύω πρεσβευτής.

άλλο το όνομα . Πρηγορέων, ο λαιμός , εκ του προάγω.

Ποτνιώ, σημαίνει το δυσφορώ και μετά λύπης ικετεύω Πρήθω, το καίω , εξ ου και εμπρησμός..,

τον θεόν, παρά το ποτώ , εξ ου και το μήτηρ Πρησμώ, το φυσώ και πληρώ εξ ου και έπιασαδ'

αμφιποτάτο , κατα παραγωγήν ποτιώ , και πλεονασμέσο άσμόν.
τουν ποτνιώ . Πριθω , το σχίζω , εξ ου και πρίων .

Πότος, το συμπόσιον, παρα το πώ το πίνω" διαφέρει Πρήθω, σημαίνει το φυσώ· έστι και έτερον το εμπο

δε πότος και ποτός : πότος βαρυτόνως λέγεται ο άριστος ρίζω.

ται ,

γμασι.

>

>
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Πρήθω , πρώ πρήσω , ο αόριστος έπρησα, το δεύ- Πρόβλημα προτάσεως διαφέρει πρόβλημα λέγεται
τερον έπρησας έστι και πρώ το πιπράσκω" είρηται εκατέρωθεν αμφισβητουμένη ζήτησις" πρότασις δε

περω περάσω πεπέρακα και συγκοπή πέπρακα , το ερώτησις : ωσαύτως και παραβολή και παράδειγμα δια

πρη ήτα διάτι ; τα δια του η βήματα μη εν κινήσεσιν- Φέρει , ότι η μεν παραβολή απο αψυχών λαμβάνεται:

ευρισκόμενα γεννώντα το δια του η γράφεται, επί το δε παράδειγμα από εμψυχών ή γεγονότων .

βαρυτόνων και περισπωμένων έστιν ούν πρώ το περώ, Προβλήτι , όνομα αρσενικόν , πτώσεως δοτικής , η ευ
πρήθω , ο παθητικός παρακείμενος εμπάπρησμαι και θεία προβλης προβλήτος , προβλήτι 4 ο κανων, τα

εξ αυτού εμπρησμός. είς σ λήγοντα οξύτονα σύνθετα από του παθητικού

Πρηκτήρος , πρακτικός , απαιτητής : ρήξαι πράξαι , εκ παρακειμένου , δια καθαρού του τoς κλίνεται , είτε

του πράσσω, εξ ου και έπρηξας . το είς ας ώσιν , είτε είς της, είτε εις ως , οίον κέκρα

Πρηνές , επίρρημα τοπικών , από ονόματος μετήχθη εις ται χαλκοκράς, χαλκοκράτος , νεοκρας νεοκράτος :

επιβόηματικής σύνταξιν , έστι γαρ πρηνής : το πρη χαλκοκρας δε εστίν ο χαλκό κεκραμένος " βέβληται ,

ήτα , διότι ανεφάνη το α εν τω πρανές , ο σημαίνει το αβλής αβλητος , τέτρωται άτρως άτρωτος , πέπτωκα ,

κατωφερές λοιπόν έστι πρηνής, και το ουδέτερον πρη- απτως απτωτος , και μη πέσων έγνωται αγνώς αγνώτος ,

νές , παρα το προνενευκέναι , ή από του πρόσω νενευ- καιο αμαθής τέθνηκα ημιθνής , ημιθνήτος: ταύτα δε

κέναι . Φησί , το πεπτωκα και τέθνηκα τη μεν φωνή ενεργη

Πρηνης , παρα το προνενευκέναι , τουτ'έστι πεσείν επ! τικά εισι , τω δε σημαινομένω παθητικά.

πρόσωπον. Προβλήτας , τους θεμελίους λίθους , παρα το προβε .
Πρίαμος , όνομα κύριον εκ του πρίημι το αγοράζω, βλήσθα.

πρίαμαι , Πρίαμος : έπρέθη γάρ και δια τούτο καιροΠροβάλλομαι , τιθώ , προβάλλομαι ερωτώ.

ταύτης της επωνυμίας έτυχεν, ως ιστορεϊ Λυκόφρων: Προβάδην , κινούμενον,.

ανητός αιθαλωτών εις πάτρας μολών 1) : διατι προπα. Προβιβάσαντες, προάξαντες.

ροξύνεταικαι τα δια του αμος ονόματα , ει μεν ωσι Πρόδηλον , το πάνυ φανερόν.

κύρια , βαρύνονται , οίον Πρίαμος , Σίσαμος: ει δε μη Προαστείον , το έξω του έστεως.

ούτως έχη , οξύνονται , οίον φωριαμος , χηραμός. Προβόλον , το κυνηγητικόν δόρυ.

Πρίνος , είδος δένδρου, δια του ιώτα, τα λόγω του Προές, πρόπεμψον, αορίστου δευτέρου προστακτικού
ακραγαντίνος Ιστέον δε ότι εύρητα και ο πρίνος αρσε. από του ίημι ο β αόριστος ήν , και το προστακτικόν

γικών , και η πρίνος θηλυκόν γίνεται δε παρα το πριο- ες , και εν συνθέσει πρόες· όθεν και το σύνες , άφες ,

νω τα έχοντα το φυλλόν . άνες , ποικιλλομένης της προθέσεως..

Πριβατα , τα τη βασιλεία ιδιαζόντως διαφέροντα:30Πρόσχωμεν, πάς οριστικός ή υποτακτικός μονοσύλλα .

άλλα δε έστι τα δημόσια , όσα τελ' υπό τον κόμητα βος εις α λήγων , έχων την μετοχών είς σ οξύτονον ,

των λαργιτιόνων ταϊς δημοσίαις υπουργούντα χρείαις : τον αυτον τόνον Φυλάττει και εν τη συνθέσει : οίον ,

λαργιτίονες δε εισί δύο, τα σάκρα και τα πριβατα" βω αναβώ , θα καταθώ , δω αναδύ· ει δε μη εις σ

δύο γαρ εισι βασιλικοί θησαυροί : οι ιδιάζοντες της βα- οξύτονον έχει την μετοχών αναβιβάζει τον τόνον, οίον

σιλείας , οίον και των λαργιτιόνων , και ο δημόσιος και του σχώ κατάσχω , και εξ ου το πληθυντικός κατάσχω.

φίσκου. μεν και πρόσχωμεν.

Πρίημι , εις το απριάτην.
Προοίμιον , πρόλογος , αρχή λόγου , το λεγόμενον προ

Πρίν , χρόνου δηλωτικόν επίρρημα γίνεται εκ του πα- της οΐμης: οΐμη έστιν ή ωδή.

ρος πώριν και συγκοπή πριν το πάρος εκ του προς μι- Προειλόμην, προέκρινα, επιλεξάμην.
κρόν: το προςκαι αντί του έμπροσθεν.και 4οΠροθ έλυμνος, πρόριζος , παρά το τέλος τέλαμνος

Πρίων, παρά το πρίζω, ιστέον ότι το πρίζω 2) αρσε- και θέλυμνος .

νικώς λέγεται και παροξύνεται, και δια τού ιώτα γρά- Προθεσμία, εκ του θεσμός , σημαίνει τον νόμον :
φεται , τα λόγω του'Αμφίων. τούτο εκ του τίθημι , τίθεμαι, θεμος και θεσμός ο νό

Προπέτεια , η αχαλίνωτος γλώσσα. μος ή από του προτεθήναι την ημέραν, εν ή τόδε
Προαίρεσις , εκ του αιρώ το βούλομαι , και προαιρού- γενέσθαι χρή · ουκ από του θεσπίζειν , εαν ημίν προ

μοι, εξ ου και προαίρεσις. τιθωμεν προθεσμίαν τινά : ει δ' ο θεος και προτιθείς,

Πρόβατα , πάντα τα τετράποδα εκάλουν οι παλαιοί και από του προθεσπίζειν είρηται το όνομα, προθεσπί

πρόβατα δια του προ των οπισθίων βάσεων ετέρας έμ- ζοντος του θεού και προνομοθετούντος περί της ημέ

προσθίους έχειν , καθο και Ησίοδος Ψησί , χαλεπος ρας εν ή τυχόν τόνδεδεί της ζωής ταύτης υπεξελ.

προβάτoις , χαλεπος δ' ανθρώποις ?). 5ο θεϊν , ή τόνδε καταλυθήναι τον υλικών σύμπαντα

Πρόβατα , λέγεται τα τετράποδα πάντα , δια το προ- κόσμον και θεσπίζειν μεν επί θεού κυρίως καταχρη

βαίνειν νεμόμενα , ή δια το προ πάντων βατεύεσθαι στικώς δε και επί βασιλέως.

αύτα. Προταψεν , εκ του ' άπτω το πέμπω.

Πρόβατον, παρότι παντ' έστιν αιρετόν και βοτον ήγουν Προσήκατο, προέδωκεν , είασεν.

επιθυμητικόν , ή διότι προβατεύει τω καιρώ προ των Προίκα χρηστος ήν , ήγουν δωρεάν αγαθώς υπήρχε
τετραπόδων ή παρα το πράας βαίνειν τον έμπροσθεν το δε προϊκα επίρρημα ποιότητος.

πόδια του οπισθίου παν γαρ τετράποδον πρόβατον Προικονησος, όνομα νήσου , η λεγομένη πρόκος , εν

εκάλουν. ή τα μάρμαρα τα πλείο εισί γίνεται δε εκ του προιξ

Πρόβλημα , παρα το βλήμα ή ταρα το βλώ βλήσω προιπος και το νησος : η τάσαις ταις νήσοις προίκα

βλημα και πρόβλημα. 6ο μαρμάρων διδούσα .

1

,

Σ

1 ) vs. 338. et Schol. 3) "Εργ. 15. 558.2 ) L. πρίων . 4 ) Cf. Eιγτο . Μ . ν . 'Αβλήτα .
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Προξ, παρα το προϊκνείσθαι της γάμου προΐξ εκ του και Σαρπηδόνος και του Πτολαίμον πρότερον το δε

πρόίξ. πρώτος επί πολλών , ως "Ομηρος επί των εννέα αριστο

Προικίζω , γαμιζω και Φερνίζω. νων , το πολύ μεν πρώτος μεν άναξ ανδρών "Αγα

Προμαχίζειν , το σχήμα έστι πτώσεως δοτικής αντί μέμνων.

γενικής, ως το άρχεν Αργείοισιν , αντί του άρχον Προσδοκάσθω, προστακτικόν : το θέμα προσδοκώ ,'
των Ελλήνων , ούτω και τούτο , Τρώων πρoεμάχει : δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων.

το δε προμαχίζω, εκ του πρόμαχος τούτο εκ της προ Πρόσχες , εκ τού σχώ το κρατώ, παράγωγον δήμα εις

προθέσεως και του μάχη , πρόμαχος , προμαχίζω και μι σχήμι , σχήσω , ο δεύτερος αόριστος έσκην , η μετ.

το πρόμαχος γίνεται κατα συγκόπην πρόχος . οχή σχείς σχέντος , και το προστακτικών σχές και

Προμήθεια , η πρόνοια , εκ του προμηθής τούτο έκτο πρόσχες.

του μηδώ , τροπή του και εις θ , μήθος και προμηθής Προς, και προς πολλάκις αντί της παρα παραλαμβάνε
οξύνεται και κλίνεται του προμηθoύς: ο κανων, ως το ται · και εις το προς τα και προσήκον , και πρόσφιν.

ασεβούς και το θηλυκόν προμήθεια " τα γαρ παρα Προσευχή, έντευξις και δέησις διαφέρει προσευχή

το μαθείν άπαντα διφορούνται , πλην του αμαθία : το περί των συμφερόντων έντευξις κατά των πλημμελη
δε προμηθης έκ τού μήθω το μανθάνω , μήθεια και σάντων δέησις δε εις εκδίκησιν , και εις την ευχήν .

προμήθεια" τα απο τών εις ης αρσενικών γινόμενα Προσέχειν , εις το απροσεξία.

θηλυκα δια του εια , απολύτως μεν λεγόμενα προπαρ- Προσήκατο, σημαίνει το προσελάβετο έστιν Τημει, και
οξύνονται επί ουσίας τιθέμενα παροξύνονται. μετά της προς προθέσεως προσίημι , οίον πρoσίεμαι ,

Προ μοίρας , και προ ώρας διαφέρει προ μοίρας μεν τουτ'έστι προσλαμβάνου σε μετα δε της προ προθέ

το βιαιως αποθανείν , προ ώρας δε το νέον αποθανείν.20 σεως σημαίνει το προδιδώ και λοιπον εκ τούτου ενε: .

Πρόμαχος , ο αντίδικος, παρα το βώ , πρόβατος και προ- στως προσίημι , ο μέλλων προσήσω, και ο πρώτος

βαίνων και παρα το πρόμαχος. αόριστος τροσήκα , ο μέσος προσηνεάμην προσήκατο :

Πρόνοια, η θρική επιμέλεια : διότι προς το συμφέρον μετα δε της προ προθέσεως σημαίνει το προδίδω , οίον,
και χρήσιμον οικονομεϊν έκαστα ή πρόνοια λέγεται το του προϊηει την ψυχήν μου · τουτέστιν ου προδιδώ.

αγαθόν , ως προ του νου όν . Προσδοκώσι , δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων :
Πρόνοια, σημαίνει τέσσαρα την φροντίδα , και την διαφέρει δοκώ και προσδοκώ, ότι το μεν δοκώ πρώτης

κηδεμονικής του παντός δόσιν την προαίρεσιν και την συζυγίας των περισπωμένων εστί " έστι δε το προσδοκώ

πρόγνωσιν. δευτέρας .

Πρόξενος , και ιδιόξενος και δορύξενος διαφέρει πρό- Προσήκον, το πρεπον , εκ του ήκω το έρχομαι , και,

ξενος μενγαρπόλεωςο δ' αυτός ιαιιδιόξενοςουκγο μετά της προς προθέσεως προσήκον ή γαρ προς τρό: :

ορθώς oύν Ευριπίδης πρόξενος διαφέρει του ιδιόξενος: θεσις το πλησιάζουν και προσεγγίζουν σημαίνει: το γαρ

κακώς τίς έστι προξένους σοι χρωμεν . , δορύξενος δε, ο πρεπον , και αρμόζον πλησιάζει , ως το απαρέσκον,

κατα πόλεμον γινόμενος φιλος αλους γαρ ει ξενίων : πόρρω καθίσταται.

τυχων αφέθη παρά του πολεμίου λίτρας λαβόντα, Προσνέμει, προσκυρού.

μνα δε ήν η τεταγμένη" κομίσας δε και φυλάξας την Προσήγορα , φίλα , προσηνή.

πίστιν εγένετο ξένος , και δορύξενος εκαλείτο . Προσήλυτος , εκ του ελεύθω , ελεύσω, ήλευκα , ήλευ

Προού, πρόπεμψον έστιν ίημι το πέμπω , ο μέλλων σμαι, ήλευσαι, ήλευσται , ήλυτος και προσήλυτος , και
ήσω ο δεύτερος αόριστος ήν , και παρακείμενος ή κα" μέτοικος και φυγάς .

παθητικός έμαι , ο μέσος αόριστος έμηςκαι το τρίτον έτο , Προσηνής, έκ τού ηνίον , και σημαίνει το χαλινοτήριον

και το δεύτερον αυτού πρόσωπον γίνεται κατ' αποβο-40 σημαίνει δε τον πράον παρα το αίνος αινής και προς
λήν του τ , έo και ου , και εν συνθέσει προού : κατα ηνής , ο εγγυς ών του αινείσθαι" και εις το απηνής.

τροπην του τείς σ έσο: ηνίκα γαρ . συντεθή μετα μο- Προσίεμαι , εις το προσήκατο.

νοσυλλάβου προθέσεως περιστάται, οίον προού , ήγουν Προσκoρίας, προτιμήσεως , προκαθεδρίας.

πρόπεμψον ηνίκα δε μετα δισυλλάβου βαρύνεται, οίον, Προσκόπτω, το προσκρούω, εξ ου και πρόσκομμα το
σύνθου , απόθου. πταίσμα, ως το προσκόπτεις τη σαρκί κυρίως εστί κα

Προτάροιθεν , έμπροσθεν, επίρρημα δε εστι τοπικών, ταχρηστικώς, επειδή η προς επί των εμψυχών τάσ.

εκ της προ προθέσεως , και του πάροιθεν τούτο εκ σεται , η δε εις επί των αψυχών και ώφειλεν ειπείν ,

του πάρος πάροθεν , και πλεονασμό του ιώτα πάροι- εις τα πλατάνιστον , αλλ' έταξεν αυτην καταχρηστι

θεν » και κατ ' αναδιπλασιασμόν προπάροιθεν , διότι μως το πλατάνιστος όνομα παρώνυμον το γαρ πλα

τροπαροξύνεται ; έστιν εις τον ουρανόθι. 5ο τάνιστος και πρώτιστος τη μέν Φωνή είσιν υπερθετικά ,
Προπετής , ο άγαν εκπίπτων του δέοντος , έμφρασιν τω δε σημαινομένων και χαρακτηρι αντί απλών εισι ·

δηλού η προ πρόθεσις. και εστι παρώνυμον εκ του πλάτος : λέγουσι γαρ αύ
Πρόσωπον, τουτέστιν από του πρόσω έμπροσθεν , αλλ' την πλατόφυλλον είναι.

ουκ εκ πλαγίου τους ώπας έχειν διο και μόνοις αν . Πρόσφατος , ή προς το αρτί σημαίνει
και γέγονεν

θρώποις επικατηγορείται. από του σφάζω σφατος και πρόσφατος , ο αρτίως σφαó

Προπηλακισθέντες , αδικηθέντες , υβρισθέντες, δια- γείς , και το ουδέτερον πρόσφατον ή από του Φένω το

συρέντες προπηλακισμος γαρ λέγεται η ύβρις , κατα φονεύω" ή παρά το Φαίνω το δεικνύω, ο προ μικρού

προσαφής του σώματος , από του πηλακίζω τούτο δε φανείς και δειχθείς : ή παρά το Φήγω έφαγον, πρός.

παρα το πάλλω το κινώ η παρα το παλλάκις, η. Φατον το έμπροσθεν τρωγόμενον και εις το νεαροί.

παρα το πηλός ο και βέλτιον " οι γαρ 'Αττικοί τον επίβοΠροσφυώς , επίρρημα εκ της προς προθέσεως και του
τινι αλόντα πηλώ χρίοντες εδημοσίευον. φύς , ο σημαίνει το πλέκειν και φιλεϊν , γίνεται προς

Πρότερος , και πρώτος διαφέρει και μεν γαρ πρώτος φυώς ήγουν προσφιλώς.

έπί δύοις τάσσεται , ως " Όμηρος επί του Πτολεμαίου Πρόσφυγε πρόσφυγος , ο ικέτης .
Η
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Προσφάγιον , το προσφάτως εσθιόμενον. μόν • το δε ενείκως εμάθομεν του ε στοιχείου δια της

Προτέρημα , η προτίμησις. ει διφθόγγου.

Προσπτύσσομαι, ει μεν σημαίνει το προσκαλούμαι, Πρυμνώρεια , το τελευταίον του όρους.

μετα δοτικής συντάσσεται · ει δε ασπάζομαι, αίτια . Πρύμνη , το έσχατον της νηος , παρά το πέρας είνα ,
τική. οίον , περιμνόντι όν· περύμνητις ούσα και πρύμνης

Πρoτέλεια , ευχή, εκ της προ προθέσεως και του τε- ή παρα το εις πέρας μένειν.

λους , και σημαίνει την εορτήν, ή προ της τελειώσεως: Πρυτανείον , το κελλάριον πρυτανεία τα καταβαλλό
αύτη δε εστιν η περί νοσούντων και αποδημούντων προς

Φερομένη παρ' ημίν θυσία εκ καρπών. Πρυτανεύσαι , διοικήσαι , προστατεύσαι , φυλάξαι ,
Προτέρω, εκ του πορφοτέρω κατα συγκοπήν. Το βασιλεύσαι , ταμιεύσαι , κυρίως γαρ επί τούτου του

Προτερα και προτεραιών διαφέρει προτέρα μεν επί σημαινομένου τάσσεται η λέξις " πρύτανις γαρ λέγεται

τάξεως · προτεραΐλα δε επί μονής ημέρας. ο σιτοφύλαξ , οιονεί πυροταμίστης ων , και συγκοπή,

Προτόνοισι , ουδέτερον πληθυντικών , τα πρότονα , τους πρύταμις, και τροπή του και εις ν , πρύτανις και πρυ

προτόνους και προτόνοισι και προτόνια .
Πρότμησις, η πρώτη τομή του ομφαλού , παρα το Πρώ, σημαίνει τέσσαρα το προϊώ,το πράττω , το πέ

πρώτον των άλλων τέμνεσθαι. πραγμαι και το εμπυρίζω.

Προυργιαίτερον , το τρό του έργουν αιρετώτερον .
Πρωί, επίρρημα καιρού παραστατικόν γίνεται δε παρα

την προ πρόθεσιν , κατ' επέκτασιν του ο εις ω.ωκαι

Πρόφρων , προς τα θεία Φρόνιμος. το γ ' εξ ου και κατά παραγωγήν πρώϊος , το θηλυκών

Προφήτεια , το Φη, ήτα διάτι; έκ τού φώ φήσω'20 πρωία , ώσπερ οψέ όψιος οψία και η αιτιατική

του τει διφθόγγω διατι; τα από των δια του ευω πρωΐαν καί . Ιωνικώς πρωτης και κατα συναίρεσιν του

ρημάτων. ω και ιείς και πρώην : το ι ιώτα διάτι ; τα καθαρειεύ

Προφθασον , εκ του προφθάζω· τούτο εκ της προ οντα επιρρήματα, ήγουν χωρίς συμφώνου όντα , δια

προθέσεως και του φθώ το φθάζω· τούτο. εκ του της ει διφθόγγου γράφονται , οίον , αθεεί , αυτοβοεί ,

θέα το τρέχω , και κατα συναίρεσιν θώ , και πλεο- αεί , χωρίς το πρωί · διατι; οξύνεται και τα εις ιώτα

νασμού του Φ , φθώ. λήγοντα επιρρήματα δισύλλαβα συνεσταλμένα , έχοντε

Προφήτης , παρά το φώ το λέγω του προφήτης και το ιώτα βαρύνεται , οίον , άφι , νόσφι , άθι , μέχρι ,

τα απο του παθητικού παρακειμένου , και τα άγχι" σεσημείωται το πρωί.

:. εις της ρηματικά , εις ου έχει την γενικών και εις Πρωτόλεια, τα πρώτα της λείας , ήτοι της πραίδας
το βασιλικόν . 30 και πρωτόλειον , η απαρχή: τούτο δε εξ απολείποντος

Προφητικόν, Ιστέον ότι η νυξ εις τέσσαρας διαιρείται και τελείου .

φυλακας , εκάστη τρείς ώρας έχουσα. Πρώονες , οι προβεβλημένοι και προνενευκότες των

Προχού , αγγείων προχευτικά , τινές από του χέειν το ορών , και υψηλοί τόποι , παρα το εξέχειν .

ύδωρ , το καθ' ημάς λεγόμενον ξέστον. Πρωτα , από του προϊέναι ημάς ή από το πρωί κι

Πρόφρων, έστι και όνομα και πρόφρων τριγενές έστι δε νείσθαι την ημέραν , τον καιρόν τούτον .

και επίρρημα μεσότητος , αντί του προθυμώς. Πρωτας , παρά την προ πρόθεσιν χρόνον δηλούσαν,

Πρό ,νυ, επί γονάτων, παρά το επί γόνυ , πρόθεσις παρα το προϊέναι , καθο ταύτης ευεπιφανείσης τροϊού

αντί προθέσεως . σιν οι άνθρωποι.

Πρύμνη, πάν το τελευταίον , το συνοριζον τινι, περίμνoν Πρων, πρωνος, το ήδη πρωϊνόν πρων η μετοχή οξύνε
τι όν παρά το πέρας. 40 τμ, κατα πλεονασμόν του ο , πρώηνες.

Πρύμναντες, πάντες εκρούοντο πρύμναν ανακρούε- Πρωτείον, παρά το πρωτεύω.:

σθαι και κυρίως έστι το κατ' ολίγον υπαναχωρείν , μή Πρωθήβων, εκ του πρώτος και του ήβη.

στρέψαντες το πλοίον ο γαρ όντως αναχώρων , επί Πρωτα , η πρώην κατάστασις.

• την πρύμναν κωπηλατεί τούτο δε ποιούσιν, ίνα μη Πρώρα, δισύλλαβον, παρα το προορώ , αφ' ού έστι
δόξωσι φεύγειν φανερώς , κατ' ολίγον υπαπρόντες 2) : προοράν και βλέπεις τα έμπροσθεν ή παρα το προ

ή ίνα μη τα νώτα τους πολεμίοις δόντες τιτρώσκον- έχειν του σκάφους παρά το πρώτην ιέναι η παρά

το προορώ γίνεται προόρα , και κράσει των δύο οο εις

Πρoύνεικος , ο υβριστής, εκ του νεΐκος γενόμενος : η ω , πρωρα .

προύνικος και ευκίνητος και δρομεύς · και ο νικηφόρος. Πρωτα, επίρρημα χρόνου δηλωτικόν , μεταχθεν από

Πρoύνεικος, και προυνείκους σημαίνει τους υβριστας5ο του ουδετέρου Ιστέον, ότι τα απο ουδετέρων μεταγόμενα

και τους άνδρας , τους ισταμένους εν τη αγορά και φε. επιρρήματα τον αυτον τόνον φυλάττειν θέλουσιν , ως το

ροντας τα ώνια και λαμβάνοντας υπέρ τούτου μισθόν : σάφα , παρα το σαφέα , συγκοπή του ε , και το ακα

εφ' εκατέρων δε των σημαινομένων τούτων , διφθόγγω απο του ωκέα , σημαίνει κατά τον τόνον το σφόδρα ,

γράφεται και ει μεν τους υβριστας σημαίνει , δια της ου το όνομα οξύνεται, και το επίρρημα βαρύνεται.

ει διφθόγγου γράφεται, επειδή παρα την πρό πρόθε. Πρωτότοκος , εκ του πρώτος και του τόκος· διαφέρει

σιν και το νεΐκος γέγονε πρόνεικος , και πλεονασμα δε πρωτότοκος και πρωτοτόκος" πρωτότοκος μεν ο πρώ
ο

του υ πρoύνεικος" ει δε τους άλλους σημαίνει , δια της τος γεννηθείς , πρωτοτόκος δε η πρώτη γεννήσασα.

ει διφθόγγου, επειδή παρά την πρό πρόθεσιν και το Πρωτίστω , όνομα ουδέτερον υπερθετικόν έστιν, η χα

ενειακως βοιώτιον γέγονε, και κράσει του ο και ε εις ρακτηριστικών , η σημαινόμενον· τινα γαρ αυτών είσαι

την ου δίφθογγον , προύκεικος , ώσπερ το εμόν , του 6ο και χαρακτηριστικά και σημαινόμενα , τινα δε ουχί

9
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ται .

1) πρύμναν κρουσάμενοι Lucian. Ver . Hitt.
2) Ariſtoph. Velp. 398. Schol.



485 Π Τ 486Π Τ ΠΥ

ΤΟ

1

1

Ι

*

Ε

' άλλα χαρακτηριστικα μεν , σημαινόμενα δε ουχί τό, νήεντι παραλήγεται , οίον , τέλεθρον , φέρετρον , και

τε πρώτιστος και πλατάνιστος αντί του πρώτος και τα φέλτρα , βέρεθρον , θέρετρον , θύρετρον πρόσκει

πλάτανος , αντί απλών εισι : πρώτος το συγκριτικόν ται υπέρ δύο συλλαβας , δια το ρείθρου και κλείθρον,

ουκ έχει , το υπερθετικών χαρακτήρα μόνον , και η αι- ταύτα γαρ δισύλλαβα εισι παρά το θύρα γαρ θύρε

τία έστιν αύτη επειδή τα υπερθετικα τριγενή εισι " τρον, εκ του θύω εστί , δι' ής ορμώμεν .

και τι διαφέρει τα υπερθετικα των συγκριτικών και δια- Πτολίπoρθος, πόλις πορθούσα, πολεμική, γίνεται εκ;

Φέρει, ότι τα μεν υπερθετικά την απηρτισμένης και του πέρθω , παρα το περιθέειν τουτ'έστι περιτρέχειν

ακροτάτην επίτασιν έχοντα , ουκ επιδέχονται επιτατικά την γην και την πόλιν και διατι το καλλιγραφος εκ

επιρρήματα , οίον, το μάλλον ή ήττον, ή άγαν , ή λίαν, του γράφω δήματος συντεθέν προ μιάς έχει τον τό
η πάνυ , ή μάλιστα. νον , επειδή τα εις ος ονόματα από δημάτων δισυλλά

Πταίω , εκ του πτώ το πίπτω , κατα παραγωγήν πταίω, βων , των από μακράς αρχομένων , συντιθέμενα προ

ώσπερ εκ του περώ, το τελειώ, περαίω, και πλεονασμώ παροξύνεται : οίον , συλώ ιερόσυλος , μυκώ ερίμυκος ,

του ν περαίνω , εξ ου και το νέον περαίνει, και από ούτω και πορθώ πτολίπoρθος.

του βώ βαίω , και γω γαίω, το γαυριώ , κύδει γαίων. Πτυσμα , πτύσις ήτοι δίψις του έσμού , τουτέστι των
Πτέρνα, παρά το εκπεπτωκέναι αυτή όλον το σώμα υγρών.

η παρα το πατείν την έραν· η παρά το πατώ πα-' Πτοηθήσονται , εκ του πτόω· τούτο εκ του πετώ,

τέρνα , και πτέρνα . ποτώ, και υπερθέσει του τ πτοω πτοήσω το πτο

Πτέρυξ, παρα το πτερύσσω, πτερύξω, πτέρυξ το δε μικρόν εκ του πτόω , το φοβούμαι και καταπίπτω.

πτερύσσω παρα το πετώ πετήσω, τούτο δε παρα το Πτύσσα, εις το πικυνον και πυκνα και πτύξ.

πτώ πτήσω τι διαφέρει πτέρυξ και πτερύξ; πτέρυξ2cΠτωσκαζέ μεν, ευλαβείσθαι, ή καταπτήσσειν, παρα
λέγεται το όλον μέρος του σώματος , πτερυξ δε το το πτώ το σημαίνον το Φοβούμαι , και το σκάζω , και

άκρον την δ ' ελελιξάμενος πτέρυγος λάβεν αμφια- σημαίνει το εκκλίνω , εξ ου και σκαιός.

χυϊαν 1). Πτωχος , παρα το πτήσσω, πτηχός τις ών · πτωχος
Πτερόεντα , ουδέτερον, το αρσενικόν πτερόεις και πτε. " γαρ ουχ υφίσταται απειλήν · η παρά το πτυσσω, πτώξω,

ρόεν και πτερόεντα το δε πτερόεις το ρο μακρόν. πέπτωχα, και εξ αυτού πτωχός τούτο γαρ παρα το

Πτερωτόν , παρα το πτερώ πτερώσω, πτερωτόν τούτο πτήσσω ή δια το πτώμα πλούτου έχειν · και εις το

παρα το πετώ πέτομαι. πένης .

Πτερύξ, η σαρξ , ή εκφύονται τα πτέρα" πτέρυξ δε Πυγμαίος , παρα το πυγμή , ο σημαίνει την πήχυν ,
τα πτερύγια δι' ών πέτονται και κλίνεται πτέρυγος, γίνεται πυγημαίος , και συγκοπή πυγμαίος : η εκτου

και παροξύνεται , και γίνεται εκ του πτερύσσω, τούτο30 πυγμή , ό έστιν είδος αγώνος , παρα το πτυσσω, πτύξω,

έκ τοϋ πετερον και πτερόν , τούτο δε παρα το ερύκειν πτυγμή και αποβολή του τ πυγμή» σημαίνει γαρ ότι

το πίπτειν · διότι λέγεται δε πτερύξ οξυτόνως , ότι κλείνοντες τους δακτύλους πλήσσομεν σημαίνει δε και

διαφοραν έχει πτερυξ γαρ όξυνομένη , περιεκτικήν τον γρονθον · λοιπόν εκ του πυγμή , γίνεται όνομα
τινα έννοιαν σημαίνει , ήγουν όλην βαρυνομένη δε μέ- παρώνυμον πυγμαίος : το μαι διφθόγγω διάτι ; τα απο

ρος του πτερού τι. των εις α και εις η θηλυκών.

Ιτήσσω, σημαίνει τρία , το Φοβούμαι δια του ήτα , εξ Πυγμή, σημαίνει τον γρονθον της χειρός γέγονε δε
ου και κατεπτήσσετο φόβω το τύπτω δια του ιώτα, παρα το πτυγμή πυγμή, εξ ου και πτυχία , τα ασφα

εξ ου και το πτυσσόμεναι κριθαι ,
και πτισσάνη λιζόμενα και η γενική των πληθυντικών πτυχών εκ δε

το πίτυρον και πτύσσω το ασφαλίζω , δια του και" του πυγμή γίνεται πυγμαίος : ανδράσι πυγμαίοισιν ,

ψιλού . 40 ήγουν ίσοις γνόνθρον.

τίλα , τα μικρά πτερα , παρα το τίλλω. Πυέλους, σκαφίδας, εν αξε λούονται , παρα το πεπυθος,

τισσόμενος , εκ του πτίσσω , το τύπτω , εξ ου και ήγουν το σεσηπος ελεϊν κυρίως δε όπου τους πυρους

πτιεάνιον . πλύνουσιν , οιονεί πυρέλους τινας όντας , εκβολή του

τισσάνη , η λελεπτισμένη κριθη , παρα το πτίσσω ρ , πυέλους : ούτως εύρον εν υπομνήματι της Οδυσ

το καθαίρω , και επτισμένον το κεκαθαρμένον. σείας .

τύον , παρά το πτύω , το απόπτυον και απόρριπτον Πυθέσθαι, αισθέσθαι , έρωτάν , μαθείν , ο ενεστώς

των καρπών , τα άχυρα. πεύθω , πεύσω , επυθόμην , πυθέσθαι απαρέμφατον "

τηνον , το όρνεον , εκ του πτω , το Φοβούμαι , και μέλ . παν εις σθαι λήγον απαρέμφατον , ομοτονεί τώ ιδίω

λων πτήσω , και εξ αυτού πτηνόν. οριστικά , πλην του παθητικού παρακειμένου και του

τίλα , τα άρμενα , παρα το τίλλω τίλλα , και πλεο -5ο μέσου αορίστου δευτέρου : σεσημείωται το έρεσθαι, δβ
νασεις του π πτίλα. αόριστος ον , αλλ' εθέλω σε φέριστε περί ξείνοιο

τοΐαι , δειλίαι , και πτώσεις , παράλογοι φόβοι, η έρεσθαι · διαφέρει πίθεσθαι και πυθέσθαι· πόθεσθαι

έκπληξις · άλλοι κίνδυνον , οι δε ταραχήν » από του μεν σημαίνει το σήπεσθω πυθέσθαι δε το ακούσαι

στώ δήματος γίνεται πτόα , και πλεονασμό του λωτά και μαθείν .

Ετοία . Πυγοστόλος , πυγοστόλον , οι μεν την μαστροπον λε

-ολίεθρον , εκ του πτόλις κατα ποιητικόν έθος γι. γομένην , ήγουν την προαγωγόν οι δε αυτην την γυ

εται πτολίεθρον και διαφέρει , ότι πόλις και χωρίς ναίκα την εταιρίδα , την περί την πυγην στολιζομένην,

ου τ , το δε πτολίεθρον άνευ τούτου λέγεται » γρά- τουτ'έστι κοσμούσαν εκείνα τα μέρη πανούργως τους

Dεται δε δια τού ε: τα εις τον ουδέτερα μετ ' επι- έματίοις " στέλλειν γαρ το κοσμείν.

-λοκής σύμφώνον, υπέρ δύο συλλαβας όντα , ενί Φω-βοΠτώξ, ττακός , ή έλαφος, ταρά το πτήσσεσθαι.
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Πτώς, επίθετον του λαγώου , παρά το πτήσσειν και θνησκόντων πρότερον έκαιον , δια το απέριττα γενέ

δειλιάν , δειλον γαρ το ζώον , η παρά το πτώσσω. σθαι , και είθ' ούτω την τέφραν συν τοϊς οστέοις υπο

Πύθω , σημαίνει δύο , το σήπω και το ερωτώ και γην έθαπτον .
ακούω .

Πυραμίς, σχήμα οικοδομής γεωμετρικόν , παρα το συμ

Πυκινην, πυκνήν , συνετήν , ασφαλή : το κι ιωτα, βαίνον αυτή σχήμα , πλατέως κάτωθεν και όξυλήγον,

διάτι; τα εις νος, ονόματα , από επιρρημάτων γινόμε- 3 έστιν οίκος φλογί αναφερομένη.

να , δια του ιώτα γράφεται: οίον , αληθες αληθινός, Πυρα , παρα το πύρ , τούτο παρα το Φύρω η φύω.

πέδον πεδινός, πύκα πυκινός , ταχα ταχινός: το πυ Πυραυνος, ο χυτρόπους , το λεγόμενον Φωκίν, παρα
βραχύ παρα το πετύω πετύσω , και συγκοπή πτύσσω " το πυρ ενιαύειν εν εαυτώ.

άλλο γαρ ου σημαίνει το πτύσω, ει μη το επιπίπτειντοΠυρετός, πύρ εντός , εκ του λέω 1) : κυρίως. δε πυρε
έτερον προς έτερον : το κι βραχύ διάτι; τα εις νος τος , ως ημείς λέγομεν ή του θέρους έκκαυσις...

οξύτονα , μη όντα παρώνυμα , " δια του ιώτα βρα- Πυργοβαρεσί σου , εκ του πύργος και του βάρος , ο
χέος εκφέρονται , οδον, αδινος , πεδινός , πυκινος , σημαίνει το Φορτίον γίνεται πυργόβαρις πυργοβάρεως,

ταχινός, αληθινός: σεσημείωται το χαλινός: το μεν, το Αττικόν ή τα φορτία βαστάζουσα · έστι δε κα
χαλινός επειδή εύρηται ουδέτερον, λέγεται γαρ τα χα- βαρος.

λινά και λοιπόν ως διήλλαξε κατά τα άλλα , διήλ- Πύργος, παρα το υπέρ άνω γης ίστασθαι' ή δια το
λαξε και κατά τον χρόνον . υπέρ γην επάνω έπεσθαι .

Πυκνα, όνομα ουδέτερον πληθυντικόν » σημαίνει δε τα Πύργος , σημαίνει δύο , το τείχος της πόλεως και την

συνεχή και συνετα· η γαρ φρόνιμος διάνοια πεπυκνω στρατιωτικής τάξιν.

μένη εστίν, ώσπερ τουναντίον ή έξοχος ηραιωμένη :20Πυργουμένη, σημαίνει το πύργου ποιουμένη» είρηται

το αρσενικών και πυκνός · τούτο εκ του πυκινός· τούτο δε παρα το πύργος και το μένω το επιμένω.

εκ του πύκα επιρρήματος το δε πύκα παρα το πτύσ- Πυρπολούμενος , εμπυριζόμενος , παρά το πέλειν εν
σω το ασφαλίζω πτύκα , και αποβολή του τ , πύκα". τώ πυρί ή εκ του πύρ πυρος , και του πολώ το ανα

πύκα θωρηκτάων " το δε πτύσσω παρά το πέτω πετύσω, στρέφομαι· το δε πολώ παρά το πέλω , εξ ου και πό

και πτύσσω το γαρ πτύσσειν ουδέν άλλο έστιν , ή το λος ο ουρανός : το δε πύρ παρα το φύω το φύω ση

επιπίπτειν έτερον προς έτερον. μαίνει τρία , το υπάρχω εξ ου και το θεος πεφυκώς

Πύλη , εκ του πυλάσσω παν γαρ τηρούμενον εν πύλαις και το αναβλαστάνω , εξ ου και το , ος ανδρών γενεή:

τηρείται η γενική των πληθυντικών πυλών και μετα και το τη χειρί καταθώ , ένθ' άρα υφή χειρί.
της εκ προθέσεως εκ πυλών. Πυραμίς , η εκ πυρών , ως σησαμις , η εκ σησάμων και

Πύματον ,έσχατον, παρά το πυθμών και αυτό γαργο μέλιτος" τινές δε από τουσυμβαίνοντας αυτήσχήμα
εν τώ εσχάτω μέρει του αγγείου έστι: και εις το ποιεϊν πλάτος κάτωθεν, και εις οξυ λήγοντας ,

έσχατον . 3 έστιν έoικός φλογί αναφερόμενον · τοιούτο δε έστι ,

Πυξ, επίρρημα ποιότητος , γίνεται εκ του πτύσσω το και ο πύραμος , και ο πύργος : ούτως Ηρακλείδης.

ασφαλίζω,ο μέλλων πτύξω και πτυξ, και αποβολή Πυρσεύει, λαμπαδoυχεί, δια πυρός σημαίνει πυρίου,
του τ και του ω , πυξ κατακλείοντες γαρ τους δακτύ- θυμιατήριον πυροφόρον , λαμπροφόρον.

λους εν τη πυγομαχία επάλαιον πυξ δ' αύτε κλυτο- Πυρπολουμένη, εμπυριζομένη , πυρπολώ γαρ το

μηδεα δίον λέγεται γαρ ο γρονθος" εξ ου και πυξίονο

το δίπτυχον , και σημαίνει την δέλτον πυξίδες αι δέλτοι : Πυρρίχην , την σύντονον όρχησιν , από πύρρου η πυρ
και αι όπλαι των κτηνών. ρίχου ή παρα το διάπτεσθαι των όρχoυμένων.

Πτυξ, ή εξοχή , πτυχές το ασφάλισμα , πτύξιν δίπλω-4οΠυρώδες, ήχος έστι πύρ πυρός, εξ ου και πυρώδης ,
σιν , πτύχας τα ελάσματα της ασπίδος. και το ουδέτερον πυρώδες " και έστιν ο ήχος αρσενικόν,

Πύματα, ελλείψει του 9 , παρα το πυθμήν, όνομα,, και το ήχος ουδέτερον.

από μεταφοράς των αγγείων , ο γαρ πυθμην έσχατος, Πυρσος , Φώς » πυρσος δε έστι το έκ Φρυγανώδους ύλης

εί και την αρχήν έχει πυθμην ούν πύθματα , και αναπτύμενω πύρ και πυρός ο σίτος .
αποβολή του 9 τύματα. Πυρακτων , σφόδρως καίων.

Πυκτείον , το των πύκτων: πυκτίον δε το πινακίδιον : Πυθεία , πανήγυρις, εορτή Ελληνική.
ομοίως και πυκτίς η βιβλος πάσα . Πίστις , εις το ερώτησις.

Πύρ, Φύρ τί έστιν, ότι φυσώμενον εξάπτεται η παρα Πωγω και , παρά το είπεϊν άγειν ' έστι γαρ έπω το λέγω ,
το φύα , Φυρ τι γαρ εμφυέστερον πυρός , φύει λαβό- και άγω το φέρω , και εκ τούτων γίνεται επώγων , και

μενον ύλης. 50 αποβολή του ε πωγων επί του είπείν άγων.

Πυτίνη , τώ λόγω του αλητίνη πυτίνη δε σημαίνει το Πωγων, παρά το εν τω ειπείν άγεσθαι : η παρά το

λεγόμενον φλασκίον. πήσσω το πηγνύω πηγων και πώγων , ο εν τω ειπείν

Πυον , το έλκος , το έμπυον· το σεσηπος αίμα των έδραίος και αμετακίνητος ών.

οστέων , παρά το πόθεσθαι και εστι σήπεσθαι . " Ομη- Παλοδα μνεϊν, παρά το πώλος , και το δαμνώ , δαμνάς
ρος " σέο δ' οστέα πύσει αρουρα 1) : πύον ούν το σεση- τούτο παρα το εν τη πόα άλλεσθαι.

πος αίμα , το βεβλημένον , και το γάλα ομοίως , ούτως Πωλος , ο όνος , δια το τη πόα πελάζειν" και εις το
'Αριστοφάνης , πύος ημίν ένδον, το πεπηγός γάλα " δια πόλος.

το και αυτο βεβλημένος και έμπυον το γαλακτώδες τη Πώλοι, οι νέοι ίπποι και όνοι , πόαλοί τινες όντες,

ομοιότητι υγρόν. παράγωγον ως ίππος ίππαλος , οι περί την πόαν αλλό .

Πυραί , πυρκαϊαι , το γαρ παλαιον , τα σώματα τωνβο μενοι.

τος ,

καίω .

1 ) 11. 1V , 174 . 2 ) τ. Sch . Soph. Oed. Τ. 27.
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νεται .

Πωλία , τα στρουθία.. Πωρος , ο τυφλός: Πώρος δε όνομα κύριον.

Πωλώ , το πω μέγα" εξ ου και πωλήτης, ο πράτης: Πώρος , πενθος σκληρούν και λίθος, πωρός δε, ο

καταχρηστικώς δε γράφεται το πωλεϊν δια του ω, εκ' τυφλός.

του πωλου διότι τα από βαρυτόνων ποιητικό έθει Πωσαπλώς , επίρρημα μεσότητος.

μεταγόμενα εις περισπώμενα, δια του ως γράφεται, Πάρος , κύριον μέγα " πόρος δε η διάβασις μικρόν.
οίον νέμω, νωμώ , νόμησε κινη βων εξαλεαν βύρσαν Πώύ, το ποίμνιον , παρα το πώ το κτώμαι , τα γαρ

ξηράν 1) : στρέφω στρωφώ: "Έκτωρ δ' αμφιπεριστρώ- κτήματα από των θρεμμάτων λέγεται η παρά την

Φα 2) : ούτω και πέλω πωλώ , πλην του πέτω ποτώ , πόαν ην νέμεται ή ότι ποτά ήδεται και ευφραί

μήτηρ δ' αμφεποτάτο και εις το αλλαντοπώλων .

Πωλοδάμνης, και τους πόλους γυμνάζων , παιδευτηριοπώ , το πίνω · ο δε Φιλόξενος πώ , φησίν , έστι το κτώ
ίππων . μαι , και πάσασθαι το κτήσασθαι κυρίως θρέμματα ,

Πωμι , ο μέλλων πώσω, πέπωκα , πέπομαι , επίσης , καταχρηστικώς δε παν οτιούν , Τρώες δ' ώστ' οίες

κατεπόθη, οιονεί εβυθίσθην. πολυπάμμονος ανδρος 3) , αντί του πολλα θρέμματα
Πώποτε, οι μεν από του πούποθεν , και τροπή της έχοντος και πασάμενος αντί του κτησάμενος. Θεόκρι

θεν συλλαβής εις τε, πώποτε επεκτάσει του ο εις τος πασάμενος τοτιτάσε , Συρακοσίοις επιτάσσεις ) ,
ω, ή της ου εις ω : οι γαρ Δωριείς την ου εις ω αντί του κτησάμενος" πάω γαρ το κτωμαι , και πάσω

τρέπουσιν οι δε απο συνδέσμου. όνομα ρηματικών παμμων και πολυπαμμων.

Πώύ, το ποίμνιον , παρά την πόαν , η νέμεται » ή ότι Πώρωσις, ή τύφλωσις .η

ποτώ ήδεται . Τέλος του Π στοιχείου.

,

Α Ρ Χ Η ΤΟΥ Ρ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.

“Ράας , ρεύμα. 20 του ράκος τούτο εκ του ρω ρήσω , δήξω , και ράκος,

Ράβδος , παρά το δάω το φθείρω,. εκβολή του και το διερραγος ιμάτιον .

ράβδος , προσγραφομένου του Ιώτα. “Ράμνος, είδος φυτού ακανθώδους , γίνεται παρά το

Ράβδος , παρά το ράον εις οδόν » ή παρά το ράον βα- βάπτω, και σημαίνει δύο : τό , τε πλήττω, και το τα
δίζειν " και ουδέτερον ραβδίον διαφέρει ραβδος και βα- διεστώτα συνάπτω εκ του ούν ράπτω το πλήττω , ο

κτηρίω · ράβδος μέν έστιν η ποιμαντική βακτηρία η παθητικός παρακείμενος "βραμμαι , το πεπληγμαι, και

του γέροντος ανάπαυσις. ράμμος , και τροπή του αμεταβόλου εις αμετάβολον ρα

*Ραβός , ο πλάγιος , παρά το ράον βαίνειν , κατ' αντί- μνος , η πλήσσουσα .

Φρασιν. “Ραβεννήσιος , τη στολή συνάδει Βενετικώ ου συμπο

“Ράγα , ρόγα. λίτευται δε αυτώ τη αχρήστω γνώμη, και τη οικήσει

Ραγδαίος , σφοδρός. 30' επεί πολιτεύεται αχρηστως , Φιλαδελφίαν έχων ως συμ

“Ράδαμνος , κλαδος, βλαστος , παραφυάδιον , η άνθος πάροικος της παλαίας Ρώμης.

δένδρου. Ράμφος , δάγχος και πρόσωπον διαφέρει πρόσωπον μεν

Ραδινον , κούφον , ελαφρoν , παρά το δαμάζεσθαι δαον. επί ανθρώπων, δάγχος επί τετραπόδων , ράμφος δε

Ράδιον, το ιώτα προσγεγραμμένον ευρέθη κατα διά- επί πτηνών.

στασιν ρηΐδιον. Ρανθιζω, εκ του βαίνω, ρανώ , σανίζω, και πλεονα

Ραδίως , ευχερώς , ευκόλως. σμό του τ , ραντίζω, το δε ραντίζω τού πλύνω δια »

Ραδιουργός, πλαστογράφος , πανούργος. Φέρει.

“Ραθαμιγγες ρανίδες , σταγόνες , και ο από των ίπ. Ράον , σημαίνει το ευχερές και γέγονεν από του ραδίως
των κονιορτός. κατα συγκοπήν και οι Αιολείς αποβάλλουσι το ιώτα

Ρέθυμος , εκ του ρα και του θυμος , ο ευκόλως μετα-40 πολλάκις το δε άον έχει το Ιώτα προσγεγραμμένον"
στρεφόμενος " ή παρα το ράδιος, και αποβολή του και , επειδή τα εις ον καθαρα δισύλλαβα, διφθόγγω θέλουσι

ραίος , και συγκοπή λαος, και μέν τοι προσγεγραμμέ- παραλήγεσθαι τέσσαρα δε εισι ταύτα , και τα μεν δύο
νον και μετα του θυμος του σημαίνοντας την ψυχήν έκφωνούσι το ιώτα , το μείον , πλείον » τα δε δύο ανεκ

ράθυμος. Φώνητον αυτό έχουσιν , οίον , λαον , λώον.

Ρέθυμος, και μετά ευχερείας επιπίπτων τη ραθυμία , : Ράον , σημαίνει το εύκολον, παρά το δέω και τι μέτ.
και αγανάκτων εκ του κόσμου της περιστάσεως κυ- έχει εκ του λέω και το γαρ ευχερώς γινόμενον δεύσει

ρίως δε ραθυμία , η αμέλεια και ολιγοψυχία. έoικε και εις το πραύς.

Ραίνω , ραντίζω το ραι δίφθογγος , και το να μέγα Ρανίς, εκ του ραίνω.

τα εις να λήγοντα ρήματα δισύλλαβα βαρύτονα, τη αι Ραστώνη, ραθυμία, τρυφή, τέρψις, ευκολία , αργία,
διφθόγγω παραλήγεται σαίνω , χαίνω, καίνω, φαίνω,50 ανάπαυσις , περίστασις, ησυχία πάντοθεν παρά το

μαίνω, ξαίνω, δραίνω το ισχύω, πλην του σθένω το σαον , σημαίνει το εύκολος ραστώνη η ηδυπάθεια ,

δύναμαι , μένω το επιμένω , και γένω. και η ευκολία.

“Ραιστήρ, η σφύρα , η σιδηρα , παρα το ράσσαι και Ράστα , ευχερή εύκολα.

συντρίψαι , ραϊστήρ και ραιστήρ. “Ράφανον , εις το ρέφανον .

Ράκιον, βαρύτονον, ως υποκοριστικών και γίνεται εκ Ράφις,αφίδος , παρά το ράπτω.

1

>

1) 1. VΙΙ , 238, 2 ) 1. VΙΙΙ, 348 . 3 ) 2. 19 , 455. ' 4 ) Ιd XY, 90. : , , , ,Ια
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“Ραχίας , κυρίως μεν πάς πετρώδης αιγιαλος δαχίας “Ρήξω, και ρήσω εις το αριστίνδην , και εις το διαρρή,
καλείται και γή δε τις εν τοις μετάλλοις ούτω καλου δην και παραβλήδην..

μένη παρα δε Σοφοκλεϊ δαχία λέγεται η του όρους : Ρηιδίως, ραδίως , ευκόλως.
παρ' ετέροις δε ο σύνδενδρος τόπος λέγεται. Ρητορική, δια το δείν τον λόγον αφθόνως.

Ράχις , παρά το διαχωρίζειν τας ψιας απ' αλλήλων, Ρήτρα , συνθήκη, ομολογία Ταραντίνοις δε νόμος, οίον
το νωτίδες μέρος , η οσφυς , η άκανθοι του νώτου, ψήφισμα, οι δε σύγγραμμα και ρητροφύλακας τους

παρα το εν αυτή τη δέχει προσράσσειν πάντα τα συγγράμματοφύλακας , παρα το δώ και σημαίνει το

πλευρά . λέγω.

Ράψαι, παρά το σκευάσαι , συνθεϊνια . Ρηξίφλοια , εκ του δήσσω το ρηγνύω γίνεται δήξω.

Ραψωδία , λόγων συναφή , φλυαρία. τοΡήμα , παρά τον δήσω μέλλοντα.
Ρέα , κατ ' εναλλαγήν έρα, όνομα θεάς. Ρίγος , δια του ιώτα , εκ του Φρίσσω φρίγος , και απο
“Ρέζω, σημαίνει τρία , το πράττω , ως το, νύν δε τόδε βολή του Φ , δίγος..

μεγ’ άριστον έν 'Αργείοισιν έρεξε ) : το θύω , άλλος Ρήγια , βάπτα ιμάτια και περιβόλαια ηξαι γαρ έλε

δ' άλλα έρεζε θεών αιειγενετάων " και το τη χειρί γον οι αρχαίοι το βάψαι.

κατάψώ χειρί τέ μιν κατέρεξε και εις το έργον. “Ρήγος, το πορφυρούν περιβόλαιον , ρήξαι γαρ το βά

Ρέξας, παρα το έργο το θύω, εν υπερβιβασμιώ ρέδω, ψαι , και οιονεί μεταποιήσαι ότι δε ραγείς έλεγον τους

και τροπή του και εις , δέζω. βαφείς , και ρηγoς το βάμμα , σαφές Ανακρέων ποιεί ,

“Ρεθη, τα πρόσωπα, δια το φαίνεσθαι τα ήθη δι ' αυτών. αλιπόρφυρον ρήγος " άλλοι δε πηγoς τo βαπτoν μαλλίου

“Ρεθη , σημαίνει τα μέλη". ψυχή δ' εκ δεθέων , δια το έλεγoν.

φαίνεσθαι τα ήθη δι ' αυτών και γαρ εκ της ποίας2ΟΡητών, ωρισμένων , φανερών λέξεων.

αυτών συστάσεως τα πάθη της ψυχής θεωρούμεν, Ρίνη, οξυτόνως λέγεται, το εν τη συνηθεία ρινίον.

χαιρούσης , ή λυπoυμένης , ή οργιζομένης ετυμολογεί- Ρησείδιον, το σει δίφθογγος και ει μεν από της
ται δε παρα το ρέειν τα ήθη της ψυχής: Αιολείς δε δήσεως γενικής , γράφεται δια διφθόγγου , ως λέξεως

δέθος λέγουσι το πρόσωπον δέεθρα ρείθρα. λεξείδιον·ει δε από του ρήσιος δια του ιώτα, ως λέξιος

Ρεΐα , δε ραδίως εκ τού δέω, δέα ή ρεία , πλεονασμό του λεξίδιον .

ιώτα δεία μεν βριάει , παρά το δέω το γαρ ευχερώς Ριγώ , ο μέλλων διγήσω το γη ήτα διότι, και τα δι
γινόμενον δεύσει υπόκειται, ως παρά το ήρεμώ, ήρεμα " χρονα παραληγόμενα δια του ήταν έχει τον μέλλοντα

και εις το είεν .
ο μέσος παρακείμενος έβδιγα ". ενδεί του ενεργητικού

Ρείθρον , το δέον ύδωρ , παρά το δέω γέγονε ρέεθρον παρακειμένου διατε ; ότε γαρ ο δεύτερος αόριστος ενδει

και κατά κράσιν των δύο εε εις την ει διφθογγον30 του πρώτου συλλ'...2) τότε και ο μέσος παρακείμενος

βείθρον , δια το ρέειν" Ιστέον ότι τα εις ον λήγοντα ενδεϊ του ενεργητικού έστιν ούν ο δεύτερος αόριστος

ρηματικά ουδέτερα , έχοντα τορ εν τη τελευταία συλ8 . έβριγον · δος χρήσιν χρήσης του έρριγα , ότι εγώ έρ

λαβή , ισοσυλλαβει τα βήματα. ριγου μάχης , το υποτακτικον εαν ερριγώ , έβριγής ,

Ρετ.9Φρον, και δεύμα διαφέρει : ρείθρον μεν γαρ έστιν έρδιγή, και κατ' επέκτασιν ερρίγησιν ως το , δύοί

ο τόπος δι' ου φέρεται το ρεύμα · ρεύμα δε αυτό το πόλιν Τροίην ευτείχεον εξαλαπάξι Τρώες δ' ερρί

ύδωρ . γησαν .

Ρεϊν, το δέειν , ως το πνέειν , πνείν . Ριγώ , σημαίνει δύο : το ριγώ έκ τού ρίγος , και σημαίνει,

Ρέξας , πράξας , παρά το έρθω το θύν, και εν υπερ- τον Φόβον , το ρι μακρόν : τα γαρ θεματικα, ηνίκα

βιβασμώ δέδου , τροπή του και εις 3, Δωρικώς δέζω, αποβάλλουσι σύμφωνον , εις φύσει μακρόν αποβαίνου

έρεξα η μετοχή και δέξας" και εις το ρήγος. 40 σιν , οίον γιγνώσκω , γινώσκω " και έτερόν εστι ρήμα

“Ρεόντων , παρερχομένων. ριγώ επί του ψύχους , και εστι τρίτης συζυγίας των

“Ρεύμα , του δέοντος το νεύμα και εις το ρείθρον. περισπωμένων, ου ο μέλλων ριγώσω'' και ο ποιητής,

Ρέφανον , και ράφανον διαφέρει παρα τοϊς "Ίωσι και έπει σύκ εφάμην ριγωσέμεν έμπης 3) : αντί του ουχ

'Αττικούς ρέφανον μέν γάρ έστιν , δ και ημείς φαμεν , υπέλαβον όμως διγώσαι αμφότερον έκ τού ρίγος.

δάφανον δε την κράμβην. “Ρίζα, δι' ής ρέει το ζην άνω τοϊς δένδροις " ή δια τοÀ

Ρέχθεν , πράχθεν. άον ζήν ή παρά το έξω το καθέζομαι , ζα και

“Ρέψας , στεγάσας , κλίνας. ρίζα το ζα βραχύ διατι; τα εις α λήγοντα θηλυκά ,

“Ρήγιον , από της ρήξεως, δαγείσης τότε της χθονός . παραληγόμενα ένι των διπλών , ή δια δύο σσ εκφερό

Ρήγμα , σχίσμα, τάσεις ανέμου ή τραύματος.
μενα , συστέλλει το α.

"Ρήγμέν, ο αιγιαλός δια του ιώτα, τα λόγω των δικα-σοΡίζα , παρά το είναι αυτήν εν τη γη και την ρίζης
ταλήκτων " δίν ομοίως δια του ιώτα . γαρ ο " Όμηρος την υποκάτω γής λέγει : εξερχομένης

“Ρήγος , το πορφυρούν ιμάτιον , ή περιβόλαιον , δήξει γαρ αυτής εκ γής αποθνήσκει , ήγουν ξηραίνεται.

γα το βάψαι , και οιονεί μεταποιήσαι , ότι μαγείς Ρένας , η ευθεία δίν , δια το βέεσθαι δι' αυτής τα

ελέγοντο οι βαφείς , και ρήγος το βάμμα σαφές 'Ανα- υγρα , παρά το ρεϊν άνωθεν ήγουν τα της κεφαλής

κρέων ποιεί, αλιπόρφυρον ρήγος. ( υγρά.

Ρήδην , εις το διαρρήδην και παραβλήθην. Ρίμφα, σημαίνει το ταχέως , παρά το ρίπτειν εαυτόν

Ρηέτερος, ευχερέστερος , ευκολώτερος. δια τάχους ως παρά το κρύπτω κρύπτα , και πλεο

Ρηξήνορα , τον ρηγνύντα την ηνορέην, τουτέστι την νασμα του μ, δίμφα.

ανδρείαν· ή τον δέξαι τι και πράξαι τη ηνορέη δυνά- Ρήνος, σημαίνει το δέρμα , και γράφεται δια του Ιώτα,
μενον . - 6ο και γίνεται παρά το βίνη , όπερ δόδεικται δια του Ιώτα60

9
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γραφόμενον: η παρα το βίον , το σημαίνον το άκρον, Ροιζηδον, παρά το δούζος ρούζος δε λέγεται και του
γέγονε και γαρ το δέρμα άκρον εστί και επιφάνεια πυρος κτύπος γίνεται από του πύρ πυρός πυρίζω και

της σαρκός. ροίζω ή παρα το τρύζω τρύζος και ροίζος: το δον

Ριπή , άνεμος , βλεφάρων ορμή. μικρόν διατί ; τα εις ον επιρρήματα δια του ο γράφε
“Ριπίς , εκ του ρίπτω , έρριπτον , παράγωγον. ται, πλην του κρεων , εμποδων εκδεξιών.
ΡΙον , το άκρον του όρους ή όρους ακρωτήριον, από Ρύβδην, ομού , η μετ' ήχου σφοδρού και ευβοώ το

του περιβρείσθαι τούς όμβροις και από του δαίζειν

και λήγειν οξύ. Ρύεται, σκέπει , φυλάττει , σώζει.

“ΡΙπτασκον, ουκ έστιν Ιωνικόν , ου γαρ τω ε παρα- Ρυη φένεια , σημαίνει η λέξις τον πλούτον , παρά το

λήγεται και τινές μέν Φασίν απο ενεστώτος αυτότο ρύωνκαι αφενος" τουτέστι τουπλοίου ρύσις , ρυηφόνειρα
είναι παρήκται γαρ από του διατάζω ριπτώσκω, ας δε παρα το ρύω και το Φένω το φονεύω.

παρα το φάζω φάσκω" και συγκοπή Ιωνική διπτά. Ρύεο , ρύσαι , εκ του δύω, ο παθητικός ρύομαι, ο πα“

ζεσκου, δίπτασκoν ή και εν πολέμω ρίψας τα όπλα. ρατατικός ερυόμην , το δεύτερον ερύου και το προστά

Ρίπτω , το πετάζω βαρυτόνως , διπτώ δε το εξουτενώ • κτικόν ρύου , και Ίωνικώς ρύες " ειώθασι γαρ οι Ίωνες

περισπωμένως εξ ου και το εξελεξάμην παρερριπτεί . τα εις ου προστακτικα εις εο διαιρείν , οίον ποιού

σθαι. ποίεο, άρχου άρχεο , ούτως ούν και ρύου δύεο.

- Ρίς , και ρύγχος διαφέρει εις επί ανθρώπου , ρύγχος δε Ρύεσθαι, και έρρύεσθαι διαφέρει όύεσθαι μεν το έκ
επί αλόγου ζώου. θανάτου έλκειν έρρύεσθαι δε το φυλάσσειν.

Pς, και μυκτήρ διαφέρει: δις μεν από μέσου φρύγου “Ρυθμός, ακολωθ . τάξις , τύπος" εκ του ερύω, το

καταγωγή μέχρι του χείλους, μυκτήρες δε , αι των δι-20 ελκύω , ερυσμος , και κατ' αφαίρεσιν του ε, δυσμος, και
νων καταβρύσεις , δι' ών το υγρόν εξέρχεται. τροπή του σ εις θ, ρυθμός και παρα το ορούν το

Ριπή , έστι κατα μεν τον νόμον η ώρα,κατα δε αστρο- ορμώ , γίνεται ουρμός , και αποβολή του ο , και πλεο

νόμους του οφθαλμού το κάμμισμα" ξ ουν ριπαι ποι- νασμώ του 9 , ρυθμός.

ουσι μίαν στιγμήν , και εξ στίγμαι λεπτον εν , και Ρύτειον, ιστέον , ότι δύο ακρώρειάί είσι της Τροίας

πέντε λεπτά ώραν μίαν ώστε ούν το χιλιοστών και η μεν πρώτη, ούτειον λέγεται , η δε έτερα , το
οκτακοσιοστών της ώρας έστι στιγμή. σίγειος είχε δε το μέν Σίγειών ο Αχιλεύς , το δε Ρύ .

Ρίψασπις , δειλος εν πολέμω, και τα όπλα δίπτων και τειον " Αίας , όπερ δια της ει διφθόγγου γράφεται

φεύγων και εις το κληίΐς . τα γαρ δια του ειoν τρισύλλαβα , άπαντα δια της ει

“Ριψοκίνδυνος, παράβολος , τολμηρος , επί κίνδυνος διφθόγγου γράφεται.

ρίπτων και φεύγων και εις το κληίς. 3 « Ρύπος , παρά το λύω λύσος και ρύπος , τροπή του
“Ροάων , ροών : γενική των πληθυντικών , η ευθεία η αμεταβόλου εις αμετάβολον , και του συμφώνου εις

ροη , αι ροαι , των ροών : οι Αιολείς τας εις ων ληγού- σύμφωνον .

σας γενικας , τας από τών εις αι ευθείων γινομένας, Ρυπτικόν, σημαίνει το καθαρτικόν , το θέμα ρύπτω,

δια του αων προσφέρουσι μούσαι, μουσάων , οι δε εξ ου και τύπος : ο μέλλων ρύψω, και παρακείμενος
Δωριείς δια του εων , πύλαι πυλέων , ως ειπών , πυ.

λέων έξέσσυτο.
έβρυφα, ο παθητικός έδρυμμαι , το τρίτον έβρυπται :

Ρατς , τοϊς δέουσιν ύδατι ρεύματα και ροία το δένδρον Ρύσαι με, εις το σώσον με.
ρύπτης ή καθαρος , και το κτητικών ρυπτικόν.

βαρυτόνως.

Ροδοδάκτυλος, ροδόχρους , δουσιοδάκτυλος . Ρύμη , η ορμή , έκβολον λαύρα.

Ροδίεντα, πυρρά. 4ο Ρύμματα , τρίμματα , σίγματα .

“Ροδωνία , τόπος εν ώ εισι δοδα. “Ρυσία , λύτρα, ενέχυρα .

Ροδόν, το άνθος, παρά το ζώοδον, και ροδόν , το την Ρυσίον , το ένεκεν ενεχύρου κατεχόμενον.“

ζωήν δωρούμενον , δια της ευωδίας και ροδόν κατ' αν. Ρυτήματα , τα επί των όψεων των γεγηρακότων σπι
τιφρασιν , το μή όζον αλλ' εύοσμον όν. λύματα.

Ροΐα , συν τω ιώτα το δένδρον ρόα δε χωρίς τού ιώτα Ρυτήρες , χαλινοί , ήνιαι, ιμάντες.

' ο καρπός. Ρύω, παρα το λύων, τροπή του αμεταβόλου εις αμετά"

Ροΐζος , επί ανέμου κτυπούντος , βρόμος δε επί πυρος βολον και εις το ερυμνώσας.
καίοντος και κτυπούντος.

Ρώ , εις το αριστίνδην , και άριστος και άρρωστος, και

Ρομφαία, το ξίφος , παρά το ρομφώ και σημαίνει το διαρρήδην και ειρήσασθαι , και ρήτρα και σήραξ όλον

κτυπώ · ή παρα το δέπω εοπών , ροπαία και ρομ-50. του ρ .

φαία . "Ρωγαλα ?ον , ισχυρόν , ανδρείον.

Ρόπαλον, ξύλον , βάκλoν , βακτηρία , από του βαπί . Ρώμη, ή, υγεία , παρά το ρώ το υγιαίνω», ο μέλλων,
ζειν , ή από του συντρίβειν , ή από του τη ροπή , και δώσω , και παρακείμενος έβδωκα , ο παθητικός έρρωμαι,

o

έστι τη φορά , αλούν και συντρίβειν.
και εξ αυτού ρώμη η υγεία σημαίνει δε και την πό

Ρόπτον, ρόπαλον , παγίς , ή τιμωρία,
λιν και εις το ανδρεία .

Ρωμαις , ισχύσι, δυνάμεσι.
Ρόθιον , σημαίνει το ορμητικόν το ρο μικρον από πά- Ρωπος, μίγματα , χρώματα , όσα ζωγράφους και γρα

ραδόσεως . Φεύσι και μυρεψος χρησιμεύει , όθεν και σώπαλον :

“Ρόθος , το ροθον , οι μεν ήκουσαν τον ψόφον , όθεν τινές δε και των παντοδαπών φόρτων ρύπαλον.

και δόθιος καλείται το κτυπούν κύμα και ρεύμα 6ο Ρώσις, η υγεία , έστι εκ του αρρωστία , κατά στέρησιν
Πλούταρχος δε Βοιωτος ών , τας ορεινας οδούς τας στε- υγείας και η δύναμις και το ρωμαλέον .

νας και δυσαντείς πόθους ονομάζεσθαι Φησί. Pθων , εκ του ρους βοος , και του ώθω.,

9
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Ρωννύω, το δύναμιν παρέχω: ο μέλλων ουκ έχει την δομφαίαν αυτού επί τον μηρος αυτού ως δύνατος
ποιεί δε το παράγωγον εις μι , και άχρι του παρα- τη ωραίοτητι, και τα κάλλει αυτού · εντενείται και

τατικού κλίνεται , εξ ου και επιρωννύω.

κατευοδούται , και βασιλεύει εκ θεού.

Ρωϊκον , λέγεται το ιππικόν .

“Ρωγχάζειν, παρά το δοχεϊν παρήρται η παρά το

“Ρωμαίος , ωραίος , κάλλει παρά τους υιούς των αν ρέγχω.

θρώπων . εξεχύθη γαρ χάρις εν χείλεσιν αυτού δια Ρωφεϊν, ύδωρ.

τούτο ευλόγησεν αυτόν εις τον αιώνα " περιζώννυται
Τέλος τού Ρ : στοιχείου.

9
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νεται.

.

Σαβελ.

των , δια φλογος και καπνού τους επικούρους εκά

Σαγήνη, από του έσω άγειν γίνεται εσαγήνη , και απο- λουν.

βολή του ε , σαγήνη" γράφεται γαρ δια του ήτα. ΙΟΣ άνδυξ, - χρώμα κόκκινον.

Σαγήνη , περιβόλαιον , σταγμα , σκέπασμα .

Σάξαι, και σάπτειν , το στρώσαι και στρωννύειν .

Σ αγάριος , ποταμός Φρυγίας και Λυδίας.
Σαμβύκη, είδος οργάνου.

Σ αγηνεύει , περιλαμβάνει.

Σάκος, εις το δόρυ , από Σάκων των πρώτον ευρόντων :

Σα θρος, χαύνος , ασθενής , κεκλασμένος, παρά το η ασπις το όπλον.

σταθήναι , σαθος και σαθρος , κατ' αντίδρασιν ή Σαπρόν , δυσώδες , σηπτικόν έστι σηπω , σήψω ,

παρα το σείεσθαι ραδίως ή από του σείεσθαι τα άρ- αόριστος έσαπον , και εκείθεν σαπρον , κατα πλεονα

θρα και εις το σαπρόν.

σμών τούρ και πάλιν τροπή του πεις θ , σαθρον γι

Σαθρος, παρά το σεσημένα έχειν τα άρθρα.

Σαβανδιος , επώνυμον Διονύσου.

Σαραβαρα , έσθης Περσική: ένιοι δε λέγουσι βρακία :

Σαβιθα , τούτο συριακόν έστιν όνομα , ο ερμηνεύεται20 άλλοι δε περί τα σκέλη ενδύματα.
λινιαίον άντλημα , παρα το ασκαλωνίτη έστι δε ξε. Σαρδης , η πόλις, ώσπερ γαρ παρα το πόλιες και όφιες

στών κβ · και τι αρέστισι , και παρ' άλλοις ιη · το δε γίνεται πόλις και όφις , κατα κράσιν του ι και ε, εις

αν δ .

Ιώτα, ούτω και παρά το σάρδιες γίνεται σαρδις κατα

Σαίρειν , εις το σάκορος.

κρίσιν του ι και ε · δηλονότι μακρόν.

Σαίνει , κολακεύει.

Σαρδις, η πόλις και οι πολίται, και λέγουσι τινες : τι

Σακελλάριος, συριστι επιδέχεσθαι " σακελλα γαρ το ουν και οι πολίται Σάρδις λέγονται και η πόλις , και μεν

δέχεσθαι είρηται .

Σαρδανοί λέγονται και καλέoνται , πώς oύν φησί και οι

Σάκκος, από του σύσσω , δε σημαίνει το στρωννύω, γί- πολίται και η πόλις , έστιν ουν ειπείν , ότι ουκ είπε ,

νεται ο μέλλων σάξω, και του παθητικού παρακειμέ- Σάρδις λέγονται οι πολίται και η πόλις : αλλότι, δια

νου σέσακται το τρίτον , και εξ αυτού σάκτος και τούχο τού ιωτα εστίν η γραφή.

σ εις και , σακκος.

Σάρωσις , η φιλοκαλησις.
Σάκος, η ασπις των όπλων , από μεταφοράς του σά . Σαρωνίς , η δρυς , δια το σεσειρέναι η σωρωνίς δια το

κεσι: Σάκες γαρ έθνος Θράκης , οι ταύτην εφεύρον : εξ αυτών σωρούς γίνεσθαι .

και εις το πολεμικών ιλήμ ).

Σατον μόδιον κουλοματ΄ .. ως είναι ξεστων κβ , υγρού

Σάλος , παρά το άλς , αλός και σάλος.

δε ξέστων ν " και άλλως : σάτον καλείται εξ αυτής της

Σάλπιγξ, σαλπίζω, τούτο παρα το έπω το λέγω , ο εβραϊδος διαλέκτου μεταφρασθέν , θηλυκώς μεν εκφω

μέλλων έψω , αποβολή του και έψ , και τροπή του ε εις νούμενον , εν δε
εν δε τη “Ελλάδι ουδετέρως : το γαρ σάτον

ο , δψ οπος, όπίζω, και μετα του σέλας, ο σημαίνει την ουχ η σάτος : το σάτον δέ μοδιόν εστι κουλουματ .́. ως
λαμπηδόνα γίνεται σελαπίζω, και εν συγκοπή και υπερ- είναι μόδιον , και δια τούτο οβολ'.. το σετρ.. : έστι του

βιβασμώ σαλπίζω.

4ο μοδίου το υπέργυμα: κέκληται δε σάτον , κατα την

Σάκρον , το των δημοσίω αφιερωθεν , είτε εν πόλει , αυτην διάλεκτον εκφωνούμενον εν δε τη Ελληνίδα

είτε εν αγρώ .

σύρως το γαρ στον μόδιόν εστι βουλλατ'...

Σαλήμ , εις το Ιερουσαλήμ.

Σαρδόνιος γέλως , καθ' υπόκρισιν , από του σεσυρέ

Σανς, παρά το τείνω , το τανύω , τανίς και σανίς , το ναι τους οδόντας.

επίμηκες ξύλο ».

Σάρδιον , βοτάνη δηλητρ' ήτις άπαν το σώμα του Φα.

Σαλαμίνη , ότε ευθεία έστι, δια του ήτα · επι δε των
γόντος αυτήν, σπασει υποβάλλει , ως και των χειλέων

λοιπων πτώσεων τα δύο ιώτα .

συσταλέντων , γυμνούσθαι τους οδόντας , και γέλωτος

Σαλαμίνος γαρ δικατάληκτον έν σαλαμίνη : Φησί δε Φαντασίαν παρέχειν τοις ορώσι: έστι δε και λίθος.

Σαλαμίς • Σαλαμίς δε ήν προ της Αττικής, όθεν Σάρισσα , είδος ακοντίου Ελληνικού.
ήν Αίας ο Τελαμώνιος : Σαλαμίν Σαλαμίνος όνομαξοΣ αρδάζων, μέτα πικρίας και θυμού γελών.

νήσου.

Σάτυρος δαίμονος όνομα χορευτικού.

Σαλπιγξ, παρα το σαλπίζω τούτο παρα το σέλας Σαρακηνός , σαπροός , κενός , δια παντός γαρ τη σα
και το οπίζω : οι γαρ αρχαίοι μήπω σάλπιγξι χρώμε- πρία νέος ευρίσκεται , ου τελευτ'.. γαρ αυτού ή πονηρία,

νοι , πολεμίων περιστοιχησάντων άφνω την πόλιν αυ- σαπρής γαρ μήτρος της δούλης γέγονε · σαπρος ήν τα

,

>
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498πάλαι δικαίω γνωρία , την δούλην και τεχθήναι παρ' Σειρο μάστης , έκ τού σείρα και του μαστίζω: έστι

αυτής " εξ επιτροπής γαρ της Σάρρας προς τον Αβρααμ δε σκεύος λογχοειδές , έχον όγκίνα τινα συνηγμένον
του γενέσθαι μετα δούλης και κύησιν βρέφους ετέχθη αυτώ , ώ χρώνται μάλιστα τελώναι , εις το ερευνάν δι'

ο Ισμαήλ: ο αει σαπρος τη αμεταβλήτω πονηρία ακο- αυτού τας πήρας των φορτίων των εμπόρων , του γνώ

σμον καθιστών τον κοσμον ή δε Σάρδα εξ επαγγελίας ναι τινά εστι τα εναποκείμενα τοϊς Φορτίοις ένθεν

τριάδος συνέλαβε , και ευλογήθη και αυτή και το εξ γαρ και σειρoμάστης ωνόμασται , εκ του τα φορτία ως

αυτης τεχθέν, προ της κυήσεως αυτής εν τη επαγγε- είρηται των εμπόρων μαστιζειν δι' αυτού , τουτ'έστιν

λία της συλλήψεως αυτού.

Ο έρευνών.Σαυρωτήρ, ξυστόν, δόρυ , ή ο στύραξ , δμ ένιοι ουρία . Σε ω , παρα το σέω γέγονε , σείω γαρ προσθέσει του

χον και σαυρωτήρα καλούσι, όπου έμπήσσεται το σίδη-το : ιώτας και εις το σισσειον και τιμή.

ρον του δόρατος , παρα το σταυρούσθαι και ορθούσθαι Σέβας , εκ του σέβω.

άπαν , σταυρωτήρ τις ών· οι δε αυτό τούτο το σιδή- Σεισάχθεια , χρέων αποκοπή: οι Αθηναίων παίδες

ρειον στύρακα καλούσιν", έστι δε είδος δένδρου, ο στύ . δανεισάμενοι ποτέ παρα των πλουσίων , και απορούν .

ραξ , ου ο καρπός ομωνύμως λέγεται στύραξ: λέγεται . τες ηναγκάσθησαν μισθούς αυτοί διαπελάζειν και αγιο

δε σαυρωτηρ και, ή του δόρατος αρχή , εφ' ης στηρί- νίαν.

ζεται.

Σέλας : φώς , λαμπηδων , λαμπρότερον το φως της σεΣαφα, σαφώς, επίρρημα μεσότητος , διάτι βαρύνεται ; λήνης , παρα το σαλεύεσθαι

τη πνοή .
όσα εν ομοφωνία κατέστηκε , πληθυντικούς βαρυτόνων Σέλας , παρά το σεύω το ορμώ και σέλη και λαμπεδών ,

ονομάτων , ταύτα βαρύνεται και μετάγονται εις επιρρη- παρά το σεύεσθαι εξ αυτής την έλης και ορμάν , η

ματικής σύνταξιν, και βαρύνεται, οίον ταχεως τάχα,20 παρα το έλη ή λαμπηδων έλας και σέλας και εις το
σαφέα , ωκέα , ωκα πλην του θαμέα θαμα και είς ήλιος , και λάμπω , και σάλπιγξ , και σεμελή.

πρωτα .

Σελήνη ή " Αρτεμις, σέλας νέον, είρηται παρά το σέ .
Σαφώς , εκ του σαφής , τούτο εκ του σαφώ το ερμη- λας αένναον έχειν , όθεν και ενιαυτός , ο ένος και αν

νεύω , τούτο εκ του σοφος , τούτο εκ του σέβω σοβός νεάζων , ούτως Ηρακλείδης.

και σοφός του γαρ σοφόν πάντες σεβόμεθα . Σελήνη, παρα το εν νυκτί Φαίνειν , σέλας γαρ οι πα

Σαφηνιεϊ , ερμηνεύει , διατρανεί.

λαιοί το φώς εκάλουν : έστι δε και όνομα βασιλίσσηςΣαώτερος, παρά το σάος, σαώτερος το συγκριτικόν. Σκυθών.

Σαν τερος , και σώος και υγιής έστι δήμα σώ το υγιαί- Σέλινον , δια το εν έλει σεύεσθαι ήγουν ορμάν , έλι
νω, και παράγωγον σάω, εξ ου όνομα σάος , εξ αυτού νον και σέλινον .

σαώτερος του δε σώος είρηται , παρά το σεύειν το δρ-30Σελευκίς , είδος ορνέου.

μαν , και κινείσθαι . .

Σελμών , όνομα βάρβαρον , από του έλκω το ελκύω,
Σέβας, τιμή, προσκύνησις. :

ο παρακείμενος είλκα, ο παθητικός είλμαι και εξ αυ
Σεβαστος , προσκυνητος , σεπτός .

του ειλμος και αποβολή του ιώτα ελμος, ελμών ή
Σεδέκ , εις το Μελχισεδέκ.

από το ελεύθω έλμων και σελμών.Σειλινος , ο γέρων , παρά το είρω, δε σημαίνει το λέγω Σεκούνδος , κύριον · σημαίνει δε και τον δεύτερον. •

σειρηνος , και κατα μετάθεσιν του ρ είς , λ και του η Σεμέλη , κύριον , παρά το σέλας μέλειν , ήγουν Φρον .
εις ι , σειλινός: η παρα το σείεσθαι λίαν σειληνος ο τίζειν" σέλας γαρ την αστραπήν παρα του Δίος ήτή
διόνυσος , παρά το σείεσθαι εν τω ληνά : σιληνος δε και σατο μετα αστραπής και βροντών συγγενέσθαι αυτή.

μωρός , έκ τού σιλαίνειν το μωραίνειν , και φλυαρείν. Σεμέλη, θεός, θεμελίς , θεμελιώτις ουσα. θεμελις η

Σειλινός , σειλινοι λέγονται οι γέροντες των σατύρων 40 γή προσαγορεύεται, δια το εν αυτή πάντα καταθεμε
γραφεται δε δια της ει διφθόγγους ή γαρ παρά το λιούσθαι και κατ' εναλλαγής του και εις σ , Σεμέλη.
σείεσθαι αυτούς , περί τον ληνόν η παρά το σεσυρέ- Σεμιδαλις , εκ του σέλας και σημαίνει το λευκόν , σε

. ναι και χαίρειν γέγονε σέριος και προσθέσει του ιώτα , λίδαμίς τις ούσα , η λευκή άλευρος.

ρ εις λ · σειλινός.
Σεμνός , έντιμος , ένδοξος.Σειρα, η πλοκή , δια της ει διφθόγγου , τούτο παρα Σεμνώς , επίρρημα από το σεμνός , όπερ γέγονεν απο

το είρω το συμπλέκω, γέγονεν είρα , και πλεονασμα του σέβω , σεβνος , και τροπή του β εις μ σεμνός ση

του σ, σειρά οι δε Δωριείς δια του ήτα γράφουσιν αυτό, μαίνει δε τον θαυμαστών και αξιον εν τροποΐς· και

σηρα , και εκ τούτου γνωρίζεται , ότι δίφθογγον έχεις τα άρρητα και τα ανεξέταστα σεμνα λέγεται και

τρέποντες εκείνοι πάντοτε την ει δίφθογγον εις ήτα. παρα Λυκόφρωνι δε , σεμνώς κασσωρεύουσα κοιλανει

Σείριος, ο ήλιος, ονεί τείριος, κατα τροπήν του τείς
σ,50 δόμους ) : και εις το άσεμνος και γυμνός.επειδή τείρει και καταπονεί ημάς τα καύματι» και ότι Σενάτωρ , αξίωμά τι εν Ρώμη μέγιστον.

• αποσείει ημάς και κενοί εκ του ιδρώτος, οιονεί σείριος Σέσηπεν, έκ τού σήπω, ή έσαπον, ή παρα το σης

ο εκζέων ημάς και θερμαίνων ταϊς ακτίσιν ή και σείων « ' σητός , ό εστιν. είδος σκώληκος και κλίνεται σητός,

και εκπέμπων τας ακτίνας » ή επειδή σειρικούν λέγεται : ο κανων : τα εις ης ονόματα μονοσύλλαβα , ει μεν

το ερυθρον χρώμαή δε χροια του ηλίου ανατέλλον- οξύνεται, δια του, του κλίνεται» Kρης Κρητος , Κρήτες

1 τος τοιαύτη εστί: Σείριος καλείται οιονεί είριος , και εί- • Κρητωνε αμφί δέ μιν Κρητών αγοί.. θης θητος , βλης

ρων και τρολέγων τους γεωργούς ιδιότητα.

βλητος , βλήτα και αβλήτα πτερόεντα ει δε περισπώνΣειρην , παρά το είρω το λέγω γέγονεν ειρήν και ται αποβολή του σ , κλίνεται · οίον δρής δρή από γούν :
πλεονασμά του σ , σειρήν.

του σης σητός , σήσω και σήπω.
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Σηδωρ, όνομά τόπου , εκ παραδόσεως δια του ητα, πάσα δοτική πληθυντικών προ του και έχει το σ, η δυ

κατά δε την ετυμολογίαν δια τουιώτα και γαρ ερμη- να μει, η ενεργεία ενεργεία μεν λέβητι λέβησις δυνάμει
νεύεται μικρα η ταπεινή και γίνεται παρά το σιγώ, δε κόρακι κόραξι , Πέλοπι Πέλοψι· όθεν το 'Aθρεί

ο γαρ ταπεινός , ο μη δυνάμενος καθ' εαυτόν σίγος . δαις, και καλούς και σαφούς , μη έχοντα προ του

Σήμα, σημείον , και εις το σώμα . το σ , ή δυνάμει η ενεργεία , δια τούτο επεκτάνθεν

Σημείον, το αγνοούμενον πράγμα σημαίνει. δια του ιώτα έτρεψαν δε το α εις ητα , αι τοιαύται δο

Ση με τον ,. τέρατος διαφέρει ότι τα μεν παρωχηκότα τικαί , ένα ευρεθή το σπρο του ιώτα , είτε επεκτετα

σημεία πιστούσθαι δεί , τα μέλλοντα τεκμηρίοις και μέναι εισιν , είτε ανεπεκτατοί.

και εις το τέρας. Σιαγόνες , παρά το σείεσθαι αυτας άγαν άνω και

Σημείον, το σώον μη ήν , αλλ' υπόμνημα , σύσσημοντο κάτω, ή ότι σείονται περιαγόμεναι , και συνάγονται αϊ.
δν του τιθέντος . εισιν υποκάτω του γενείου : οι δε παρα το σιγών σια

Σήμα , σημαίνει τρία : το σημείον, και τον τάφον, και γων , από του τα σιτία άγνυσθαι δι' αυτών.

την σφραγίδα. Σιγώ , δια του ιωτα , επειδή παρα το σιγή έστιν , ως

Σηπεδων , η σηψις , το σεσηπος πράγμα και νόσος τιμη τιμώ και άλλως το σι ιώτα διάτι; τα εις γη
ούτω καλουμένη . ου θέλουσι τη ει διφθόγγω παραλήγεσθαι , οίον πηγή ,

Σηκος , ο ενδότατος τόπος του ιερού ναος και οίκος : καυγή.

σημαίνει δε και τον τάφον. Σίγειον, ακρωτήριον της Τροίας" γράφεται δε δια της

Σηκος , οιονεί στηκός τίς έστιν , προς δν στήκουσιν ευω- ει διφθόγγου κατα την παραλήγουσαν , τώ λόγω του

χούμενοι, παρα το ίστημι , στήκω , στηκος και σταθ . ρότειον , κατά δε την άρχουσαν δια του ιώτα , επειδή
μός : παρα αυτού γάρ έστι το εστάναι . 20 παρα τη σιγή παρήκται, κατ' αντίφρασιν" πολύηχος

Σηλικας ) , Ρωμαίϊκ η λέξις , σημαίνει δε πέτρας μαρ- γάρ έστιν ο τόπος , υπό των κυμάτων.

μαρώδεις. Σιγή , επίρρημα μεσότητος, προσγράφεται το Ιώτα τα

Σήμαντρα, σφραγίδες . γαρ παρα την δοτικήν γινόμενα επιρρήματα , έχουσι το

Σημαντική , δηλωτική. Ιώτα προσγεγραμμένον.

Σημαντορας, επιτάκτορας. Σίδηρος, από του ραδίως τον Ιον εφέλκεσθαι · άμεινον

Σήμερον, επίρρημα καιρού παραστατικών , οίον σήμε- δε εις ιών, χρήσιν επιτήδειον ον , όπερ έστι βελών :
ρον , αύριον , γίνεται δε εκ του ημέρα ήμερον και, σίδαρος δε λέγουσιν οι Δωριείς .

σήμερον» και ότι οι Δωριείς σήμερον λέγουσι τα δε Σίδαι , λέγονται αι ροαι, εξ ου και σίδειος καρπός.

έχοντα αναφαινόμενον το α, δια του η γράφεται, οίον Σικελος , Σικελιώτου διαφέρει: Σικελοί μέν εισιν οι εν.

μηχανά , άλιος, σαμα " το ρον μικρόν διάτι; τα εισο τη Σικελία οικούντες βάρβαροι: Σικελιώται δε οι απ'
ον επιρρήματα: το με ψιλόν διάτι ; κατα παράδοσιν : “Ελλήνων πόλεως μετοικήσαντες.

κατα ποίον κάνονα της ορθογραφίας; κατα ιστορίαν Σίκημα, όνομα τόπου γράφεται δε από παραδόσεως
και πόσοι κάνονες ; τέσσαρες αναλογία , ετυμολογία , τα δύο ιι.

διάλεκτος , ιστορία τι έστιν αναλογία ; ηνίκα κατορ- Σίκερα , είδος τόματος σκευαστού.

θώμεν γραφην, ή όταν κανόνα αποδώμεν διάτα βα- Σικαριαι , μάχαιρα ληστρικαί.

ρύνεται και επειδή τα εις ον λήγοντα επιρρήματα, πα- Σίκινον , είδος ορχήσεως , παρά το σείεσθαι και κινεί
ραληγόμενα τω ι, ή τω ε, βαρύνεται" οίον αύριον , σή- σθαι .

μερον , χωρίς τού αυθημερόν , και εξον , υπεσταλμέ- Σίκλος, εύρον τον σίκλον τον άγιον εν τους αριθμούς

ή νων των ονομάτων το αυθημερόν παρώνυμον το εξον ούτω φησί , λυτρώση τον πρωτότοκόν σου πέντε σίκλων,

μετοχή. • 4ο κατα τον σίκλον τον άγιον και εις το κοκράτης" το

Σήρες , όνομα έθνους , όθεν ολοσηρικόν έρχεται μετα- σίκλον εστι το τέταρτον της ουγκίας.

ξωτόν .
Σίμβλα , παρα το τα σίτα βάλλειν.

Σήρες , ζώα , νήθoν τα μετάξης.Σήραγγες , αι υπό την υπομήκεις εκρήξεις , οιονεί Συμβλοι,τα αγγεία εν οίς βάλλουσι τα κηρία αι με

φλέβες τιμέςoύσειτης γής, ας υποτρέχον το ύδωρ,
λισσαι , οίον , σίμελοι όντες , σιμαι γαρ αι μέλισσαι :

και εις το Αισχύλος.
ζητεί διέξοδον εντεύθεν σηραγγώδες τόπος είρηται ,

διατετρημένος από του σεσημέναι και διαστρέφεσθαι.
Σεμβλας , τας των μελισσών θήκας.

Σήραγξ, χάσμα , κοιλας ύφαλος πετρ ' .. ) ... ρήγμα Σιμος , ο πατζός και μικρόμυττος και παν κολακον σιμον

έχουσα. λέγεται και δια του ιώτα γράφεται.

Σήραγξ , ο βαθύς και κρημνώδης τόπος γίνεται δέσοΣινα , όνομα όρους, από του ές , και σημαίνει την γνώ
παρα το διαρήσσου το διακόπτω ρήσαγξ, και εν υπερ- σιν , ίνα , ότι εκεί είδεν ο Μωυσής τον θεόν : η από

βιβασμώ σήραγξ τούτο δε εκ του δώ το φθείρω. του ίς ινος , και σημαίνει την δύναμιν , ίνα και πλεο

Σης, ο σκώληξ, παρά το σώ το κινώ, ο μέλλων σήσω, νασμα του σ , Σινα , ότι εκεί ήν ή του νόμου δύναμις.

αποβολή του ω, σης, σητος ο κανων είρηται διαφέρει Σίνη πι, παρά το σίνειν τους ώπας, ήγουν βλάπτειν

δε θρίψ , σης, ψ θρίψ μέν έστι σκώληξ εσθίων το τους οφθαλμούς , το βλάπτον τους οφθαλμούς.

ξύλον , σης δε το ιμάτιον , ψ και τα κέρατα και τας Σίντιες , οι λίμνιοι σκώληκες , από του σίνεσθαι ή

αμπέλους βλάπτων. βλάπτεσθαι.

Σησάμενος , εκ του σήθω , το κοσκινίζω, εξ ου και Σίνω , εις το ερυσίβη , και ζιζάνιον.
σησις η κοσκίνησις και σητάνιος άρτος και καθαρός. Σισύρα , η γούνα , αίγειον στέγαστρον: τετυχωμένος

Σήσι , ταϊς σαϊς : διατι επεκτείνεται δια του ιωτα ; βο τουτέστιν άκος , ό έστι δέρμα πολλάκις δε και το

1) Silices. 2) an πετρώδης ?
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τραχύ και άγναπτον ιμάτιον , ως και Αριστοφάνης, σινωπή , και εκβολή του γ γίνεται σιωπή· και εστιν
έν πέντε σεσύραις,

ο κανων του και μεγάλου , ώσπερ το θαλπωρή και τα
Σισύρα, και σίσυρμα διαφέρει , σισύρα μεν γάρ έστι όμοια" το δε σιωπή γίνεται παρά το σιγώ και το όπα ,

το εξ αιγείων δερμάτων τετριχώμενον στέγαστρον ", σί- σημαίνει την φωνήν · και εστι τού σιγή το σι μα

συρμα δε το εκ των κιρκυδίων κώδιον , ραπτόμενον απεγ- κρον , ως παρά τω ποιητή βη δε καλυψομένη εανώ
χύνιον.

έργήτι φαεινώ σιγή , το δε σιωπη και το σιωπώ ρήμα ,

Σίτλα , σκύφος , κρατήρ , κισσύβιον.

ουκ από τού σιγή και του όπα , γράφεται το ο μικρόν
Σίσυφος , είρηται οιονεί σιόσυφος , ο έχων εκ των σιων αλλ ' από του σιγώ εφυλάχθη το ω" ούτως ή παρά

τουτ 'έστι των θεών την σοφίαν : σισύφους τους θεούς δοσις..

λέγουσιν οι Λάκωνες , και ούν υπό των σίων τουτ'έστιτοΣ καιος, ο επαχθής: το σκαι διφθόγγω διάτι; τα
των θεών σοφός , σιόσοφος είρηται , και κατ' αποβολήν δια του αιος ονόματα δισύλλαβα τριγενή δια της αι

του ο , και μεταθέσει του άλλου ο εις υ, Σίσυφος. διφθόγγου γράφεται , οίον φαιός, λαιός , σκαιός , πλην
Σίγμα , σιμάτιον το ον , υπόσιμον , τα γαρ σίγματα δη του θεός γίνεται έκ τού σκάζω το χωλαίνω" ή σκά

υπόσιγμα: η παρα το σιγμόν τινα ποιεϊν τη φωνή, ζω το μη ορθώς βαδίζω, εξ' ου και σκάμβος ,ο μη

και ότι πυρωθείς ο σίδηρος , επαν' εις ύδωρ βληθείςó

ορθώς βαδίζων , σκαος και σκαιός: σκαιώς γαρ έχει η
απήχησιν ομοίαν τη έκφωνήσει του γράμματος δηλοί : άριστέρα χείρ προς τις πράξεις κατά δε τρείς τρό

ο δε του στοιχείου φθόγγος τοιούτόν έστι: λέγουσι γαρ 5 πoυς λέγεται σκαιόν : σκαιαι πύλαι αι του Ιλίου : αύται

κατ' εικόνα της σελήνης σιγματοειδής γαρ η σελήνη.

δε σκανδάνιοι
προσαγορεύονται

δι' ών εξίεσαν οι:
σημαίνει την λίμoν , παρά το σίτος και το

ένδεια ,
Τρώες : σκάιαι δε είρηνται , ή από σκαιού του δημιουρ

σημαίνει την λείψιν, σιτοένδεια και σιτο -20 γήσαντος αυτας , ήγουν κατασκευάσαντος" ή ότι εν τοις
δεία , η τού σίτου ένδεια , κατα συγκοπήν σιτοδεία . σκαιούς , ήγουν τους αριστεροίς μέρεσι κείνται , σκαιας

Σίτος , είδος των παραγώγων ρηματικών, παρα γαρ το γαρ τα αριστερα ως και ο ποιητής εδήλωσεν , είπών :

σείω γίνεται σειστος και σίτος , η γαρ αποβολή του σ είτ' επί δεξί ίωσι προς ηω τ ' ήέλιόν τε , είτ' επ' αρι
αναπέμπει τον τόνον : το σι ιώτα διάτι ; τα δια του στερα τοίγε ποτέ ξόφον ήερόεντα *) :η παρα το σκαιώς

ιω ρήματα , μη παρ' ενεστώτωνκαι το σι μακρόν διατι ; βεβουλεύσθαι τους Τρώας τον γαρ δούριον ίππον κατ'

κατα ποιητικής άδειαν σίτος διότι βαρύνεται και επειδή αυτας εδέξαντο τας πύλας.

τα εις του δισύλλαβα μονογενή , παραληγόμενατω Σκαιος , ο αμαθής , παρα το σκάζειν τη μαθήσει προς
Ιώτα εκτεταμένα βαρύνεται , οίον κρίτος , μίτος , τρίτος τον διδάσκαλον.

ούτως ούν και σίτος το μέντοι λιτός τριγενές ον οξύ . Σκρινιάριοι , οι χαρτοφύλακες των βασιλέων σκρί

30 νίαι γαρ αι αρκραι » σκρινίον γαρ δρυφαντικόν λάρνακα

Σιτώνης , ο αγοράζων τον σίτον , κλίνεται σιτώνου και καλούσι Ρωμαίοι.

κανων" τα δια του ωνης ονόματα και ωλης μονογενή Σκαίρω, χορεύω, ορχούμαι , ότι ανεφάνη το α εν τω

εις ου έχουσι την γενικήν πανώλης , σιτώνης " μονό- μέλλοντα σκαρώ τούτο έκ τού σπέρα , τούτο εκ του

γενή είπε , δια τα έχοντα ουδέτερον παρασχημα

σπώ · και εις το κάρις.
τισμόν.

Σκαλμοίσι , τοίς σκαριθμούς από του σκαίρω γίνεται

Σιρος , ο λάκκος , εκ του σύρω , κατα τροπήν του ο4 ,
σκαρμος και πλεονασμώ του 9 σκαριθμός · έκ δε του

είς ι , ως αφροδύτη , Αφροδίτη.

σκαρμος γίνεται το υποκοριστικών σκαρμές και τροπη
Σιρος, το επιτήδειον αγγείον εις απόθεσιν τυριών και του αμεταβόλου εις αμετάβολον σκαλαίς .

αλλών οσπρίων και ο λάκκος.

Σκαμάνδριoς πηγή 2) : το δρι ιτα , ως κάπριος :

Σκαρδαμύττειν , πυκνα τους οφθαλμούς κλείειν και ο εκ του Σκάμανδρος, δν Ξάντον καλούσι δίψη γαρ ποτέ
ανοίγειν · η παρα το σκαίρειν το κινείν , την συνεχή

ή

κατασχεθείς ο Ηρακλής ηύξατο τω Διή πατρί, δείξας
κίνησιν των βλεφάρων και παρά το μύω το καμμύω.

Σιφλώσειεν, η λέξις νεωτέρων και οι μεν κακώσειεν ,

αυτά μικραν λιβάδα και δε μη θέλων αυτών κατατρύ:
χεσθαι , δίψας κεραυνον, ανέδωκε μικραν λιβάδα , ήν

οι δε μωμητον ποιήσειεν , οι δε γέλωτα ποιήσειεν :

θεασάμενος ο Ηρακλής , και σκάψας εις το πλου.
Φλώ γαρ έστι το ορμώ , όθεν και οινόφλυξ : οι δε τα

λαιοί τον ειφλεχθή.
σιώτερον εποίησεν εκφέρεσθαι · και δια τούτο Σκάμαν

δρος εκλήθη, δια το κάματος και κόπου παραίτιον :
Σίφων, δια του ιώτα" παρα γαρ το σιζω, το ήχος ήγουν δια το έσκάφθα υπο ανδρός : Ξάνθος δε επειδή

-αποτελώ, γέγονε σίζων και σίΦων , τροπή του και εις φι εκεί λουσάμεναι αι θεαι , ξανθας έσχον τας πόλεις ,

το δε σίζω δια του ιώτα γράφεται τώ λόγω των δια όποτε προς Αλέξανδρον ήκον , ένεκα κάλλους κριθη

50 σόμεναι.
Σιων , το όνομα της πόλεως δια τού ιώτα : Σηών δε το Σκαμβή, η διεστραμμένηκαι παρά το σκαιώς βαί

όνομα του βασιλέως δια του ητα.

»: Σιωπώ, εκ του οψ , και σημαίνει την φωνήν και του
η παρά το σκάπτω το κατορύσσω , σκαμβή , οσιγώ το δε σιγω παρα το σίζω το κτυπώ κατ ' αν:

γαρ διεστραμμένος πολλα κατορύσσει κατά του πλη
σίον .

τίφρασιν" και το ω διάτι ; τα παρα το ωχη και

γινόμενα ονόματα άπαντα δια του και γράφεται.

Σκαμβος, άνθρωπος στρεβλός , διεστραμμένος , και μηΣιωπή , ακην εγένετο σιωπή και έστιν επίβλημα μεσό

ορθώς βαδίζων.τητος " σιωπή το ω διάτι ; τα από ενεστώτων και μελ. Σκάνδαλον , παρα το σκάζω το χωλαίνω " λέγεται δε
λόντων γινόμενα.

και σκάνδαλον η διαστροφη .Σιωπώ, το ω μέγα εκ του σιωπή τούτο έκ τού
σιγώβοΣκάνδαλον , παρά το σκάζειν την αλήθειαν.

νεται .
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μός

του ιζω.

δεν

Εάν VELY •

και ωπή

12

1 ) 11. ΧΙΙ , 239. 4ο .
1 ) Sine dubio leg. ewauavågion Audiov ex 11. 11 , 465. Cf. d . XX , 74 .
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Σκάρος , ο εχθυς, παρά το σκίζεσθαι ραδίως:' ή δια το Σκιδρά μενος, σκορτιζόμενος.
σκαρίζειν τώ δρόμω. Σκνίπος , και σκνιφός , ο μικρολόγος, παρά τους σκνί.

Σκάφος, παρά το σκάπτω , σκάψω, έσκαφα, και εξ : πας, δια την τούτων σμικρότητα.,

αυτού σκάφος και απο μεταφοράς των σκαπτομένων και Σκνίπες, είδος μικρού κώνωπος πετομένου » έστιν η ευ

γενομένων βαθέων. θεΐα σκνύψ , σκνίπος , σκνίπες και εκ τούτου γίνεται

Σκαφιδιον, το πλοίον , ιώτα , ότι σκάπτειν εκάλουν σκνιπος , ο μηδε μικρόν τι θέλων απολέσθαι· το

το πλείν ή δια την κοιλότητα ". σκαφείδιον δε δια δι- σκνι ιώτα διάτι; ουδέποτε δίφθογγος εις διπλούν λή

φθόγγου εκ του σκαφεύς σκαφέως , σκαφείδιον", σημαί- γει : οίον , σκνίψ, θρίψ , πλην του προίξ· και εις το

νει δε το λιγγάριον " σκαφείδιον δε το γεωργικών εργα- στιξ .

λείον " και γαρ σκαφεύς δ' εργάτης. τοΣ κληραγωγία, άσκησις στενοτάτη , θλίψις : παρά το

Σκελίζω , τούτο παρα το σκέλος, τούτο παρα το κέ- στενώς και σκληρώς άγεσθαι.

λευθος , και σημαίνει την οδον, πλεονασμό του σ , σκέ . Σκολία , παρά το σκολιός , η παρα το σκάζω το χα

λευθος , και εν συγκοπή σκέλος δι' αυτού γαρ την λαίνω , ο περί την συνείδησιν χωλαίνων , και μη, ευθείαν

οδον τελειούμεν , ό εστι βαδίζομεν ή παρα το σχίζω οδον πορεύομενος , αλλά διεστραμμένην· ή παρα το

σχέλος και σκέλος απεσχισμένα γαρ εισιν απ ' αλλή- σκαιόν: η παρα το σκόλοπα , ο σημαίνει το απεξυσμέ

λων τα σκέλη , εξ ου και κατασκελίζω. • νον ξύλον .

Σκεδάζω , εκ του σχεδιάζω, τούτο εκ του παραχρήμα Σκόλοψ , ξύλον οξύ και εις το ανασκολοπισθήναι.,
τι ποιώ ή παρά το σχίζω το χωρίζω , πλεονασμώ Σκόλού , παρα το κολάπτω κόλαψ ή παρα το σχίζω

της δα συλλαβής σχεδάζω και σκεδάζω: το γαρ σκε- σχόλου και σκόλοψ , το έξυσμένον και εσχισμένον ξύ

δαζόμενον εις πολλα διαιρείται. λον , η άκανθα.

Σκεπαστής, εκ του σκεπάζω τούτο παρα το σκέπω, Σκόπελος, από του σκοπώ , αφ' ού έστι τα κύκλο
τούτο παρα το σκέπτω , τούτο παρα το σκέσθω το περισκοπεν: σημαίνει δε το ακρωτήριον ..

κωλύω. Σκοπιαι, υψηλοί τόποι.

Σκέλων , σημαίνει το ξηραίνω" μή πρίν μένος ήελίοιο Σκορπίζω , εκ του σκορπιός, τούτο παρα το ιόν: ση
* σκήλη και σκέλετ ' αποξηραμμένος και εις το σκλη- μαίνει με το άστρον από της ομοιότητος , και πανταχούο

ρός. σκορπίζων· ο σκορπιός δε σημαίνει τρία , τον χερσαίον,
Σκέπω, παρά το σχέθω το κωλύω και τροπή του και και γίνεται παρα το σκορπίζειν τον ιόν ' το αστρον , και

εις και , και του 9 , εις π , σκέπω . ούτος απο της ομοιότητος, του χερσαίου δείκνυται επει

Σκευωρία , κατασκευή , επιβουλή. δη ο ήλιος εν αυτώ έστιν , τότε τα σπέρματα επί της

Σκηνή , δια του ητα, διάφορα σημαίνει κάστρον, παρεμ-30 γης σκορπίζομεν σημαίνει δε και τον θαλάσσιον, και
βολήν, και την από ξύλων και περιβολαίων οικίαν, το γίνεται παρά το πλήττειν και τον Ιον επιβάλλειν :

θεάτρου, την υποκρισιν , ήγουν το πλάσμα , την όρκη: παρα το σκαιώς έρπειν' το δε σκορπίζω γίνεται παρα

στρίαν, και το σώμα του ανθρώπου σκινη δε δια του το σκαρπόν σκαρπίζω , και τροπή του α εις ο , και

ιώτα , η κλίνη και εις το προσκήνιον " και οι Δωριείς πλεονασμό του σ , σκορπίζω.

σκανη λέγουσι. Σκορπιός, δια το σκοπεϊν την ουραν , ή παίειν ήγουν
Σκηνoς , oικητήριον , σώμα , παρά το σκηνην είναι της κρούειν.

ψυχής και οικητήριον. Σκόρoδα , παρά το τας κόρας ολδαίνειν.

Σκήπτεσθαι, και σκέπτεσθαι , τινές μέν ταυτο ενόμι- Σκοπος , η έννοια , και ο νούς , παρά το σκέπτεσθαι :
σαν είναι , αλλά διαφέρουσιν αι λέξεις : σκήπτεσθαι σημαίνει δε τέσσαρα , τον σκοπόν , τον νούν , τον κατά .

μεν γάρ έστι το προφασίζεσθαι» σκέπτεσθαι δε το40' σκοπον άνθρωπον , και το σημείον, και τον τόπον , ο
συμβουλεύεσθαι τι. πάντες στοιχούσι και ακολουθούσι σκοπός γαρ ο υψη

Σκήψις , πρόφασις , αναβολή , από του σκέψασθαι τον λος και δύσβατος τόπος εξ ου και σκοπία. .

προφασιζόμενον. Σκορακισμός, ύβρις , εξουθένωσις.,

Σκήπτρον, έστιν η βακτηρία , παρα το σκηρίπτεσθαι Σκότος , παρά το εντός Φωτός είναι , σκιά.
και έπερείδεσθαι εν αυτή .. Σκότος έστιν αήρ , έστερημένος Φωτός.

Σκηπτούχοι, σκηπτροφόροι βασιλείς• τα παρα το Σκοτόμαινα, νυξ, εν ή μαίνεται , και ακαταστατεί τα
έχω συντιθέμενα , ει μεν διφθόγγω παραλήγεται , προ ουράνια.,

μιας έχει τον τόνου, λαμπαδούχος, "Οφιούχος είδε Σκότομαινα , σκότος , σελήνη , μηνη γαρ ή σε" και .

ενη φωνήεντι παραλήγεται προπαροξύνεται ένοχος, λήνη.

πάροχος , μέτοχος . 5ΟΣ κοτομήνη, παρά το σκότος και το μήνη η σελήνη:

Σκήπτρον , γίνεται εκ του σκήπτω , το επικουμβίζω, το δε'σκότος παρά το 'σχέθω το κωλύω και το μήνη

και σημαίνει δύο , το επικουμβιζω και προφασίζομαι, παρα το μειούσθαι και ελλείπειν ' η παρά το μην

εξ ου και σκήψις η πρόφασις . μηνός : τούτο παρα το μένω το , επιμένω.

Σκίμπoδoς , μικρόν κλινάριον. Σκιάδιον, το καμηλαύκιον. ,

Σκήψις , η εκ μελέτης ψευδομαρτυρία , παρά το σκήπτω . Σκιρτώ, παρά το σκαρω το πηδώ.
το προφασίζομαι και εις το επέσκηψε. Σκότος , παρά το σχέθω το κωλύω, κωλυτικόν γαρ του

Σκια , παρά το κίω το πορεύομαι, κια, και πλεονασμό Φωτός και εις το αυγή. ,

και του σ σκιά : έκ της συν προθέσεως και του κίω το πο- Σκυθία χώρα, ότι έν Σκυθία, και εις το αρκτώα
ρεύομαι , η συμπορευομένη και μη εώσα ημάς... : μέρη ουδ' όλως κεραυνος εκπίπτει: Φυλάττεται. δε

Σκίμπους, παρά το σκινη και το τους ποδος σκινο-6ο απή μαντος από κεραυνού , εν μέν φυτούς δαφνη και
πους , και κατα συγκοπήν σκίμπους : έστι δε μέρος το συκή , και γαρ ηλίω ταύτα εν δε πετεινοίς αετος , Διος

του κρεββάτου , μεταφορικώς δε λέγεται όλος ο κράβ- γαρ είναι νενομισται" έν δε υγρούς φώκη , η Φώκη δε

βατος σκίπους , χωρίς του μ , ως αρτίχους. ως απήμαντος επιβουλήςμάρτυς ή πείρα παραδέδωκε :

9
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γος ,

νων.
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Σ Κ
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των γαρ νηών τα ιστία , εν οίς οι βασιλείς πλούσι, από ταΐς Αθήνησιν , επιγράφειν τινα επί των γεφύ

'
.

Φωκείοις είθισται διφθερούσθαι δέρμασι.

Σκουτάριον, σκούτον καλούσιοι Ρωμαίοι το ισχυρον Σκωλης , παρά το κώλον και σημαίνει το όστούν, ο έχωνρων, μετα διασυρμούς τινων περιέχοντ',
άμα και ισχνόν: αβαρίς μέν έστιν ως ισχνή καρτε- οστούν κατ' αντίφρασιν, και μη έχων οστούν.

ρωτατ 'δε καιταϊς πληγαϊς ουκ ενδιδούσα ,ως ισχυρά. Σμαραγώ , εκ του σμάραγος και σημαίνει τον ψόφον
Σκύβαλον , το δι' εντέρων εκδιδόμενον ή κόπρος , οίον και ήχον : γίνεται δε από του σπαράσσω σπάρα

κυσίβαλόν τι ον , ή κευθίβαλον κυσίβαλον το τοϊς κυση και τροπή του π εις μ σμαραγος κυρίως δε

βαλλόμενον και διδόμενον.

λέγεται σμάραγος, ο απο σπαραγμού ήχος " λοιπον

Σκύβαλα , τα της καλάμης γόνατα.

εκ του σμάραγος γίνεται σμαραγώ και περισπάται
Σκυδμαίνειν, το σκυθρωπάζειν και οργίζεσθαι· κυ- 10 κανών γάρ έστιν ο λέγων , ότι τα εις γω λήγοντα ρής

ρίως επί λεόντων και λεαίνων , των επί τοίς αφαιρου- ματα, τώ α παραληγόμενα περισπάται , χωρίς ει μη

μένοις σκύμνοις οργιζομένων από ουν του σκύμνος και παρα προθέσεως συντεθώσιν , οίον σφαραγώ σφαρα

του μαίνειν γίνεται σκυθμαίνειν ή από της περί το γεύντο δε οι πυρί 2) : πλαταγώ, χερσί τε συμπλατά

πρόσωπον συστολής του σκυνίου , της οφρυός του οφθαλ. γησεν 3) : αγώ το θαυμάζω, το θηλυκόν άγη , άγη μ '

μού , και εστι δέρμα , και σημαίνει επί των οργιζομέ- έχει όρχαμε λαών · ούτως ούν και σμαραγώ, σμαραγεί

δέ τε λειμων , αντί του ψοφεϊ και κτυπεί. πρόσκειται
Σκυθρωπος , στυγνός , ένθεν και σκυθωπάσαι και

,

χωρίς ει μη απο προθέσεως συντεθώσι, δια το συνάγω
πλεονασμώ του ρ, σκυθρωπάσαι , παρά τους Σκύθοις, και προσάγω έστι δε και έτερον σμαραγώ και σημαί

οίτινες οργιλώτατοι όντες, το επισκύνιον , ό εστι δέρμα νει . το λάμπω , εξ ου και σμάραγδος ο λαμπρότατος

του προσώπου καθέλκουσι , τουτέστι συστέλλουσι.
Σκυθίζειν, σπαράττειν , έκ τού Σκύθης , ο σπαρακτι

20, λίθος τούτο παρα το μαίρω το λάμπω, ο μέλλων

μαρώ , και εξ αυτού κατα παραγωγής μαράσσω , και
κος και οργίλος οι γαρ Σκύθαι ανδραποδισται όντες πλεονασμό του σ , σμαράσσω , και όνομα ρηματικών

και λησται ήνδραπόδιζον και ήχμαλώτιζον 1).
Σκυθρωπος, παρά το χύτρα και το ωψ , ο σημαίνει

σμάραγδος και λαμπρότατος , και το σήμα σμαραγώ το
τον οφθαλμον , γίνεται χυτρωπος , και πλεονάσμό του

λάμπως γίνεται δε και άλλο βήμα εκ του μέλλοντος

έστι γαρ βήμα μαρώ, και κατα παραγωγής μαρύσσω,
σ , και τροπή του και εις και , σκυτρωπος , ο αφανές πρός- και κατ' αναδιπλασιασμον μαρμαρύσσω, και δηματικών
ωπον έχων ή παρα το σκύζω το οργίζομαι παρά
το Σκυθικούς ώπας έχειν.

όνομα μαρμαρυγή" και "Ομηρος , μαρμαρυγας θηήτο

ποδών » σημαίνει δε και άλλο βήμα, αμαρύσσω και
Σκύλον , και συλον σημαίνει το από πολέμου συναγό- αμάρυγμα.

• μενον λήίον παρα το συλώ σύλον και σκύλοντο σκυ3οΣ μερδαλέος, γίνεται παρά το σμέρδη τούτο εκ του μερί
μακρόν .

Σκύμνος , παρά το σκύζω το οργίζομαι : το δε σκύζω
ζω, μεριδνός και κατα συγκοπήν σμερδνός , και εξ αυτούπόθεν σκύνιον λέγεται η οφρυς , και εξ αυτού σκυλί
σμερόναλέος, και αποβολή του ν, σμερδαλέος, μερίζε

ζω και σκύζω.
ται γαρ η ψυχή των δρώντων τωνφόβω , και ουκ έα εν

Σκύμνος , και σκυμνός διαφέρει σκύμνος λέγεται το
τώ αυτώ μένειν δηλοί δε και το καταπληκτικόν» διάτι

προπαροξύνεται και τα δια του αλεος υπέρ τρεις συλλατου λέοντος γέννημα , σκυμνος δε των άλλων ζώων. βας προ μιάς έχουσι τον τόνον · οίον , όργαλέος , γηρα

Σκυταλωτους, τροχούς , ραβδωτούς παρα τοϊς Αττι

κοϊς η σκυτάλη βακτηρίαν σημαίνει και όφεως δε το
λέος , σμερδαλέος, πλην τούτων , κονίσσάλεος , δαιδά

λεος, ατασθαλεος , αιθάλεος.είδος ούτω καλούμενος και παρα Λακεδαίμονας επί Σμώδιξ,σπορά, παράγωγον του σπώ , άμα γαρ το κά

βακτηρίας τάσσεται και σκυταλίδες καμπών είδος , ό4οτακληθήναι την σποραν δείξει το πλήγμα , εκ του

εστι ζώον τις παρα τοΐς 'Αλεξανδρεύσι και είδος καρεί.

δων , και σκεύος τι εν τη νη · και σκυταλουμένη ξύλω
σμώ του σημαίνοντας το πλήσσω, εξ ου και σμηχαν
κατα παραγωγής του μακρού εις μακρόν

σμώγω,

τυπτομένη.

Σκώλος, παρά το σκέλλω , το ξηραίνω , σκώλος λέγε
σμώξω , και σμώδιξ ή εκ του σμώ σμήσω, σμώδιξ

ται ο υπόπυρος εξηραμένος , και σκωλετός ο απεξηρα
όνομα ρηματικόν έστι δε το διξ βραχύ, επειδή ουδέ
ποτε τοι και υ , προ του ξ , ευρίσκονται φύσει μια

μένος .

Σκύλαξ , εκ του σκύλω το οργίζομαι.
κρα , ει μη λόγω αρχούσης παράγονται , ώς το εξεύω
ξευον.Σκύτος, δε λέγεται , το μεταξύ των τενόντων του τρα- Σμήνος , το πλήθος , και το σύστημα των μελίσσων , εν

χήλου δέρμα ως Πετρώνιος φησί τινές Φασι σκύτα του σμο το πορεύω.

λέγεσθαι τον νωτιαίου μυελον, οι δε το ίνιον, οι δες Σμήνος , παρά το σμώ, και σημαίνει το συνάγω, ο μέλ
το μεταξύ των οφρύων και του μετώπου τόπον , όπερ
επισκύνιον καλούμεν · άλλοι δε τό της κεφαλής δέρμα ,

λων νήσω , και πλεονασμά του ήτα, νηήσω, εξ ου και το
παρο και σκύτος είρηται, τουτ' έστιν η κεφαλή.

νηήσας " εκ δε του νήσας γίνεται νήσος και πλεονασμώΣκοτόμαινα , η νύξ.

και τροπή του και εις μ , σμήνος 4).
Σμήχω, παρά τον σμήσω μέλλοντα, σημαίνει δε το

Σκώμμα, γελοίου , ευτραπελισμού και γεφυρισμού δια. καθαίρω, εξ ου και τον τύπον ο σμήχων των αν

Φέρει σκώμμα γάρ έστι , το επί διασυρμώ του πέλας θρώπων.

λεγόμενον , οιονεί επί σκέμμα , γελοίον δεν το επίδιαχύσει Σμίνθιον , τόπος της Τρωάδος, εν ω ιερον Απόλλωνος.
των ακροωμένων , χωρίς τινος ύβρεως ευτραπελισμος Σμινθευς , επίθετον Απόλλωνος :

δε το μετα σεμνότητα χαριεντώς λεγόμενον , είρηται Κρήται τους μύες , κλίνεται Σμίνθιος και Σμινθεύς.

γαρ παρα το ευ τρέπεσθαι τον λόγον, γεφυρισμος δεβοΣ μινθοι , σπαρτα ή λεπτα σχοινία .
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ούτω καλούσι

1 ) ανδραπ. - ήχμαλ . Ειyται. Μ : . σκύεσθαι.

2 ) Οd . IX , 59ο.
5 ) II . XXIII , 102.

4 ) Corruptiline.
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Σμιλή , σημαίνει το σμιλλον και οξύνεται και δια του κατα. Αττικής συνήθειαν ως το , ή δα οι ασπείρου

ιώτα γράφεται τα γαρ εις λη μονογενή ου θέλουσι σα και ουρίαχον 2) και ο δ' εσπόμενος περί δουρί

τη ει διφθόγγω παραλήγεσθαι οίον σμιλη μαρίλη, ήσπαιρ' 3) διότι το μεν σπαίρειν και ασπαίρειν άμου.

σημαίνει την κόνιν , ίλη η τάξις , σπατίλη , σημαίνει σόν τινα κίνησιν δηλούσιν · όθεν παράγονται σκάρος και

δε των δερμάτων τα ξύσματα , ύλη, πάλη , πύλη, σπάρος ιχθυόθεν το σκάρος εύμουσόν τινα και εύ .

στύλη , αγέλη και τα όμοια χωρίς του δείλη , είλη, ρυθμον αποτελεί κίνησιν , εξ ου και το σκιρτάν παρά

οφειλή, ωτειλή , απειλή πρόσκειται μονογενή δια το
δειλος δειλή. Σπώ , σημαίνει έπτα: σπώ το σπείρω , σπώ το κα

Σμύρνα , παρα το μύρα , και πλεονασμώ του ν και τασπώ, σπώ το σπεύδω , σπω το διαχωρίζω , σπώ τα

προσθέσει του σ , σμύρνα , η παρα το μυρίζειν , μύρ-το εκτείνω, σπώ το στάζωκαι ασπάζομαι.

να και σμύρνα " το δε όνομα της πόλεως η Σμύρνη Σπάδων , ο ευνούχος , παρά το αποσπάσθαι το μέρος
λέγεται . εξ αυτού , ούτως Ηρακλείδης.

Σμώδιξ , υφ' αίματος μώλωψ , παρα το σμώξει , ό Σπάνιον, το ολίγον, έκ τού σπάνις , τούτο έκ τού σπα .
εστι παρατάξια ούτω γαρ λέγεται το πατάξαι. νίζω και σημαίνει το ελαττώ και φθείρω το δε σπάνιο

Σπύτος ) , ει μεν δια του π , δια το σπάν τα υγρα παρα το σπώ , σπένω και σπάνις: η παρά το πένω,

ει δε δια του φ , παρα το σφίγγειν κατα τας εκθλίψεις και κατα παρασχηματισμών , πάνις , και πλεονασμα

ούτως Ηρωδιάνος. του σ σπάνις .

Σοβαρός, ο υπερηφάνως επαινόμενος πλούσιος τους Σπαργανον, παρά το σπαράσσα , σπαράγανον και
γαρσοβαρίτας έδοξεν εξ αρχής υπερέχειν πλούτο και σπάργανον κατα συγκοπήν.

τρυφή, έκ τού σοβαρίτης. 20Σπάρτον, σπαρτίον , έκ τού σπείρω το ελίσσω εξ ου

Σοβαρός , έστι σέβω το τιμώ , εξ αυτού σέβαρος και και σπείραμα τo του όφεως ειλιγμα : εκ του σπαρτίου

σοβαρός , ο υπέρ τιμήν εαυτόν κρατών. γέγονε σπάρτον και ώσπερ μυρία μύρα , ούτω και:

Σοΐο και σείο διαφέρει , κατά τους ακριβώς γινώσκον- σπαρτία σπάρτα " συνεκόπη δε ως υποκοριστικόν.

τας " σολο γάρ έστι συναρθρος αντωνυμία αντί του σου : Σπείρω, το ειλίσσω εξ ου και σπείραμα το τού όφεως

σείο ασύναρθρον αντί του σύ. ελιγμα και εκ τούτου σπατίoν και σπαρτίον από του

Σολοικισμός , και του σώου λόγου αικισμός είρηται· και ενσπείρεσθαι και εγκεΐσθαι εν τοίς μέλεσι.

παρα την του Σόλωνος εξιστορίας και την Κιλίκων Σπείρας νύν οι μεγάλοι καλοί , παρα το συνσπείρε
ομιλίαν . σθαι και κείσθαι: η σπείραι δι ' ών έλκονται αι•

Σολοικίζειν, ου μόνον κατά λέξιν και φωνην ιδιω- νηες.

τεύειν , αλλα και επί Φορεσμάτων , όταν τις χωρι-30Σπέρμα, παρα το εν τη σπορίνη γη πεσείν ή και γε
κώς εκδύεται η ατάκτως εσθίει , ή ακoσμώς περι- γονέναι παρά την γην.

πατεί. Σπάθη , το έκφαντικών εργαλείων , από του κατασταν

Σολομών , σελομών λέγεται η ειρήτη , και εκ της τού- την κρόκην.

του τροπής του και εις ο σολομών' σολομων δε κλίνεται Σπείρος, τοιμάτιον , από του ένσπείρεσθε και συ:

σολομωνος , ο κανων , τα είς μων βαρύτονα κύρια Φυ- στρέφεσθαι εν αυτώ, και εγκεΐσθαι τοις μέλεσι ' ση

λάσσει το ω , Σίμωνος , Τίμωνος. μειωτέον ότι σπείρα σημαίνει δύο , τον ολκόν τον δρά

Σόλος , δίσκος , παρά το σώ το ορμώ και κινώ. κοντα , τον επισυρόμενον της γαστρός εν τη γη και

Σόλων , όνομά τινος "Έλληνος σοφιστού , από του σιά- σύνταγμα στρατιωτικών ανδρών τριακοσίων ή ούν σπείρα

λος πάνυ γαρ σοφός ήν εν τω λέγειν . και ο χιλίαρχος ως πού φησίν , ουχί πάντας είχεν ο

Σορος, κιβωτός , λάρναξ, ενώ το σώμα δεί, ήγουν κα - 40 χιλίαρχος του οικείου τάγματος , αλλα τους το τ μό

ταρρεϊ : ή παρα το έσω ρεϊν τα των νεκρών σώματα νους , ήκουν γαρ ούτοι και σπείρα το ταχύ σχοινίον

και εις το ακτίς και σωρός . του πλοίου γράφεται δε δια διφθόγγου.

Σοφισμα έστι λόγος σοφιστικός, και λόγος δολερος, Σπείρω , σπερώ , όσα γεννώσι το ε , την τοϋ ε έχουσι
η συλλογισμός αιρετικός. γραφην , κατα το ενεργητικόν.

Σοφία , παρά το σοφός τούτο παρα το σέβω , ή ή το Σπατίλη , το απόξυσμα των δερμάτων.

Φώς σώζουσα της οικείας φύσεως ή δια το σώα φην, Σπένδακος , ξύλον , σπινθηρ και σπέρμα .
ήγουν λαλείν . Σπέος, το σπήλαιον , αφώτιστον το οίκημα , παρά το

Σοφος , συνετου διαφέρει , καθο ο μεν σοφος και συν- σβώ σβέσω , σβέος και τροπή του β εις π , σπέος ,

ετος πάντως , ο. δε συνετος ου πάντως σοφός. και επί πολύ του φωτος εστέρηται και σπέος , οιονεί ο

Σοφος, παρά το σώα Φάσκειν και εις το βασιλεύς50 κατεσβεσμένος και τετρυπημένος λίθος , παρά την σβέ
και γνώσις. σιν του φωτός.

Σοφιζω , εκ του σοφος τούτο εκ του σέβω τον γαρ Σπεύδω , έστι σπείζω το ακολουθώ και τροπή του και
σοφόν πάντες σεβόμεθα. εις υ , σπεύζω, και τροπή του ζ εις δ σπεύδω παρα

Σπλάγχνα , ότι σπληνίου τόπον επίκειται ημών τη το σπένδω το θύω , παρα γαρ τα πυρί έθυον 4).

σαρκί ήγουν τη γαστρί καθάπερ γαρ και το σπληνίου Σπερμολόγος , και τα σπέρματα συστέλλων, ατελής.

Χώμενον ελαρίας της ψυχής , παρέχει το πάθος : επι- Σπέζω , σπληνίον , εις το ασπίς , και σπιθαμή , και
τεθέν δε λύπην . υπερασπιστής.

Σπαίρω , το ασπαίρω το ασπαίρω έκ τού σπαίρω, Σπιλάδες , αι διεσχισμέναι και κεκοιλωμέναι πέτρι
τούτο έκ τού σπόρρω και κατά πόσους τρόπους δια- υπό της των κυμάτων πλήξεως.

Φέρει το σκαίρω του σταίρως λέγεται μετα του αβοΣπιλάδες , αι παράλιαι πέτρα, παρα εσπιλώσθαι ,

2

1) c . Ειym. Μ . ν . σπόγγος : 2 ) 11. ΧΙΙ, ( 65 . 5 ) 1. ΧΙ , υγο. και ct infra ν . σσοδός
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5ιοη παρά ταϊς κατά θάλασσαν περιειλημμέναις εν ολίγω την στέγην. λέγεται δε και στεγανον το στεγνότερον,

ύδατι ή σπιλάδες αι ίφαλοι πέτραι η παρα το σπί- και στεγανόποδες όρνιθες οι εν ύδατι διατρίβοντες , και

λος και σημαίνει τον τύπον.

τους ποδας έχοντες στεγνούς , οίς αι μεταξύ των δα
Σπιθαμή , παρα το σπίζω το εκτείνω : τινές δε διε κτύλων ευρυχωρίαι δέρματι είσιν ειλημμέναι» και στές

του ήταν γράφουσιν αυτό,
ετυμολογούντες εκ τού σπώ γανώματα , οι εν τοις τοίχους ενδεσμοί.

το κατασπω .

Σταχύς , παρά το ίστασθαι , και έχειν εν εαυτό τον

Σπην , οίον σπην , από του εαυτώ επισπάσθαι τα φαυ- σίτον ή την κριθήν.
λισθέντα των υγρών.

Σταθμίζω, καιεστάθμισα , σημαίνει το έζυγοστάτησα
Σπλάγχνον , εις το εύσπλαγχνον " σπλάγχνον σημαίνει δια του ιώτα εστάθμησα δε το εμέτρησα και ρίθμη

το εντόσθιον μέρος , το έντερον , το στήθος. το σα, ήτα.

Σπόγγος, δια το σπουδή γομούσθu· ή δια το επισπά- Στέγη, δια το στάζειν επί της γης το ύδωρ " ή δια το
σθαι το υγρόν.

βαστάζειν .
Σποδος, παρά το σβέω , σβέσω , σβεδός η παρα το Στεγάζω , παρα το στέγη " τούτο παρα το στεγώ το

πους ποδος , και πλεονασμό του σ , σποδός , το εν τοις υπομένω.

ποσό κείμενον· ή παρα το σπένδω το θύω , παρα γαρ Στεΐνος , το σώμα , διάτι βαρύνεται ; εαν αρσενικόν
τώ πυρί έθυον ').

βαρύτονον εις ουδέτερον γένος πίπτει, ομότονον έστιν ,
Σπουδή , παρα το σπένδω , το δια θυσιών φιλιούμαι: οίον , ο σκότος, το σκότος , ο έλεγχος , το έλεγχος και εξ

ó

και καταλλάσσομαι, και θεώ και ανθρώποις.

μέντοι οξύνεται τα αρσενικα , ουκέτι βούλεται ομοτο
Σπονδείος , παρα το σπένδου σπονδή και εξ αυτού νεϊν , αλλα φεύγουσι την οξείαν , ο στενός το στεϊνος,

σπονδείος ,

20 και μακρος το μάκρος.
Σπορα, παράγωγον του σπώ , ότι σπών δεί , ήγουν εκ- Στείχω, το πορεύομαι, εξ ου και στίχος η τάξις δια

δεί , άμα γαρ τώ βληθήναι την σποραν , σπάται από του ιώτα, και στοίχος η πράξις.
της γης , ου χωρείται εις αυτήν, ούτω Φιλόξενος" ο Στείνω , εις το πολύστoνος.

αυτός δε λόγος και επί των θηλείων , ότι δέχονται το Στείρα, σημαίνει την μη τίκτουσαν και τον ιστών του
σπέρμα .

πλοίου , δια της ει διφθόγγου επί μεν της τράπεως
Σπουδή , επίρρημα μεσότητος , ή αθροίσεως: το δη ήτα από του στερεον γέγονε στέρα , και πλεονασμό του και

διάτι; τα παρα δοτική γινόμενα επιρρήματα , και την στείρα " επί δε της τικτούσης από του στερείσθαι γέ

αυτήν γραφην φυλάσσουσιν , οίον σιωπή ακην εγένον- γονε στέρα και στείρα , οιονεί ή έστερημένη του τί.

το σιωπη.

Σπονδας, συνθήκας όρκους.

30Στείρα , η άτεκνος και άγονος γυνή, παρα το στερεά
- Στάδιος, και σταδιον μέτρον οδού , παρα το στασθαι είναι των άλλων γυναικών: η παρά το στά , στεία ,

τον οδεύοντα .

και πλεονασμα του ρ στείρα , η του κυήσι στάσιν
Σταθμος, παρά την στάσιν την εν αυτώ των ζώων. έχουσα.

Σταγών, παρά το στάγω στάξω , ο μέσος παρακείμενος Στείρα, παρά το τείρω το καταπονώ , και κατ' αντίΦρα
ο

έσταγα , και εξ αυτού σταγών.

σινκαι η μη τειρομένη των άλλων , αλλ' ακμάζουσα.
Σταθμη, η τρυτάνη, ή κανόνης είρηται δε σταθμη Στεινωπός , ο στενός τόπος , δια της ει διφθόγγου,

από του σταθμάσθαι και στοχάζεσθαι σημαίνει δε το παρα το στένος γέγονε στεινάς.
σπάρτον, ώ ο οικοδόμος Ισάζει δόμον , ή τέκτων ξύλον Στειριεύς , ο στείρος.
μύρινθος δε επί παν σπαρτίον το ουδέτερον στάθμιου Σπερμολόγος, ότι μεν το κυρίως πτηνόν έστι, 10
και σταθμη τα εκβαλλόμενα ταϊς πλάστιγξι του ζυ-40 λοιώδες ζωον το όνομα λαβων παρα το τα καταβαλ:
γού μέτρα δε οίς έλαιον μετρείται , και οίνος και τα λόμενα σπέρματα εκλέγειν, δήλον , παρο και οι σπεί.
τοιαύτα.

ροντες επαμώνται την γήν τοίς σπέρμασι: έκ μεταφο»

Σταθμώ , παρα το σταθμή , τούτο παρά το στασθαι. ράς δε έλεγον τους παρά τας αγορας και τους λιμένας
Στακτη, παρά το στάζω , στάξω, έσταχα , έσταγμαι, διατρίβοντας " ή τα οπωσούν εκ των σάκκων πίπτοντα

έστακται , στακτή.

όσπρια, κάρια και ισχάδας εκλέγοντες · περί δε του όρ
Σταυρος , παρά την στάσιν και το εύρος , δε σημαίνει νέου ο Αριστοτέλης έφησε , και οι μιώδιοι εν δευτ ..

το πλατός · οιονεί το μήκος και πλατος έχων παρα λέγουσι τον σπερμολόγον κολούρης.

δε τω ποιητή σταυροι λέγονται τα απεξυσμένα ξύλα , Στερο πην , αστραπήν , παρα το στερείσθαι τού βλέ

ούστερ σκώλοπας καλεί σταυροίσιν πυκινoίσι 2).

Σταφυλή, παρά το σήπω σαπυλή και σταφυλή,
πε5οΣτέρεμνον , το πυκνον και στερεών και ισχυρότατον.

πανθείσης γαρ της αμπέλου τότε και η σταφυλή γίνε- ' Στέλεχος, ει μεν ο κορμός ήγουν η ρίζα , παρά το

ή

ται σταπίς και ασταπίς και ασταφίς.

στέλεχος έχειν , ή παρα το στερεόν · ει δε οι άνω της

Σταφυλή , και σταφύλη διαφέρει το μεν οξύτονον επί κορυφής κλάδοι , παρά το είς τέλος έχειν , τουτ'έχειν

της οπώρας " το δε βαρύτονον επί της καθιεμένης μο- έχεσθαι .

λυβίδος , παρά τους αρχιτέκτοσι τεθεμένοις .

Στέλλω, εις το αγγείλας, σημαίνει τέσσαρα , το επί
Στέφυλον, κόκκος σταφυλίου , η φύλλον αμπέλου. στέλλω εξ ου και επιστολή, το πλέω , εξ ου και στό

* Στέαρ , εκ του ίστημι στήσω , στέαρ , η παρα το στά- λος , το κοσμώ, εξ ου και στολη , και το κρύβω εξ ου

'ζω, και παρά το στάσιν και πηξιν έχειν το στε ψι- και συστόλη.
λόν: τα εις αρ ουδέτερα σημαίνει δε λίπασμα. Στέργω , ει μεν συντάσσεται δοτική και σημαίνει το αρ

Στεγανος , ο έστεγασμένος και εσκεπασμένος , παραβο κούμαι , ει δε αιτιατική , το αγαπώ , οίον, στέργειν μεν

κτειν ,

πειν .

1 ) cf. fupr. . σπεύδω .

3 ) 1. XXIV , 153 .

1



Σ Τ 513

Σ Τ
511

ημάς γίνεται δε παρα το στω , το σημαίνον το ιστώ , βήναι , και Δωρικώς τρέπεται το ήτα εις α , στιβάναι ,

κατα παραγωγής στέχω και πλεονασμώ του ρ, στέργω, και εξ αυτού στιβαρός.

και γαρ αγαπών τινα , διίσταται εις αυτόν.
Στιβίζουσι, ρυθμώ δε στυβιζουσι το ψεύδος , δραπε

Στέργων, αγαπών, Φιλών , από του στέργω τούτο τεύουσι , διαφεύγουσι , και στείβειν επί του πατείν , και

παρά το στέγω , το υπομένω · τούτο παρά το στω στιβεύειν το ιχνεύειν.
ρήμα, το σημαίνον το ιστώ και εδραιώ και βεβαιώ Στιβασία , η χαμαίστρωτος εύνη , και οι των δένδρων

και εις το αστεργον.

άκρέμονες στιβάδες , και η τράπεζα και η από ράβ,

Στερέωμα, παρά το είναι κατ' υπερβολήν ισχυρόν :
δων στρωσις.

επί γαρ των κατ' ισχύν υπερβαλλόντων τέταται και Στίγμα , πληγή , δαρμός, παρά το στιζω το κεντώ σή .

γαρ το κραταιών και ανένδοτον στερέωμα είρηται . το μαίνει δε δύο, την πληγήν και την στιγμήν των γρα

Στερέωμα , είρηται παρα το στερεώ, τούτο παρα το φών.
ιστημι, στήσω, ο β αόριστος έστην , και το απαρέμ- Στίλβω , παρα το σέλας και το βώ το βαίνω : η παρα

Φασον στήναι τα εις ναι λήγοντα απαρέμφατα ποιού- το τηλε , δε σημαίνει την μακράν , το πόρρωθεν λάμπα

σιν εις προς όνομα ισοσύλλαβον , οίον , δίνει διερός,
και αυγάζω.

• μήναι μιαρος, σταθήναι σταθηρός ούτω και από τού Στίξ, η τάξις, το στιΙώτα, ουδέποτε δίφθογγος εις

στήναι , στερός .

διπλούν λήγει , λιν , θρίψ , κνίψ , πλην του προίξ:

Στέρνον , παρά το στω , στείω · το εντελές στέον , τι διαφέρει σκνίψ και κνίψ ; ουδεν διαφέρει, ή μόνον

- στερόν » και πλεονασμό του ν , στέρνον.

κατά κλίσιν ' το μέντοι σκνίψ κλίνεται σκνιπος και,

Στήθος , εκ του στώ στήσω , και εξ αυτού γίνεται σκνιφος , το δε πνίγκνιπος μόνον από μεταφοράς

στήθος, το ιστάμενον ασάλευτον και μη κλινόμενον,20 του ζώου μετάγεται η γενική εις ευθείαν , λέγεται δε

: επειδή, όλα τα μέρη του σώματος κλίνεται , το δε στη. και ο μικρος άνθρωπος κνιπός : το δε στίξ γίνεται

9ος ού κλίνεται η παρά την στερρότητα παρά το παρα το στείχω, το στι Ιώτα τα έχοντα το ε εγκεί

στερεόν είναι στέρνον.

μενον εν τοίς ήμασι το στείχω σημαίνει το εν τάξει

Στέρνοις , στήθεσι , διότι έστηκεν ασάλευτον .
πορεύομαι . η γενική στίχος : και "Ομηρος , της δε της

Στεφάνη , είδος περικεφαλαίας.
στίχος ήρχε .

Στέφανος βραβείου διαφέρει στέφανος γυναικείος
στέφανος γυναικείος Στρόβιλος, η πόλις και Στρόβηλος η νήσος .

κόσμος , επί της κεφαλής , βραβείων δε επινίκιος Στέφος , ο όχλος , άθροισμα , το πλήθος, και η στρα

αμοιβή .

τιωτική τάξις των ανδρών εισι δε άνδρες ενενήκοντα

Στήθος, από του εστάναι: η παρα το σιτίον και το έξ · γίνεται δε παρα το στίξ , στίχος , ο σημαίνει την

ώθω το πρώθω, σιτιωθιόν τι ον , παρά το τα σιτία30 τα ξιν, και μετάγεται η γενική εις ευθείαν και βαρύς

δι' αυτού ωθεϊσθαι, κατά συγκοπην στήθος, και τρο- νεται , αι γαρ γενικαί βαρυνόμεναι και γίνεται στίχος

μακρού εις μακρόν στήθος και παρά το ίστημι, και στίφος , κατα τροπήν του και εις Φ , και προτε.

στήσω, το ορθώς ιστάμενων και μη επικεκραμμένον· ρισπάται το στι ιώτα, τα είς Φος δισύλλαβα ου

το στή, ήτα διάτα και το δια του ηθος δισύλλαβα μονο- θέλουσι τη ει διφθόγγω παραλήγεσθαι , οίον , δελφος

γενή δια του η , γράφεται, οίον, πλήθος στήθος , πλην λέμφος , σημαίνει δε τον μυξώδη , κούφος , ρούφος ,

του λίθος και πίθος .

λαϊφος , ούτως ούν, και στιφος , σημαίνει δε την

Στηθίνιον δε μέρος τι του στήθους και εκ του στή- τάξιν .

θους υποκοριστικών στηθίνιον .

Στροβίλιον , ο καρπός.
Στηλιτεύσας, δημοσιεύσας, παραδειγματίσας , ως επι- Στρόβηλος, ο άνεμος, εκ του στρέφω και του ήλα ,ηλω

στήλων των δημοσία προτιθεμένων.

40 και γράφεται δια του ητα.

Στιχώ, και εστιχόωντο , έστι δευτέρας συζυγίας των

Στήριγμα , εκ του στηρίζω , τούτο παρα το στηρ , περισπωμένων, τοθέμα στιχάω στιχώ, στιχάεις στιχάς,

τούτο παρα το στά , ίστημι , στήσω και στήξω.
στιχάει στιχά · οι μεν έν πρωτησι και στατίησι βόεσ

Στηλιτεύω , το θριαμβεύω, εκ τούτου γίνεται στηλί
σιν , αιέν ομοστιχάει" γίνεται εκ του στίξ , στίχος , ο

της και τούτο παρα το στήλη, και σημαίνει τον λίθον , τον
σημαίνει την ταξιν , στιχώ βήμα το στι Ιώτα εκ του

..εν τη κεφαλή κείμενος του τεθνεώτος , ως εκ τού που στιξ , το δε στίξ εκ του στείχω, στείξω , στίξ.

λίτης πολιτεύω.

Στοαι, αι καμάρι, και εξ αυτού Στωϊκοί οι φιλόσο

Στήλας , ορθους λίθους , παρά το ίστασθαι.
Φοι" εκεί γαρ ήν αυτών το διδασκαλείον.

Στη με τον , παρά τον στήσω μέλλοντας σημαίνει δέ τού Στοα , πόρτικος , καμάρα , το στο μικρόν , το λεγόμε

ιστου το στημόνιον.
Α :

50. νον πρόσκλητον, στωικός δε μέγα.
Σταθήναι, στήνει διαφέρει το μεν γαρ στήναι κατά Στοιχεία και ότι συστοιχούσιν αλλήλοις· και εις το

• προαίρεσιν ιδίαν γίνεται το δε σταθηνοι εκ της άλλου γραμμα.
προαιρέσεως , οίον , έστη ο άνθρωπος δι ' αυτού αν- Στόμα , παρά το τέμνω , τέτομα , τόμα και στόμα :

δριας εστάθη υφ' έτερον. ή και νόσων .

ετυμολογείται δε παρα το τα σιτία τέμνειν ' το στο

Στιβαρον , γίνεται εκ του στείβω το περιπατώ και μικρόν διατι; πάσα λέξις , από της στο συλλαβής αρ

τι μετέχει το στιβαρόν , προς το στείβω , οιονεί το
χομένη και δια του ο γραφεται , πλην του στομιύλος , και

πεπιλημμένου και συνημμένον, και ήσφαλισμένον, ήγουν στωμιυλία , και στωϊκός .

το μη έχον έξοχον, μηδέ οπής: το στι ιώτα διάτι; Στόμαχος , σημαίνει τον Φάρυγγα ετυμολογείται δε ,
πολλά γαρ εισιν ονόματα εκ του στείβων , ο β αόριστος ή ότι σιτομάχος τις ών , και τοις σιτίοις μαχόμενος και

εστιβου , εστίβην, και το απαρέμφατον στιβήναι, επει-βο ότι στόμα εστί των χεομένων ή εκ του στόμου και

δή κανών εστιν ο λέγων , τοίς εις ναι λήγουσιν απα- του μηχος, ο σημαίνει την μηχάνην· η παρα το στόμα

ρεμφάτοις ειώθασιν αντιπαρακείσθαι ονόματα εις ρος, και το χέω δι' αυτού γαρ ή τε υγρα και ξηρά τροφή ,

δο» , μιάνει μιαρος , λιπάναι λιπαρος , ούτως oύν στι- προς την γαστέρα χείται,

πη του

.
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Στοχάζομαι, εκ του στείχω, το κατα σύνταξιν σκοπώ Ησίοδέν έστιν ιερα πηγή , θυγάτηρ 'Ωκεανού : η ως

και βλέπω, και βαδίζω στοχάζειν γαρ λέγεται , το τινες φασίν , ότι ομώνυμος ταύτη εστίν η πηγή εν

προς ευθείαν οδον τους λόγους απευθύνειν. άδου , όρκον Φρικτόν αυτόν οι θεοί πεποίηνται , βου

Στοιχείωσις , η πρώτη μαθησις, και δοτική στoιχώ λήσει Διός.

το συμφωνώ, αιτιατική δε στοιχίζω το περικυκλώ και Στύλος , στήκει όλος.
οδηγία και η διατύπωσις. Στυπείον , το τής ελαίας όστούν , παρά το τύπτω το

Στοιχείωσις, ακριβεστάτη επιτομή. πεϊον και στυπείον λέγεται δε και στυπιον " ή παρα

Στραγγαλία , παρά το στραγγαλιώ : έστι στραγξ ,
το τύπος τυπείον και στυπείον .

στραγγός, εκ τούτου γίνεται στραγγαλίζω , και εξ αυ- Στωμύλος, λάλος , πέρπερος , και στωμύλλεσθαι το

του στραγγαλιώ, στραγγαλιάς, η στραγγαλία. το τρανώς λέγειν , και στωμύγματα, τα περιλαλήματα.

Στρατεία , το αξίωμα, εκ του στρατεύομαι στρατεία Συγγράμματα , συντάγματος διαφέρει σύγγραμμα μέν
στρατία δε το στράτευμα , ήτοι το πλήθος το πολεμι- έστιν ο δίχα μέτρου λόγος προσαγορευόμενος πεζός,

καν , εκ του στρατός στρατία . σύνταγμα δε πολεμικών το σύστημα , αφ' ου και συν .
Στρατόπεδον , στρατεύματος και στρατου διαφέρει: ταγματάρχης και του συστήματος αυτών άρχων .

στρατόπεδον μέν γάρ έστιν ο τόπος , εν ω ο στρατός Συγγραφεύς, ιστοριογράφος.

ίσταται , το δε στράτευμα ο στρατός , το πλήθος το Συκάμινον , είδος οπώρας, ουδετέρως μεν ο καρτος,
στρατευόμενον. αρσενικώς δε το δένδρον.

Στρατός , γίνεται παρα το στερίως άττειν , ήγουν Συκάμινον, δια το συγκάμνεσθαι τον σκώληκα λε.
εσφάλλεσθαι , ή παρα το στρέφω, έστραμμαι , στρα- γεται δίχα γαρ του σκώληκος ουδέν έστι.

πτός , ως γέγραπται γραπτος , και στρατός και εύπερί-20Συκή , συκέα , συγχέουσα τις ούσα , και τραχέα σύκον

τρεπτος , η παρα το στερρώς ίστασθαι , στρατός ο δε ο καρπός.

συνεστραμμένος και συνδεδεμένος όχλος . Συκοφαντείν, το ψευδώς τινος κατηγορείν . κεκλή

Στρατηγός, άρχων , τα παρα το άγος συντιθέμενα
σθαι δε τούτο Φασί , παρα 'Αθηναίοις , πρώτον γαρ

άπαντα δια του η γράφεται , οδηγος , αλληγος , oινη- εκείσε ευρεθέντος φυτού συκής της εφημέρου τροφής

γος , αρχηγός , κυνηγός. καλλίστων δε όντων , των παρ' Αθήνησι σύκων , και

Στρεβλος, παρα το εστραμμένα τα βλέμματα έχειν
δια τούτο κωλυόντων εξάγειν τα σύκα εκλεπτoν αυτά

ή παρα το διαστρέφω το συστρέφω. τινες , και εξήγoν έξω τους δε μηνύοντας και Φαίνον

Στρήνιάν , παρά το στερείν, και αποσπών τας ηνίας, τας τους εξάγοντας απεδέχοντο μεν • εξ ών δε έπρατ .

από μεταφοράς των αλόγων ζώων , μάλιστα των υπο- τον , συκοφάντας ωνόμασαν.

ζυγίων. 30Συκοφαντία , λέγεται η ψευδοκατηγορία.

Στρουθίον, παρά το στρουθος , δια το στερρώς θέειν Συκοφάντης, συκοφάντου , ο κανών: τα εις ης δυο .
ήγουν τρέχειν , ή και δια το τρέχειν τον αέρα. ματα , μη όντα σύνθετα παρα το κρατώ, ή κράτος,

Στρουθος , οξύνεται βαρύνεσθαι ώφειλε τα γαρ εις ουδέτερον μη έχοντα , εις ου έχει την γενικήν.

9ος δισύλλαβα μονογενή, Φύσει μακρά παραλήγεται ) : Συβώτης, ο χοιροβοσκός , και τους σύας βόσκων , κατ '

οίον Ξούθος όνομα κύριον, μύθος, κώλος , ξήθος τούτο. επαύξησιν του ο εις ω , συβώτιου διαφέρει δε συβω.

δε οξύνεται εκ της ετυμολογίας, παρα το μετα οίστρου της βουκόλου , ιπποφορβου , οίον , αιγοπόλου , όνο

θέειν τα δε παρα το θέω γινόμενα άπαντα, οξύνον- πόλου.

ται· οίον , αγαθός, βοηθός τούτοις δε συνεξηκολούθη- Συλλήβδην, εκ του λήβω, λήψω, συλλήβδην το ομού

σε και το στρουθός. παρά το λήβω λήψω, και εξ αυτού επίρρημα λήβδην,

Στρουθος , παρά το στερρώς θέειν, κατ' αντίΦρασιν,40 ώσπερ λείχω λίγδην , άκρον επιλίγδην, ως και "Όμηρος,
το μη στερρας θέειν , αλλ' αργώς και παρά το στερεί- ούτω παρα το λήβω λήβδην και συλλήβδην ' ο παθη .

σθαι του θέειν εκ δε του στρουθος γίνεται στρουθίον τικός λήψομαι λήβδην επίρρημα μεσότητος και συλ.

το τι ιώτα ο κανων , τα από των εις ος ονομάτων λήβδην.

δια του τον γινόμενα ουδέτερα , μακρώ παραλήγεται, Σύμβασις, η φιλία , παρά το συνθέσθαι και συνελ .
και δια του ιώτα γράφεται, οίον , σταυρός σταυρίου,

θεϊν .

στρουθος στρουθίον. Συναινώ , εκ της συν προθέσεως , και του αινώ το

Στρουμεντάριος, χαρτοφύλαξ. λέγω , ο σημαίνει το συλλαλώ, και συμβουλεύω.

Στρόφος, είρηται αρσενικώς από του στρέφεσθαι Συμβαλλομάχος , μάχιμος προς φιλονεικίαν.
στρόφος. Σύμβολον, το σημείον και το συμπόσιον.

Στυγνός, μισητός , στύξω , στύξω, αποβολή του ω5οΣύμβολον , δια το συμβάλλεσθαι αισθητόν τι αντί του
στύξ : ή παρα το στεγώ στυγήσω, εξ ου και στυγητός νοητού , οίον άρτος και οίνος.

ο μισητός , και στυγνός εξ αυτού · και έστιν από μετα- Συμβουλή, παραινέσεως διαφέρει συμβουλή μεν γάρ

Φοράς της στυγός , ήτις έστιν εν άδου κρήνη. έστιν εισήγησις αντιλογίαν επιδεχομένη, δια το άδη

Στυγερην , εκ του στυγώ , του σημαίνοντος το φοβού- λον του εκβησομένου 2 και γαρ εάν τις συμβου

μαι και το μισώ , τούτο εκ του Στυγος , ήτις ψυχρό . λεύση , πόλεμον αμφίβολον εισφέρει , διο και έχει τον

τατον ύδωρ έχει. και τι μετέχει το στυγώ προςτο ενιστάμενον παραίνεσις δε εστι συμβουλή αντίρρησιν

στυγός; μυθεύονται οι αρχαίοι, ότι τα μεν αηδη και ουκ επιδεχομένη , δια το εξ αυτής λεγόμενον πάντως

λυπηρα εκ των ψυχρών καθεστηκε , τα ήδέα και τερ ομολογείσθαι αγαθόν , ως oίoν τις παραινέσει σωφρο

πνα εκ των θερμών Στυγός ύδωρ, επειδή η Σπυξ κατα νεϊν , ώσπερ εστίν ομολογούμενον αγαθόν , ουδείς γαρ

Σ

*

Ο Lege : fine dubio : παραληγόμενα βαρύνεται.

ETYMOLOG, T. II.

2) cf. Epiſt. Phalar. et Bruti , edit. Commel. 1597. 8º. p. b,

Kk
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τον

των νυν εχόντων έναντιούται τη παραινέσει , και ταύτα τίθημι , θήσω γίνεται συντεθω , και μετα του στερητι

λέγων , ως αγαθόν το σοφόν. κού και ασυντεθώ , ασυντεθήσω .

Συμβιβώ, εκ του βώ το βαίνω, και κατ ' αναδιπλα- Συνήθης , και σύνηθος, συνειθισμένος δε · έστι δε συντημα .

σιασμόν βιβώ , και μετα της συν προθέσεως συμβιβώ. Συνιελς, το θέμα συνιώ , ο μέλλων συνήσω, οβ αόρι
Σύνθεσις συντάξεως διαφέρει : σύνθεσις μεν γάρ στος σύνιον , και ο β μέλλων συνιω · και το δεύτερον

εστι λόγος έμμετρος : σύνταξις δε λόγος πεζός. συνιελς .

Συμμαχείν, και επιμαχεϊν διαφέρει συμμαχείν μεν Συνομοται , συμπατριασται παρά τον όρκον.

γάρ έστι το συν αυτούς είναι επιμαχεϊν δε , είτε τοϊς Σύνεργος , και συνεργος διαφέρει συνεργος μεν οξυ
αυτοίς , είτε αυτοί ετέροις επιστρατεύοιεν. τόνως και περί το έργον συμπονών: σύνεργος δε ο ομό

Συμμορία , πλήθος ή Φρατρια , από του μέρους , ήγουντο τεχνος και συντεχνος.

οι της αυτής μεριδός. Συνουσίαν , την εν λόγω , αφροδισίαν δε την μίξιν.

Συμφορα, παρά το Φορά: Φοράν γαρ λέγουσιν "Έλλη- Συνοχεύς, και συνέχων τον κόσμον ή και τον οίκον επι

συμβεβηκυία . Συνοχωκότες, συμπεπακότες , μετοχή πρώτης συζυ
Συναμη σάμενος, σωρεύσας και συνάξας , ή θερίσας, γίας των περισπωμένων και το πρώτον ο μικρόν ,,

και αιησάμενος 1) τέμοντες , συναγαγόντες , ή έπαντλη- ποιητικώς έστι γαρ συνόχωκα , και εστι παρασύνθε

σάμενοι , από του αμώ αμήσω , τούτο παρα το αμα , το σύνθετον σύνοχος, τούτο έκ τοϋ συνέχω

και το έω το πορεύομαι. συνεχέω , συνεχώ ρήμα , ο μέλλων συνοχήσω, και παρα

Συνασμένιζε , συνευφραίνου : έστι δε ήδω το ευφραί- κείμενος συνώχηκα το νω μέγα διάτι; το δε ο εις α,

νομαι, ο μέλλων ήσω, ο παρακείμενος ήκα , ο παθητι-20 και τροπή του μακρού εις μακρόν γίνεται συνέχικα ,
κον ήσμαι , ήσμένος , και τροπή του η εις α , και ενη

και η μετοχη συνωχωκως , και η ευθεία των δικών

επιθέσεις της νος , άσμενος , και εξ αυτού άσμε- συναχωκότε , και συστολή ποιητική του πρώτου ω εις

νίζω. ο , ως είρηται συνοχωκότες.

Συνδυάζω , παρά το δύω δυάζω διαφέρει δυάζω και Συνομορία, παρά το όρος , και σημαίνει τον ορισμόν.

συνδυάζω το δια ψιλού γραφόμενον σημαίνει το μεθ' Σύνταξις , εις το άπτω και σύγγραμμα και σύνθετον.

: ετέρου διαλέγομαι , και προσομιλώ το δε ενδοιάζω δια Συνώνυμον , παρα την συν πρόθεσιν και το όνομα, γί

της οι διφθόγγου γράφεται , το διχοστατώ , διχο- νεται συνώνυμον ' έστι δε όνομα το εν διαφόροις πράγ

γνωμώ. μασι το αυτο δηλούν : οον , ξίφος , μάχαιρα.

Συνεδρία , παρά το σύνεδρος γίνεται συνεδρία , εξ ου Συνωρίς , το συνεζευγμένον των ίππων όχημα.

και συνέδριον και συνεδριάζω : τούτο παρά την συνοΣύριγξ, σημαίνει την οπήν των μουσικών αυλών, και

πρόθεσιν και του έδρον τούτο παρα το έζω το καθέ- το πάθος , και την δορατοθήκην · έκ δ' άρα σύριγγος .

ζομαι . Σύρος , σύλος , σύρων συριεί : ό , τε μεν τω ηθει του

Συναινών , συμφερόμενος , ακολουθών. συλήσαι , προς πάντα απεργάζεται ό , τε δε τη κνί.

Συνέτισον , εκ του συνετίζω. πεία ουδέν δωρείται , αλλ' εις εαυτόν σύρει πάντα,
Συνα ορος , η γαμιετη, παρα το συναρηρέναι , η συνάο- όπου πώποτε συλών , συλεί εκ μνημείων , ει μη τα.

ρός τις εστι , και συνομιλος. χιστον εύρη το ειθισμένο κλέμματι.

Συνέξει , από του συνέχω, ο μέλλων συνέξω , και το Συοφορβία , αγέλαι χοίρων,

τρίτον συνέξει , σημαίνει δε το συγκρατήσει. Σύς, ο χοίρος , παρά το ύω το βρέχω , Φιλεί γαρ το

Συνετώς , εκ του συνιείν: ρήμα συνιώ , συνιεΐς , συνιεϊ , ζώον εν βορβόρα κυλίεσθαι.

και το απαρέμφατον συνιεϊν. 40Συρία, κέκληται από Σύρου τινός ονόματος Κύρου , βα

Συνήγορος , παρα το αγορεύω , πάντως δια του ήτα σιλεύσαντος Συρίας.

γράφεται, ούτως ούν και παρήγορος και αλληγορος. Συρία, παρά το τού σύρεσθαι από του κατακλυσμού :
Συνηκα, εκ του συνίημι , ο μέλλων συνήσω , ο αόριστος ως εκ του εναντίου 'Ασσυρία , παρα το μη σύρεσθαι ,

συνήμα και ώφειλεν είναι σύνηκα αλλα πας παρω- και πλεονασμα του σ ' είσι δε οι Πέρσαι 2) , εκείσε

χημένος ενεργητικός απο φωνήεντος άρχόμενος και από δε ουκ έστι θάλασσα.

φύσει μακράς τον αυτόν τόνον φυλάττει και εν τη Συρρείσης , συρρευσάσης.

συνθέσει , οίον ήκα συνήκα" πλην του οίδα σύνοιδα Συρφετους, Φρυγανώδεις , κοπρώδεις λόγους.

τούτο γαρ απο φωνήεντος και από φύσει μακράς αρξά- Σύριγγες , πανδούρια εκ καλάμων.

μενον , εν τη συνθέσει αναπέμπει τον τόνον. Σύστρεμμα , στασιαστών πλήθος.

Συνηροφής, εκ του ερέφω το στεγάζω , εξ ου και οΣύφιος, τόπος , ενώ οι συφες τρέφονται.
οροφή , και κατάσκοπος τόπος. Συχνα, συνεχή , πυκνά.

Συνημμένον , μετοχή το θέμα συνάπτω, ο μέλλων Σφαδάζοντες , μετοχή εστι , από του σφαδάζω, και

συνάψω , ο παρακείμενος συνηφα , ο παθητικός σύνημ- σημαίνει το βράζω, όπερ 'Αττικοί επί του χαλεπώς

μαι , η μετοχή και συνημμένος, και το ουδέτερον συνημ- λέγουσι φέρειν , και σχετλιάζειν. Ξενοφών επί του αλ

μένον. γεϊν ένιοι δε το σπερειν εκδέχονται , οι δε το χαλε

Σύνθεο , προστακτικός μέσου αορίστου δευτέρου , εκ του πώς φέροντα πηδάν, οι δε απλώς το δυσφορεϊν γίνεται

θού προστακτικόν έθου, και διαλύσει της ου διφθόγ- δε παρα το σπω σπεύδω,. και εκ τούτου σπουδάζω

γου έθεο , και το προστακτικών θεο και σύνθεο . αποβολή του υ και τροπή του και εις α και του πεις Φ,

Σύνθετον , το εξ ετεροειδών πραγμάτων συγκείμενον . σφαδάζω» και εις το κεκληγώς.

Συντέθηκα , παρά το εκ της συν προθέσεως και τούβοΣφάλλω, εις το ασφάλεια.

9
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Σφαίρα , παρά το αίρα , οιονεί εις ύψος πετωμένη.. Σφυρον, το επάνω των αστραγάλων έν κύκλω πέλμα

Σφαιρωτήρ , το λεγόμενον χωρίον σφαιρωτηρ δε λέ- παρα το συνεσφίχθαι τα άρθρα , τη συνηθ'.. και

γεται , επειδή το δέρμα πολλάκις κυκλοτερες απεργκ- τοϊς νευροΐς.

ζόμενος ο τεχνίτης τούτου τέμνει . Σφυρα, τα απολήγοντα μέρη προς τα αστράγαλα και
Σφακελλίζοντες, διασπώντες , πηδώντες . εκ πλαγίων εξέχονται της μνήμης και της περόνης

Σφάκελλος, σφιγμός και παλμος , και η του μυελού είρηται δε μεταφορικώς , από των χαλκευτικών σφυρών.

σήψις σφακελίσκος λέγεται . Σφύριον , και επισφύριον κτητικόν , και γίνεται εκ του

Σφαλερα , επικίνδυνος. σφυρών σφύριον , και ο ποιητής , αμφί δέ μιν σφυρα
Σφέας , εαυτούς : άρα το σφέας κατα πλεονασμόν έστι τύπτες διατι προπαροξύνεται και τα δια του τον υποκο

του ε , ή το σφάς κατα συναίρεσιν , και λέγομεν , ότιΙο ριστικά , ει μεν ωσι δικατάληκτα , προ μιάς έχουσι τον

το σφέας κατα πλεονασμόν γίνεται του ε , δια τον κα- τόνον · ει δε τριβραχέα προπαροξύνονται , οίον, θρόνιον .

νόνα τον λέγοντα , καθόλου εν τοις πληθυντικούς αριθ . τόπιον , ούτω και σφύριον · το ρι ιωτα Γιατι ; τα δια

μοϊς ή του τρίτου προσώπου αντωνυμίααρχομένη από του ιον ουδέτερα τριβραχέα και προπαροξύνεται , και

του σφ, εν δισυλλάβου 1) κατά το δεύτερον και τρί- δια του ιώτα γράφεται .

του πρόσωπον του πρώτου και δευτέρου προσώπου, οίον ΣΦώε , αυτους , ήγουν τους δύο αντωνυμία δυϊκή τρίτου

ημείς , υμείς , σφεΐς , ημών υμών σφών, ημίν υμίν προσώπου πτώσεως αιτιατικής μόνης" διάτι ουκ έστιν

σφίν: ούτω και ημάς υμάς σφάς : ώστε κατα πλεονασμόν ορθή και αιτιατική , αλλά μόνη αιτιατική και διότι ορθή

εστι του ε, επί του σφέας , από του σφας γεγονότος. πτώσις ουδέποτε αναδίδωσι τον τόνον · οίον , νωι , σφως

Σφέλας, το υποπόδιον, παρα το σφλάσθαι εις αυτό τούτο δε οξύνεται και αναδίδωσι τον τόνον , διο απελεί.

τα γόνατα, ό εστι θλάσθαι και κάμπτεσθαι εν τω2ο ψεν η ευθεία , και εστι μόνης αιτιατικής.
καθέζεσθαι. Σχέδιον , το εξ ετοίμου και πρόχειρον γινόμενον.

Σφέτερος, οικείος , ίδιος ή αλλότριος. Σχέδιος, εκ του σχεδον επιρρήματος και γράφεται

Σφενδόνη, παρα το σπένδω το αναιρώ και θυσιάζω, δια του και ως το μινυνθάδιος : τα γαρ διά του 1ος

εγω γαρ ήδη σπένδομαι , σπενδόνη και σφενδόνη ή προπαροξύτονα , παρ' επιρρημάτων γινόμενα , δια του

παρά το σφάζω , ή παρα το σπένδω. ιώτα γράφεται , σχεδόν , σχέδιος , σχεδιάζω.

Σφηνοπώγων , ο σπάνος , εκ του σφήσω , κατα τρο- Σχεδόν, παρά το σχέθω, το κωλύω, σχεθών και σχε
πην του π είς Φ . δόν » σημαίνει δε το εγγύς · ετυμολογείται δε παρά το

Σφετεριζόμενος, ιδιοποιούμενος το αλλότριον, εκ τού σχέσιν έχων άλλη προς άλλον .

σφέτερος σφετερίζω: το δε σφέτερος εκ του σφών γε- Σχεδία, είδος πλοίου , της αυτοσχεδίου πλησθείσης :

νικής του πρωτοτύπου , και εκ τούτου σφετερίζω. 30 σχεδία γαρ ουκ έχει πηδάλιον.

Σφήκωμα , παρά το σφηκώ σφηκώσω τούτο παρα το Σχέσει, φιλία , εγγύτητι , παρά το σχεϊν εκείθεν και

σφώ σφήσω , σημαίνει δε το κρατώ , ου και παρακείμε- προσχεϊν παρα το εγγύς είναι.

νος έσφήκα , έσφημαι , και κατα πλεονασμών του και Σχετλιαστικόν , από του σχώ το κρατώ" και το τλώ
σφηκω , κατα συστολήν της αρχούσης . το υπομένω.

Σφηνούται , σφάττεται , στρεβλούται. Σχέτλιος , αγνώμων, άδικος παρά το σχέθω το κω

Σφήγγα , υψις , κρικελλ'. λύω , και το λίαν ο επισχέσεως άξια έργα ποιών.

Σφόδρα , επίρρημα επιτάσεως, από του σχώ το κρατώ, Σχετικον , το πρός τινα "σχέσιν έχον και εγγύτητα :,

και του δρώ το ποιώ, σχόδρα και σφόδρα " σημαίνει τα δε σχετικά των πρός τι λέγεται.

δε το πολύ και απο το σπώ το κατασπώ , σπόδρα και Σχέσεις , μετουσία , συνάφεια σχέσιν δε λέγομεν την

σφόδρα και εις το πρώτα . 40 προς τόδε διαθεσιν και συνήθειαν σχέσις δε και η εκ

Σφόδρος, όνομα αρσενικόν , εξ ου παρήχθη και το τόπου, και η εις τόπον, και η εν τόπω" Ιστέον , ότι σχέ

σφοδρώς επίρρημα . σεις ανθρώπων εισίν έξ: του πρώτου , προς τους τρείς :

Σφραγίζω, εκ του σφραγίς , τούτο δε εκ του ασφαλές ως είναι τρείς τέως σχέσεις του δευτέρου προς τους

και κατ' αφαίρεσιν σφαλίς , και μεταθέσει του λείς ρ, δύο , ως είναι πέντε τους τρεις προς τον ένα και συμ

και πλεονασμά του γ, σφραγίς : το δε ασφαλής εκ τού βαίνει των δ, εξ είναι τας σχέσεις , των δε ε ,

σφάλλω, σφαλής και ασφαλής , μετα του στερητικού α, θρώπων είναι τας σχέσεις .

και μη εσφαλμένος. Σχήμα, παρά τον σχήσω μέλλοντα και εις το μορφή.

Σφραγίζω, εκ του σφραγίς , τούτο δε εκ του σφαλής. Σχοίατο , ως το δευοίατο..

Σφριγoύσιν, ακμάζουσι , και ώσπερ διεσφινωμένοι εί- Σχοΐτο, απόσχοιτο , διότι ανεβίβασε τον τόνον ; τα

σιν υπό πικρότητος και ακμής και παρ' Ιπποκράτειο του δευτέρου μέσου αορίστου δισύλλαβα υπάρχοντα,
δε το σφριγαν το ακμάζειν λέγεται δηλοί δε και το κατά το δεύτερον πρόσωπον δια του οιo εκφερόμενα,

περιπέτανται , η περιτείνονται και μάλιστα επισφα- οίς ακολουθούσι και τα τρίτα πρόσωπα , αναδίδωσι τον

λης , και οίον σύσωματoύσιν" ένιοι το σφρίζουσιν , τόνον , οίον θοίτο απόθοιτο , σχοΐτο απόσχοιτο και

υγιείς τυγχάνουσι.. τα ανακόλουθα έσχηματισμένα και τότε πρόοιτο και
Σφαραγεύντο , ήχον προίοντο , ονοματοπεποίηται η καθριτο · και εις το δευοίωτο.

λέξις · ένθα και ο βρόχος και την φωνήν ασφάραγος Σχοίνος , όνομα, παρα το σχώ, το κρατώ , και εκ
καλείται . τούτου σχόνος και πλεονασμό του Ιώτα σχοίνος , και εκ

ΣΦρυγμος , παρά το σφύζω, το σημαίνον το άλλομαι . τούτου όνομα σχοινίον , σημαίνει δε το βούλλον.

Σφυρηλατώ, και δινηλατώ , φυρήλατος , σφυρ' εληλα- Σχοίνισμα , ο κλήρος , και μέτρον ιδού παλαιον , παρα

μένος , χωνευτής. βο το σχοινίω , και μετρείται τηνγην.
Kk 2
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του σχοίνος.

Σχοίνος , μέτρον γεωργικών , εξήκοντα σταδίων. μενει πάλιν. και ως λέων εχάρη επι σώματι κύρσας"
Σχοινοφόρος, εκ του σχοίνος και του Φέρω το δε το δε του ζώντος δέμας , δείται γυναικι , παρα το συν

σχοίνος , παρά το σχω σχήσω" σημαίνει δε τρία , την
δεδέσθαι αυτό · όθεν και σκήνωμα.

"Ασωπον δ' έκοντο βαθύσχοινον και μέτρον Σώμα, δια το σώον αίμα και άμα ή παρα το σήμα ,
γεωμετρικον Περσικόν, ο και παρά Πέρσαις παρασάγ- 8 ' σημαίνει τον τάφον , κατά τον Πλάτωνα , τάφος

γης καλούμενος ) : λέγεται δε από μεταφοράς και η γάρ έστι το σώμα της ψυχής : δικήν γαρ τάφου εν.

κατευθυντηρία, καθώς και ο ψαλμωδός Φησί , την τρί- θάπτεται η ψυχή τω σώματι τροπή του μακρού εις

βον μου , καιτην σχοΐνον μου, συ εξιχνίασας το σχοι μακρόν γίνεται σωμα " δέμας λέγεται επί εμψύχων,

διφθόγγω διατί; τα δια του οινος δισύλλαβα δια σώμα δε επί αψύχων · ο δε ποίητης είπων, ώστε λέων

του υψηλού γράφεται , οίον , Φρύνος, θρήνος , πλήνιο εχάρη μεγάλων επι σώματι κύρσας, το δε εναντίον εί
ρηκε , και είπε το σώμα επί εμψύχων , Φασί γαρ τον

Σχολάζω, παρά το σχώ το κρατώ , σχάζω , και εξ λέοντα νεκρού σώματος μη άπτεσθαι· το δε μεγάλα

αυτού γίνεται σχαλάζω, και τροπή του και εις ο , σχο- επι σώματι κύρσας , εστίν ο τρόπος αντίπτωσις , αντί

λάζω , το εν τη διακρατήσει διαγω · εκ τούτου δε γί- του μεγάλου σώματος επιτυχών και εις το δέμας.

νεται σχολη και σχολαστικός. Σώμα , οιονεί δόμα της ψυχής , όθεν και σκήνωμα.

Σχολαιότερον , κρεμαιότερον, από του σχολη σχο- Σώμα, δια το σώον άμα συν αίματι όν σώον αίμα

λαϊος , ρώμη, ρωμαίος , από δε του σχολαίος σχο- εν τω άμα είναι τα μέρη.

λαιότερος το δε σχολή παρα το σχώ , συντάσσεται Σωρος , από του εν αυτή σωρεύεσθαι τα σώματα ή" :

μετα αιτιατικής έστι δε επίρρημα , αντί του ηρέμα. παρά το έσω ωρείν , ό εστι φυλάττειν , σωρεύω, σω

Σχολαστικός, δια το σχολάζειν τοϊς αστικούς , ή τω2ο ρος , ως φωλεύω φωλεος , σορός και των λειψάνων, η
δικαίω. παρα το σεσηρέναι τα σώματα εν αυτή η παρά το

Σχολή , ουκ ο τόπος , εν ώ σχολάζονται παρα παίδευ- είρω το κωλύω σορος ή κωλυτική.

σιν , ουδ' αυτή η εν λόγοις ευμουσία και διατριβή : Σωρεία , εκ του σώ και του ωρώ , το φυλάσσω.

αλλ' ήν οι πολλοί καλούσιν ευκαίρειαν· βάρβαρον και Σώσον με, του ρύσαι με διαφέρει σώσον νόσων και
γαρ αντί του σχολεϊν λέγομεν ευκαιρείν : σχόλη η πειρασμών ρύσαι αιχμαλωσίων και των δαιμόνων .

αργία. Σακος, βροχος ισχυρός.

Σχολείον , δια το σχολάζειν τη διδαχή.

Σχόλιον , δια το κατα σχολήν παρατίθεσθαι προς σια- Σωρηδών , αναριθμήτων επι το αυτό.

Φεστέραν ερμηνειαν των δυσνοήτων ονομάτων ή δημά- Σωρός , επί των λίθων και σίτων , και λοιπών των
των επί τοϊς λογίοις . 30 συναγομένων : το σω μέγα , επί δε του τάφου το σο

Σωφρόνως , δικαίως. μικρον , προς αντιδιαστολής του επί των λίθων , και

Σχόμενος , και ανασχόμενος, το θέμα σχώ : μέσου εκείνο δια τούτου και εις το ακτίς .

παρακείμενον ούκ έχει τα γαρ μονοσύλλαβα βήματα, Σωτηρία, δια το σώον τηρηθήναι .

μέσου παρακείμενον ούκ έχoυσι. Σωφροσύνη , δια το σώα Φρονείν ή παρά το σώμα

Σωκράτης, από του σωω, δ σημαίνει το υγιαίνω , και Φρουρείν από ρύπου και εις το παρθενίαν.

Σώφρων , και απαθής πορνος δε ο ηδονής αλισκόμενος ,

Σώμα, παρά το σήμα , και σημαίνει τον τάφον , τάφος τοϊς δε λογισμούς υπεραγωνιζόμενος .

γάρ έστι το σώμα της ψυχής , τροπή του η εις ω , Σω , σημαίνει εξ σώ το κινώ , σώ το έλκω , σα το
οιονεί σήμα καί τάφος της ψυχής. ' Αρίσταρχος δε ση- υγιαίνω σώ το σείω · σώ το σεύω , σεύονται σω

μειούται τούτο τη διπλή , ότι σώμα ουδέποτε λέγει ωδεηο σώος.

επί ζώντων , αλλ' επί νεκρών " σώμα δ' οίκαδ ' εμόν δό Τέλος του Σ στοιχείον..

ον

το κρατώ.

ΑΡΧΗΑ Ρ Χ Η ΤΟΥΤ Ο Υ Τ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.
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Tα, εις το ήττον. χήλιον δέσμιον , κόσκιον : παρα το ταίνω ρήμα , όπερ

Ταξω , εις το οίστοι. διπλασιαζόμενον γίνεται τιταίνω.

Ταίγε, άρθρον , η ευθεία των πληθυντικών Δωρικώς : Ταινία, διάσημα κεφαλής ιερέων' το βήμα ταινιώ ται
και λέγομεν ότι τα σύμφωνα άπερ έχει η ευθεία των νιοϊς .

δυϊκών, θέλει έχεις και η ευθεία των πληθυντικών, Ταλαιμοχθος, ταλαίπωρος και επίπονος είρηται, ως
οίον , Αίαντε έχει το ντ , και Αίαντες , λάχητε, λά- Διογενιανός , παρά το τάλας και την ώραν ταλάωρος

χητες ομοίως και επί των άρθρων , των ξύλω τα και ταλαίπωρος .

ξύλα, ούτω και τα Μούσα ται Μούσαι , και τα ται· το Ταλαίπωρος, εκ του τάλας και του τάλας και του

γε σύνδεσμος παραπληρωματικός. 5ο πώρος , ο λίθος , γίνεται ταλέπωρος και ταλαίπωρος ,

Ταγανον , τήγανον. ο κακοπαθών περί την εργασίας των πόρων,

Τακείς , εκ του τήκω , ο β αόριστος ότακον , ο παθη- Τάλαντον , το υπερβάλλον , παν σταθμιζόμενον μέ
τικός ατάκην , η μετοχή και ταχείς . τρον , κατα δε τον λιτρισμον ρκε λιτρων υπάρχει του

Ταβερνεία , καπηλεία. δε ταλάντου το εκατοστον είκοστον ε , λίτρα μία ή δε

Ταινιον , Αττικώς την στηθοδέσμην , τουτ'έστι περιτρα- μία λίτρα ιβ ογκιαν υπήρχε η δε όγκία είχε

1) cf. Roland . « . κife . P. 1. p. 255.
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εταρα :

στατήρας δύο : ο δε στατήρ ήμισυ μέν έστιν όγκίας, εισιν , οι εκ του ετέρου μέρους μάλλονέχοντες αμφι

έχει δε δύο δίδαγμα : τάλαντον σημαίνει τέσσαρα " το τάπητες δε οι εξ αμφοτέρων των μερών.

ζύγιον, τον σταθμών , το βάρος , και το χάρισμα. Τα ωραία , έστιν ώρα, και σημαίνει τον ενιαυτόν· και
.. Τάλαντον , τον ζυγόν παρα το ταίνω ρήμα , όπερ εκ τούτου γίνεται το ωραίον , του ωραίου , οίον κατα

κατα διπλασιασμόν τιταίνω και ως φαίνω φαντος και διδούν κατά τον καιρόν του ενιαυτού καρπόν.

άφαντος , χραίνω χραντος , ούτω και ταίνω ταντος , και Ταράσσω , παρα το αράσσω, και κατα πλεονασμόν του
ουδέτερον ταντον, και πλεονασμό της αλ συλλαβής τά- τ, ταράσσω και εκ τούτου ταραχή.

λαντον , και συνθέσει ατάλαντον , αντί του ομοτά- Ταπεινός, δια της ει διφθόγγου γίνεται ως παρα
λαντον .

το όρος ορεινούς , ούτω παρα το έδαφος γίνεται εδα

: Ταλας, τάλαντος , ο κανών : τα εις ας ονόματα πε-10 Φεινός , και κατ' αφαίρεσιν του ε, δαφεινός, και κατα
ριττοσυλλάβως κλινόμενα , τριγενή δια του ντ κλίνε. τροπής του και εις τ , και του φ εις π , ταπεινός » ή

ται · οίον , μέλας μέλαντος, ούτως ούν και τάλας τά- παρα το πέδον γέγονε πεδεινος και εν υπερβιβασμό
λαντος ή δε συνήθεια εκράτησε , δια του και μόνου έκ- του ε εις α παδεινος , και τροπή του και εις το ταπεινός

Φέρεσθαι πρόσκειται περιττοσυλλάβως, δια το μέγας ή παρα το πατώ γέγονε πάτος , οιονεί και πατούμενος
μέγα , λάας λάα · το θηλυκόν τάλαινα τα δια του τόπος , και εκείθεν ταπεινός , οιονεί ο υποστρωμένος :

αινα υπέρ δύο συλλαβας προπαροξύνεται: θηλυκών ή παρα το ταπης τάπητος γέγονε ταπειτανός και κατα

δια της αι διφθόγγου γράφεται · οίον μέλαινα , θερά. συγκοπην ταπεινός και παρα το τάφης ταφεινός και .
παινα , θέαινα , λέαινα.

ταπεινός : το πει διφθόγγω τα μέντοι εις νος οξύ

Ταλαπείριος , δια της ει διφθόγγου γράφεται και τα- τονα , δια της ει διφθόγγου γίνεται , ει μη καιρον ση

λαίπωρος " ή παρα το τηλόθεν πεπειρακέναι εστι τα-20 μαίνουσι.

λάτερος , και πλεονασμό του ιταλάπειρος" ή παρα το Ταρ, σύνδεσμος , ισοδύναμος του άρα και δή.

κλώναι και την πείραν γέγονε ταλαπείριος , οιονεί ο Ταραντος, τάραχος εντός ή εκ του τείνω το κατα

πολλήν πείραν υπομείνας , τουτ'έστι πολύπειρος ών. πονώ , η βλάπτω , η καταπεπονημένη , ή βλαβείσα.

Ταλθύβιος , όνομα κύριον , κήρυξ Ελλήνων το βι Ταραχή , δια το ράον χείσθαι τον νούν και εις το
ιώτα διάτι ; τα δια του ιος κύρια υπέρ τρεις συλλα

βας προπαροξύνονται , και δια του Ιώτα γράφονται, Ταραχώδους , η ευθεία ταραχώδης η παρά το τάρα

χωρίς των παρά το κλεος , και των από των εις ευς, χος, τούτο παρα το τραχύς, δαχία και τραχία " και

οίον Προκόπιος, Γεώργιος" πρόσκειται υπέρ τρεις συλλα- γαρ οστωδης η δαχις : το χω μέγα διάτι ; τα δια του

βας , δια το 'Αρειος παρά το κλεος, δια το Ηράκλειος, ωδης.

από τών εις ευς δια το βασίλειος. 30Ταριχευτος , εκ του ταριχεύω , τούτο εκ του τάρι

Ταλας , παρά το τάλλω το κακοπαθώ, και ατάλλων , χος : το ρι ιωτα διάτι ; τα εις χος , ου θέλουσι δι

ο μη κακοπαθών : το δε τάλλω κατα συγκοπήν γίνεται , φθόγγω παραλήγεσθαι" σωτήριχος , ιαμβιχος , τάρι

τλώ , μονοσύλλαβον. χος , δόλιχος το όσπριον , δολιχον τα μακρόν: τάρι

Ταμεν , έκοψεν, αόριστος δεύτερος , το βήμα τέμνω , το χος σημαίνει δε το πεπασμένον λαρδίον γίνεται δε

δε τάμνω Δωριείς όφρ' ο γέρων ίπποιο παρηορίας απέ- παρά το γάρον γάριχος και ταριχος.

ταμνε ) : ο μέσος παρακείμενος τέτομα διατι μη το Ταφων , εκπλαγείς , θαυμάσας , εκ των τάφων ή με
μ ; ει δε δια δύο αμεταβόλων , δια του προτέρου. ταφορά και γαρ ημείς ορώντες τους τάφους έκπληττό

Ταμε τον , παρά το ταμιεύω , τούτο παρα το ταμίας, μεθα το μέλλον δεινόν θαφων δε Ίωνικώς λέγεται,

τούτο παρα το τέμνω ταμείον 2) δια της ει διφθόγ- κατα τροπήν τού 9 εις τ , αυτοί γαρ τα δασέα εις

γου η παρά τέλευτος συλλαβή· η δε δευτέρα δια τούρο ψιλα τρέπουσιν , οίον θαφων ταφών , νύν εκ του
Ιώτα επεί και ταμίας , και αργυροταμίας. θήπω ενεργητικού και το ψιλον εις δασύ , ως το επι

Ταμας, ο Φύλαξ, ο δεσπότης , κυρίως δε ο κελλάριος, ορκήσαι έΦιορκήσαι φασιν · οι αυτοί δε και το 'Αθα

παρα το τέμνω , οιονεί το αποτέμνείσθαι , και αποκε- μας κατ' αφαίρεσιν τού α , και διπλασιασμό του μ,

χωρίσθαι , και αφωρίσθαι αυτή την του οικείου εξου- και τροπή του και εις τ , Τάμμας λέγουσι , Τάμμεο
σίαν . θυγατρός. Καλλίμαχος εν β αιτιών 3 ).

Ταμόντες, ποιήσαντες. Ταρβος, Φόβος , τρίσι παραγωγαίς ο Ηρωδιανός τούτοó

Tανεως , όνομα βαρύτονον γίνεται δε παρα το τείνω, υπέλαβε : πρώτον εκ του ταράσσω τάραβος και συγ

το τανύω, τέτακα, και εξ αυτού τάνεως : άκλιτόν έστι : κοπή τάρβος * δεύτερον δε ότι εκ του τρέπω , ο β

σημαίνει δε όνομα τόπου , εκ τού τεταμένον παρ' αόριστος έταρτον , τάρπος , και τροπή του π εις β,

Εβραίοις" και πόθεν γίνεται Τάνεως ; ουκ έχει. διά-σο ταρβος , οι γαρ ευλαβούμενοι φεύγουσι τρίτον έστι
τι; διότι εθνικόν έστι. τείρω το καταπονώ , ο β αόριστος έταρον , τάρος και

Ταξιάρχης , ηγεμών , στρατοπεδάρχης. πλεονασμά του β τάρβος και δημα ταρβώ · ταρβή

Ταξις, διάφορα σημαίνει την ακολουθ'.. τον ορισμόν,

των εποφειλομένων χρημάτων καταβολήν , το στρατιω- Τάρταρα , τα διήκοντα μέχρι των εσχάτων της γης.

τικόν σύνταγμα , εξ ου και ταξιώται και ταξί. Ταριχος, ούτως ή χρήσις. 'Αλεξίων δέ φησίν , ότι
διον . από τού εν τη ταριχεσία ιχνεύεσθαι γελοίως η

Τάπης , παρά το θαλπω θάλπης , και αποβολή του λ, και γαρ ταρίχεια απο του ταριχος γέγονε ήσθω ούν ως

και μεταθέσει του και εις τ , τάπης " σημαίνει δε το τινες παρο το σηρεϊσθαι και ίσχνεσθαι και γαρ

επεύχιον , ήγουν ταπητον. " ηΤάπητες, και αμφιτάπητες διαφέρει : τάπητες μεν ούνος σκας λέγεται το έπεσχισμένον σύκον και ισχαθεν
ταριχος.

.

TH

GAYTE .

>

1 ) 11. VΙΙΙ , 87 2 Les ταμιείον . 5) Pr. inedisum .
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Ταρπη, και αυτό βέλος έν εις τας τάρπας λέγειν ρί- Τάφος , σημαίνει το γινόμενον , πως δεί πένειν επί τη

πτειν κοφίνους μεγάλους , η νεκροφορικα αγγεία, των αρχόμενου τιμή , συ δε κεν τάφου αντιβολήσεις ,

παρα το αίρειν τι : αίρω ουν ο μέλλων αρώ , εξ αυτού και ο επ ' αυτούς αγων Πατρόκλης τάφου μνημήίον αυ

άρη , και πλεονασμό του π , άρπη και τάρπη.
του ταφιά · ουδέποτε αυτών του καθ' ημάς σήματος

Ταρσος , στηθος ποδός.
εκτίθησιν , αλλα τύμβον αυτού και σήμια τίθησι και

Ταρσος , πόλις Κιλικίας , ήν φασίν , ο Περσεύς εκ τού εκπλήξεως την λέξιν · τάφος δ' έλε πάντας Αχαιούς :

ίππου καθελθων , και πήξας τον ταρσον του ποδος εν
και πόλιν η νήσον ξείνος δ' ούτος έμος πατρώίος εκ

τη γη ώκοδόμησε , και εκάλεσεν αυτήν , εκ του ιδίου Τάφου εστί και σημείον τι εν θυτικώ.

ποδός.

Τίσις , η ποινή από του τίω τίσις δε η τιμή , από του

Ταρσος , καλαθίσκος , ο εν τοίς τυροκομούσιν εκτυπού-το τίω .
μενος τυρος, και τάλαρος , και ψυγος , και ψυκτηρ, διότι Τειχεσίτλητα, και πάντοτε τους τείχεσιν προσπελά
εν αυτώ το γάλα ψύγεται : ταρσος δε παρά το τέρσαι, ζων , πορθητα· έαν δε δια του β γράφεται , και τα τεί

τουτ'έστι ξηράναι.
χη καταβάλλων .

Ταϋ , ότι τεταμένους έχει του στοιχείου τους χαρακτή- Τείχος , παρά το τεύχω, το κατασκευάζω, γίνεται τευ

ρας και τας εκτυπώσεις , απο γαρ της άνω μακράς, χος , και τείχος , κατα τροπήν του ο εις ' άλλως τε

και του ιώτα το γράμμα εστί : ένθεν και ταως , τε- δια της οι διφθόγγου γράφεται , επειδή αντιπαράκει

ταμένα έχων τα πτέρα τον δε του αλιροθίου πέλε- ται αυτό το τείχος τα δε έχοντα το ο αντιπαρακεί

κυν , φησί , μιμησάμενος , ενετυπώσατο το γράμμα. μενον έχουσι το ε εγκείμενον , οίον , λείβω λοιβή , πεί

Τεθηποτα , εκ του θήτω ο μέσος παρακείμενος τέθη
θω πέπoιθα , λείπω λέλοιπα , σπείρω σπορα , φθείρα

πα , και η μετοχή τεθηπως , και Αιολικώς τεθηπότα. 20 φθορά ούτως ούν και τείχος τοίχος.

Τάφος, μνημείον , όπου αποτίθενται τα λείψανα, Τέκνον, ότι υπο των γονέων ετέχθη , τέκον , τέκανον ,

παρα το θώ τιθώ , παράγωγον θάπτω , δηματικών και αποβολή του α τέκνον τέκνον , παρά το τέκω τε

όνομα θάπτος , τροπή του και εις τ , και του π εις Φ, κος ας νέμω νόμος . ούτω και τέκνον .

και αποβολή του το περιττόν γάρ έστι το τ , εν τω Τεκμηριούσθαι, σκέπτεσθαι, Φράζεσθαι, από του τε

βήματι ούτω Φιλόξενος εν τω περί μονοσυλλάβων ρη- κμηριώ , τούτο παρα το τέκμωρ τέκμωρος , τεκμηριώ ,

μάτων.

και τροπή του ω εις η τεκμηριώ · το δε τέκμωρ παρα

Ταυτότητα , απαραλλάκτου και φυσικής κοινωνίας. το τέκω , τέκωρ και τεκμαρ σημαίνει δε δύο , το τέ

Ταύρος , παρά το γαλω το γαυριώ γίνεται γαύρος , και κνον , και το τέλος" συντάσσεται μετα αιτιατικής και

τροπή του γ εις τ , ταύρος παρά το τανύω και το εις το σημείον .

ουρα , τανύουρός τίς έστι , και κατα συγκοπήν ταύρος.30Τείρω , σημαίνει δύο : τείρω το καταπονώ , και τείρω

σημαίνει δε τρία " το ζώον , και τον υπο των όρχεων του το κόπτω, εξ ου και απειρης , και ατέραανος και έτει

πον , και το αστρον.
ρεν

Τάφος , πόθεν παρήχθη από του θάπτω , και κατα Τείρεα , άστρα , παρά το τείρειν το καταπονεϊν .

Ίωνικής σύνταξιν , και μεταθέσει του 9 του δασέος Τέλος, σημαίνει έξ : το πέρας και το τέλος το διδόμε .

είς ψιλόν τ , και του π του ψιλού εις δασύ φ, τάφος, νον τώ βασιλεϊ , και το δαπάνημα , όθεν και πολυτε .

τόπος αφώτιστος.
λές, το πολύ ανάλωτον , και την αρχήν ήγουν το άρ

Τάφρος, όρυγμα , ο τράφος , παρά το αίρω το κου- χειν , οι εν τέλει ήγουν εν αρχαίς, και οι εν αξιώ.

φίζω, και μετα της από προθέσεως αφαιρώ, εξ αυ- ματι " και το τάγμα , και την εορτήν.

του άφαιρος , και συγκοπή άφρος , και κατα προσθή- Τελαμών , και αναφορεύς του ξίφους , παρά το τάλασσα

κην του τ, τάφρος " παρα το αφαιρείσθα εξ αυτής τομο ταλαμων , και τροπή του και εις ε τελαμών και ο ανα,

χωμα.
Φορείς της ασπίδος , ό έστι πλατύς εμάς , αφού ήρτη

Τάχα , επίρρημα μεσότητος , αντί του ταχέως , και τα- ται η ασπις , από του τείνεσθαι τον ιμάντα.

χιστα , ομοίως : βαρύνεται για τον κανόνα τον λεχθέν. Τελείς, καθ' ημάς δημα , εκ του τέλος τελώ· το τέλος

τα εις το μηρα " ούτω και το τάχιστα το χις ιώτα, παρα το έω το πληρώ , έλος και τέλος η παρά το

τα εις των συγκριτικά , μεταβαντα εις υπερθετικα : τίω το ανταποδίδωμι , και το έλω το λαμβάνω τίελος

και τα εξής.
και τέλος το τέλος σημαίνει τρία το τάγμα αίψα

Τετναίη, αντί του αποθάνος, ευκτικόν έστι το σήμα δ' επί Θρηκών τέλος άξον ιόντες " σημαίνει και το πλή

τέθνημι , δευτέρας συζυγίας των εις μι, εξ ου και το ρωμα , ουδ' ούτοι όσον έχον τέλος σημαίνει δε και το

προστακτικών του ενεστώτος , τέθναθι : ότι δε έστιν ενε- πράγμα , ου γαρ εγω φημι χαριέστερον τέλος.

στως το τέθναθι, δείκνυται εκ του βραχύ είναι το αποτελετή , η θυσία , παρά το τέλειν μαι μυείν , ήγουν

ει γαρ ήν δεύτερος αόριστος , ώφειλεν είναι μακρόν: τελείσθαι και μυείσθαι .

αεί γαρ ο εις θι προστακτικός αόριστος , μακρά παρα. Τειρεσίας , όνομα κύριον μαντεας γράφεται δια δι

λήγεται λοιπόν τέθνημι , η μετοχή τεθνας τεθνάν- φθόγγου ή γαρ παρα το είρω γέγονεν ειρεσίας και

τος , και το ευκτικου τεθναίην , το δεύτερον τεθναίης , πλεονασμό του τ, Τειρεσίας ή παρα το τείρεα και ση

και το τρίτον τεθναίη ο προϊσ' εκ τεθνω 1) , τούτο εκ μαίνει τα άστρα , πολλάκις γαρ οι μάντεις εκ των

του θνώ , και κατ ' αναδιπλασιασμόν τεθνώ.
άστρων τι λέγουσιν ή παρα το τείρεσθαι , το καταπο

Τέθριπποι , τετράιπποι , και κατα συγκοπήν τέθριπ. νεΐσθαι , οιονεί , ο καταπονούμενος , εκ της στερήσεωςο

των οφθαλμών τυφλός γαρ ήν.
* εθρυμμένον, σημαίνει το κατακεκομμένον , εκ του Τελείω, βαρύνεται, εξ ου και ετελείετο βουλή: τα γαρ

θρύπτω , θρύψω.
6ο τοιαύτα παράγωγα , άχρι του παρατατικού κλίνονται ,

A

τοί.

1) F. όπερ έκ τού τεθώ.
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κατα πάσαν έγκλισιν , και δια της ει διφθόγγου γρά- το βρέχω , γίνεται τέγγος , και πλεονασμα του α τε

φονται , οίον, κιχώ κιχείω , θω θείω , σώ σείω , τελω

ναγος , τροπή του ενός γ εις ν.
τελείω · Ιστέον δε ότι από του ενεστώτος γίνετα , και Τέο , τίνος χάριν ; έστι τις τινος , και Αιολικώς εκβολή

απο του μέλλοντος και τα από ενεστώτος έχουσι και του ν τίoς , και μετάγεται η γενική εις ευθείαν κα

παρατατικούς , τα δε απο μελλόντων ενεστώτας μό- νων γάρ έστιν ο λέγων , ότι αι γενικαι μεταγόμενα

νους ένθεν σεσημείωται το όψεων από του όψείω · τα εις ευθείαν πολλάκις αμείβουσι τους τόνους , και γίνε

εις ω λήγοντα καθαρά παραληνόμενα τη ει διφθόγγω ται τίoς, και η γενική του , και κράσει του , και δια

βαρύνεται ει δέ τι περιεσπάσθη, τούτο παρ' ονόμα- λύσει Ίωνική τέο , και Δωρικώς τεύο : η δοτική τίω

τος γέγονε, σείω , βρωσείω , τελείως το μέντοι μειώ και κράσει τω, αντί του τινί ούτε σοι ούτε το άλλο

παρα το μελος , και τελειώ, παρα το τέλειος και το1ο λοιπόν εστι τω , και εν τοίς πυσμιασι τοις κατα ανα

αρείω, σημαίνει δύω, το απειλώ παρά το "Αρης , και το Φοράν γενομένοις πέφυκε προσέρχεσθαι κατ' αρχήν,

αχρειώ , παρά το αχρείος.

μήριον , οποίος , οπόσος , πόσος , οπόσος γίνεται ότιΤέλματα , τα πηλώδη τελευταία του ύδατος .
εφότα .Τελεσιουργεί, τελειοί το έργον , εις πέρας άγει.

Τεον, την σην , αντωνυμία , δευτέρου προσώπου , εμόν ,Τελχίν, και τρηχίν , αμφότερα δια του ι , τω λόγω
σον, πλεονασμώ του ε , σεόν και τροπή του σ εις ,
τεόν.

του ακτίς.

Τένοντα , παρά την των νεύρων τάσιν · τένοντα δε ,
Τελχίνος , ου μόνον ο ισχύν υπέρ άνθρωπος έχων , μι- πάντα τα διατεταμένα νεύρα καλεί " Όμηρος.

αρός και κακούργος , αλλα και τους νυν Κρήτας και Τέρας , θαύμα παρά φύσιν , παρά το είρω το λέγω,

την Κρήτην Τελχινίαν Φασί λέγονται δε τελχίνες και2ο ο μέλλων έρώ , έρας και τέρας " λέγεται δε το σημείον

οι πονηροί και βάσκανοι δαίμονες " λέγεται δε τελχιν οι γαρ μάντεις δια σημείων και τεράτων τα μέλλοντα

και η εις θάνατον μεταφορα , και τελχίν δε λέγεται ο έλεγον " διαφέρει τέρας σημείου τέρας λέγεται το

τραχηλιώδης: γέγονε δε παρά το θέλγω το ενεργώ, παρά φύσιν γινόμενον πράγμα : σημείον το κατα την

ήγουν το αμαυρώ και σκοτίζω, οιονεί θελγίνες τινές κοινην συνήθειαν γινόμενον τέρας 2) .

όντες .

Τερατείας , ψευδολόγος.
Τελήσεις , τα εις εις ονόματα , α πλεονάζει της προ-

Τερατοσκόπος , μάντις.
τοτύπου συλλαβής βαρύνεται, και ή τω η παραλήγεται Τέρενα , τα απαλά, κατα κοινωνίας του το προς το 9,

ή τώ ο σπανίως δε τω ω. ότι έν έκτασει , οίον, κη'

θέρενα , τα γαρ απαλα ευθερμαντα : τα δε σκληρατωεις , ερώεις , κιόεις , τα δε ο , οίον αίματόεις , τερ- ατέρα μνα.

μιόεις, σκιόεις και"Ομηρος ούρεά τε σκιόεντα τω3οΤερθρεία , γοητεία , περιπάθεια, παράτο τέρας τέ

"ήτα δε , οίον φθογγήεις , τιμήεις και αμφιγυήσεις , θυεις

ρατος τερατεία, και κατα συγκοπήν του α , και πλεο
θύον γαρ σημαίνει το μυρεψικον άνθός.

νασμώ του ρ , τερτρεία , και τροπή του τ εις 9, τερ
Τελώνης, παρά το τέλος , και σημαίνει το διδόμενον τω

θρεία .
βασιλεί , και του ώνω το αγοράζω , και τα δημόσια ωνού-

Τερπικέραυνος, και τους κεραυνούς τερπόμενος.
μενος παρά το τέλος , δε σημαίνει την αρχήν , ήτοι Τερπνός , παρά το τέρπω τερπος , και πλεονασμά του

άρχειν και το ωνη και σημαίνει την αγορών και την ν , τερπνός : ετυμολογείται δε , παρά το τέρπειν τον
αρχήν του δημοσίου ωνούμενος.

νουν .Τελώνης , ο φορολόγος : το λω μέγα διάτι ; τα μέσον
Τερπικέραυνος3), εκ του τέρπω τερπικέραυνος: το πι

δύο αμεταβόλων , ή δύο συμφώνων των αυτών , ή μέσον ιώτα διάτι; τα από βαρυτόνων μελλόντων , ή ενεστώ

ψιλού και αμεταβόλου , δια του και γράφεται. 40 των συντιθέμενα , συμφώνου επιφερομένου , ή το ιώτα
Τελεσφόρος , τέλειος , ή μάντις , ή γαστρίμυθος. έχoυσιν εν τη συνθέσει , ή το ε , ή το o , οίον τέρπω

Τέμενος , εκ του τέμνω , τέμνος , και επενδέσει του και τερπικέραυνος , φέρω Φερέοικος , μένω μενέλαος , άρχω

τέμενος , o αποτετμημένος και
αποκεχωρισμένος τόπος αρχέλαος και αρχέκακος , κτήσω κτήσιππος , στήσω

των θεών .

στησίχορος , τέρψω τερψίμβροτος , δείσω δεισιδαίμων ,
Τέμπη , τα μεταξύ των Θετταλίας όρων περί τον φύσω Φυσίζωος .

"Όλυμπον και τα στέρνα " καθ' όλου δε αι εν πάσι Τέτηκα , έκ τού τετηγμαι , παρακείμενος μέσος , και

τους όρεσι στενόταται διεκβολαι , και τα στέρνα των διαθέσεως μέσης και τι εστι μέση διάθεσις; ή ποτέ

ορέων · λέγεται δε και τύμβη , και τα σύνδενδρα παν- ενέργειαν πότε δε πάθος παριστώσα και τι παριστα;

τα, και τα μεταξύ των ορέων στενώματα ούτα , οιονεί επειδή ο των μέσων τύπος επ' αμφοτέρας φθάνει τας

τέμπη τινα , τα μετα τας τροπας, και κάμψεις50 διαθέσεις ,

και κάμψεις50 διαθέσεις , εις ους η ερμηνεία , και των μέσων τύποςέχoντα.

φθάνει και επί των ενεργητικών χαρακτήρων , και επί
Τένθης, ο οξυτείνης και γαστρίμαργος οι γαρ 'Αττι- των παθητικών και επί των παθητικών μεν δια το

κοι τένθην καλούσι τον γαστρίμαργον " κατα εναλλα.
ήκροασάμην και κατηρξάμην, παθητικού γαρ τύπου

γην ούν είρηται του θ εις δ.

ταύτα " επί των ενεργητικών ως πέπνιγα και κέκοπα "
Τερπικέραυνον ) , εκ του τέρπω και του κεραυνός : το και άλλως , λέλογα και πέφραδα , ενεργητικήν έχει ση

πι ιώτα διάτι ; τα απο βαρυτόνων μελλόντων η ενε- μασίαν " το δε τέθεικα και διέφθειρα παθητικήν οι

στήτων σύνθετα , σύμφωνα επιφερομένου , είτε έχου- γαρ αυτοί σχηματισμοίκαι επί ενεργητικών λαμβάνον

σιν εν συνηθ' .. ή το ε , ή το o , οίον τέρπω τερπικέ- ται , και επί παθητικών.

ραυνος , φέρυ Φερέοικος , μένω Μενέλαος

Τετρας , παρά το έδρας , διότι παρέχει εν εαυτώ τα
Τεναγοί , οι υποκαθυγροι βροχοί τόποι , παρά το τέγγω,βο τρία .

το

Σ

!

1) Cf. inf. ν. τερπικέραυνος .
2 ) Eadem ex Etym . MS. Ultraj. profert Eſchenb. ad Orph. Arg.37.

3) Cf. fupra ν . τερπικέραντου.
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Ταρπη , και αυτό βέλος έν εις τας τάρπας λέγειν ρί- Τάφος , σημαίνει το γινόμενον , πως δεί πένειν επί τη

κοφίνους μεγάλους , η νεκροφορικα αγγεία, των αρχόμενον τιμή συ δε μεν τάφου αντιβολήσεις,

παρα το αίρειν τι : αίρω ουν ο μέλλων αρώ , εξ αυτού και ο επ' αυτούς αγων Πατρόκλης τάφου μνημήίον αυ

άρη , και πλεονασμό του π , άρπη και τάρπη.
του ταφιά · ουδέποτε αυτών του καθ ' ημάς σήματος

Ταρσος , στήθος ποδός. εκτίθησιν , αλλα τύμβον αυτού και σήμα τίθησι και

Ταρσός , πόλις Κιλικίας , ήν φασίν , ο Περσεύς εκ τού εκπλήξεως την λέξιν τάφος δ' έλε πάντας Αχαιούς

ίππου καθελθων , και πήξας τον ταρσον του ποδος εν
και πόλιν ή νήσον : ξείνος δ' ούτος έμος πατραίος έα

τη γη ώκοδόμησε , και εκάλεσεν αυτήν , εκ του ιδίου Τάφου εστί και σημείον τι εν θυτικώ.

ποδός. Τίσις , η ποινή από του τίω τίσις δε η τιμή απο του

Ταρσος , καλαθίσκος , και εν τοίς τυροκομούσιν εκτυπού-το τίω .

μενος τυρος, και τάλαρος , και ψυγος , και ψυκτηρ, διότι Τειχεσίτλητα, και πάντοτε τοίς τείχεσιν προσπελά

εν αυτώ το γάλα ψύγεται» ταρσος δε παρά το τέρσαι, . ζων, πορθητά · έαν δε δια του β γράφεται , και τα τεί

τουτ'έστι ξηράναι. χη καταβάλλων.

Ταύ, ότι τεταμένους έχει του στοιχείου τους χαρακτή- Τείχος, παρα το τεύχω, το κατασκευάζω , γίνεται τες .
ρας και τας εκτυπώσεις , απο γαρ της άνω μακράς, χος , και τείχος , κατα τροπην του υ εις τ ' άλλως το

και του Γιώτα το γράμμα εστί: ένθεν και ταώς , δ τε- δια της οι διφθόγγου γράφεται , επειδή αντιπαράχει

ταμένα έχων τα πτέρα τον δε του αλιροθίου πέλε- ται αυτό το τείχος : τα δε έχοντα του ο αντιπαρακεί.

κυν , φησί , μιμησάμενος , ενετυπώσατο το γράμμα. μενον έχουσι το ε εγκείμενον , οίον , λείβω λοιβή , πεί
Τεθηποτα , εκ του θήτω ο μέσος παρακείμενος τέθη- θω πέπoιθα , λείπω λέλοιπα , σπείρω σπορα , φθείρα

πα , και η μετοχή τεθηπως , και Αιολικώς τεθηπότα. 20 φθορά ούτως ούν και τείχος τοίχος.

Τάφος » , μνημείου , όπου αποτίθενται τα λείψανα, Τέκνον , ότι υπο των γονέων ετέχθη, τέκον , τέκανον,,

παρα το θώ τιθώ , παράγωγον θάπτω , ρηματικών και αποβολή του α τέκνον τέκνον , παρά το τέκα τέ

όνομα θάπτος , τροπή του και εις τ , και του π εις Φ , κος ας νέμω νόμος. ούτω και τέκνον.

και αποβολή του το περιττόν γάρ έστι το τ , εν τω Τεκμηριούσθαι, σκέπτεσθαι , Φράζεσθαι, από του τε
δήματι ούτω Φιλόξενος εν τω περί μονοσυλλάβων μη- κμηριώ , τούτο παρα το τέκμωρ τέκμωρος, τεκμαρια ,

μάτων. και τροπή του και εις η τεκμηριώ · το δε τεκμαρ παρα

Ταυτότητα , απαραλλάκτου και φυσικής κοινωνίας. το τέκω , τέκωρ και τέκμωρ" σημαίνει δε δύο , το τέ

Ταύρος, παρά το γαλω το γαυριώ γίνεται γαύρος , και κνον , και το τέλος " συντάσσεται μετα αιτιατικής και

τροπή του γ εις τ , ταύρος " ή παρα το τανύω και το εις το σημείον .

ούρα , τανύουρός τίς έστι, και κατά συγκοπήν ταύρος.30Τείρω , σημαίνει δύο : τείρω το καταπονώ , και τείρα
σημαίνει δε τρία " το ζωον , και τον υπό των όρχεων του το κόπτω, εξ ου και απειρης , και ατέραανος και έτει

πον , και το αστρον. ρεν.

Τάφος , πόθεν παρήχθη , από τον θάπτω , και κατα Τείρεα, άστρα , παρα το τείρειν το καταπονείν.
Ίωνικής σύνταξιν , και μεταθέσει του 9 του δασέος Τέλος, σημαίνει έξ το πέρας και το τέλος το διδόμε.

είς ψιλον τ , και του π του ψιλού εις δασυ Φ, τάφος, νον τώ βασιλείς , και το δαπάνημα , όθεν και πολυτε .

τόπος αφώτιστος. λές , το πολύ ανάλωτον , και την αρχην ήγουν το έρ

Τάφρος , όρυγμα , ο τράφος , παρά το αίρω το κου- χειν, οι εν τέλει ήγουν εν αρχαίς , και οι εν αξιώ.

φίζω, και μετα της από προθέσεως αφαιρώ , εξ αυ- ματι και το τάγμα , και την εορτήν .

του αφαιρος , και συγκοπή άφρος, και κατα προσθή. Τελαμών , και αναφορεύς του ξίφους, παρά το τάλασσα

κην του τ , τάφρος " παρα το αφαιρείσθαι εξ αυτής το4ο ταλαμών , και τροπή του και εις ε τελαμών και ο ανα
T

χώμα. - φορεύς της ασπίδος , ό έστι πλατυς εμάς, αφού 787

Τάχα , επίρρημα μεσότητος , αντί του ταχέως , και τα- ται η ασπις , από του τείνεσθαι τον ιμάντα.

χιστα , ομοίως : βαρύνεται δια τον κανόνα τον λεχθέν- Τελεί, καθ' ημάς δημα , εκ του τέλος τελώ· το τέλος

τα εις το μήρα " ούτω και το τάχιστα το χις ιώτα, παρα το έω το πληρώ , έλος και τέλος η παρά το

τα εις ων συγκριτικά , μεταβαντα εις υπερθετικα : τίω το ανταποδίδωμι , και το έλω το λαμβάνω τίελος

και τα εξής. και τέλος το τέλος σημαίνει τρία το τάγμα αίψε

Τετναίη , αντί του αποθάνου, ευκτικόν έστι το σήμα δ' επί Θρηκών τέλος 1ξον ιόντες " σημαίνει και το πλή

τέθνημι, δευτέρας συζυγίας των εις μι, εξ ου και το ρωμα , ουδ' ούτοι όσον έχον τέλος σημαίνει δε και το

προστακτικών του ενεστώτος , τέθναθι: ότι δε έστιν ενε- πράγμα , ου γαρ εγω φημι χαριέστερον τέλος.

στως το τέθναθι , δείκνυται εκ του βραχυ είναι το αποτελετή, η θυσία , παρά το τέλειν και μυείν , ήγουν

ει γαρ ήν δεύτερος αόριστος , ώφειλεν είναι μακρόν: τελείσθαι και μυεϊσθαι.

αεί γαρ ο εις θα προστακτικός αόριστος , μακρά παρα- Τειρεσίας , όνομα κύριον μάντεως " γράφεται δια δι

λήγεται λοιπόν τέθνημι , η μετοχή τεθνας τεθνάν- φθόγγου ή γαρ παρα το είρω γέγονεν ειρεσίας και

τος , και το ευκτικών τεθναίην , το δεύτερον τεθναίης, πλεονασμό του τ, Τειρεσίας ή παρα το τείρεα

και το τρίτον τεθναίη προϊτ' εκ τεθνώ ) , τούτο εκ μαίνει τα άστρα , πολλάκις γαρ οι μάντεις εκ των

του θνώ , και κατ' αναδιπλασιασμόν τεθνώ. άστρων τι λέγουσιν ή παρα το τείρεσθαι , το κατατ:

Τέθριπποι, τετράιπποι , και κατα συγκοπήν τέθριπ- νείσθαι , οίονεί , ο καταπονούμενος , εκ της στερήσεις

των οφθαλμών » τυφλός , γαρ ήν.

Υεθρυμμένον , σημαίνει το κατακεκομμένον , εκ του Τελείω, βαρύνεται, εξ ου και ετελείετο βουλή: τα γαρ
θρύπτω , θρύψω. 6ο τοιαύτα παράγωγα , άχρι του παρατατικού κλίνονται,

9

ποι.

1 ) F. όπερ έκ τού τεθνώ .
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κατα πάσαν έγκλισιν , και δια της ει διφθόγγου γρά- το βρέχω , γίνεται τέγγος , και πλεονασμα του α τε.

Φονται , οίον, κιχώ κιχείω , θα θείω , σώ σείω , τελώ ναγος , τροπή του ενός γ εις ν .

τελείω· Ιστέον δε ότι από του ενεστώτος γίνεται , και Τέο , τίνος χάριν ; έστι τις τινος , και Αιολικώς εκβολή

από του μέλλοντος και τα απο ενεστώτος έχουσι και του ν τίoς , και μετάγεται η γενική εις ευθείαν κα

παρατατικούς , τα δε απο μελλόντων ενεστώτας μό- νων γάρ έστιν ο λέγων , ότι αι γενικαι μεταγόμενα

νους : ένθεν σεσημείωται το όψεων από του όψείω · τα εις εύθελαν πολλάκις αμείβουσι τους τόνους , και γίνε

εις ω λήγοντα καθαρα παραληγόμενα τη ει διφθόγγω ται τίoς , και η γενική του , και κράσει του , και δια

βαρύνεται ει δέ τι περιεσπάσθη, τούτο παρ' ονόμα- λύσει 'Ιωνική τέο , και Δωρικώς τεύο: η δοτική τίω

τος γέγονε, σείω, βρωσείω , τελείως το μέντοι μειώ και κράσει τω, αντί του τινί ούτε σοι ούτε το άλλο

παρα το μελος , και τελειώ, παρά το τέλειος και το1ο λοιπόν εστι τω , και εν τοις πάσμασι τοις κατα ανα

αρεία, σημαίνει δύω , το απειλώ παρά το "Αρης , και το Φοραν γενομένοις πέφυκε προσέρχεσθαι κατ' αρχήν,

αχρειώ , παρά το αχρείος. μήριον , οποίος , οπόσος , πόσος , οπόσος γίνεται ότι

Τέλματα , τα πηλώδη τελευταία του ύδατος . εφότων.

Τελεσιουργεί, τελειο? το έργον , εις πέρας άγει.
Τεόν, την σην , αντωνυμία , δευτέρου προσώπου , εμον,

'σον , πλεονασμώ του ε , σεόν και τροπή του σ εις τ ,
Τελχίν, και τρηχίν , αμφότερα δια του ι , τω λόγω τεόν.

του ακτίς .
Τένοντα , παρά την των νεύρων τάσιν · τένοντα δε ,

Τελχίνος, ου μόνον ο ισχύν υπέρ άνθρωπος έχων , μι- πάντα τα διατεταμένα νεύρα καλεί "Όμηρος.

αρος και κακούργος , αλλα και τους νυν Κρήτης και Τέρας , θαύμα παρά φύσιν , παρά το είρω το λέγω,

την Κρήτην Τελχινίαν Φασί λέγονται δε τελχίνες και2ο ο μέλλων έρώ , έρας και τέρας" λέγεται δε το σημείον

οι πονηροί και βάσκανοι δαίμονες " λέγεται δε τελχίν οι γαρ μάντεις δια σημείων και τεράτων τα μέλλοντα

και η εις θάνατον μεταφορα , και τελχίν δε λέγεται ο έλεγον διαφέρει τέρας σημείου τέρας λέγεται το

τραχηλιώδης γέγονε δε παρά το θέλγουτο ενεργώ, παρά φύσιν γινόμενον πράγμα " σημείον το κατα την

ήγουν το αμαυρώ και σκοτίζω, οιονεί θελγίνες τινές κοινήν συνήθειαν γινόμενον τέρας 2).

όντες.
Τερατείας, ψευδολόγος.

Τελή εις, τα εις εις ονόματα , α πλεονάζει της πρω- Τερατοσκόπος , μάντις.

τοτύπου συλλαβής βαρύνεται , και η τω η παραλήγεται Τέρενα , τα απαλά , κατα κοινωνίας του τ προς το 9 ,

η τω ο σπανίως δε τω ω. ότι έν έκτασει , οίον, κη- θέρενα , τα γαρ απαλα ευθερμαντα : τα δε σκληρα

τωεις , ερώεις , κιόεις , τα δε ο , οίον αιματόεις, τερ- ατέρα μνα.

μιόεις, σκιόεις " και "Ομηρος ούρεά τε σκιόεντα τω3οΤερθρεία , γοητεία , περιπάθεια , παρα το τέρας τε

ήτα δε , οίον φθογγήεις , τιμήεις , αμφιγυήεις , θυήεις: ρατος τερατεία , και κατα συγκοπήν τού α , και πλεο

θύον γαρ σημαίνει το μυρεψικον άνθός. νασμώ του ρ » τερτρεία , και τροπή του και εις 9, τερ
Τελώνης, παρά το τέλος, και σημαίνει το διδόμενον τα θρεία .

βασιλεί, και του ώνω το αγοράζω, και τα δημόσια ωνού- Τερπικέραυνος , και τους κεραυνούς τερπόμενος.
ó

μενος και παρά το τέλος , και σημαίνει την αρχήν, ήτοι Τερπνός , παρά το τέρπο τερπός , και πλεονασμό του

το άρχειν και το ωνη και σημαίνει την αγορών και την ν , τερπνός · ετυμολογείται δε , παρα το τέρπειν τον

αρχήν του δημοσίου ωνούμενος. νούν.

Τελώνης ,ο φορολόγος: το λω μέγα διάτι; τα μέσον Τερπικέραυνος?), εκ του τέρπω τερπικέραυνος το πει
δύο αμεταβόλων , ή δύο συμφώνων των αυτών , ή μέσον ιώτα διάτι και τα από βαρυτόνων μελλόντων , ή ενεστώ

ψιλού και αμεταβόλου , δια του και γράφεται. 40 των συντιθέμενα , συμφώνου επιφερομένου , ή το ιώτα

Τελεσφόρος , τέλειος , ή μάντις , ή γαστρίμυθος. έχoυσιν εν τη συνθέσει , ή το ε , ή το o , οίον τέρπω

Τέμενος , εκ του τέμνω , τέμνος , και επενθέσει τους τερπικέραυνος , φέρω Φερέοικος , μένω μενέλαος , άρχω

τέμενος , o αποτετμημένος και αποκεχωρισμένος τόπος αρχέλαος και αρχέκακος , κτήσω κτήσιππος , στήσω
των θεων.

στησίχορος , τέρψω τερψίμβροτος , δείσω δεισιδαίμων ,
Τέμπη και τα μεταξύ των Θετταλίας ορών περί τον φύσω Φυσίζωος .

" Όλυμπον και τα στέρνα " καθ' όλου δε αι εν πάσι Τέτηκα, έκ τού τετηγμαι, παρακείμενος μέσος, και
τοϊς όρεσι στενόταται διεκβολαι, και τα στέρνα των διαθέσεως μέσης και τι εστι μέση διάθεσις ; ή ποτέ

ορέων · λέγεται δε και τύμβη , και τα σύνδενδρα παν- ενέργειας πότε δε πάθος παριστωσα και τι παριστα;

τα , και τα μεταξύ των ορέων στενώματα ούτα , οιονεί επειδή και των μέσων τύπος επ' αμφοτέρας φθάνει τας

τέμπη τινα , και τα μετα τας τροπας ,τα μετα τας τροπας, και κάμψεις50 διαθέσεις , εις ους η ερμηνεία , και των μέσων τύπος

έχoντα. φθάνει και επί των ενεργητικών χαρακτήρων , και επί

Τένθης, ο οξυτείνης και γαστρίμαργος " οι γαρ 'Αττι- των παθητικών και επί των παθητικών μεν δια το
κοι τένθην καλούσι τον γαστρίμαργον" κατα εναλλα- ήκροασάμην και κατηρξάμην , παθητικού γαρ τύπου

γην ούν είρηται του και εις δ. ταύτα: επί των ενεργητικών ως πέπνιγα και κέκοπα:

Τερπικέραυνον'), εκ του τέρπω και του κεραυνός: το και άλλως , λέλογα και πέφραδα , ενεργητικήν έχει ση

πι ιώτα διάτι ; τα απο βαρυτόνων μελλόντων ή ενε- μασίαν " το δε τέθεικα και διέφθειρα παθητικής οι

στώτων σύνθετα , σύμφωνα επιφερομένου , είτε έχου- γαρ αυτοί σχηματισμοί και επί ενεργητικών λαμβάνον

σιν εν συνηθ' .. ή το ε , ή το o , οίον τέρπω τερπικέ- ται , και επί παθητικών.

ραυνος , Φέρου Φερέοικος , μένω Μενέλαος
Τετρας , παρά το έδρας , διότι παρέχει εν εαυτώ τα

Τεναγοί, οι υποκαθυγροι βροχοί τόποι , παρά το τέγγω, βοτέγγω,βο τρία.
1

2) CE. inf. v. τερπικέραυνού . 2) Eadem ex Etyn. MS. Ultraj. profert Eſchenb. ad Orph. Arg. 37. 3j Cf. fupra V. Tegrexigauros.
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Τέττιξ, παρά το τερετίζω , το μουσικώς Φονώ , τέττιξ Τή, κατ' εκείνο μέρος.
γαρ το μουσικώτατον ζώον , ότι οι αρσενες των τεττί. Τή , λάβε , Δωρικώς , νύν τούτον τον ιμαντα πόθεν γί

νεται το της παρα το τάω , το δεύτερον τάς , ώσπερ

Τετραπλή , αριθμού δηλοτέρω, έπεται .

ζώ ζάς , και βοώ βοάς , και ο παρατατικός εταον έτων ,

Τετρας, οιονεί έδράς τις ούσα, τα γαρ τετράγωνα το δεύτερον έταες έτας , και Δωρικώς έτας , το τρίτον

σχήματα έδραία εισιν , αλλά και πάντα τα σώματα εκ έται έτα , και το προστακτικών τάς τα , και Δωρικώς

τετρακτύος των στοιχείων συνίστανται και ίδρυνται : τη .
ιστέον δε ότι το τετράγωνον σχήμα αποτελεί ητετράς: Τηγανον, τάκηνον και τηγάνιον , παρά το τέκω τήκα .

το δε τετράγωνον σχήμα και τα απ' αυτού , οίον ο κύ- νον καί τήγανον , κατα μετάθεσιν του και εις γ.

βος, δια το κατα πολλά μέρη της γης άπτεσθαι,IoT ή , και σημαίνει το λάβε, πόθεν γίνεται; έστι δημα τα

δυσμόχλευτά εισι , και δυσμετακίνητα και γαρ τετρά- δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων , εκ τούτου παρά

γωνος λίθος , ας κατα πολλά μέρη της γης απτόμενος, γαγον τήμι , ο παρατατικός έτην , έτης , έτη , και το

δυσχερώς κινείται και δε κύλινδρος , ή ο κίων έαν προστακτικών τη .
κληθή 1) εις πλευρών , και η σφαίρα , επειδή ουκ εφά- Τή, δε αντί του εκείσε , και ενταύθα , και έστιν επίβ

πτονται της γής, κατα πολλά μέρη ευσεβώς 2) κινούν. δημα τοπικόν , από του τη άρθρου της δοτικής .

ται. ο μεν γαρ κύλινδρος , του επί πέδου εφάπτεται κατα Τηλεδαπών, των πόρρωθεν της ηπείρου, η ξένων.

γραμμήν · η δε σφαίρα καθ' ένα σημείον · δια το εδραίον Τηλαυγή, παρά το τηλε , και σημαίνει το πόρρω , και το

ούν και μόνιμον , εκλήθη τετρας , οιονεί έδρας τις ών. αυγή τούτο παρα το αύω το λάμπω.

Τέτλαθι , έστι προστακτικών των εις μι , ενεστως και Τηλικούτος , και τοσούτος διαφέρει ότι ο τηλικούτος

παρατατικός , από της δευτέρας συζυγίας των περιστω-20 επί πηλικότητος τάσσεται , το δε τοσούτος, επί ποσό

μένων" το θέμα τλήμι, το πρώτον πρόσωπον των τητος .

πληθυντικών τλά μεν, και το προστακτικών τλάθι και Τηλά γημα, αρχή λέπρας , εν τη του σώματος επιφα

κατ' αναδιπλασιασμον τέθλαθι: έστι δε και αόριστος νεία .

μετοχικός τλας τλάντος " τλάθι , και κατ ' αναδιπλα- Tηλούμενον , Φιλοκαλούμενον.

σιασμόν τέτλαθ ..

Τηθύς, το ύδωρ , παρα το τιθή το γαρ ύδωρ πάντα
Τετράφαται, τετραμμένοι ήσαν , και αντέβλεπον εις τρέφει ή ότι κύριόν εστι της υγράς ουσίας , αφ' ής

το πεδίον · τρέφω, τετραφα, τετραμμαι , τροπή του και πάντα τρέφεται .
εις τ τετραπται , το δεύτερον των πληθυντικών τετρα- Τηλοθι, παρά το τέλος τελού , και εκτάσει του και εις

φθε ,
και το Ιωνικόν τετράφυται.

ήτα , τηλού και τηλάθι το μακραν , και τηλός.

Τετρήχει , ετραχύνετο , παρά το ταράσσω, ταράξω,30Tηλόζι, επίρρημα τοπικών από του τηλού, τούτο παρα

τετάραχα, ο υπερσυντέλικος ετεταράχειν " καιτροπή του το τέλος , ως υψού υψόθι, άγχου αγχόθι.

α εις η ετετρήχειν, έτετρήχεις έτετρήχει και εκ- Τηλυγέτιν, έκ τού τηλού , και σημαίνει το πόρρω, και,

βολή 3) του ε τετρήχει.

του γεννώ γεννήσω , τηλυγεννητος και συγκοπή τηλε

Τετρυχωμένος , δεδαπανημένος εν κακοίς · μετοχή γέτιν , νεαν , μονογενή.
εκ του τρύχω , τρυχώ περισπωμένως , συζυγίας τρίτης Τηρώ, παρα το ωρώ το φυλάσσω και γράφεται δια

των περισπωμέναν· "το τρύχω, εκ του τρώ, το κατα- του ω , ως το πυλωρος , θυρωρός, κατα πλεονασμον

πονώ, τρύω , και κατα παραγωγήν , και πλεονασμό του του τ , τωρώ, και τροπή του μακρού εις μακρόν τηρώ

και τρύχι.

και εις το λατήρ.
Τετύκοντο, παρα το τεύχω το κατασκευάζω , δβ Τηλυγέτιν , αγαπητήν, μονογενή , καταχρηστικώς δε

αόριστος έτυχον, έτυχόμην και το τρίτονετύχοντο και4ο είπεν ο ποιητής , κυρίως γαρ τηλυγέται καλούνται, οι

κατ' αναδιπλασιασμόν τετύχοντο , και τροπή του δα- τηλού της γονής όντες παίδες , ό έστιν οι εκ γεροντικής

σέος εις ψιλον τετύκοντο , Ιωνικώς .

ηλικίας έπαρέντες· δοκεί γαρ τα μετα απόγνωσιν της

Τετυρωμένον , παρά το τυρώ τυρώσω, τετύρωκα , τε- παιδoπoίας γεννόμενα , μάλλον αγαπάσθαι.

τυρωμαι , τετυρωμένον τούτο παρά το τυρός. Τημελώ , το επιμελούμαι, παρα το τη, 8 σημαίνει το

Τεύχεα , όπλα , παρα το τεύχεσθε, ό εστι κατά- λαμβάνε και το μέλω το Φροντίζω και το προνοούμαι :

σκευάζεσθαι.
εξ ου και τημελούχος.

Τευτλον, λάχανον , παρά το σεύω το ορμώ , ορμητικόν Τιβήν, ο τρίπους , ο τρείς βάσεις έχων .

γαρ επί τα άνω.

Τιθηνος , και τιθήνη, παρα το τιθώ τίθημι , όνομα

Τέχνη , επιτηδεύματος διαφέρει: τέχνη έστιν ή άνευ ρηματικών θήνη , και εν πλεονασμώ του τι , τιθήνη,

λόγου μη δυναμένη είναι. οίον γραμματική , ρητορική'50 το ύδωρ, ταρα την τιθήν· το γαρ ύδωρ πάντα

επιτήδευμα δε το τού λόγου χηρεύον, οίον , τεκτονικη, τρέφει.
χαλκευτική τεχνιτεύω, τεχνίτης , τέχνισσα , έπει και Τήθη , και τιτθις διαφέρει τήθη μέν ή του παιδός: ή

τεχνικών έργον εν τη τέχνη.
τροφος , ένιοι δε μαίας και μάμμας καλούσι: τιτθις δε

Τεχθησόμενος , εκ του τέκω , τέξω , τέταχα. ή του πατρός ή της μητρος αδελφή , ήν ένιοι θείαν

Τεχνίτης , βαναυσου διαφέρει: τεχνίτης έστιν ο λο- καλούσι .

ικής τινος τέχνης έμπειρος καθεσταίς βάναυσος δε ο Τλήμων, ο κακοπαθής ων , παρά το τλώ , το κακο

χωρίς τινος λόγου τι επιτηδευων και εις το ατεχνώς παθω.

και επιστήμης .

Τιάφιον , ότι εξάπτει το πυρ.

Τεφρώσας, έμπρήσας , σποδάτας.

Τίγρης, τίγρητος , δια του ήτα λέγεται και κλίνεται :

Τέως , τηνικαύτα.

6ο και σημαίνει τον ποταμόν τίγρις δια του ι , το ζεον

9

>

3 ) melius αποβολή .
1 } L. κλικ. 2) L. ευχερώς .
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και ότι μεν δια του και κλίνεται δια του ιώτα γράφε- τιημένος και τετιημένον φίλον ήτορ" πρόσκειται δισύλ .

ται ότι δε δια του τ κλίνεται , δια του ήτα γρά- λαβα , δια το αχρειώ και σημειώ · το κλείω κατ' άλ.

φεται .

λον κανόνα γράφεται δια της ει διφθόγγου πρόσκειται,Τιθασσεύω , ημερώ , εκ του τιθώ , τιθάσω , σημαίνει μη παρ' ενεστώτων ή μελλόντων δια το θώ θείω και

δε το χειροη9' . ποιώ και κατα παραγωγήν τιθασ- βρώσω βρωσείω , όψω όψείω , όφρ' αν εγω βείω το

σεύω το καταπραύνω, και τη χειρί επιψώ.

δε βιω ει μέν έστι περισπώμενον δευτέρας συζυγίας ,Τιτλη και τροφος και τιθηνος διαφέρει: τιτθη μεν απο βιάς και γίνεται εκ του βία " και " Ομηρος ωσεί έβ!αο

του τισθή η τροφος , η μαία , ετυμολογείται δε αναβι- το μούνον εόντα και έβιήσατο παΐδας : το δε βιω βιοϊς

βάζουσα , ή εις βάσιν ηλικίας το τρεφόμενον άγουσα βιοϊ, έστι τρίτης συζυγίας των περισπωμένων , και μέλ.

τροφοι δε και τιθηνοί , αι τους άλλους πόνους αναδε-τρ λων βιώσω. γίνεται έκ τού βίος και εις μι βιωμι

χόμενα , λέγω δε περιφέρειν , προπέζειν , αποπλύνειν και η μετοχή βιους και το απαρέμφατον βιώνω:

και λούειν.

πρόσκειται μη έχοντα από πλεονασμού το ιώτα, διαΤικτώμενον , τέκω , και το ε , ηνίκα πλεονάζει σύμ- το σείω τούτο γαρ απο πλεονασμού έχει το ιώτα

Φωνον τρέπεται εις ιώτα , μένω μίμνω , τέκω τίκτω. έστι γαρ ρήμα σέω το σωζω και τροπήτου ε εις α

Τί, όνομα ουδέτερον ερωτηματικών , και επίρρημα επιτά. γίνεται σαν και παθητικός σάομ , ο υπερσυνθελικός

σεως αντί του λίαν σημαίνει και αιτίαν .

παθητικός εσαόμην, το δεύτερον εσάου , και τροπηΤιμαλφές, όνομα σύνθετον , έκ τού τιμή και το αλ. Δωρική της ου διφθόγγου είς ω: ως βοώ βώ και συν

Φον ό σημαίνει το λευκόν.

αρχόμενον γίνεται σάω " και η χρήσις σαω δ' ερίπρας :Τιμιουλκα , την τιμήν έλκω , τουτέστι βαρυτιμώ. είπε μη έχοντα αντιπαρακείμενον το o , δια το κλείω,

Τιμή, δια του ιώτα γράφεται , παρά το τίω ' έστιν ότε20 το τιμώ. κλοιός.

εύρηται και εν συστολή , οίον περί μέν σε τίω Δαναών Τιμωρήσαι, και τιμωρήσασθαι διαφέρει , τιμωρήσει

ταχυπάλων και άλλως επειδη τα εις μη ου θέλουσι μεν γαρ έστι το εκδικήσαι τιμωρήσασθαι δε το κολά

τη ει διφθόγγω παραλήγεσθαι , εθίμη , αίχίμη, σπι. σαι και εις το τίσασθαι .

θαμή.
Τινάσσω , εκ του τιταίνω , το έλκω , τιτανώ , Αιολι .

T9ησι , και τίθενται διαφέρει τίθησι μεν γαρ τον
Τίθηση

κώς τιτάνσω , και εν υπερβιβασμώ τινάσσω.νόμον ο νομοθέτης τίθενται δε τον νόμον οι δικάζον- Τένω , το ανταποδίδωμι, εκ του τίω κατα πλεονασμόν

τες και τιμωρούμενοι.

του ν . το τι και μακρύνεται και βραχύνεται , παρά
Τιμαλφέστατον πράγμα , άγαν τίμιον , ή λαμπρό

το ποιητή. το τι ιώτα προς αντιδιαστολής του τείνωτατον και τιμιώτατον . αλφεϊν γαρ έστι το ευρίσκειν, το τανύω και εκτείνω.
ώστε γενέσθαι το τιμαλφέστατον , παρά το τιμήν30Τιτάν , δια του ιώτα γράφεται παρά το τίνω , και ση
πλείστην ευρίσκει , δ δη συμβέβηκε τα χρυσώ τιμαλ- μαίνει το ανταποδίδωμι , γέγονε τιναν και τιτάν και
Φούμενον το τιμήν ευρίσκον.

Τιτάνες οι ούτω διαπραττόμενοι, ώστε δούναι τιμωΤιμήν , το τι ιώτα διάτι ; εκ του τίω. και εκείνο διά

ρίαν· ή παρα το τιταίνω γίνεται τιτάν , οιονεί οι τιτι ; κανών εστιν ο λέγων , τα δια του μω ρήματα δι- ταίνοντες χείρα , και κόπτοντες τα αιδοία του πατρός :

σύλλαβα , μη παρ' ενεστώτων ή μελλόντων γινόμενα , και διάτι δια τού ιωτα γράφεται και επειδή τα εις αν

μη δε απο πλεονασμού έχοντα ') , μηδε αντιπαρακείμε- Φεύγονται τη οι διφθόγγω παραλήγεσθαι , οίον 'Αλ.

νον έχοντα το o , δια του και γράφεται , οίον δίω το

κμαν, Παιαν, Ερμαν , Ποτιδάν ο Ποσειδών· ούτως ούνσημαίνον το διώκω , μέγα πεινάοντα δίεσθαι 1). λίω το

και τιτάν : το δε 'Aργειαν δια της ει διφθόγγου , έστισημαίνον το προθυμούμαι , εξ ου λιαρόν έστι δε και δε όρος της Μεσσήνης , από του αργείος έχει την ει

περισπώμενον λιώ, λιήσου , λελληκα, λελίημι, λελιημέ-40 δίφθογγον .

νος και ουκ έστιν από του χλιαρόν κατ' αφαίρεσιν, Τίμων , παρώνυμον τού τιμή."

ωςλέγουσι τινες , ψίω το λεπτύνω και μια διαφέρει Τίτλος , και τιτλάριον, γραφή τις ήγουν διαστολή ,
και ψιάς : σημαίνει δε το παράγωγον δήμα ελάττονα

εστι και το ψαύω και το ψάλλω το ψείω 3): το γαρ Τιμωρείσθαι , και τιμωρείν διαφέρει : τιμωρείσθαι
τινα ουσίαν , ου τινος ούν υποκειμένου τοιούτον γάρ του διαστέλλειν και διαχωρίζειν.

ψαύειν το ήττονα τα πλήκτρα παίειν σημαίνει και το μεν γάρ έστι το κολάζειν , τιμωρείν δε το βοηθείν
ψαύειν ήττον του καθάπτεσθαι ' ομοίως και το ψι- τοίς αδικουμένοις.

χειν ούτως ούν και το ψίειν , ου προκαταρχει το Τινάσσω , εκ του το ενος , και σημαίνει την δύναμιν

ινάσσω και τινάσσω.ψω, αφ' ου ο ψωμος , το έλαττον παρά τον άρτον:

και "Ομηρος δηλοί , ψιάδας κατέχευεν έραζε κτίω εξsoΤις , το τις λατα. ότε μέν έστιν ερωτηματικόν τον οι.

ου και ευκτίμενον πτολίεθρον πίν εξ ου και πιομένης κεϊον τόνον φυλάσσει , ότε δε αοριστου αναβιβάζει

εκ βοτάνης , ο μέλλων πίσω , και πίσος και πίσεα τον τόνον , ως το όφρα τις και θηλυκόν ή τις τις

ποιήεντα 4) , σημαίνει δε τα ύδατα. ψιας δε λέγουσι όνομα ερωτηματικών κλίνεται τινός : O κάνων τα εις τις

τας κατ ' ολίγον κατερχομένας δρόσους. τω μετα του μονοσύλλαβα, προσθέσει του ος κλίνονται , οίον κίς

στερητικού α , και πλεονασμα του ν , ανίω ταύτην δ' κιός , δηλοί δε τον σκώληκα , λις λιος , δηλοί δε τον

ούτ' έπει' προτιβάλλεται , ούτ' έτι έργω , αλλ' ανίεις: λέοντα ώφειλε και το τις τιός κλίνεσθαι" αλλα και

σημαίνει δε το αναπείθης· τίω βαρύτονον μεν σημαίνει το κίς και το λις μακρόν έχουσι το λατα , το δε τις

δύο , το τιμωρώ και το τιμώ : περισπωμενώς δε το βραχύ , και ως ενήλλαξε κατά τον χρόνον , διήλλαξε

λυπώ , ου ο μέλλων τιήσω , τετίηκα , τετίημαι , τε. και κατά την κλίσιν.

9

,
9

.

.

9

1

2) 1. XVIII , 162.
1 ) undè etc. cf. lin. 13. pag. ſequentis.

ETYMOLOG, T. II.

3 ) cft . Ειym. Μ . ν . Ψεδνός.

LI

4) Il. XX , 9. et Schol
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τον δέ.

Τις, το τις σημαίνει τρία , το , το όνομα αρσενικών και Τοκενς , ο πατήρ , ως παρα " το έχω το συνέχω και
θηλυκόν και κλίνεται και τις του τινός : τις τίνος το σφίγγω γίνεται όχευς , και συνέχων και σφίγγων την

ερωτηματικών και σπάνιον και τις το άπειρον αντί: περικεφαλαίαν , ούτω και παρα το τέκω τοκεύς.
του ουδείς . Τόμοι, άρθρον υποτακτικών αντί του προτακτικού οι

Τίσασθαι , σημαίνει το τιμωρήσασθαι και τι διαφέρει ; γαρ Αιολείς τους προτακτικούς αντί υποτακτικών χρών

τιμωρείν μέν έστι το επαμύνειν και βοηθείν τιμωρή- ται : το γαρ οίμοι τοίμοι , και το έμοι τόμοι , αντί του

σασθαι δε τον προηδικηκότα κολάζειν " τιμωρεί μεν ούτινας.

Πάτροκλος 'Αχιλεύς, τιμωρείται δε " Έκτωρ. έστιν ουν Τολύπη, άμπελος αγριά ή αγραγγουρέα , βοτάνη αναι
το ρήμα τίω , και περισπώμενον τιώ , και σημαίνει το ρετική, ο μανδραγοράς.
λυπω· το τι . ιωτα .

1οΤοξότης, και τον τοξον τείνουν και τοξότης το άστρον .

Τίσειαν , αόριστος πρώτος των ευκτικών , Αιολικόν τρί- Τονθορύζω. λαλώς ως δε η χρήσης γυναικών τινών
τον πρόσωπον των πληθυντικών εκείνοι γαρ το τυ- γραΐδων υποκαθωνιζομένων σημαίνει δε βοοώντων.

ψαιμι τύψεια λέγουσι το δεύτερον τύψειας , και το Τόμοι , αντί του οίμοι. εις το τιμοι., , τω

τρίτον τύψεις και τα μεν πρώτη προσώπο χρώνται Τόνδε, εν μέρος λόγου εστίν ει γαρ ήν δύο, ώφειλε

οι Αιολείς , τοϊς δε λοιπούς η κοινή διάλεκτος · έστι το

θέμα τίω το τιμωρώ, τίσω, έτισα , ο αόριστος, και το Τονθορύζω, παρά το θρούς , και σημαίνει τον ταραχών
ευκτικόν τίσειαν. και θόρυβον, και κατα πλεονασμον τενθερύζω και

Τίσανδρος, δια του ιώτα , παρά τον τίσω μέλλοντα τονθορύζω σημαίνει δε το ψιθυρίζω.

ήκαι ότι παρά την της τιμής γενικήν γέγονε τιμήσαντος Τοπάζειν , στοχάζεσθαι, ενθυμείσθαι, υπονοείν , και

και κατα συγκοπήν Τίσανδρος. 20 ετόπαζον ομοίως διο και τοπεϊν και υποτοπεϊν το υπο

Τιτθοι , οι μαστοί, παρα το αντίθεσθαι τους στόμασι. νοείν λέγεται, και εις το υπετόπαζεν.

Τριτράται, τρυπάτα , διανοίγεται. Τόπος , παρά το τύπος , τροπή του υ εις ο' έκαστος

Τιτώ, σημαίνει την ημέραν και γράφεται δια του ιώτα , γαρ τόπος ιδίω τύπω κέχρηται η παρα το ποτό το

παρα γαρ το Τιτάν γίνεται Τιτάνος , τιτανία και T- λαμβάνω και δέχομαι .

τανις και εκείθεν υποκοριστικόν τιτώ, ώσπερ υψιπύλη Τόπος , παρά το πατώ, πατήσω, πάτος και καθ ' υπερ

υψώ , ειδοθεα , είθω · τιτάνος ι αμφότερον: Ιταλι- βιβασμός και διαλέκτω Αιολίδι τόπος και παρά το

κώτερον γάρ έστιν εν οις και περί του Αιλιανός διέ- τάφος τύπος και τόπος , πας γαρ τόπος εις ταφήν

λαβε.
επιτήδειος " πόσα σημαίνει ; δύο , τον περιγραφόμενον

Τλήμων , και κακοπαθής , παρα γαρ τον τλήσω μέλ.
6 τόπον , και το επιχείρημα .

λοχτα.
30Τοποτηρητής, ο τόπον τηρών.

Τλήσομαι, το σήμα τλώ, τλάς , ο μέλλων τλήσω · έκ Τορόν και τορος , έντροχος και τομές και συνετός,

δε του τλώ το καρτερώ γίνεται τλάς και μετα του ένιοι σαφής , ως παρά τω Σοφοκλεί " λέξω τορόν σοι,

στερητικού και άτλας , ο ακάρτερος και εν υπερβι- πάν όπερ χρήζεις μαθείν , ουκ εμπλέκων αινίγματα

βασμό τάλας , οιονεί ο ακαρτέρητος και μη δυνάμενος αλλ' απλό λόγο, ώσπερ δίκαιον , προς φίλους οίγειν

ισχύσαι. στόμα σημαίνει δε και εργαλειον Φρεωρυχικών και

Τμηθείς ,και εκ του τμώ , όπερ από του τέμνω", ο β σκαφεΐον παραφυλλ' .

αόριστος έταμον, ο β μέλλων ταμών και συγκοπή τμώ. Τορόν , μεγαλόφωνον , οξύνεται τορος ισχυρώς..
Τληπαθεϊν, ταλαιπωρείν , υπομένειν . Τούνη, το κοχλιάριον , 'Αριστοφάνης δε το χυτρο

Τλήτε , τλήμι , και η μετοχή τλας τλάντος και το

προστακτικόν τλάθι και κατά διάλυσιν τλήθι , τλήτω,40Τοσαύτα , όνομα πτώσεως αιτιατικής των πληθυντικών,

τλήτε το δεύτερον. των ουδέτερων" ή αυτή έστιν ορθή και αιτιατική , η

Το σημαίνει τοπικών σχέσιν . " Ομηρος το δ' ικανώ , και ευθεία των ενικών ουκ έχει. και πόθεν γίνεται και εκ

έστιν αιτιατικής πτώσεως, ως και το δε ισοδυναμεί τη του τόσα κατα παραγωγήν τοσαύτα , παραλήγουσαν

εις προθέσει , οίον εις τούτο το χωρίον , και εστι τόπον έχoν την αυτήν · κανών γάρ έστιν ο λέγων , ότι η

ως Ούλυμπόνδε αντί του εις τον Όλυμπον. πρό τέλους συλλαβή , επί ταύτης της παραγωγής, της

Το δέ μοι , τούτο δε μοι. 'Αρίσταρχος δύο μέρη λόγου κατά γένη και αριθμούς προσιούσης , βούλεται του

εισι , φησίν ο δε Ηρωδιανός έν· ο δε Αρίσταρχος έχειν προκειμένου φωνήεντα , οποίον οράται έν τη λη

οξυτονεϊ το δε ομοίως , ίνα ή δύο μέρη λόγου επείσθη γούση συλλαβη το τημού το παράγωγον έξει προ του

δε η παράδοσις 'Αριστάρχω. υ το ο μικρον προκείμενον ' ομοίως το τηνικαύτα εις α

Tοίος,άρθρον εστι προστακτικών αντί του υποτακτι-50 λήγον , εξειτο προηγούμενος του υ, ούτω και τοα
κου · έστιν ή ευθεία ος και το πληθυντικόν ώφειλεν ένθα ένθεν , εντεύθεν το αυτό και επί ονομάτων,,

είναι οι , αλλ ' επειδή οι Δωριείς φυλάσσουσι την ανα- οιον , τόσος τοσούτος , τόσον τοσουτον , τόσα τοσαύ

λογίαν της ευθείας των δυϊκών , αποβάλλουσι το κατ' τα κατα γένη δε και αριθμούς αι παραγωγαί γίνον

αρχήν συμφωνον και αναφορικών γίνεται ολον ποίος ολος, ται , οίον τηλίκος τηλικούτος , τηλίκα τηλικαύτα το

άτινα προσλαμβάνοντα το τ κατ' αρχήν ανταποδοτικα τοίη τοιαύτη άφειλε , αλλ' επειδη κανών εστιν ο λέ

γίνονται , οίον , οιoς τoίoς , όσος τόσος , άτινα πάλιν γων, ουκ έστιν επινoστησει το η και το υ , εν μια συλ

οξυνόμενα αόριστα γίνονται , οίον πόσος ποσος , τόσος λαβή και τα όμοια , τούτου χάριν τρέπουσι το ήτα

τοσος , τοσον δε τε λαόν 1) . είς α.

Ταϊν χεροΐν, των χειρών , εισί δε ταϊν χερούν , ταϊς Τόσον, όνομα αναφορικόν , ποίου είδους των αναφορι
χερσί. 6ο κώνκαι ανταποδοτικού διότι και επειδή τα υπέρ μιαν

. .

πουν,

1 ) cf. Ειym. Μ. τ. τότoς .
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συλλαβην αναφορικά, αποβάλλοντα το κατ' αρχήν σύμ- ΤραΦερα , η πεπηγυΐα γή , ως προς την θάλασσαν :
Φωνον αναφορικών και γίνεται ολον τοίoς oίoς , τόσος θρέψαι γαρ το πήξει , "Όμηρος , ήμισυ μέν θρέψε

όσος , άτινα πάλιν οξύνομενα αόριστα γίνονται , τόσος λεύκoιo γάλακτος.

τοσος , πόσος ποσός. Τραυματίας, παρα το τρώ τρώσω , ή παρα το θραύω
Τόσον , επί τοσούτον υποκάτωθεν του άδου : ένερθ' θραύσω θραυματίας , και τραυματίας. το τι ιώτα .

αίδεω ας τα ουράνια τρία διαστήματα έχει , αέρα Τραύμα , παρά το τρώ το τιτρώσκω , τρώμα και τραύ
μέχρι νεφελών , είτα αιθέρα μέχρι των φαινομένων , μα " ετυμολογείται δε , δια το ρέειν δι' αυτού το αίμα.

ούτω και από γής εις άδου και από το άδου εις Τρανος , μεγάλη, παρα το στείρος μακρον το α ' ταα

τάρταρος 2). εις νος οξύτονα δισύλλαβα τα α παραληγόμενα 4) .

Το αύτε, επίρρημα χρόνου δηλωτικόν , οίον έστι καιτοΤρανος, παρά το θορώ το πηδώ , γίνεται θρανός, και

. τότε τότε πορευθείς είς των δώδεκα , σημαίνει το τροπή του και εις τ , τρανός: ή παρα το τλώ το καρ

μετα ταύτα " και το αύτε αντί του παλιν . τερώ τλανος και τρανός , τροπή του αμεταβόλου εις
Τούδουναι, οι τοποτηραι παρά τούρκοις. αμετάβολον.

Τουτ' έστι, σύνδεσμος διασαφητικός , αντί του το υπάρ- Τραπεζίτης, και καταλλάκτης, δια του την τροπήν ζη
χει , ομοίως και το ήγουν. τεϊν αεί και ου το ορθόν : διφορείται δε κατα την γρα

ΤΟΦρα, από του τον άρθρου , και του Φρά του σημαί- Φήν επί μεν γαρ τού εν τη συνηθεία λεγομένου , δια

νοντας το λέγω , γίνεται τόΦρα , τον αρτίως Φραζόμε- του ιώτα γράφεται από τού τράπεζα επί δε του πα

νον " ή από του όφρα αιτιολογικού συνδέσμου , πλεο- ρισταμένου εν τη τραπέζη , δια της ει διφθόγγου ,

νασμω του τ ' οπο του Φέρω φόρα , και εν υπερβι- απο του τραπεζευς , οίον , τραπεζείτης κύων.

"
αντί του τη ώρα.
βασμιώ όΦρα , όθεν λέγεται και εν τη συνθέσει τώρα2οΤραυλος , κωφού διαφέρει, ο μεν τραυλος και κωφος

πάντως , ο δε κωφός ου τραυλος εξ αναγκής γεγονώς.

Τούνεκα , και ούνεκα διαφέρει το μεν γαρ τούνεκα Τράφεν , έτράφησαν , ο β αόριστος των πληθυντικών,

επί τούτου ένεκα , το δε ούνεκα ότι αμαρτάνει อย น τρίτου προσώπου των παρα Δωριεύσι , και Ίωνικώς

Καλλίμαχος ειπών, τούνεκεν αίγεος έχεν ότι τα δέον ώσπερ το κόσμηθεν.

είπείν ούνεκα και αντί του κάν κεν είπε. Τραφήσεται, κανων , τρέφω, ο μέλλων θρέψω, και
Τράγος, παρά το τρώγω , πολυφαγον γαρ το ζώον η αόριστος έθρεψα, ο β αόριστος έτραφον, ο παθητι

παρα το τραχύ δέρμα έχειν. κος έτράφην , έτράφης, έτράφη , και ο μέλλων πρώτος

Τραγωδία , παρά το τράγος και το ύδη , θηλυκόν γαρ τραφήσομαι , τραφήση , τραφήσεται , ο β αόριστος

τραγωδία· ο δε τράγος από του τραχύς , το δε τρα- έτραφον" και ώφειλεν είναι έτρεφον , αλλά κάμτου

χύς από του δήσσω ρήξω, ρηχύς και τραχύς. και εις30 τυχ'.. το ε συν αμεταβόλου , εις α αυτο τρέπει και β

το κωμωδία. αόριστος.

Τούρκος, δ και χάζαρος δέρων κοσμον, χαος όρος , Τραχύς, από μεταφοράς της ράχεος , οστώδης έστι:

λαος 3) αντιστήκουσιν , όρος τοϊς αντιπίπτουσι , και εις το τραγωδία.

λύλαλος , ισχυρόφωνος , πολύκτηνος , πολυμέταρσος, Τραχεία , από του τραχύς.

αμαρτόζωος, πολυμίαρος, δυνατoμέγεθος, απειλή αμετα- Τρεϊν , εις το ζήτρειον ,

βλήτω , ανθιστάμενος, εγγυόμενος , αφανίζων τον κο- Τρέω, τρένειν , παρά το τρώ το Φοβούμαι, εις το τρή
σμόν τω ορισμένο χρόνο. ρων και τρικυμία» ή παρά το τρώ το καταπονώ.

Τούργον , το έργον , κατά συναίρεσιν των φωνηέντων. Tρήρων, επί της περιστεράς και δειλή , η θήλεια τε
Τούμπαλιν , το εναντίον , ανάπαλιν , έκ τού έναν- ριστερα , παρά το τρέω το φοβούμαι, τρέερος όνομα

40 δημματικών και τρήρων , κατα κράσιν των δύο εε. -
Του καταλογ.. του συλλογ .., της απογραφής. Τρητώ, το τρυπώ , και τρητον το τετρυπημένον , εκ

Τραπεζίτης, δια του ιώτα γράφεται , τώ λόγω του του τρώ τρήσω.

ασκαλωνίτης: το δε τραπεζείτης κύων , και επιτραπέζιος Τριάκοντα , εις το τρις και δέκα , ομοίως και τεσσα

δια της ει διφθόγγου γράφεται" έστι δε παρα το ράκοντα, και πεντήκοντα,και εξής. "

τραπεζεύς . Τρία μβος, εις το θριάμβος.
Τρακταΐσαι , κακουργήσαι , ίσως παρα το τρώκτης, Τριας, πόθεν ; παρά το ατελή αυτήν είναι.

τούτο παρα το τρώ , σημαίνει δε το βλάπτω , ου πα- Τρία μέτρα, σεμιδ'.. έκαστον μέτρον γομον είχε , το

ράγωγον τρώγω, ο μέλλων τριώξω , όνομα ρηματικών δε γομον δέκατόν εστι του μεγάλου μέτρου τηςαρτα

τρώκτης: επί βλάβη τινας εγκατασμίγων. βης , τουτ'έστι ξέστων ες , και τους αγγέλοις 'Αβρααμ

Τράπεζα , διότι υπό τεσσάρων πεζών ίσταται , πέζα50 την Σάρραν ετοιμάζειν προσέταξεν , εξ ών μέτρων
γαρ ο τους , το δε τρα δια το τρώγειν τράπεζα δια τριών , εγκρυφίον γενέσθαι άρτον , ενετείλατο.

το τέσσαρας πέζας έχειν , ήγουν πόδας. Τριας , τρίτος , παρά το ατήρης είναι , τουτ'έστιν ακα
Τράπεζα , κατά αποβολής της τε συλλαβής: έστι γαρ ταπόνητος. ούτω λέγεται, δια το μη αυτην, εις ίσα

τράπεζα ή τέσσαρας πέζας έχουσα , αι γαρ των πα- διαιρείσθαι εις έν γαρ και δύο διαιρείται. ου γαρ εις

λαιών τράπεζαι τετράγωνοι ήσαν. ελ

Τράχηλος , παρά την των οστρέων τραχύτητα , οστώ- έν διαιρείν αυτήν δύνατον .

δες γαρ το μέρος ή παρα το δι' αυτού τρέχειν την Τρία κανα χονδριτών : τα κανα κανισκελλ'.. καλεί .

τροφήν , τροχαλος και τράχηλος. η τράχηλος παρα ται " ένθεν ειώθασι τότε εν τοις κανοίς αποτίθεσθαι

το είναι αυτόν εξ οστέων τραχηλέων , και ου σκλη- τους χονδρίτας " χονδρίτης δέ έστιν είδος σίτου , εις δύο,

ρων. 6ο τεμνόμενος .

L12

του .

.

.

4 Corr . 2) cfr. 11. VII, 16. et Schol. ex quibus haec baulit auctor. 5 ) an dues ! 4 ) cf. Ειym. Μ .
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Τρίβος , η οδός , εκ του τρίβω. Τροία , και εκείθεν Τροίην , και κατά τροπήν του

Τριβωνιον, του δάκους διαφέρει ότι τριβώνιον μεν εις ω , Τρωίην , ήγουν την Τροίαν.

εστι το αποβεβληκος του κροκιδ '.. της βαφής ματ΄ .. Τροπολόγιον, δια το τρέπειν τους λόγους , οίον ,
ο

παρα το τετρίφθαι" ράκος δε το διεδρογος , παρά το του φωτός χορηγός , ήρμοζε γαρ ο χορηγός του φωτός .

διαιρείσθαι , ως "Όμηρος , ηώθεν δάκεα ονοπαλίξεις ). Τρόπος, ήθος , γένος , υπόθεσις , πρόφασις, έργον,

Τρίβων , τρίβωνος , ο κανων , τα είς ων ιαμβικά, λόγος , νίκη και ομοίωσις· τρέπω τρέπος και τρόπος .

έχοντα εν τη παραληγούση το ιώτα , φυλάσσει το ω Τροπιό , το κατώτατον μέρος της νηος , περί και σχιζε.
και επί γενικής : κιτων κιτωνος γυναικείον ιμάτιον , χι- ται το κύμα.

των χιτώνος, τρίβων τρίβωνος έστι δε διδασκαλική Τρόμος εκ τού τρέμω , το δε τρέμω εκ του τρέω , και"
στολή. το σημαίνει το φοβούμαι , και δειλιώ και φεύγω.

Τριβωνιον, έκαστο πάλλιον, και τετριμμένον πάλ. Τροφή, παρά το τρέφω θρέψω θρέψαι το πήξει ,
λιον , από γαρ της τριβής , και του τετρίφθαι είρηται : η πηγνύουσα τα σώματα , και ευσταθή ποιούσα.

τριβώνιον σημαίνει και το διδασκαλικών ιμάτιον " και Τροφαλίς, επί τυρού , παρα το τρέφω το πησσα ,
είς το χαλκοχίτων. ήμισυ μέν θρέψαι λευκοίo γάλακτος και ως λέπω

Τριγλώχινον, τρείς ακίδας έχον , τριγώνιον. λεπίς, κρέκω κρεκίς και κερκίς , κατα μετάθεσιν του

Τριγχος , τειχίον , περιφραγμα. ρ , έλπω ελπίς , ούτω τρέφω τρεφής και πάλιν μετα

Τριττοί , θεουδείς , τρείς θεοειδείς. θέσει του αλ, τρεφαλίς , τροπή του ε εις ο τροφαλίς

Τριήραρχος , και των πολεμικών πλοίων άρχων. ως παρά το λέγω λόγος , φέρω φόρος , τρέφω τρόφος .

Τριήρης , πολεμική ναύς. Τροφος , η τιτθής.

Τρισμός , γογγυσμός. 2ΟΤρυφή , παρά το θρύπτω, το διακλώ , θρυπτη και

Τρίκλινος, ως αν είπη τις τρίκλινον εις ύψος , και τρυφή , η διακλώσα , και αφανίζουσα ημών το σώμα .

εις μήκος , και εις πλάτος. και " Ομηρος" τριχθά τε και τετραχθα διατρυφεν έκ

Τρικυμία , η σφοδροτάτη, και δεινοτάτη της θαλάσ . πεσε χειρός 3 ).

σης ταραχή γίνεται εκ τού τρις , ο σημαίνει το πολυ Τρυγίας, έστι τρώ και εκ τούτου γίνεται τρύω , και
και το κύμα το τρι ιώτα , το γαρ τρι συντιθέμε- εκ τούτου τρύγω , ου ο μέλλων τρύξω, και παρακείμε
νον , μετα τινος ετέρας λέξεως, αποβάλλει το ε , εν νος τέτρωγα , και εξ αυτού τρυγή : ή εκ του τρυγω

τη συνθέσει" οίον , τρισόλβιος , τρισμέγιστος , τριήμερος. τρυγάς, τρυγίας τρυγίου , και το θηλυκόν τρυγία , η

Τριπλή , επίρρημα αριθμού δηλωτικόν.
εκ του τρύγους ύλη " εκ δε του τρυγώ τρυγητός , και

Τρισσή , το θηλυκόν , το δε αρσενικόν , ο τρισσος , εξ το τρύγος τρύγη τρυγη και η αμόργη.

ου και το τρισσω ρήμα , ο μέλλων τρισδώσω , και ο30Τρυγών, δια το γένος , και την γονήν τηρείν .
αόριστος ετρίσσωσα . Τρόπαιον, η νίκη.

Τριτογένεια, η Αθηνά , από του ποταμού , όπου γεν- Τροπος , ο τροπωτήρ της κωπης , παρά το τρέπειν
νηθείσα απελούσατο· ή παρα το τρείν , ή φόβον ποι- όπου δεί την κωπην , τρέπω τροπός , ως πέμπω πομτός.

ούσα , η Φοβερα και καταπληκτικωτάτη. ΤρυΦαλείη , Φαλούς εχούση τρείς φαλοί δέ εισιν , οι

Τρίχες , παρά το τριχώς αυτας φύεσθαι ' άλλη γαρ η κατά μέτωπον της περικεφαλαίας χρύσεοι ήλοι , η

θρίξ της γεννήσεως , και άλλη της ήβης , και άλλη αστέρισκοι.

της πολιάς" ή παρα το θερίζω, θερίσω, θέριξ και εν Τρυβλίον , την μεν πλάσιν οξυβάφιον , ήγουν πάροψις .

συγκοπή θρίξ , κλίνεται θρίξ , θριχος και τριχός. χωρεί δε ξέστου το ήμισυ.

Τριχθά, επίρρημα μεσότητος" παρήχθη δε εκ του τρίχα, Τρύζεται, πολυλογείται , γογγύζεται , από της τρυγό
ο σημαίνει το τριχώς λαμβανόμενον ο κανων, τα εις4ο νος ή μεταφορά.

χα λήγοντα επιρρήματα, επί μεσότητος λαμβανόμενα, Τρυγαν , τηριγών τις ούσα, ότι τηρεί το οικείον γένος,
βαρύνεσθαι θέλουσιν ει δε είη υπέρ δύο συλλαβας , πα- μη διγαμούσα ποτέ η δια το τρία ωα γενναν τον χρό

ροξύνεσθαι θέλουσιν , οίον , δίχα , τρίχα, διάνοιχα και νον . ή δια το τηρείν την γονήν.

τετραχα , και πλεονασμα του και , τετραχθα οξυτόνως: Τρυφάλεια, κανών γάρ έστιν ο λέγων , ότι οι δύο και
ó

τα εις χα λήγοντα επιρρήματα έχοντα το 9 , προ του τρείς μη μετα δεκάτου αριθμού συντιθέμενοι εις τα

χ , οξύνεσθαι θέλουσι . επιρρήματα του δις και τρις μεταλαμβάνονται : οίον,

Τροία, το τροι διφθόγγω τα δια του οια , δισύλ . διπρόσωπος , ο δύο πρόσωπα έχων , και τρίπους και τρεις

λαβα μακροκατάληκτα , δια της οι διφθόγγου γρά- πόδας έχων ούτως ούν και τρυφάλεια , η τρείς Φαλους

φεται , και βαρύνεται και οξύνεται , οίον , ποία , ως, έχουσα λαμπρούς: τριφάλεια ούν , και κατα τροπήν

ταρα το ποιητή , ποίη δε παρείη,2): κοία σημαίνειρο του ιώτα εις υ, τρυφάλεια " φαλον γαρ το λαμπρόν
την σφαίραν , χρήσις παρα 'Αντιμάχω, κοίας εκ χει- και εις το ασύφαλον .

ρών είς σκόπελον μεταριστάζουσι , Τροίαν πόλιν, επί Τρύχινος, παρά το τρώ , το καταπονώ, κατά παρα
δε οξυτόνων , ποια , ποια τα δε υπέρ δύο συλλαβας
άπαντα δια του υψηλού γράφεται, οίον , σικυία , κω.

γωγήν τρύω, και πλεονασμώ του χ , όνομα τρύχος, και

εξαυτού τρύχιος, και τρύχινον ιμάτιον" και εις το τροχα.

δυΐα , οξυΐα , αφυΐα. Τρώγλη, η τρύπα, παρά το τρώγω τρώξω , τρώγλη

Τρωτην, κτητικόν έστι Τριως , Τρωος , Τρωϊκός , και το διαβεβρωμένον μέρος του τείχους και τετρημένον .

αποβολή του και, Τραίος, του τόνου αναδιδομένου , και Τρώξιμον , δια το τρώγεσθαι εξ οσμής, έστιν είδος

Όλυμπικός , Ολύμπιος , Τρώϊος Τριντα , Ιωνικώς, λαχάνου ποταμ' .

Τρωΐη , και συστολή ποιητική του και εις ο, δια το μέ- Τρως , διάτι.οξύνεται ; τα εις ως λήγοντα μονοσύλλαβα

τρον , και εν συναιρέσει , Τροίη και Τροία και άλλως.6ο αρσενικα οξύνεται , ει μη εκ συναλοιφής είη , η εκ

Τρωίην , κτητικόν , έστι γαρ Τροία , και κατα διάλυσιν μεταθέσεως · έκ συναλοιφής μεν , ως σώος σως, εκ

1) Οd. XIV , 512 . 3 ) Οd. XY211 , 36ο . 3 ) Π . ΙΙ , 365 .
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μεταθέσεως δε ότι Δωριείς και "Ίωνες το οις ως λέ- μένη βασιλεύς έστιν και κατά νόμους δικαίους άρχων

γουσι κλίνεται Τρώος , ο κανων , τα εις ως οξύ. τύραννος δε , ο μήτε δικαίως άρχων , μήτε νομίμως ,

τονα μονοσύλλαβα , ει μεν έχουσι σύμφωνον της τρί- αλλα και τους νόμους εκπατών.

της συζυγίαςτων βαρυτόνων , δια καθαρού του ος , κλ . Τύραννος , από τυράννου τινός , πρώτου κακώς διακει
νεται, οίον, θώς θωος , το θηρίον , όμως , δμωος , ο μένου, απο Τύρου της πόλεως» σημαίνει δε δύο , τον

δούλος , ει δε μή , δια του τ. Φως Φωτος , ο ανήρ, βασιλέα και τον άνθρωπον τύραννον .

πλώς πλωτός, ο ιχθυς , χρως χρωτος , και σημαίνει το Τύρος, πόλις ωνόμασται, από του Τυρω ονόματος γυ
σωμα . ναικός του Αγήνορος βασιλεύσαντος εν αυτή .

Τρως , όνομα σημαίνει δύο , όνομα κύριον και το εθνι. Τύφρηστος , πόλις εν τοις εσχάτοις, υπό Τυφρήστου

κόν και το μεν κύριον Τρωί δ' αυ τρεις παίδες αμύ-το βασιλέως.

μονες παρεξεγένοντο. το δε εθνικόν Τρώες και Λύ- Τυφλος , σημαίνει τον έστερημένον των ομμάτων τυ

κιοι, και τι διαφέρει το κύριον του προσηγορικού και δια. φλος δε κυρίως ο εκγεννητής , ήγουν μετα το γεννη :

φέρει , ότι το μεν κύριον όνομα, ουδέποτε παρά το θήναι αυτόν τυφλωθείς παρα το απολωλεκέναι το

ποιητή εν πληθυντική Φωνή παραλαμβάνεται , αλλά φώς η παρά το τους τύπους των άλλων έχειν , των

μάλλον ενική , οίον , Τρω παρ' ευρύοπα Ζεύς " πάλιν οφθαλμών, ή παρα το τους τύπους του φώτος έχειν.

δε εκ του εναντίου , το εθνικόν πάντοτε εν πληθυν- Τυφλος, πηρος, ανάπηρος διαφέρει τυφλός και εκγεννη
τική Φωνή παραλαμβάνεται , και ουχ ενικώς , οίον, της " πηρος δε και μετα το γεννηθήναι αυτον τυφλω

Τρώες υπέρθυμοι " και εις το αίξ. θείς , ανάπηρος ο εν νοσήματι τυφλωθείς.

Τρωσι, διότι οξύνεται και πάσα δοτική πληθυντική είς Τύφρηστος , πόλις εν ταις εσχάτοις της Μαιναλίας,

Ιώτα λήγουσα δισύλλαβος, επί ονομάτων οξύνεσθαι20 από του ΤυΦρήστου βασιλέως του σποιλίου ή τυφρη
θέλει , πλην του εν πάσι και του εν σπέσσι γλαφυ- στός τις ούσα απο του Ηρακλέως τύφρας.

ροϊσι ' , όπερ απο σπέεσσι γίνεται κατ' αποκοπήν · το Τυφος και η περιφανεία , αλαζονεία και κενοδοξία .

γαρ τισι και τίσι , προς διάφορον σημασίαν έχει και Τύψον , παλσον , δαμασον.

τον τόνον· πευστικών γαρ ον και βαρύνεται: " επί δέ Τύχην, το χρεων ειρήσθαι, το επιβάλλον και καθή
μετοχής οξύνεσθαι θέλουσι. κον κατα την ειμαρμένην" σημαίνει και τιμήν: τύχην

Τύραννος, ήτοι απο Τυρρήνων , ώμοι γαρ ούτοι ή· των μέσων ονομάτων μέσα δε όσα επί καλού και κα

απο Γύγου , ός εστιν απο Τύβρας πόλεως Λυκιακής κού: τύχη δε εις τάξεις διαιρείται τρείς , ελευθέρων,

τυραννίσαντος εν αυτή , πρώτον : ούτως εύρον εν υπο- απελευθέρων και δούλων , και εις αξιώματα τρία , βα
μνήματι 'Αρχίλου. σιλέων , αρχόντων και στρατιωτών.

Τρώ , σημαίνει πέντε τρώ το τρήσω , τρώ το βλάπτω,30T , τινι , από του τις ονόματος αορίστου γίνεται και η
τρώ το φοβούμαι , τρώ το καταπονώ , και τρώ το κα- γενική τινός και εκβολή του ν , τιος και μετάγεται

και ταχόπτω. η γενική εις ευθείαν , ως ο Καππαδοξ , τού Καππά

Τύμβος , μνημείον , παρα το τίθεσθαι , ή τύφεσθαι δοκος , ο Καππαδόκης , του Καππαδόκου , ούτω τις τινος,

εκεί το νεκρόν σώμα , ό εστι καίεσθαι . τιος , τιού και 'Αττικώς τέως , ως ναός νεως , ούτω

Τύφος , παρά το τύφεσθαι εκεί τον νέκυν. τέως η γενική τέω και κράσει τω , " Όμηρος ούτε σοι
Τύμπανον , παρα το τύπτω , τέτυμμαι , τυπτανου , και ούτε των άλλων, αντί του άλλου τινί και εις το ήτ .

κατα συγκοπήν του τ , και πλεονασμό του μ , τύμπα- τον και τέο .

νον ωςπαρά τοτήκωτηκανον, και τηγανον,τοτη- Τι ζω σημαίνειτο εμπαίζω ,και απατώ,εκ τουΤωβάζω
κον τους εχθυάς : ούτω και τυμπανίστρα . σημαίνει θων , και σημαίνει τον σκώληκα γίνεται θωπάζω, και

δε δύο , το δέρμα και το σώμα το ανθρώπινον» ως το,40 εν υπερβιβασμώ τού ψιλού , και μεταθέσει του και εις

ούτοι ετυμπανίσθησαν. τ , γίνεται ταβάζω 2).
Τύπος , παρά το τύπτω γέγονε τύπος ώσπερ είς το Τώμοι, άρθρον υποτακτικών, αντί του προτακτικού :

βουλλωτήριον τυπτόμενος ο μόλυβδος εικόνα αποτε- παροξύνεται ,οι γαρ Αιολείς τα προστακτικά αντί υπο

λει , ούτω και ο τύπος , εικόνισμα αποτελεί . τακτικών χρώνται.

Τουτέστιν, υπάρχει , σύνδεσμος διασαφητικός , ως ο Τωτοι, οι ποιηταί αντί του τότε .

ήγουν. Τώμοι, τούτω.

Τυραννίς , βασιλείας διαφέρει , και τύραννος βασιλέως Τως , δέος , απεχθές , επίρρημα μεσότητος γίνεται σε
βασιλεία μεν γάρ έστι κατα νόμους άρχουσα εξουσία αφαιρέσει εκ του ούτω.

τις τυραννίς δε η άλογος εξουσία , αυτονομία χρω Τέλος τού Τ στοιχείου

η

9

2

ΑΡΧΗ ΤΟΥ. Υ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ .

Yία , έστιν ή ευθεία υίς υίος , και η αιτιατική ύία , και ο βουσι τους τόνους , οίον , λάας λάαος λαός , ύις υίος
κράσει υία , η ευθεία ύις διατι ου συναιρείτα; διότι υιός.

" ουδέποτε τη οι διφθόγγο και τη δια του και ψιλού γρα- Υαλη , ο ύαλος , παρά το ύειν εσχημάτισται , καθ'

Φομένη , επιφέρεται σύμφωνον τούτου χάριν έστιν ομοιότητα της γινομένης συστάσεως , και πήξεως του

ασυναιρετός η γενικη ύίος , και κατα κράσιν υιος " και ύδατος , υάλω ομοίας.

μετάγεται η γενική εις ευθείαν, και γίνεται υιός: Υάδες, οι επί των κεράτων του ταύρου αστέρες , παρά το

αι δε γενικαι μεταγόμεναι εις ευθείαν , πολλάκις αμεί- ύω το βρέχω, υετού γαρ παρασκευαστικαί είσι δύνουσαι .

1 ) Οd. II , 15. 3) Mele.
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ιωτα.

υος ,

Υάδες , αι υάδες το πρόσωπος του ταύρου έχουσιν , ως Yές, οι χοίροι .

έπιπλατυνόμενον επί του μετώπου , λεπτυνόμενον δέ Υλη, πόλις Βοιωτίας.

εξ αμφοτέρων των μερών επί τα κάτω , ώσπερ το "Ύλη , παρά την ύλην , ή δε ύλη παρα το μεσθαι , και
γράμμα εστίν . εστι βρέχεσθαι λέγεται δε το λεπτότατον δέρμα , η

Υδρία , κυρίως το ύδωρ , εύθετον αγγείον : υδρεία η δια του υγρού αυξανομένη , και εις το άυλος , και ιλύς .
ύδρευσις. Υλoμανoύντων, μεμηνότων , παρα την ύλην και τη

Υδρεία , επί εδρεύσεως διφθόγγου· επι δε του αγγείου ύλη χαιρόντων.

Yλακή, κυρίως η φωνή των κυνών.

"Ύδρα , το θηρίον. Υμέναιος, γαμικός ύμνος , παρα το ομού ναίειν· ο

Υδροχόος , ζώδιον. το δε παρα το ύμνος , όθεν και υμεναιώ , δευτέρας συζυ
Υετοίο , από του ύω, το βρέχω , υετός , η γενική υετού γίας, υμεναιώσουσι κάρας. και το λεπτότατον δέρμα , και

και κατα Αιολείς υετοιο .
το διαφανές , και το τοίς γαμούσιν έπαδόμενον , ήγουν

“Yoς , σημαίνει τον χοίρων γίνεται παρά το ύω το 9

βρέχω, Φιλεϊ γαρ το ζώον εν βορβόρυ κυλίεσθαι · ύς έπαυλούμενος από η .. παιδός : ή από του ομούημι

ο κανών, τα είς το μονοσύλλαβα μακροκατά- ηλεποτείν, εκ του ύδωρ, ύδωρ ποτεϊν , και καταυς
.

ληκτα δια του ος κλίνονται ,

ΥΓας, όνομα , αιτιατικής των πληθυντικών , η ευθεία συγκοπήν υδροποτείν.

ύις και το συναιρούμενον ; ου συναιρείται διάτι; Υδρηλος , ο υγρός , γίνεται παρά το υδληρος , μεταθέ .

επειδή κανών εστιν ο λέγων , ουδέποτε τη νι διφθόγ- σει τούλ και ρ.

γω, τη μετα του υ , και ιώτα προσγεγραμμένου , σύμ-20Ύμην , υφήν τίς έστι , από του ως ύφασμα είναι ,

φωνον επάγεται , δια τούτο ου συναιρείται η γενικη λεπτών όντα : έστι δε το δέρμα ή τζίμπα , ή τον μυε

διος , και συναιρέσει υψος ή ευθεία των πληθυντικών λον της κεφαλής συνέχουσα ούτως Ηρακλείδης.

υλες Αχαίων, και αιτιατική υίας, υΐας συνελκύσει τε Υμηττιον, μέλι , το εύχρηστον προς ιατρείαν Υμητ

τη βαπτίσει λοιπόν ως κήρυξ κήρυκος , και κήρυκος τος γάρ έστι τόπος της Αττικής , περί τας Αθήνας,

κηρύκου , ούτως από της γενικής γίνεται υιός: παρα το εν ώ λέγεται εύχρηστον μέλι γενέσθαι .

Φύω το γεννώ φυος και υιός. Υμίν, αντωνυμία πρωτότυπος , δευτέρου προσώπου , πτώ

"Υβρις , η μετα προπηλακισμού και επηρείας αικία , σεως δοτικής των πληθυντικών : ηνίκα έγκλίνονται ταυ

παρα
το υφαίρα ύφρις , ως χαίρω χάρις , και τροπή τα τα περισπώμενα αναβιβάζουσι τους τόνους , υμίν

του φ εις β , ύβρις , οίον , υπόβαρίς τις ουσα. και ημϊν : τούτο δε υμίν μακρόν έχει του φύσει.

«Υβρισις , η ύβρις , ως Φρύγες Φρύγες, και Φερενίκη30Ύννι , ο σίδηρος γέγονε δε από του οδύνη: ο δε Απ:
Βερενίκη. πιων φησί , από του υος του χοίρου γέγονε το ύννις "

Υγιεινώς , υγιώς. πρώτον γαρ ο χοίρος επενόησε το ρύγχει διασχίζειν

Υγεια , η ευεξία , τετρασυλλάβως , ως και εν τω κω- την γην έννις γαρ το λεγόμενον παρ' ημίν ύννιν:

μωδία , αυται γαρ επιθυμούσι υγιείας φαγείν . έστι ρήμα δύω , πλεονασμό του ν , δύνω , το σημαίνον

Υγιής , ο έν υγρώ ων και ζών , οιονεί υγριής , και απο- το υπεισερχομαι, εκ τούτου όνομα ρηματικών δυνις από

βολή του ρ , υγιής όθεν και διερος και ζών, και αλίβαςο του εισέρχεσθαι εις την γην και κατ' έλλειψιν του δ ,

ο νεκρός ούτως Ηρωδιανός εν επιμερισμούς ή παρα

τοεύ είναι η παρα το ευραίνεσθαι ήγουν ευφραίνεσθαι: "Ύμνος, παρα το υμένω το υπομένω , υπόμονός τις ών ,:

Ιστέον ότι τα εις ης καθαρα ονόματα οξύτονα , τα και εν συγκοπή ύμνος , καθό εις υπομονήν και πράξιν

ιωτα παραληγόμενα δύο εισιν, και εις ους έχει την4ο άγειν , τας των επαίνων ακούς , και αρετάς ή παρα
γενικήν , το χαρίης, εξ ου και χαριέστερος, και υγιης, το υμέναιος , και σημαίνει τον επιθαλάμιον ύμνον.

εξ ου και υγιέστερος συγκριτικώς. "Ύμνος , εγκωμίου διαφέρει , καθο ο μεν ύμνος επί θεού

Υγρόν, οιονεί υδρον , η παρα το ύω το βρέχω , υρον, λέγεται το δε εγκώμιον επί ανθρώπου.

και υγρόν πλεονασμά του γ. Υμεδαπών , υμετέρων , των εκ του αυτού εδάφους
Υετός, από του ύω το βρέχω, η γενική υετού , κατα συγγενών , ή της αυτης χώρας.

δε Αιολείς υετοιο . "Ύμνος, έστιν και μετα προσκυνήσεως και ευχής κεκραμέ

Υγρών έλαιον , δια το μη πήγνυσθαι , ότι πολυ έχει νης επαινώ λόγος εις θεόν σημαίνει και επιθαλάμιον

το θερμόν γίνεται υγρών , ύδωρ τι δν , οίον ένυδρον : άσμα. έστι δε συνώνυμον.

η παρά το ύω το βρέχω, ύσω, δρου, και πλεονασμα Υιος , παρά το ύω το βρέχω, και του πατρός και της
του γ , υγρόν. 5ο μητρος των ευφρασία .

Υγρόν έλαιον , ου το τη Φύσει υγρών αλλά το υγρο- Υιος, όνομα απλούν ρηματικών ποιου είδους των υπο

ποιον , ως το χλωρον δέος και το χαρακτηριστικών των πεπτωκότων τα ονόματι ; των ως προς τι. και τρός

σωμάτων και το ένα υγρότητι διατηρούν , και μη συγχα- τινα έχει ο υιός ; προς τον πατέρα" πόθεν γίνεται και

ρούν κληράνεσθαι " ή ότι αποκρυσταλλοϋται το έλαιον, παρά το ύω το βρέχω , και τα λοιπα. η παρα το ύις

πολυ έχoν εν εαυτώ το υγρόν . διος υιός και μετάγεται η γενική εις ευθείαν και
* Υ δειν , σημαίνει το υμνείν · έστι παρα το υμνώ , απο- οξύνεται. αι γαρ γενικαι μεταγόμεναι εις ευθείαν

• βολή του ν , υμώ, και τροπή του και εις ο , ύδω , κατ ' πολλάκις αμείβουσι τους τόνους. πόσας ευθείας απο

αναβιβασμός του τόνου , και ύδεις, και δει, και το δέχεται η κλίσις ; τρείς · υιος , υιού , υίευς υιέως , υΐς

απαρέμφατον ύδειν ύδειν έoικε την Φερέζωον κόρην.

Υδος, το ύδωρ, και η δοτική τω ύδει. 60Ύλη, ο δρυμώδης , και ο σύνδενδρος τόπος , η δι' υγρας

Ύδωρ , παρά το ύω το βρέχω δωρ , και πλεονασμα αυξανομένη , ή επισώρευσις των ξύλων , η βόρβορος , η
του δ, ύδωρ , ο Ποσειδών . βαθρ'.. λέγεται ύλη κυρίως , η κράσις των τεσσάρων

Υελος, εκ μεταφοράς της ύλης. στοιχείων , ήγουν γη , ύδωρ , αηρ , τυρ " υλικα δε τε

ύννις .

1

1

υλος.
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έκ τούτων σύνθετα , λίθος , φυτα , έμψυχον σώμα , παρά την υπό πρόθεσιν , δηλούσαν το υπεράνω , υπό

ύλη δε προσαγορεύεται , για το υποκείσθαι εις γένεσιν * τατος , ως υπότερος , και κακότερος , συγκοπή ύπατος

των εξ αυτού . ο υπέρτατος , και υψηλός: σημαίνει δε και το κατώ

Υπαγωγή , απάτη , αναχώρησις , δίωξις . υποχώρησις : τατον , ώσπερ ο Απολλώνιος : αυταρ ο τοίσι μίλα μό

γέγονε δε παρα το άγω συντάσσεται δε μετα αίτια- γις εξ υπατοιο στηθεος αποπνεύσαν , αντί του βαθυ

τικής. τάτου και κατωτάτου .

Μπάγειν, του πορεύεσθαι διαφέρει πορεύεσθαι μεν Υπεραγονται, υπερθαυμάζουσιν, ή φθονούσι : το γαρ.
εστι το βαίνειν , υπάγειν δε το υπό ζυγόν άγειν βούν, αγώ ου μόνον το θαυμάζω δηλοί , αλλα και το φθονώ,

η πτον , ή άλλο τι: ως "Ομηρος , οι δε βοηθούντες "Όμηρος " ως δ' αυ νύν μοι άγασθε θεοι βροτονάνδρα

ταύτη τη λέξει φασίν ότι υπάγειν λέγομεν άντί τούτο παρεϊναι 1) αντί του φθονείν άγω ουν το θαυμάζω,

τροάγειν εις υπογραμμον ήγητήν , αντί του προηγεί- και εκπλήττομαι , από του χαίρειν, ή από του άγη .
εθαι , ώς φησίν 'Αριστοφάνης ο κωμικός· συ δ' υπά- όπερ έστιν από του άκη , εκ της παρεπομένης αφωνίας

γεις τον όρκον , αντί του υπάγης κέχρηται αυτή τη τη εκπλήξει.

λέξει Εύπολις , εμβατούς λέγων , συ δ υπάγεις εις το Υπερασπιστής, βοηθός , εκ της υπέρ προθέσεως,
έμπροσθεν. και του σπιζω το ειστείνω , και μετα του στερημένου

"Υπαιθρον , εκ του αίθω το καίω: εξ ου και ο άοικος α, ασπίζω το εκτείνω , εξ ου και ασπίς , τούτο παρά

άνθρωπος , ο μη έχων οικίαν. το σπώ , σπις και ασπις η κυκλοτέρα ούσα.

Υπαντίζει , υπαντά , αντί του παρατάσσεται. Υπερβασία , η παραβασία , και η αδικία , και το
"Υπαθλοθέτη , α, ωνοθέτη και κριτή. υπέρ το δίκαιον πράττειν τι γίνεται δε βίβημα βήσω,

Υπαχθέντες, υποβληθέντες, υποσυρέντες , απατη-20 ο παρακείμενος βέβηκα , ο παθητικός βεβημαι, βέβα
θέντες . σαι , βασία και υπερβασία : το σι ιωτα διάτι ; τα δια

"Υπερέχoντι, εξουσιάζοντι. του ια , θηλυκα μονογενή, προ μιας τον τόνον έχον

"Υπαρ , παρο εγρηγορέναι , αληθής οπτασία , ουκ εν τα , δια του Ιώτα γράφεται : οίον , γερουσία , εκκλησία ,

ονείρου , από του ο δήματος και σημαίνει το υπάρχω, πανδαισία " ούτως ούν και υπερβασία .

αφ' ου όναρ, ως θένω θέναρ, έδω έδαρ και είδαρ, Υπερήφανος ,εκ της υπέρ προθέσεως, και του Φώ το
και μετα της υπό προθέσεως υπόοναρ και κατ' εναλ- φαίνω , υπέρφανός τις ών και υπερήφανος , ο υπεράνω

λαγήν ύπαρ , ουκ όναρ Φαινόμενον. πάντων φαινόμενος.

"Ύπαρ. ονείρατος διαφέρει και ονείρου ύπαρ γάρ έστιν Υπερθετικον, εις το εκουσίως καιπρωτίστω.
, :

όραμα , και εναργής όψις " όνειρος και όναρ , ή εν τω “Υπέρμορα, παρα το πρεπον , υπέρ το δέον, παρά το,
καθεύδειν φαντασία . 30 ειμαρμένον" επίρρημα μεσότητος: φύσει έστιν η θέσει ;

"Υπαρχος , ο πολύαρχος " μετετέθη δε το όνομα από θέσει. τα εις α λήγοντα ουδέτερα , ει μεν μετα ονό

του ιππάρχου , και έπαρχος λεγόμενος. ματος συντίθενται , ονόματά εισιν , οίον , καλα γράμ

- Yτείρεχος , έστι ρήμα έχω,έστι δημα έχω, και παρατατικός είχαν ματα , καλα περιβόλαια : ει δε μετα ρήματος συνταγή

ποιητικώς , και μετα της υπό προθέσεως υπέρεχον, επίρρημιά έστιν , οίον , καλα γράφει , αντί του καλώς,

και πλεονασμώ του ι , υπείρεχον ώφειλε δε εν τω και καλα αναγινώσκει» ούτως ούν υπέρμορα ετύχθη,

τέλει πλεονασμος είναι , ίν' η , υπερίεχον , επειδή αι αντί του υπέρ το προσήκον ετύχθη, κατεσκευάσθη.

προθέσεις εν τω τέλει τλεονάζουσι το ιώτα, ως έν Υπερίδης , κύριον όνομα , παρά την υπέρ πρόθεσιν
τω εν ενί προς πρoσί, ούτω και υπερίεχον ώφειλεν γίνεται ύπερος , και εκείθεν λοιπόν περίδης • δια του

είνα " αλλ' επειδή , παρέπεται ταϊς προθέσεσι το μέ- ιώτα ώσπερ γαρ παρά την ανα πρόθεσιν γίνεται άνιος ,

χρι της δισυλλαβίας αξεσθαι τούτου χάριν ου πλεο-40 ούτω και παρά την υπέρ γίνεται υπερος και εκείθεν
νάζεται , ίνα μη ευρεθή τρισύλλαβος η πρόθεσις. διότι λοιπον Υπερίδης.

αναβιβάζει τον τόνον; πας παρωχημένος χρόνος ,τον Υπερίονος, επιθετικός του ηλίου , από του περί ημάς
προσγινόμενον αυτώ χρόνον αποβάλλων εν τη συνθέσει Iέναι : Ησίοδος , Υπερίονος αυτον γενεαλογεί .
προπαροξύνεται , οίον , είχαν κατεχον.

“Υπε μνή μυκε , έστι δήμα ήμύω, ό εστι το επικλίνω Υπεροπλίησιν, υπερηφανίαις , παρά το όπλον υπερ
“

και καταπίπτω, και παρακείμενος ήμυκα , ο Αττικός . όπλιον , υπεροπλία , σημαίνει δε την υπερηφανίαν" με
ο

ώφειλεν είναι ημήμυκα, αλλ' επειδη ο Αττικός παρα
ταφορικώς δε έστιν η λέξις από των τα όπλα Φε.

κείμενος , από βραχείας άρχεται , τούτου χάριν συν
ρόντων.

εστάλη το η εις ε , και εγένετο έμήμυκα, και πλεοκαι εγένετο έμήμυκα , και πλεο- Υπεροψία, υπερηφανία και υπερόπτης, παρα το τα

νασμα του ν , δια χρείαν ποιητικήν υπεμνήμυκα , και ο υπέρ αυτόν θεωρείν ή δια το υπεροράν πάντων.

το τρίτον υπεμνήμυκε. Υπερφίαλος , μέγας , υπερήφανος : το φι ιώτα , ως

Υπενόστησαν, υπεχάλασαν. το άγιος, όρκιος , υπερφίαλος από της υπέρ προθε

“Υπεμφήνειε , δηλώσεις , το θέμα εμφαίνω , ο μέλλωνó σεως και του φίλος , υπερφίαλον γαρ λέγεται , το πολυ

εμφανώ, ο αόριστος ενέφανα , και κατα Αττικής τρο- και άμετρον , ώς της φιάλης αμέτρου ούσης, εξ ου

την του α εις η , ενέφηνα, και το ευκτικών αυτού έμ- και υπερφίαλος λέγεταιο υπερβάλλων τη άμετρία

φήναιμι " . και οι Αιολείς τα ευκτικα του αορίστου δια το μέτρον της φιάλης: Φιάλη δε ετυμολογείται , παρα

του εια προσφέρουσι, τύψαιμι, τύψειας , τύψεις, το πίνειν απ ' αυτής άλις.

έμφήνειας έμφήνειε , και μετα της υπό προθέσεως , Υπερφυώς , μεγάλως , έστιν επίβλημα μεσότητός , και

υπεμφήνεια και τα λοιπα δηλα. γίνεται εκ του υπερφυής , και σημαίνει το μέγα και έν.

"Υπατος, σημαίνει η λέξις τον υπερέχοντα " είρηταιβο δοξον .

1) , 119.
Σ
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Υπερώον , οίκημα , ανώγεων , υπερώϊόν τι όν : το Υπόγυον , πρόσφατον, εγγύτατον , νεωστό γεγονός , προ
υπεράνω του κάτω ον , και υπερώον , διο και το ιώτα ολίγου και μετ ' ολίγον , παρά το γυϊον και σημαίνει το

έχει προσγεγραμμένον , ή παρα το άνω δράσθαι . μέλος οιονεί εγγύς των μελών

“Υπερωϊον , τον ουρανίσκον λέγουσι. “Υπόδημα, δια το υποκάτω όλον δήμα , η δύμα : η
“Υπερώα , και υπερώον διαφέρει υπερώα μέν έστιν παρα το δέω , το δεσμεύω , δω, δήσω, δέθηκα, δέδημαι,

ουρανίσκος θηλυκώς υπερώον δε ουδετέρως το ανώ- και εξ αυτού δημα , και υπόδημα μετα της υπό προ-,
θέσεως.

Υπερηκόντισε, έκ της υπέρ προθέσεως και του "Υποχρoν, εκ του ωχρoν , και σημαίνει το άχρoον και"

ηκόντισε , γίνεται υπερηκόντισα και υπερηκόντισε" ση- μετα της υπό προθέσεως υποχρoν.

μαίνει δε το υπερέβη, εκ του ακοντίζω , εξ ου και το τοΥπόδρα , ιδων, δεινώς περιβλεψάμενος , και επίρρημα
εξακόντισα . μεσότητος αντί του χαλεπώς , εκ του υδράσω, τούτο

“Υπέσχετο, επηγγείλατο " το θέμα έχω, ο μέλλων έκ τού δρώ, δράξω, αποβολή του ξω , δρα και υπό-.

έξω , ο παρακείμενος είχα και ο β αόριστος ουκ έστιν , δρα.

ίνα μη συνεμπέση τα παρατατική παρέλαβεν αντί του Υπόδρα , επίρρημα μεσότητος πόθεν γίνεται ; ο μεν
ιωτα το σ , και εγένετο έσχον , ο μέσος εσχόμην , 'Απολλόδωρος δύο λέγει παραγωγας, ο δε Ηρωδιανός

έσχετο και υπέσχετο. μίαν από των περισπωμένων ούτως από του ήρεμώ
“Υπενόθευσεν , ήλλοτρίωσεν. γίνεται, ηρέμα και σιγά σιγα , ούτω και εκ του ορώ,

Υπερίων , δια του ιώτα γράφεται , παρά το Ιων μετο- και της υπό προθέσεως γίνεται υπόδρα , και πλεο

χην γέγονεν Υπερίων , άλλως τε δε , επειδή το ω εις νασμώ υπόδρα , το ύφοράσθαι έστι και άλλως έστε

ο τρέπεται επί της γενικής , Υπερίονος ήελίοιο , εί20 δρώ , και σημαίνει το βλέπω, εξ ου και τον δ' άρ'

δε εγράφετο δια της ει διφθόγγου , εφυλάττετο, το αν , υπόδρα ιδών . έκ τού ούν δρώ γίνεται δρα και μετα

και επί γενικής. της υπό προθέσεως υπόδρα , το δεινώς υποβλέπειν .

Υπετόπαζεν, υπενόει , και υποτοπάζειν το στοχά . ο δε Ηρωδιανος λέγει , ότι εκ του υποδραξ γέγονε:

ζεσθαι και ενθυμείσθαι , από το υποτυπούσθαι εν και διατι οξύνεται και επειδή τα είς ξ , λήγοντα επιρρή

τω νοί: έστιν ούν τύπος τυπάζω , και τροπή του και ματα , χωρίς ει μη παρα προθέσεως γίνονται , άπαντα

εις ο , υποτοπάζω συντάσσεται μετα αιτιατικής και οξύνονται: οίον , ευραξ , σημαίνει δε το εκ πλαγίου,

γενικής. απρίξ , εναλλαξ , κουρίξ είπε δε , ει μη παρα προθέ

Υπηνίξατο, εκ του αινίττω. σεως γίνεται , δια το παρεξ : το γαρ πάρεξ έχει τι

Υπετυφετο δε αυτούς ή δυσμένεια , έφύσατο , αιω- σημαινόμενον. ότε δε οξύνεται , ου Φαμόν επίρρημα ,

ρεΐτο· λαμβάνεται δε το τύφεσθαι επί του συντρίβε-30 αλλα δεύτερον πρόσωπον , σεσημείωται το άπαξ και
σθαι , και τυφθεσθαι τον χωρίς φλογος καπνον αν τούτο όπερ ώφειλε δέξασθαι, εν τη απλότητι , εδέξατο

είναι παρα δε τω Πλάτωνα έν Φαιδρώ και επί του εν τη συνθέσει, άπαξ απλώς το δ' υποδραξ αποβα.

τετυφλώσθαι την διάνοιαν . τυφεδων δε η καύσις . .. λον το σύμφωνον , ανεβίβασε τον τόνον.

Υπήνη, αι υποκάτω του γενείου τρίχες , παρά το ίημι, Υποπόδιον , παρά το πους ποδος , πόδιoν και υποπό .
ο μέλλων ήσω ήνη και υπήνη , παρά την έσιν των τρι- διον .

χών : ούτω Φιλόξενος εξ ου και υπήνιος. “Yπωπίαζω, το επιτηρώ και φυλάττω· υποπιέζω δε
"Ύπνος , θάνατος , σκία . το θλίβω , σφίγγω τι διαφέρει το υπωσιάζω του υπο

“Υπηρεσία , όνομα πόλεως, δια του ιώτα γράφεται πιέζω και το μεν γαρ υποπιέζω κοινόν έστι , το δε υπο
τα γαρ απο αρσενικών , εχόντων το τ , δια του τα πιάζω δαρικόν το γαρ ε εις α τρέπουσι , και το

γινόμενα θηλυκα, δια του ιώτα γράφεται . 40 είς ω.

Υπηρεσία , η δούλη , υπηρεσία δε η κωπηλασία. Υποστηρίζω, παρά το ίστημι στήσω , στηρίζω και

Υπηνή της , ακμαίος, αρτιγενειών , υπήνη, γαρ λέγεται υποστηρίζω.

ή του άνω χείλους τρίχωσις , οίον , υπάνη τις ούσα, Υποψία , υψοράσεως διαφέρει υποψία μέν έστι κα
παρα το άνω υπειναι. κού τινος υπόνοια , υφόρασις δε δόξα , και επί των

Υπηρέτης, εκ της υπέρ προθέσεως, και του αίρω το χειρόνων.

επαίρω, γίνεται υπαίρετης , και τροπή υπηρέτης , ο Υποπιεσμος , ενταύθα δια του ο γράφεται το πο ,

προς το α'ρειν επιτήδειος. από γαρ του υποπιέζειν τινα εαυτόν και ταπεινούν

Υπηρέτης: έκ της υπέρ προθέσεως, και του αιρέσσο.
και εκθλίβειν είρηται υποπιεσμός: ετέρωθεν δια

το κωπηλατώ , κυρίως γαρ υπηρέτης λέγεται ο ναύ- του και γραπτέον, και δια του α , υποπιασμός έστινω :

της,οιονεί υποερέτης , και εκβολή του ο, υπερέτης,5ο έλεγχος υπωσιάζειν γάρ έστι το αισχύνειν και, 50

και τροπή του και εις η. εκ δε τούτου γίνεται ρημα ελέγχειν τινα εαυτών, δια των εν τω σώματι αυτού

υπηρετώ: ο προς την έριν επιτήδειος. υπωπίων , ήτοι μωλώπων υπωσιάζει τυχόν ο αικι

"Υπνος, επί θανάτου σκία , παρά το υπονοστεϊν ήγουν θείς .

υποχωρείν , εν αυτώ γαρ αι αισθήσεις υποχωρουσιν Υπόδρα, παρά τοόρώ το υφορώ : η παρα το δέρκω

ήτοι ήρεμούσι. το βλέπω , και κατα συγκοπην δρώ, δράσω, δρά ξω, δρα
" Ύπνος , ο υπονοος , αφαιρεί τον νούν , όθεν έτερπνον και υποόραξ, και κατά συγκοπήν του ξ , υπόδρα εκ

Φασί τον άυπνον . τούτου και δραπέτης και υποβλεπόμενος εν τω πέτε.

Υπογραφή, ως υπό την γραφήν τελούσα. σθαι ήγουν Φεύγειν , όθεν και υπόδρομοι είρηνται αντί
Υπόβαθρα , υπο βάσιν υποκείμενα.

του υφορώμενοι και ως εγένετο από του μιγδώ μίγδα ,

Yπισχνούμενος, και εξ αυτού ίσχω και πλεονασμέσο και από του ήρεμω ηρέμα, ούτω και από του έρω,
του ν , ίσχνου , η μετοχή ισχνούμενος , και μετα της δρα , και εν συνθέσει υπόδρα , το δε δρώ σημαίνει

υπό προθέσεως υπισχνούμενος , και σημαίνει τον επαγ- τέσσαρα δρώ το κρατώ, εξ ου και δακτυλος , δρώ το

γελλόμενον. υπηρετώ ,- εξ ου και δραπέτης , ο αποδρών της δουλείας :

0

9
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δρώ το βλέπω , εξ ου και υπόδρα ιδών και δράθω το Υστερώ , εκ του ύστερος, υστερίζω το βραδύνω , υστε .“

κοιμώμαι κατ' αντίφρασιν οι γαρ κοιμώμενοι ου βλέ- ρω δε το παντελώς στερίσκω.

πουσι " δρώ το πράττω,, εξ ου και δράμα. "Ύστατος, ο έσχατος, ο τελευταίος , εκ της υπό προ
Υποταγήσεται, εκ του υποτάσσω, ο β αόριστος υπέ-. θέσεως υπότερος και συγκοπή ύτερος και πλεονασμού

ταγον , υπετάγην, υποταγήσομαι, υποταγήσεται. του σ , ύστερος πλεονασμός εστιν ή ίδιος τύπος; ίδιος,

Υποσκελίσαι, εκ του υποσκελίζω , τούτο παρα το τύπος εστί· κανων γάρ έστιν ο λέγων · ότι το ο συγ

σκέλος , τούτο παρα το σκέλω το ξηραίνω: η σκέλη εί- κοπτόμενον πέφυκε γίνεσθαι το σ , οίον , έστιν ούτος

ρηται , παρά το ξηρότερα ήγουν σκληρότερα είναι των έστι γαρ θεόφατος όνομα , και συγκοπή του ο , και

λοιπών μερών. πλεονασμά του σ , θέσφατος : ούτως ούν και θεόκελος,

Υποσμίχουσα , διερεθίζουσα , υποκείουσα , θλίβουσα,1ο και θέσκελος, και ουδέτερον θέσκελoν , και θέσκελα
καταπονούσα και υποσμύχουσα , το ηρέμα υπολάμπειν , ούτως ούν και υπότερος , ύστερος και ύστατος το υπερ

από το μυχού του σκοτεινού τόπου ή αφεγγούς " ή το
θετικόν.

τυφλώττειν και μεμυκέναι . "Υστερος , ώσπερ παρα την προ πρόθεσιν γίνεται πρό

Υπόστασις, έστι κατα την εκκλησιαστικής παράδοσιν τερος , και παρά την υπέρ υπέρτερος" ούτω και παρά

και αποστολικήν , το πρόσωπον , ήγουν και χαρακτήρ την υπό πρόθεσιν υπότερος και συγκοπή της πο , συλ.

καθως φησίν ο απόστολος , δς ών απαύγασμα της λαβής γίνεται ύτερος , και πλεονασμό του σ , ύστερος.

δόξης , και χαρακτήρα της υποστάσεως αυτούς πρόσωπον Υστρίχες, ο υσθρίξ , ήγουν ή του χοίρου θριξ, εκο
δε και χαρακτήρας λέγομεν επί θεού , ασώματα και του ύς και του θρίξ , και κλίνεται υστριχίδος.

απερίγραπτα , και άσχημάτιστα. “Υσίπη , και ρύπος του ερίου των προβάτων.

Υπόστασις , έστι πότε μεν πάσα του τύχοντος20Υφαίνει, εκ του υφαίνω , τούτο εκ του ύφος, τούτο

ύπαρξις , πότε δε το ίδικον , περί το κοινόν , ως πα- παρά την υπό πρόθεσιν και το δς , όθεν υφή ο ιστός :
της , υιός και άγιον πνεύμα . ποίου είδους το υφαίνειν ; μεταφορικού , απο αψύχων

Υπόσχεσις επαγγελίας διαφέρει υπισχνείται μεν επί έμψυχα .

γάρ τις διδόναι το μέλλον » επαγγέλλεται δε και διχα Υφάντης, παροξυτόνως, τα εις της ονόματα έχοντα
παρακλήσεως παρέχειν βουλόμενος και εις το υπέ . την παραλήγουσαν εις αμετάβολον λήγουσαν , παροξύ .

σχετο. νεται. Λαέρτης , υφάντης , γίνεται από του υφαίνω.

"Υ πουλος, άνθρωπος , απο μεταφοράς της των πρα- ΥΦείμενος, ίημι, ήσω, ήκα , ο παθητικός έμαι , η

εγμάτων απονεμομένης ουλής , οίον ο μη προφανής μετοχή έμενος και είμενος πλεονασμώ του ιώτα , μετά

πονηρός ύπουλος γαρ ο εγγύς την υγείαν θείναι της υπό προθέσεως, υφείμενος ο ταπεινός και υποχείριος.ó

μώλωψ.. 30ΥΦέντες, αορίστου β , της μετοχής των εις μι: εκ
"Ύπτιος, ο υψηλός , και ύπτιος ο ανα σκέλα πεσών. του ίημι γέγονε ο β αόριστος ήν, η μετοχή είς έντος ,

Υιος , δια το είναι όμοιος τώ πατρί. και το πληθυντικόν έντες.

και σύς ο χοίρος , παρά το ύω το βρέχας : Φιλεϊ γαρ Υφεΐσαν, έκ τού έα , το συγχωρώ , ο μέλλων εάσω,

το ζώον εν βορβόρω κυλίεσθαι · ιος ο κανών " τα εις του αορίστου το τρίτον των πληθυντικών είασαν , και

υς μονοσύλλαβα μακροκατάληκτα , δια καθαρού του ος εν συγκοπή και συνθέσει υφεΐσαν.

κλίνεται . Υφέσεως, ταπεινόσεως , παραβάσεως.

“Υσμίνη, υπομένη τις ουσα , και συγκοπή της πο συλ- Yφέξελε, έπαρον.

: λαβής , και πλεονασμό του σ , υσμίνη, η πλεονασμώ Υφηγούμαι , διηγούμαι , εξηγούμαι.

του και, δυσμίνη , ως διωκή και η μεν ετυμολογία απ- Yφορβός , συφορβός , χοιροβοσκός.

αιτεί δια της ει διφθόγγου γράφεσθαι: γάρ τις έστιοΥφώμενος, υποβλεπόμενος , ευλαβούμενος , υπονοών ,
παρά το δυσμενής , εκβολή του δ , υσμίνη ή παρα φοβούμενος.

το υπομένειν· γραφεται δε δια του ιώτα , τω λόγω Ύψαύχην , ύψολόφρων, μεγαλούχην.
των δια του μνη, τώ ειρημένω εν τη αδρηστίνη . “Υψήγορος , εκ του ύψος και του αγορα γίνεται

"Ύσσωπον , παρά το ύω το βρέχω , ο μέλλων ύσω και ύψάγορος , και τροπή του α εις η , υψήγορος, και τα

το ωψ ωπος , και σημαίνει το πρόσωπον και τον οφθαλ- υψηλά και μεγάλα δημoγορών.

μόν έστι δε βοτάνη καθαρτική ρύπου , παρομοία σαμ- Yψηλός, υψηρός τις ών , ο εν όψει ηρμένος , μετά

ψύχω. σημαίνει δε δύο , το ύσσωπον την βοτάνην, και θεσιν γαρ πέπoνθε το λείς ρ.

τον σπόγγον . Υψηλός, παρά το ύψος ή παρα το υψώσα.

*Ύσπλιγξ , το κάγκελλον και η μάστιγξ. Υψηλον, παρά το είναι άορον εν γαρ έχη αυτό το

"Ύστατα , επίρρημα μεσότητος , διάτι καλούνται μεσόσο σημαινόμενον σώμα, ως τον ουρανον ο ήλιος τη ημέρα,
ó

τητος ; επειδή από μέσων ονομάτων παράγονται, από και οι αστέρες τη νυκτί» το γαρ ύψη σημαίνει το:

αρσενικού και θηλυκού και ουδετέρου εαν μη γάρ εισι άπειρον , το δε λoν λίαν ό έστι πολύ πόσα σημαίνει

τριγενή , μεσότητος επιρρήματα ου ποιούσι και πώς το υψηλόν ; υψηλον το μέγα και υπέροχον υψηλον δε

έστιν επίρρημακαι κανων γάρ έστιν ο λέγων , όσα εν. το λεπτόν , το αυτο και υπό του ιματίου και άλλως

ομοφωνία καθεστηκε πληθυντικα ονόματα βαρύτονα, ύψος υψηρος, και τροπή υψηλός πένθος πενθηρος
ταύτα και , εις επιρρηματικών μετάγονται σύνταξιν εχρήν και ούτως ευρίσκεται επί ίματίου.

ώσπερ έστι το , ήδιστα ουν μάλλον καυχήσομαι , ήκιστα Yψήγορες μεγαληγόρε.
αντί του ουδαμώς , τούτο από του ουδετέρου έστιν η Υψιβρεμέτης, και εν τω ύψει βροντών.
ευθεία των πληθυντικών , ύστατα , και μετάγεται εις Υψιπέτης, ο εις ύψος πετώμενος , τα δε τoνώ ανα .
επίρρημα . βο γνωστέον , ως το νεφεληγερέτης.

Υστερα, επί της μήτας, ήτοι από της θέσεως , η απο Υψίζυγος , ο επί υψηλοτάτου θρόνου καθεζόμενος ,
του με ευθύς , αλλ' ύστερον αποδιδόναι τας ιδίας ενερ- και την τών άνω καθέδραν έχων : η μεταφορά από

γείας . των εν ναύσι ζυγών εφ' ών καθέζονται οι ερέσσοντες "
ETYMOLOG . T. II.

της ,
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ή ο εν όψει ζυγοστατών , και απονέμων εκάστω το σύλλαβα , παρατηρεί την παραλήγουσαν , οίον , πλείων

πεπρωμένον . πλείστος , δάων ραστος ει δε υπέρ δύο συλλαβας ,

"Υψιστάριος , αίρεσις αύτη " άνθρωποι γάρ τινες αίρε- τρέπει αυτήν εν τω υπερθετικό, αρχείων άριστος , ούτω

τικοί , ούτε πατερα , ούτε υιον ομολογούντες , ει μη και ψείων ύψιστος.

μόνον ύψιστον. “Υψού , εν όψει, ποιητικώς.
και

Υψιστος , ο εν τω ύψει εστως γίνεται εκ του ύψος, Υιωνος, και του υιού υιός , ώσπερ και δεσπόσυνος ,
το συγκριτικόν ο πρώτος τύπος υψότερος , και δεύτερος του δεσπότου υιός.

υψείων και εξ αυτού υπερθετικόν ύψιστος. τα είς ων "Ύ ω , εις το υλις, και ύς , και ύσσωπον.

συγκριτικά μεταβάντα εις υπερθετικά , ει μεν είη δι Τέλος του και στοιχείου.

>

>
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Φάανθεν , εφάνησαν , αορίστου πρώτου παθητικού , αποτο και άλλως επειδή οι Αιολείς Φάενος ) λέγουσιν απο

του Φαίνω , αόριστος πρώτος παθητικός εφάνθης , και βάλλοντες το ίωτα και διπλασιάζοντας το σύμφωνον.

το τρίτον των πληθυντικών εφάνθησαν , και ποιητικώς, Φαρυγξ , παρά το εσθίειν και απολαύειν , ώσπερ και

Αιολικώς ή και Δωρικώς ζάανθεν , πλεονασμό του α: λάρυγξ δια το λαλείν .

έθος γαρ έχουσιν οι Αιολείς και Δωριείς τα έχοντα ρή- Φαινόλης , ο άγαν απατηλός.

ματα της μετοχήν εις σ , μετ' οξείας τάσεως, σχημα- Φαιον, χρώμα σύνθετoν εκ μέλανος και λευκού , ήγουν

τίζειν τα τρίτα των πληθυντικών , ως και εκόσμηθεν. μύίνον.

Φάβα , Φαβώνιος παρα Ρωμαίοις ο Ζέφυρος καλείται, Φαλος , εκ του Φώ το Φαίνω , ο μέλλων φώσω φιλον
ου καταρχομένου πνείν, πέφυκεν ο τοιούτος καρπός το λαμπρόν , εξ ου και παμφαλτρί... και την κάραν φα
βλαστάνειν. λαραν έχων: Θυτού την λαμπράνιν.

Φαγείν , το θέμα φάγω και το απαρέμφατων φαγείν. 20Φαεινώ , λαμπρώ , μέλλοντα ούκ έχει αλλ' άχρι του

Φάγομαι, εκ του φάγω , ο β αόριστος έφαγον , και ο παρακειμένου κλίνεται.

μέλλων, δεύτερος Φαγώ και ο μέσος μέλλων δεύτερας Φαίδιμος , ο λαμπρός.
.

ώφειλεν είναι φαγούμαι , ως ποιούμαι , αλλα σεση- Φακή, Φωκή τις ούσα , ή τα Φώτα βλάπτουσα, τουτ'.

μείωται το φάγομαι , πίομαι , έδoμαι το δεύτερον, έστι τους οφθαλμούς · η παρα το αικίζειν τα φάη,

φάγη , πίη , έδη. ως και ο Ιατρικός λόγος μαρτυρεί, φακακή τις ούσα,

Φαγώλιον , μαρσίππιον . η τα Φάη κακούσα .

Φαέθων , ο ήλιος. Φακιόλιον , σιμικίνθιον .

Φαεσίμβροτος , φθείρουσα τους ανθρώπους. Φακίη 2) , παρα Ιταλούς η όψις λέγεται εκείθεν φα

Φαεινή , λαμπρά. κιόλιον, το εν τη οψει.

Φαεινόν , λαμπρον ωραίον . 30Φ ακλους , φορτία.

Φάεα , φάη , οφθαλμοί , ότι εξ αυτών το φώς προχεί ' Φάλαγγες, οι πάλαγγες , παρά το πέλας και εγγυς
ται" ή ότι Φωτός είσι κριτικοί. αλλήλων είναι.

Φάρυγξ , παρα το φέρω , δι' ης Φέρεται το πνεύμα, Φαλός , ασπιδίσκιόν τι λαμπρόν, ο δηλοί το Φάλειον,
καί έστιν παρώνυμον Φέρω, Φόρος και Φάρος και πα- και εστι λευκόν παρα το φάος, εξ ου και φαλακρος , ο

ρώνυμον φάρυγξ λέγεται το απόσπασμα της γης εί- έχων φάλειαν κάραν.

ρηται από του σπαράσσω , σπάραγξ και τροπή φά- Φάλαγγες, αι μεν των νηών , παρα το σπαν εις την

ραγε. άλα , αι δε τάξεις παρά το πελάσαι αγχι.

Φαμίλιος, η γανή και φαμιλία " άλλοι δε την δούλην. Φάλιος , φαλακρός, και το άκρον έχων Φαλόν, ό εστι

Φαμιλίων, οίχετικών ανδραπόδων. λαμπρόν, παρά το φώς · και εις το βάλιος.

Φαινόλην, παρά το φαίνεσθαι όλον , από του φαίνω4οΦαρκίδιον, το τέταρτον : Φαλκίδιος ο κόπτων απο

- ρήματος , ώσπερ από του φώ και παρ' Ομήρω παι- ταφοράς του δρεπάνου.

φάσσουσα. Φάλλος , ο φορών τον φάλλον , ήγουν το δερμάτιον ,

Φακος , ο ωμός. μήριον και ερυθρόν· και φαλός ο λευκός.

Φακς , η έψηθεΐσα. Φαλλον , αιδοίον ανδρικών εκ ξύλου , όπερ εν τη του
Φαιδρωπον , το τερπνόν , φαιδρόν τε και χάριεν πρός- Διονύσου εορτή Φορούντες εχόρευον.

Φαντασία , φαοστασία , των αφανών στάσις.

Φαιδρός , παρά το Φαίνια Φαινηρος και κατά συγκοπήν Φανότατος , λαμπρότατος.

του ήταν και τροπή του και εις δ φαιδρός ή παρά το φαός. Φανώ , εις το εξέφηνα..

Φάρος , κατ’ Αθηναίους ιμάτιον, οιονεί φέρος , το Φερό
Φαινάλην, ως και τον Φαινώλης αποδύσασθαι , τουτ'5ο μενον ιμάτιον , παρά το Φορείσθαι.

έστι το ιμάτιον" παρα το φαίνεσθαι όλον ή από του Φάρος , παρά το φώς έστι θεωρούμενον.

φαίνω ρήματος , όπερ έστιν απο του Φώ , εξ ου και Φάρος , περιβόλαιον, άρμενον είρηται δε παρά το φέ
παρ' Ομήρω , παιφάσσουσα. ρεσθαι , ή το υφή αρηρέναι.

Φαεινός , δια της ει διφθόγγου , τα λόγω των εις νος Φάλαγξ , τάξις στρατιωτική , επειδή το παλαιών ξύλους
οξυτόνων παρωνύμων , τα ειρημένω εν τω αιπεινός : εμάχοντο' φάλαγγας μεν γαρ τα ξύλα εκάλουν οι

9
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ακος.

αρχαίοι. έτι γούν και ημείς τα των ξύλων οικοδομή. Φάσκαλος , φασκωλίου διαφέρει: φασκαλόν μέν γάρ

ματα φάλαγγας καλούμεν φύλαγξ δε και ουλαμός δια . έστιν ιμάτιον χωρίς : Φασκώλιον δε το δερμάτιον.

Φέρει φάλαγξ μεν γάρ έστι τάξις συνεστηκυία εξ Φάσθαι, λέγειν, ειπείν μέσος αόριστος πρώτος , άπα,
εκατόν είκοσιν ανδρών· ο δε ουλαμός , εξ ανδρών τε- ρεμφάτου των εις μι , γέγονεν εκ του φώ το φαίνε,

τρακισχιλίων και έξ.

παράγωγον φημι , ο μέλλων φήσω , ο αόριστος εφα.
άραγξ , παρά το χαράσσω , χαράξω χάραξ , και τρο- θην , ο μέσος εφάμην , έφασο, έφατο , Φεσθαι.

πή του και εις Φ. και πλεονασμά του γ φάραγξ. ση- Φασκώλιον, και προς γεμεστόν , κατά το πλέον και

μαίνει δε την εξ υδάτων τοϊς όρεσιν , ή τη γή γινομέ-
εμβριθέστατον ποιών το Φασκώλιον , τουτ'έστι δερμά.

νην κοιλότητα.

τινoν βαλάντιον.
άρμακα, ιάματα Φάρμακα γαρ κυρίως εκείνα λέ-

IcΦασκώλιον δε το μέγα , εις και τα ιμάτια εμβάλλε.

γονται , τα οιονεί επιφέροντα το άκος , ήγουν ίασιν , ή ται : Φασκώλιον ούν , οιονεί ασκώλιον , τα άσκο

τα φέροντα ακεσιν είρηται δε από των ανθών και έoικός .

γαρ τα βαφεία Φαρμακώνας εκάλουν , και την εν βά- Φάσκοντες , λέγοντες.

9ει στόμωσιν.

Φασουλής, όσπρια , φώς όλον , η παρά το φυσώ , φυ.αρμακεία, εκ του Φαρμακεύω : τούτο εκ του φαρ- σωλή τις ούσα.

μακος , τούτο εκ του φέρειν έκος , τουτέστιν ίαμα . Φακλην, δια το Φαίνειν καλώς .

αρμακεία γοητείας διαφέρει, ότι το μεν δηλητή. Φατλήν , δια το Φαίνειν τηλόθεν.

ριον λαμβάνεται επί θανασίμου: το δε Φάρμακον επί Φάτνη , παρά το φαγείν , Φάγνη τις ούσα και τροπή

ζωής.

του γ εις τ φάτνη ή παρά το πατώ το εσθίω , εξ
αρος , ει μέν έστιν αρσενικόν σημαίνει τον τόπον ει20 ου και το παύσασθαι παράκειται επί του εσθίειν , και

δε θηλυκόν , σημαίνει την πόλιν ει δε ουδέτερον ση- τροπή του π εις φ φάτνη.

μαίνει το ιμάτιον έστι δε ομώνυμον και εις το ωκα. Φάτις, η Φήμη.

άραγξι, παρά το Φάραγξ , τούτο ταρα το δώσσω, Φατρία , εκ του Φρατός, δεσημαίνει τον συγγενής λοι

το ρηγνύω , δ β αόριστος έρραγον · και εξ αυτού φά- πόν εξ αυτού Φράτερος Φρατερία και συγκοπή και

ριγξ ετυμολογείται δε παρα το φαίνεσθαι εν αυτή αποβολή του ρ , Φατρία λέγεται δε συγγένεια .

ρήγμα.

Φαύλος , παρά το φαύω το λάμπιο φαύσω, φαύλος , οΦαρμακος , παρά το φάρμακον τούτο παρα το φέρειν Φανερούμενος εις α εργάζεται η παρά το παύω,

παύλος και φαύλος , το γαρ κακόν ταχύ παύεται , το
δάξας , απατήσας , γοητεύσας , λατρεύσας.

δε καλόν ουδέποτε" και εις το
αποφαυλίζοντες.Φασαν , έφασαν και είπον , ως φάσαν ή πληθύς•

διάτι30Φαυλίστρια, η καταγελώσα.

τω πληθυντικό αριθμό ενικήν φωνήν συνέταξεν ο Φαύω , εις το αύω, και Φαύλος , και Φήμη.

ποιητήςκαι ένικα γαρ ονόματα ένικούς συντάσσονται σή- Φευρουαριος , από Φρούρας τινος θεάς ονομασθήναι.
ρεασι, και πληθυντικα ομοίως πληθυντικούς τα γαρ Φείδω , εις το απείθησε.

περιληπτικα ονόματα δύο συντάξεις αναδέχονται , τα Φειδίας, φείδομαι , δια της ει διφθόγγου , παρα γαρ

,
λόγω της φωνής , και τα λόγω του σημαινομένου : το φεύγειν και το δούναι γέγονε φεύδομαι και τροπή

πληθυντικώ δε αριθμό συνέταξεν , ει και τη φωνή του εις ι φείδομαι .

ενική , το πληθυς , κατα τον του σημαινομένου χαρά- Φέγγος , παρά το Φωτός είναι γέννημα και μήνυμα :

κτηρα.

καιεις το αφεγγής .
Φαλαρίτης, η αθηνα ή από των της περικεφαλαίας Φενακίζω , εκ του Φρήν Φρενος Φρενακίζω και εκ

Φαλάρων και απο Φαλάρου κώμης τιμώσης τον δαί-40 βολή του ο Φενακίζω.

μονα" οι δε από των επάλξεων , ας εκάλουν φάλαρα
Φενακισθέντες , αντί του απατηθέντες γίνεται παρα

εμπαθως .

το Φενάκη " - έστι δε κόσμος γυναικείος , η λεγομένηΦασγανον, άορ , ξιφος , παρά το σφάζω , σφάσω, ουρά " τοφε ψιλόν.

σφάγανον και φάσγανον η παρα το σφάσαι , ό εστι
Φενακισθείη , χλευασθείη , από του Φενακίζω τούτο

Φονεύσι.

παρά το τας φρένας αικίζειν " συντάσσνται μετα πτώ-
Φείδομαι, δια της ει διφθόγγου · παρα γαρ το φεύ- σεως γενικής .

γειν και το δούναι , γίνεται φεύδομαι και τροπή του ο Φένω , το φε ψιλον , από του φώ το φονεύω , κατ '

εις ι φείδομαι" το δε φίδος , το ρηματικών όνομα και το αποβολην του φ ένω , και κατα παραγωγήν όνομα ρη

σημαίνον το φειδωδές , επί κρατήσει 2 ) , δια του !ώτα ματικών ενύω και ενύκλιος εκ τούτου ουν ένω γίνεται

γράφεται .

5ο έτερον όνομα έντης και μετα του αυτος αυτοέντης, και
Φείδομαι, το ελεώ , εξ ου και αφειδης , και εφεισά- κατα συγκοπήν αυτέντης και ο τόνος το και δασύνεται ,

μην , και αφαιδίσαι .

γίνεται αυθέντης , ο εαυτόν αναιρών : Φένω ουν ο β
Φασγανον, σπαγανόν τι δν , παρά την σπάσιν παρα αόριστος έφενον και μετα της επί προθέσεως και συγ

το σφάσθαι , ό εστι φονεύσαι " ή σφάζω σφάγανον κοπή έπεφνον , και η μετοχή πέφνων " και, σεσημείω

και φάσγανον.

ται βαρυνόμενον , εις το πέφνη.
Φειδωλός, ψευδωλός τις ων , δ φεύγων την δόσιν και Φερέοικος , ο κοχλίας , και η χελώνη , ότι Φέρουσε

το δούναι , ούτως Ηρωδιανός.

τον οίκον αφερέοικος δε , ο μη φέρων και έχων οι .
Φείδεσθαι , από του Φειδώνος ενός των Ηρακλείδων,

μειώσαντος τα μέτρα , και δια μικρού αργυρίου ενδαλα- Φερέγγυος , αξιόπιστος και εγγυητής , Φέρων το βέ

γας τίθεσθαι,

60 βαιον.
Mm 2

>

>

A

.

>

κον.

1 ) wpárysis idem quod alias sagádosis.
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Φέρουλλα , η κρούουσα εκ του Φέριρε. Φθόγγω, έστι φώ το λάμπω, εξ αυτού γίνεται φθέγ

Φερέζωον , παρά το φέρω και το ζωη , γίνεται φερέ- γω και φθόγγος.

ζωος , και την ζωήν φέρων. φθέγγεσθαι , πλεονασμός έστι του 9 , Φθέγγεσθαι
Φέρβειν , τρέφειν. γαρ γίνεται παρά το Φέγγος, ό έστι Φώς είρηται ,

Φέρετρον, ή των νεκρών κλίνη.
παρα το εις φώς άγειν τα του νου.

Φέρνη , προίξ , δωρέα , Φερνή τις ούσα , από του φε . Φθόη, και φθόσις ή φθίσις .

ρεσθαι , ούτως Ηρακλείδης . Φθινούσαν , έλαττουμένην.

Φερσεφόνη, οι μεν ότι Φερβικήν όνησιν ημίν παρέχει: Φθινύθειν , φθινυθω άχρι του παρατατικού κλίνεται ,

οι δε ότι φέρβον εφόνευσεν τον γίγαντα ή ότι προς και μινύθω . τούτο δε εκ του φθιν : το Φθι ωτα :

αυτόν τους πεφονευμένους άγει. 1ο και δια της ει διφθόγγου γράφεται φθείσει σε το
Φέρτερος, από τον Φέρω Φέρτερος " γίνονται τα συγ- σον μένος .

κριτικα εξ ονομάτων , ως οξύς οξύτερος , από δήματος, Φθίνω , και φθιτών και φθίω , εις το άφθιτον.

ως το Φέρω φέρτερος , από προθέσεως, ως το προ Φθίμενον , τεθνηκός και αποφθίμενον , το ρήμα φθί
πρότερος , απο επιρρήματος , ως το πάλαι παλαί- μι· έκ τού Φθίω ο μέλλων Φθίσω , και παρακείμενος
τερος . έφθικα , και το παθητικόν έφθιμαι και ο αόριστος

Φέρω , του άγω διαφέρει το γαρ Φέρω επί αψύχων: πρώτος παθητικός έφθίτην , το πληθυντικόν έφθίτη

τάσσεται το δε άγω επί εμψύχων" φέρω το βιβλίον, μεν , το τρίτον έφθίτησαν , και Βοιωτικώς έφθιτεν και

άγω τον άνθρωπον : και εις το άγειν και βουλη- απέφθιτεν εσθλοι εταίροι.

Φόρος. Φθόνος , παρά το φτέρω και φθένω: η παρά το

Φερώνυμος, ο αληθές έχων και φέρων το όνομα. 20 φόνος εκβολή του 9 , και εις το άχος και ζήλος.

Φήσω , παρά τον Φήσω μέλλοντα , ώσπερ γνώμη παρα Φθορα , εκ του φθέρεσθαι ράον, ήγουν σήπεσθαι ευ
τον γνώσω μέλλοντα. χερώς : Φθίσεις γαρ η σηψις , έστι γαρ Φθισήνωρ.

Φήληκα, τα σύκα. Φθορά έστιν ή εκ του όντος , επί το μη ον , μετα .
Φηλήτης, ο απατέων: Φηλήτης ούν λέγεται , οιονεί βολή.

φαυλήτης, παρά το φαυλώς και ευχερώς ιέναι και Φιάλη, μέγα ποτήριον, παρα το πίνω και το άλις , και
αναχωρείν. σημαίνει το δαψιλώς , ή το πίειν άλις παρέχουσα

Φηλήτης, ο ληστής και κλέπτης , παρά το υφέλεσθαι πως δεν αναγινώσκειν Φιάλη , ή φιάλη; Φιάλη διάτι ;

τα δια του αλη θηλυκά ονόματα υπέρ δύο συλλαβας,

Φήμη , ώσπερ παρά το νοώ νοήσω, νοήμων , νοήμη και ασυνάληπτα όντα , βαρύνονται, οίον μεσσάλη , αιθάλη,

γνώμη, και κινήσω κινήμη και κνήμη και ούτω και φήσω30 ούτως ούν και Φιάλη σεσημείωται το κεφαλή οξυνό
Φήμη, παρα το φώ· τούτο δε παρά το φως : φώς μενον · και εις το υπερφίαλος.

γαρ των πραγμάτων και λόγος" το δε Φως παρά το Φιαρος , παρά το φάος, φιάρη η λάμπουσα , παρά το
φάος " το δε φάος , παρά το φαύω το λάμπω. φάος.

Φηγά , δρυί : είρηται δε παρα το Φωγεσθαι , και εστι Φθείρ , και από της φθοράς του σώματος γενόμενος ,
καίεσθαι " τα γαρ έσω των βαλάνων έσθίοντες , τα παρά το φθείρεσθαι .

έξω έκαιον προς θέρμην, όθεν και βαλανεία και οι Φιλαλήθης, ουδέτερον φιλάληδες..
έτεροι εκ του πλείν αυτα εχρώντο' έστι δε ισχυρών Φιλέ εσκεν , εκ του φιλώ, Φιλήσω, και οι Δωριείς τρέ
και πολυχρόνιον. πoυσι το ήτα εις δύο εε και γίνεται φιλεέστω και

ο σεπτέμβριος και οκτώβριος και νοέμ- πλεονασμά του και φιλεέσκω και ο παρατατικός εφι

βριος, παρά το φθίνειν , τουτ'έστι παύειν εν αυτοίς4ο λέεσκον , εφιλέεσκες , εφιλέεσκε , και εκβολή του ε , φί

την οπώραν. λεσκε .

Φιαλη , ώσπερ φιαρή τις ουσα : Φιαρον γαρ το Φίλη μια, το Φιλούν και το Φιλούμενον άμα .
θερμον. Φιλήτας, τους αφαιρείν έτι και έμφορείν εθέλοντας:

Φ.9ίρ, δε όνομα κύριου σημαίνει , δια του ιωτα γραφό- παρα το αφαιρεϊν και υφελεϊν του ονόματος αυτής τι

μενον γέγονε δε υιός Ενδυμίωνος. θέντος.

ημι, λέγω, διότι ουκ αναδιπλασιάζεται και επειδή έγκλι. Φίλης , αγάπην , εκ του φύλος, το δε φύλος εκ τού

τικόν έστι και τα εγκλινόμενα , η μονοσύλλαβα θέλει Φύω , φύσω, φύλος και φίλος , ο προσφιλής. ,

είναι, ή δισύλλαβα τούτου χάριν ουκ αναδιπλασιάζε- Φιλήτης, ο κλέπτης, κατ' αντίΦρασιν , ο μισούμενος,
ó

τι σημαίνει δε το λέγω και το Φονεύω : Φω γάρ και γαρ άφιλος ο κλέπτης γέγονε δε παρά το ρα

εστι δήμια , και σημαίνει το λέγω , εξ αυτού παράγωγονσο δίως αφιεσθαι· ει γαρ ήν παρα υφελέσθαι , κατ'
φημα Φημί, ο παρακείμενος πέφηκα, ο παθητικός πε- αποβολήν του υ , έδει δια της ει διφθόγγου γράφε
Φαμαι , πέφαται το τρίτον : εξ ου το , πέΦαται ανηρ σθαι .

άριστος" εξ αυτού όνομα Φατός α ? ρα τα φώτας αρηϊ- Φιλήτης , ο κλέπτης , δια του και γράφεται και λέγει
φάτους κατέδoυσι και το δεύτερον Φης , το τρίτον1) : φής ο Τεχνικός , πολλα πάθη δίδωσι γάρ και αποβολή
Φησί. δια της ει διφθόγγου γράφεται δίδωσι δε και έκτα.

ήνη , έστι δε πετεινον τσον αετώ. σιν του ε εις ήτα · το γαρ οφειλέτης τω ε παραλήγε

Φης , τι φής & Πυθαγόρα ; ται , το δε φιλήτης τω ητα , και λέγει και Τρύφων , ότι

ηρσιν , αντί του θηρσί , κατα μετάθεσιν του 9 εις Φ, εισι τινά ονόματα συμπάσχοντα το δηλουμένω . ο'ου,

ως το θλάν, φλαν κυρίως δε Φήρες λέγονται σύαστρου, ήμισυκύκλιον , ημίκυκλoν , λείπω λιμος , ούτως ούν και

και οι τούτους λαμβάνοντες θηρευτεί. ', 6ο ενταύθα συνέπαθεν η φωνή του δηλουμένη , επειδή γαρ

Φθινόπωρον ,

'

1 ) L XIX , δ :.
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ένδειαν σημαίνει , ο γαρ, κλέπτης ένδειαν ποιεί" τούτου
ο

Ισχυρον έχων τον νούν: το Φι , ιώτα διάτι; ως δέ
χάριν και ένδειαν Φωνής ανεδέξατο και αποβολή του δεικται δια του ιώτα γράφεται και άλλως , τα εις

υ και του ε , και τροπην εποίησε του ε εις ήτα. ευς ου θέλουσι τη ει διφθόγγω παραλήγεσθαι.

κρείττον έστιν ειπείν , ώσπερ παρα το οικώ γίνεται Φίσκος , δημόσιον ταμείον , πολύχρημα.

οικέτης , και παρά το μάγω μαγέτης ούτω και παρα Φλαμουλον , από του Φλογόνου χρώματος ωνομάσθη.

το φιλώ γίνεται φιλέτης και εκτάσει του ιώτα , και

τροπή του ε εις ήτα , Φιλήτης φιλήτης γαρ λέγεται Φλεβοτόμον , ότι την Φλεβα τέμνειν.
"

.

ο κλέπτης, παρά το Φιλεϊσθαι, κατ' αντίφρασιν οιονεί Φλα μουλάριοι , εν τού επί τας άκρας του δόρατος

ο μισούμενος. φοινικα διάκεα εξήρτηνται.

Φιλοκτεανώτατε, παρα το φίλος και το κτέανον,10Φλέγω , παρά το φλέω: τούτο εκ του φλέω , το ανα

ο δηλοί το κτήμα το δε κτέανον , παρά το κτώ κτά- δίδωμι.

νον , ως τύπτω τύπτανον, και πλεονασμό του κτέα- Φλήναφος , ώσπερ Φληνάφου του πράγματος λήρου,
•νον , και κτεατίζω βήμα" δηλοί δε το κτήμα. ληροδώρου λέγεται.

ιλοκτεανώτατος, ο φιλοκτήμων και φιλοκτήτωρ, φληναφεν, το Φλυαρείν, και φλήνκφος ο φλυαρος,

και ο φιλοχρήματος και ο Φιλών πάντα. από του φλέω ρήματος , όπερ και φλύω είρηται, ωςΦιλάνθρωπος
καιρωπος και εξ απολείποντος του φιλώ και τελείου δέω δύω, ξέω ξύω , και "Ομηρος , ανα δ' έφλυε καλά

του άνθρωπος. ρέεθρα παρα δετο φλέω, όπερ τ' αυτόν εστι τω"
Φιλοκαλία , η κατασκευή. φλύω , γίνεται όνομα Φλεος !) , ως δέω δεινός , τέρπω

Φιλεΐν , επί τρόπου , εράν επί σώματος. τερπνός: απο ούν το φλέω και του Φώ το λέγω, γί
Φιλομειδής, η μέδουσα και βουλομένη και θέλουσα 20 νεται φληναφος , ο φλυαρίας λέγων · και εις το

η παρα το τα μήδεα τα βουλεύματα , ως Ησίοδος. Φλοιός.

Φιλομειδης , το μει διφθόγγω ή γαρ παρά το μέ- Φλία, δια του ιώτα γράφεται παρά το θλίβω , όπερ
δειν το βασιλεύειν , και το φιλεϊν γέγονε φιλομέδης , και δια του Ιώτα γράφεται , γέγονε θλια , και κατα

και πλεονάσμα του ιώτα Φιλομειδής ή παρά το μεί- τροπην του 9 εις Φ, φλια ως Φηρες θήρες Φλια δε

Βήesδιώ , και σημαίνει το γελώ φιλομειδής γαρ ο φιλό- εστι το πλάγιον της θύρας , εν ώ ίσταται τις, και

γελως. επερείδεται.

Φίλτρον , παρά το φίλω βαρύτονον φίλτρων , και από Φλοίσβοιος , αι δια του οιο θετταλικαι γενικαί δια
του φιλώ περισπώμενον φίλητρον και Φίλτρος κατα του οιoς προσφέρουσι το φλοις διφθόγγω διατι ;

συγκοπήν . τα έχοντας το ε εγκείμενον εν τοις ήμασι φλέω γάρ

Φιλόνεικος , Φίλενης αναιδής , ουκ εναντιούται ,. δια30 εστι σημα, και τροπη φλύα , εξ αυτού Φλοίσβος" γί
της ει διφθόγγου , εκ του νείκος γενόμενον' η παρα· ή ούν παρα το Φλογίζω φλόγισμα , αποβολή

το φύς έστι κακώς . του γ, φλοϊσμός και φλοίσβος , κατα τροπής του και

Φιλοπονεϊ, σπουδαίως εργάζεται παρά το φιλεϊν και εις β.

πονείν , ό εστιν εργάζεσθαι. Φλήνος, όθεν και φληναφώ · φώ έστι ρήμα, δηλούν

Φιλοπότης, • ο φιλων τα συμπόσια. το λέγω , ου ο μέλλων Φήσω , και κατά πλεονασμον

Φίτροι, κόρμοι , Φύτρον τινές όντες από του φύεσθαι. του λ , φλήνος.

Φιλεϊν, και κυνείν διαφέρει φιλεϊν μεν το αγαπάν: Φλοιδούμενος, εκ του Φλοίσβος , του σημαίνοντας τον
κυνείν δε το τοϊς χείλεσιν ασπάζειν. κοχλασμόν του πυρός αντί του φλογιζόμενος.

Φιλοτιμίαν , μεγαλοψυχίαν, Φλοιός , παρα το Φλος, φλούς και φλοιός» ή παρά το

Φιλόστοργοι , φιλίαν τηρούντες 40 αναφλώ το αναδίδωμι , και αναπέμπω.

Φιλοφρόνως , προθύμως , σπουδαίως. Φλώ, φλέω, φλοιός και φλοιός , ή εκ του φλώ, κατα

Φιλοφροσύνη , αγάπη . παραγωγήν φλάζω και παφλάζω , κατα τροπήν του

Φίλος, τούτο και το ανήρ , και το ανεψιός, καλ 'Ασκλη- ε εις υ , φλυόν , εξ ου και φλυαρος , και αναπέμπων

πιος, και 'Απόλλων , και " Αρης και αυτό παρά τω ποιητή, τους λόγους: έκ δε του φλέω και φλενος και φληνός "

και εκτείνεται και συστέλλεται ", είρηται παρα το πίνω, και μετα του φώ ρήματος του δηλούντος το λέγω, γί

απο γαρ συμποσίων ειώθασιν οι φίλοι γίνεσθαι " και γεται φληναφώ , και το Φλήναφος ο ύθλος.

εις το εταίρος και πηός. Φλοίσβος, ο αφρός και ο τάραχος, παρά το φλέω το

Φιλοσοφία , εξ απολείποντος και τελείου , ως φιλόσο- ανακράζω , φλομος και φλοίβος , και πλεονασμό του

Φος και ως φιλόδημος " απέλειψε γαρ το σ του φίλος σ , Φλοίσβος.

το φι το δεύτερον ιώτα διάτι; τα δια του τα παροξύ.goΦορβέστατος , αθηναίος , παρά το φυγείν τοϊς πολε
τονα θηλυκά. μίοις εμποίηται .

Φιλόσοφος , δια το Φιλείν την σοφίαν .
Φλέγμα , παρά το φλέγω φλέξω φλέγμα κατ' αντι

Φιμος, ο λώρος , έκ τού ιμάς δια τού ιωτα γράφετu
Φρασιν, ψυχρότατον γάρ έστι και το πικρότατον:

παρά το σφίγγω γέγονε σφιγμός και φιμός.
φλέγμα λέγεται , οίον χολή, ουδε γαρ αποκριθείσα

πήγνυται.

Φλέβες , από του τον Φλεγεδέστατον χυμόν περιέχειν, Φλόξ , παρά το Φλέγω , φλέξω, Φλόξ: το φλο με
τουτέστι του αίματος: φλέβες oύν παρα το δι' αυτών

βαίνειν το φλογώδες.

κρόν τα έχοντα το ε , εγκείμενον ή και τα εις ωξ

άπαντα , δια του ω , γράφεται , πλην του φλόξ. διάτα

Φινεές , παρά το φόνος. οξύνεται και τα από μελλόντων δισυλλάβων , κατ ' απο

Φινεές , παρά το ίφι και τον νούν γέγονεν , οιονεί όσο βολήν του ω , γινόμενα ονόματα οξύνονται.

νεται

N

>

1) F. φλενός.
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Φλοξ, η καρδία και πυρά της φλογος και κανών • τα το φόνος , πλεονασμό του ιώτα και καταβιβάσει του
εις ξ λήγοντα ονόματα έχοντα ρήμα αντιπαρακείμενον, τόνου δαφοινόν .

εί; ζω 1) δια του γ , κλίνεται. Φοιτητής, ο μαθητής και διδάσκαλος: εκ του φοιτώ

Φλύω, εις το φληναφος . φοιτήσω " τούτο παρα την προ πρόθεσιν , και το είμι

Φλώ , εις το φλέγω, και φλοιόν και Φρέαρ. το πορεύομαι , εξ ου έστιν όνομα ρηματικών της και

Φόβος, ποίου είδους των υποπεπτωκότων τα ονόματι; μετα της προ προθέσεως προΐτης και προϊτώ και συν

γενικού γενικόν δέ έστι , το δυνάμενον εις πολλα είδη αιρέσει προιτα , εκβολή του ρ , και τροπή του Ψιλου

διαιρεθήναι , οίον βούς ίππος " και είς πόσα διαιρείται εις δασυ φοιτω : η παρα το οίδες οιδώ, οιτώ και

ο φόβος και εις έξ · είς όκνον , εις έκπληξιν , εις κατά- Φοιτώ.

πληξιν , εις αιδώ , εις αισχύνην , εις αγωνίαν καίioΦοιτώ , γίνεται εκ του οδος δδώ και οίδω κατα πλεο:

όκνος μέν έστι φόβος μελλούσης ενεργείας γινόμενος " νασμον του ι , και τροπή του και εις τ οίτω κα! πλεο

μέλλων γάρ τις τι ποιεϊν φόβου άξιον όκνε " έκπληξις νασμα του Φ Φοιτώ, ουδείς Φοιτών οίδεν , ει μη πο

δε εστι φόβος εξ ασυνήθους φαντασίας γινόμενος · κα- ρείαν ποιήσαιτο σημαίνει δε την οδόν.

τάπληξις δέ φόβος εκ μεγάλης φαντασίας γενόμενος Φοιτώ , και σημαίνει το παραγίνομαικαι το Φσι διφθόγγου

αιδώς εστι φόβος επί προσδοκία ψόγου " προσδοκών γάρ από γαρ του οδος oδώ και πλεόνασμα του είδε και

τις πράξαι τι εις ψόγον καταλήγον· αϊδείται · αισχύνη τροτη του και εις τ και πλεονασμό του Φ φοιτώ τα

δε φόβος , επί αισχρώ πράγματι πεπραγμένος αγωνία γαρ παρ' αυτώ την αυτην απoίσει γραφήν, οίον, φοι

δε φόβος δια πτώσεως , τουτέστιν αποτυχίας: Φοβού- τητης , ουρανοφοίτης.

μενοι γαρ αποτυχεϊν , αγωνιώ μεν καλούσι δε αυτην Φοίνιξ , το δένδρον.,

δειλίαν . 20Φοίνικος , νέον έρνος , και ο καρπός , και ο πυρρος του

Φοίβος , ο Απόλλων , και μαντευτικός και αμίαντος , ή χρώματος : δς το μέν άλλο τόσον Φοίνιξ ήν , εν δε με.

καθαρός : Φοίβον γαρ το καθαρόν. : Ησίοδος δε φοί- τώπω λευκόν σημ' ετέτυκτο 2) : και το Φοινικούν »

βον αυτόν καλεί μαμμωνυμικώς από Φοίβης. έτέτακτο δε το Φοινικούν άνθος , εν ώ τα Φοίνια

Φοίνιξ , Φοίνικος , τούτο παρα το φοίνον , τούτο παρα βάπτεται .

το φόνος φόνιοι γαρ φοίνικες και ληστρικοι των τρό- Φονη , εκ του φόνος , εις τα αποινα .:

πων δύναται δε και εκ του δένδρου λαμβάνεσθαι , αι- Φόνος , παρά το Φώ το φονεύω, εκ τούτου φόνος ,και

μάσσουσι γαρ και Φοινίσσουσι τους απτομένους αυτών , τούτο δε παρα το Φένω , το Φονεύω: εκ του Φα

δια την οξύτητα του στελέχου. Φάζω και πλεονασμά του σ σφάζω και σφίζω, ου ο

Φόλλις , δ και βαλάντιον καλείται" έχει γαρ και αρ- μέλλων σφίσω, και παρακείμενος πέφικα , ο παθητικός

γύρους ιβ, δηνάρια σν, λίτρας 1β: φόλλις κατά τον 3ο πέφισμαι, η μετοχή και πεφισμένος.

δηναρισμόν , αλλ' ου κατα αργυρισμών φόλλις Φολις και Φορα , εις το συμφορά.
όβολος , εξ ου και Φολές ιβ. Φούρτος,, κλέπτης.

Φολιδωτών, λεπιδότων . Φοράδιον , ότι φερειδή.

Φολκος,ο στράβος, παρά το τα Φάη ελκυσμένα έχειν » Φοράδην , ορμητικώς επιφερομένων.ó

ελκυσμένον γαρ λέγεται το στράβον . Φορωρευς , αγρών βασιλεύς .

Φοίβος, καθαρος ή αμίαντος , η λαμπρα θρίξ , ήγουν Φορβέλα, το καπίστριον , από του φέρειν βία .ή
τρίχες, ή ο Απόλλων. Φορία μος, εις το ωκα.

Φοιβαι, κυρίως αι καθαραι' και λαμπραι τρίχες " παρα Φορμητον, Φορμός έστι πλέγμα τινός μεγάλου είδους,,

το Φοίβον , ό εστί καθαρόν. εν ώ εκοιμώντο οι πένητες , και κατετέθεντο τα

Φοίβος , παρα το φάος ο δηλοί την λαμπρότητα, φαο-4ο όσπρια" τάχα δε η καλουμένη παλέβη· νυν η πλεκο
ó

βιος , Φοίβιος , και συγκοπή Φοίβος , ο λαμπρότοξος. μένη καλάμη εκ τούτου δε και το φορμήδην : εξ ης

Φοίβος, ο Απόλλων , οιονεί φαόβιος , τουτ'έστιν ο λαμ- και το αυτοφέρμων.

προν βίον έχων , ήγουν τόξον , όθεν και φοιβάζω το Φοξος, ο οξυκέφαλος παρα το οξυς οξος και εν πλεο

λαμπρύνω ή από Φοίβης μαμμωνυμικώς , ως φησίν νασμα του Φ Φοξός " ή παρα το φακός τις ών , από

'Holodoc. μεταφοράς των περιεστραμμένων αγγείων όστρακίνων ,
Φοίνιξ , παρά το φύω, το βλαστάνω" λέγουσι γαρ αυ- εν τώ οπτασθαι· και άλλως · φοξος ο διεστραμμένος

τον δια τριών ημερών γεννάσθαι " ή παρα το φοινόν, εν τω φάει .

δ' ·και σημαίνει το ποίκιλόν ωραιότατον γαρ ζώον » και Φόρκυνος, λίμην Ιθάκης , εφ' ώ λιμένι Φόρκυνός έστι
Φοινικες αίμα . Γερον του θαλασσίου δαίμονος.

Φοίνιξ, παρά το φοινίσσω , το βάπτω, Φοινίξω , Φοί-5oΦοστατον, ευδετον το στράτευμα:

νιξ τούτο παρα το φαινόν τούτο παρα το φόνος , φο Φόρμιγξ , ή κιθάρα , παρά το φέρειν τας νευρας αυ·

νιοι γαρ οι Φοίνικες , και ληστρικοι των τρόπων , ως της και φωνείν μέλος,

είρηται. Φορυτώ, τώ απο αίρομένων υπό ανέμου και χόρτα
Φοίνικες , απο έθνους επιστήμονος ωνομάσθησαν πλέ- φρυγανίδει από του Φορύω , Φορυτώ ή , παρά το

οντες.
Φέρω ή Φορώ.

Φοινίκη, η χώρα ονομάζεται , από Φοίνικος βασιλεύ- Φορίαμου, κιβώτιον.
σαντος εν αυτή. Φορυτος , η ακαθαρσία.

Φοινικούν το μέλαν λέγεται, παρα το Φοινίσσω το Φορτις, η γεννήτρια γυνή ή πλοίον πεφορτωμένον.

βάπτω. τούτο παρα το φοινον, εξ ου μετά του επί- Φραγμός, παρά το Φράσσω Φράξω , πέφραχα , πέφρα

τατικού δα , δαφοινών , το μέλαν πάνυ τούτο παράβο γμαι , Φραγμός.

9

1) Św , lunc dubio os vel yos , leg. ef. inf . p. 538. F. Oguriy. 2) 1. XXII , 154.
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Φούρνος , κλίβανος. Φρόνησις , διάνοια , νούς. Φρόνησις η φέρουσα όνησιν,

Φουκάτζα , φώος κουάσσα , και εστι πυρόττητος. Φερόνησίς τις ούσα , και κατα συγκοπήν Φρόνησις.

Φραγελώ , το κατα νώτον τύπτω εκ του Φραγέλιον: Φρονείν ,του καταφρονείν διαφέρει. Φρονείν μεν το
σημαίνει δε σειράν εκ σχοινίου πεπληγμένην παρήκται καλώς ενθυμείσθαι καταφρονείν δε το ευτελίζειν και

δε εκ του έθνους Φραγελοί δέ εισι τινα έθνη. υπερορών.

Φόρμιγξ, μετάθεσιςτου ο προοίμιγέ γάρ έστι, παρα Φρονέω, φρονώ το Φρο μικρόν διάτι; έκ του Φρων,
το προηγείσθαι της οΐμης " και "Ομηρος " ου μεν φόρ- Φρονος , έστι γαρ εν τη γενική του ο μικρόν : εξ αυτού

μιγγος περικαλλέος , ήν έχ' 'Απόλλων, Μουσάων 9 αι Φρόνω και Φρονέω , όπερ μετα της προ προθέσεως

αειδον αμειβόμεναι : πρώτον εκιθάριξεν ο Απόλλων : πρόφρων πρόφρων δη Δαναοίσι.

είτα επήγον την ωδήν αι Μούσαι. τοΦροντίζω, και εις τα φροντιστήσας.

Φασμών, εκ του φάζω , το λέγω , και Φράζω , εξ αυ- Φροντίς, εκ του Φορά τις τούτο εκ του Φέρω, Φορ.
του Φράδμων Φρχόμενος τα δε κοινά τω γένει δια τις και εν υπερβιβασμό και πλεονασμό του ν Φροντίς

του ο μικρού. δικήν γαρ φόρτου έγκειται η Φροντίς τη ψύχη.

Φράζω , ώσπερ παρα το Φώ το λέγω γίνεται βάζω, Φροίμιον, εις το Φρούδοι.

ούτω και παρα το φω το λέγω, γίνεται κατα παρα- Φρουν άτον , Φρούνζα το Φρύγανον.

γωγήν ψάζω , και πλεονασμό του ο Φράζω, ο μέλλων Φροϋδοι , άρδην, παντελώς αφανείς, έρημοι πρόσοδοι ,

Φράσω και τα λοιπά. οίον , άπεληλυθότες έκδημοι: Απολλόδωρος Φρούδος μεν

Φρασαίατο , σκέψατο , λέγοιτο: ο κανων , επί των ο προ οδού Φησί, Φρούρος δε ο προορών : Φρούδος ούνå

τρίτων προσώπων των ευκτικών , ο Αίολείς ειώθασι, συναλοιφή του πρόοδος , οίον , ο μακραν γενόμενος εις

το αμετάβολον τρέπειν-εις α' οίον , πείθοιντο πει-20 έμπροσθεν , μεταθέσει το π εις Φ , ως προοίμιον ,

θοίατο , Φράσαιντο Φρασαίατο. Φροίμιον.

Φρατος, εις το Φατρία, Φρουρός, εις το ουριοδρόμος , και Φρούδος.

Φρατωρος , ο συγγενής. Φρύγανον, έκ τού Φρύγω.
Φρήτρη , εκ του Φρατηρ και Φάτρη τη συγγένεια. Φρυγίη , Ιωνικώς, το κοινόν Φρυγία: το γι ιώτα : τα

Φρέαρ , παρα το Φρώ το αναδίδωμεν, παρα το φέρω δια του τα θηλυκα παροξύτονα επί χώρας λαμβανό

και συγκοπή Φρω και εξ αυτού Φρέαρ, εξ ου φέρεται : μενα, δια του ιώτα γράφεται. διάτι βαρύνεται και τα απο
το ύδωρ " ή παρα το Φέρεσθαι εκ του αέρος. των είς ξ ή εις ληγόντων , δια του τα παραληγό

Φρείατα , τα φρέατα, δια διφθόγγου γράφεται , από μενα θηλυκα βαρύνεται και δια τού ιωτα γράφεται

γαρ τού Φρέατος γέγονε , και πλεονασμό Φρεϊαρ. οίον , Βέβρυξ, Bέβρυκος Bεβρυκία. Κλιξ Κιλικος

Φρενοβλαβεια, διφθόγγω φρενοβλαβία δε ιώτα . 30 Κιλικία. Φρυξ Φρυγός Φρυγία ή ευθεία η Φρυξ και:

Φρενήρης, εις το πληρώ , και χαλκήρεϊ. κλίνεται Φρυγος , ο κανών : τα εις υξ μονοσύλλαβα ,

Φράσουν και φράσαι διαφέρει: φράσον μεν το είπε : - δια του. γ κλίνεται · οίον , Στυξ , Στυγός , Φρυξ Φρυ

Φράσει δέ αντί του διανοήθητι: συ δε Φράσαι, εί με γος , πλην του νυξ νυκτός .

σαώσεις ) . Φρυκτωρία , έστιν η παρ' ημίν λεγομένη βίγλα ή φα

Φρήν, Φρενος, διάνοια , γνώμη, διότι σεσημείωται; νός · κυρίως η δια πυρός φυλακή γίνεται δε παρά το

ουδέν εις ην λήγον όνομα μονοσύλλαβον μόνον έστι πυργος και το ουρώ το φυλάσσω πρυκτουρία , και τροπή

θηλυκόν · αλλ' ει επιδέχοιτο θηλυκόν γένος , ένα κοινό- της ου διφθόγγου εις ο πρυκτωρία , ώσπερ βούν βών

τητι επιδέχεται , οίον , ο χήν αρσενικώς : χήνές μοι Δαρικώς και του ψιλού εις δασυ Φρυκτωρία η εν τοις

κατα οίκον είκοσι πυρον άδoυσι ) και η χην θηλυ- νυξί γινομένη λαμπηδων , όνπερ λέγομεν Φανόν· και

κώς χήνα ήρπαξεν ατιτελλομένην ένι οίκω ή ο μηνιο άλλως, έστι πύρ πυρός, και ουρώ το σημαίνον το Φυ, 3):

και η δην , σημαίνει δε το πρόβατον , και έστιν αρσε. λάττω και εκ τούτου γίνεται πρυκτωρία 4) και καθ' υπέρ

νικού γένους " το δε Φρήν ως διήλλαξε κατά τα άλλα, θεσιν τοϋ ρ και τροπή του πεις φ Φρυκτωρία.

κατα μόνον είναι θηλυκον, διήλλαξε και περί την Φρώ, εις το ασπάσιος και άφρων και ευφρανε και

κλίσιν γίνεται δε παρα το πρώ το προϊώ , καταπρoϊω, προϊώ.

το προπέμπω, πρώ και Φρώ κατα μετάθεσιν και Φυήν, η ευθεία η Φυή διάτα οξύνεται και· τα εις η λή.

εντεύθεν Φρήν: εφ' ής προΐεται τα βουλεύματα. γοντα θηλυκα δισύλλαβα , τω παραληγόμενα βαρύ

1: Φρίκη , δια του ιωτα γράφεται. παρα το ρίσσυ γέγονε , νεται , οίον , δύη ή κακοπάθεια και λύη η απορία, γύη

ή τα λόγω τωνκαι εις κη , θηλυκών. μέρος αρότρου , ψύημέρος σώματος πλην του φυή,

Φριμασσόμενο ! τε τω ταράχω υποφυσώντες , και * σημαίνει δε'την ανάπλασιν και έξιν του σώματος και
αλλαχού όπισθόρμητα Φρίμασσόμενοι έχώρουν Φρασ-5ο πλυή , έστι δε δήμος Αιολικός.

σώμενοι, ή φυσώντες , από του Φρώ , όπερ έστιν από Φυκτος, εις το ετύχθη.
του προϊώ, και κατα συγκοπην τρώ και Φρώ . Φύλλα , παρά το φυήναι αυτα εκ της ύλης ήγουν του

Φρίσσω, παρα το θρίξ , ο σημαίνει την τρίχα και γίνε- δένδρου.

τα θρίσσω και φρίσσω, σημαίνει δε το τας τρίχας Φύλα, όνομα ουδέτερον, δι' ενός λ, προς αντιδιαστο
ορθούσθαι. λήν του φύλλου του επί του δένδρου, το Φυμακρόν

Φρίσσειν, κυρίως το εξαρθούν τας τρίχας, οίον , θρίσ . εκ του Φύω· ή και τα δια του υλου ουδέτερα δισύλ

σειν , τροπή του και εις φ. λαβα καθαρα, μονογενή , εκτείνει το υ , οίον σκύλον ,

Φρίξ, η άνωθεν και εξ επιπολής των κυμάτων κίνησις " φυλον , σεσημείωται το ξύλον.

ή ο επιπολαζων των κυμάτων αφρος, όταν ανέμου Φυλακή, από του Φυλάσσω, τούτο δε παρα το Φυλής
πνείν αρχεται . 6ο και γαρ λέγουσιν ότι τας φυλακές φυλαί είχον άθαν

>

>

• 3) 11. 1 , 83. 2 ) Οd. XIX , 536. 5) Οd. XV , ιγί . 4 ) L. πυρκτ .
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και λέγομεν πρώτη φυλακή της νυκτός , και δευτέρα και Φωλεος , δια του ε ψιλού ο κανών· τα εις ος καθα .

τρίτη, και τετάρτη: κατα γαρ τρείς ώρας εφύλαττε μία ρα αρσενικα οξύτονα τώε, παραλήγεταικαι φωτεις,
φυλή , και μετα άλλας τρείς , άλλη , ώστε η φυλακή έρινεός , η συκή και στερεός ο σημαίνει το κραταιός ούτω,

της νυκτός τρείς ώρας σημαίνει.
και φωλεός · και εις το θεύω.

Φυλα και η σημαίνει έξι, το σκοτεινόν άφεγγές οίκημα, Φωτεινός, δια της ει διφθόγγους οι γαρ Αιολείς Φώ

ας το ποΐα φυλακή ουκ έσχε σε δέσμιον και το τρί- τενος λέγουσι και άλλως, τώ λόγω του αιπεινος.

τον μέρος τη νυκτός , παρά δε τη εκκλησία το τέταρ- Φωνή , Φώς νού ετυμολογείται η Φωνή , τα γαρ κρυφια

τον μέρος της νυκτός» σημαίνει δε και την γνώσιν και του νοός δια της φωνής έκφαίνονται.

θεωρίαν , ως 'Αμβακούμ τω προφητη δοκεϊ επί της Φωρια μος, η κιβωτός , έστιν όνομα αρσενικον απλούν:

φυλακής μου στήσομαι , Φησί» σημαίνει και το σώμα το γίνεται παρα το φώρ Φωρός : ή παρά το την φαρής :

ως το , έξωγε εκ φυλακής την ψυχήν μου σημαίνει και ει μεν ουν παρά τους Φώρας , ουδέν πέπoνθε· ει δε

αυτό το φυλάσσω, ως το , ως οι μεν Τρώες φύλακας παρα την Φάρης πέπoνθε , μεταβληθέντος του α εις

είχον .
οξύνεται επειδή τα δια του αμος τρισύλλαβα,

Φυλακή , παρα το φυλάσσειν, τούτο παρα το Φυλή, έχoντα την προ τέλους συλλαβην φύσει μακράν πάντα

κατα φυλάς γαρ έφύλαττον αμειβόμενοι και παρά το οξύνεται : οίον , χηραμος , ούλαμος , ούτως ούν και

πύλη , οι γαρ Φυλάσσοντες , εν τη πύλη φυλάττουσι. φωραιος , και Φωριαμος πλεονασμό του ιωτα.

Φύλαξον, εκ του φυλάσσα , τούτο εκ του πύλη τού- Φωρ, ο ληστης, παρά το Φέρω Φέρ έστι δε Φορ. και'

το παρα το πτυσσαν το Φοβούμαι, και το σφαλίζω. - μεταθέσει του ο εις α φώρ, και τα αλλότρια Φέρων ,

Φυλή , παρα το φύλον τούτο δε παρα το φύαν το ανα- εξ αυτού και , επαυτόφωρος.

βλαστάνω.
20Φοξος , ο οξυκέφαλος είρηται δε από μεταφοράς των

Φυγή , παρά το Φεύγω φευγη και φυγή , το δε φυγή κεραμικών αγγείων , των εν τω καμίνω , τών από του

παρα το φεύγος και ψεύδος. Φωτός περιδιεστραμμένων , και αποξυσμένων, καθα φησι

Φύζα, δειλία , φόβος , η μετα δέους φυγή , εκ του και Σιμωνίδης: αυτή δε Φοξύχειλος αργείη κύλιξ : ένιοι

φύζω φύσω , ως κύσσω κισσώ , ο μέσος παρακείμενος δε κυρίως τον επί τα φάη , τουτ'έστι τα όμματα ,

πέφυζα.
αποξυσμένην έχοντα την κεφαλήν.

Φύκη, και τας οικίας αι γυναίκες χρίoυσι λέγεται δε Φωνείν , του ωρύσασθαι διαφέρει: Φωνείν μεν επί αν .

και τα βρύα Φοκίου.
θρώπου, ωρύσασθαι δε επί λύκων:

Φυλή , έθνος , η τάγμα , ή μέρος πόλεως . Φωλεος , της κοίτης διαφέρει φωλεος μεν επί ερπε

Φύλλον , φύλου διαφέρει: φύλλον μέν έστι πέταλον των τάσσεται κοίτη δε επί ανθρώπων όθεν και επί

δένδρου φύλον δε το γένος. 30 ανθρώπων ρητέον το κοιτάζειν , φωλεύειν δε επί ερπε.

Φύσις , το φύον και κινούμενον εν άπασι. των: ο ουν λέγων νεοσσοί αντί του τέκνα ακυρολο

Φύλοπις, τροπή του και εις π , παρα το ομου τα φύλα γεί τέκνα γαρ κυρίως επί ανθρώπων , νεοσσοί δε επι

είναι : οίον , ή εκ πολλών άθροισις , από μεταφοράς ορνίθων , νεβροι δε επί ελάφων , σκύμενοι δε επί λεόν .

των φύλλων .
των , σκύλακες δε επί κυνών.

Φύξιλις , ο φυγας , άνανδρος , παρά το φεύγειν τας Φώσκω , το φαίνω, εξ ου και επιφω'.. γίνεται δε

έλας, ήγουν τας συστροφας του πολέμου. παρα το φώ το φαίνω , και πλεονασμα του σκω,

Φυσίζωος , η προς το ζην Φύουσα πάσι. Φώσκω.

Φύσις , ουσία , η προαίρεσις.
Φως, οξυτόνως μεν ο άνθρωπος , από του φωτίζειν τα

Φύρω , μιγνύω , αφύρτως, αμυήτως.
πάντα τα λόγω περισπωμένως δε το πυρ, και μετα

Φυρμος , η σύγχυσις , η μίξις. 40 Φορικώς η χαρα · οίον το , Τρώων ρηξε φάλαγγας ,

Φύρδην , συγκεχυμένως , αναμιξ , πεφυρμένως , ατάκτως. φόως δ ' ετέροισιν έθηκε.

Φύτλη, παρά το φυλή: η παρα το φύω το προσεγγίζ : Φως, οξυτόνως ο ανήρ, παρα το Φώ το λέγω , μόνος

σημαίνει δε την συγγένειαν.

γαρ ο ανθρωπος λογικός , ως και θεολόγος : Φως γαρ

Φυτον , παρά το φύειν το ον , ήγουν το υπαρχόν , ή
τον άνθρωπον ονομάζει , δια την του εν ημίν λόγου

δύναμιν.

δια το φύεσθαι ήγουν γίνεσθαι. Φώς, παρα το πόρρωθεν φαίνειν , και καθοραν τους
Φύσις , παρα το Φύειν τας υποστάσεις , ήτοι, τίκτειν· .. πάντας.

ή παρα το πεφυκέναι. Φημισμόν , αντί του πόρρωθεν ασπαζόμενον.

Φατολογεί , λόγους φύσεως εξαγγέλλεινή παρά το Φως, σημαίνει τέσσαρα, φως ο θεός, Φως η ημέρα,

φύσει διαλέγεσθαι. 5ο φώς το πυρ , Φως ο άνθρωπος .

Φυσιγγες , τα εν ταις κνή μαις εκκαύματα . Φωκαία , εκ του φώκη.

Φωνέω, φωνώ , το λέγω , ή βοώ : δοτική..
Τέλος του και στοιχείου.Φ

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Χ Σ Τ ΟΙΧΕΙΟΥ.

9Χάζω , εις το έμα.

Χάζετον , ανεχώρει.
Χαζομένω, αναχωρούντι,
Χαμαζε και χαμαδες· χανιάζε επιβόημα , παρά το

χέω χαμάζει και διατι προπερισπάται και κανών εστιν

ο λέγων , τα εις ζε λήγοντα συνεσταλμένος έχει το

α , προ του τέλους , οίον θύραζε , έταζε , πλήν του

χαμαζε.

Χαμάδες , επίρρημα τοπικών εκ του χαμαι. το δις ιώτα

διάτι ; τα δια του αοις τρισύλλαβα επιρρήματα τα α

παραλήγοντα, δια του τα γράφεται και βαρύνεται, οίον,

φυγάδες , χαμάδες σεσημείωτα το ομαδίς οξυνόμενον.
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Χαιρέτω ληρών , ερυθριάτω Φλυαρών.

Χάλεσι , τοίς όνυξι.

Χαίτη, παρα το κρατώ κράτη χάτη , και πλεονασμώ Χαλκοκορυστήν, χαλκού οπλιζόμενον, οίον , κρανός

του ι, χαίτη,

έχoντα χαλκούν.

Χαλινός δια του Ιώτα γράφεται επειδή οι Αιολείς Χαμαι, παρά την χθόνα , όθεν αυτή και χθαμαλή

,
χάλλινος λέγουσιν , ώσπερ όμιλος επόμιλλος , πέδιλον η δε χων πλεονασμό του 9 , χθών: χων γάρ έστιν η

πέδιλλον " ει δε γράφεται δια της ει διφθόγγου , χα- πάντας χωρούσα.

λεινος 1) αν ελέγετο.

Χαμαλή ούν εστι το χαμαι εντεύθεν η παρα το

Χάραξ, θηλυκώς , επί τών της αμπέλου: αρσενικώς δε χέω, η εκκεχυμένη γη.

επί των τοίς πολεμίοις πηγνυμένων , αφ' ών λέγεται Χαμαίμηλον , είδος βοτάνης , δια το πυκνον των

χαρακώσαντες , αντί του περιφράξαντες.
το φύλλων.

Χαίρω, παρά το χωρώ , και μετα συγκοπήν χώ , και Χαος , παρά το χείσθαι, κενός τόπος μεταξύ γης

ώσπερ παρά το σκώ σκαίρω , και σπώ σπαίρω , ούτω και ουρανού . χαος παρα το χω χαίω, ως δαίω το

και χω χαίρω , Φωνή ενεργητική παθητικ . , δηλούν . καίω , δαος η λαμπάς: δηλοί δε το χαος το μέγα και

το εχάρην παθητικού έστιν αόριστος δεύτερος, απέραντον χώρημα.

του χαίρωέν ' φωνή ενεργητική εκλέλοιπεν η Φωνή ή Xα μεύνης, ο χαμοκοίτης.
παθητική του δεν εχάρην αορίστου δευτέρου η ενερ- Χάσμα , παρά το χώ, ού παράγωγον χάζω, και παρακεί
γητική : ο γαρ έχαρον δεύτερος αόριστος ενεργητικόςτου μενος κέχακα , ο παθητικός κέχασμαι , χάσμα.

λέγεται είκότως ο παθητικός μη έχων τι το οφείλον Χαλκις είδος ορνέου , ήτις καλείται κυμίνση, απο της

ελέγξει την παραλογίαν αυτού , έλαβε , και υπεισήλθεν Φωνής.

εις χρείαν του ενεργητικού.

20Xαμόθεν , και χαμάζε , το μεν εκ τόπου , το δε εις

Χαιρέας , ο ρήτωρ , εκ του χαίρω.

τόπον το χαμαιπετές και χαμαίζηλον πάντως δια

Χαίρετε , από του χαίρω , το προστακτικόν χαίρετε, της αι διφθόγγου έχει την δευτέραν συλλαβήν : χα

χαίρειν φθάσαντες, αποταξάμενοι διαγνόντες.
μερπές το χαμαίζηλον , και χαμαιπετές το αυτό δηλοί.

χαλεπος, παρά το χαλέπτω ρήματος , του σημαίνον- Χαμαιτυπη, η πόρνη και παρά το χαμαι τύπτεσθαιη ,

τος το οργίζομαι , κατά παραγωγήν χαλεπταίνω,. και
αδόλως.

εκβολή του τ , χαλεπαίνω.

Χαμαιτέρης , πόρνη.
Χαλκηρεί, γένους θηλυκού, η ευθεία χαλκήρης, χαλ- Χαμαιτυπιών , των πολυ κατεχούσων συνουσιών.

κήρεος και χαλκήρους , χαλκήρει" ο κανων , τα ομό- Xα ματζηλος, παρά το χαμαι και το ζήλος , τούτο

φωνα θηλυκά τοϊς αρσενικούς. ο χαλκήρης γαρ εκ τού παρα το ζέειν όλως το μαι διφθόγγω διάτι; τα

χαλκός και του αρώ το αρμόζω το κη , ήτα διάτι; 30 παρά το χαμαί συγκείμενα άπαντα δια της αι διφθόγ

τα δια του ηρης αρσενικα βαρύτονα δια του ήτα γρά- γου γράφεται , οίον , χαμαίζηλος , χαμαίμηλος, χα

Φεται , οίον , ποδήρης , ο ιερατικός χιτων , κλινήρης ο μαιτυπη η πόρνη , παρά το χαμαι τύπτεσθαι ' πλην

παραλελυμένος , Φρενήρης και φρόνιμος.

του χαμαιτερές και χαμερπές.

Χαλκούν , ουδέτερον, το αρσενικόν ο χαλκός και γίνεται , Χαύνος , παρά το χαίνω χάνος και χαύνος , ως φαίνω
ó

παρα το χάλυψ , και σημαίνει τον σίδηρον , και κλίνεται φανος και χαύνος ο ταπεινός.

χάλυβος, και τροπή του β εις κ , χάλυκός , και εν συγ- Χαλίφρων, κυρίως ο μέθυσος λέγεται • χάρις γαρο

κοπή χάλκος.

άερος οίνος , παρά το χαλάν τας Φρένας.

Χαλκιον , το θερματόριον σκεύος , οον , χαντάτιον, Χαυτώ αντί του και εαυτώ, κατ' αποβολής του Ιώτα,

οίον , χαίνοντα , έαυτών γαρ ή ένθεσις γίνεται των τού εις τον και σύνδεσμον , και του και , και κράσει του, ε

εισφερομένων.

40
α και υ εις την αυ δίφθογγον , γίνεται καυτό, και

Χαλκοκρας , εις το προβλήτι.

επειδή δια το α , δια την αυτοπαθή αντωνυμίαν ετρα

Χαλκος , έκ τού χάλυψ χάλυβος" σημαίνει δε το πη το και εις χ , και γέγονε χαυτώ.

έθνος , εκεί γαρ ευρέθη ο χαλκός, εκ του ουν χάλυ- Χαράδρης , της εγχαράξεως του εδάφους, της γενομέ

βος γίνεται χαλβος, και τροπή του β εις και χαλκός : νης από των επιφερομένων εμβρίων υδάτων είρηται δε

διάτι εκλήθηχαλκός ο σίδηρος, διότι πρότερον ευρέθη οίονεί του εγκεχαράχθαι τη Φορά του ύδατος.
παρα τους αρχαίους ο χαλκός , ύστερον δε ευρεθείς ο Χάραγμα, και χαράσσω, κατα παραγωγήν σημαίνει

σιδηρος , εκάλεσαν αυτόν ομωνυμώς τα χαλκώ, σίδηρος δε κοίλωμα όρους.

δέ εστι.

Χερόνησος , εκ του χείρ χειρος , και του νησος , γί

Χαλαζα, παρά το χαλάσθαι άνω.
νεται Χερόνησος.

Xαλκας 2) , εκ του χαλκός, τούτο παρά το αλκή , δυοΧαρά, ευφροσύνη.

σημαίνει την δύναμιν , αλκος και χαλκός.
Χερουβίμ, παρά χείρ , χερός.

Χαλκοχιτώνες , εκ του χαλκός και του χιτων του Χάρμη , η μάχη έστι δε ότε δηλού η λέξις , και το

χιτώνος και κανών , τα εις ων ιαμβικα , προ τέλους χαίρειν τη μάχη και παρά το χαράσσω την γαρ χα

έχoντα το ιώτα , φυλάσσουσι το ω επί γενικής , επί τε ραν , ώς φησί και Αριστίδης : χάρμαλέγεται ουδετέρως .

οξυτόνων και βαρυτόνων , Πυθων Πυθώνος , όνομα πο- Χάραξ, Φραγμός , ο άξεσι ξύλοις, ή καλάμοις εχόμε.

λεως , κιθων κιθώνος , τρίβων τρίβωνος , σημαίνει δε νος , εκ του χαράσσω.

το διδασκαλικών ιμάτιον , Σίμων Σίμωνος.
Χαράδραι , αι υπό των χειμάρρων εκρησσόμενοι αυ

Χιτωνίσκος, ιματίου διαφέρει χιτωνίσκος μεν ο κο- λώνες, παρά το χαράσσειν , και τραχύνειν την γήν.

λοβών , ιμάτιον δε αυτο το ωμοφόριον.
Χαραθριος , ο ηδόμενος ταϊς χαράδραις.

)

.

9

.

antca videtur fuiſſe o peixgov.2) κας , το α ab altera manu;
1 ) Ε . χαλεννός , Γcil . apud Aeolas .

ETYMOLOG, Y. II.

Nn
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κόπτω.

του ο.

Χαρτης, παρά το χαράσσω. ή παρα το κείρω το Χείρες, δια το χείσθαι ράον και δια την χρείαν·

υπουργείν .

Χάρτης, παρά το χώ το χωρώ , ο μέλλων χήσω , το Χείμεθλον, το εν τω χειμώνι γενόμενον εν τοις ρηξη
• δια χεόμενον , παράγωγον ποιεί το χαίρω, ουκ ειρόμε- των δακτύλων έλκος .

6. κον επί τούτου του σημαινομένου, το χωρεϊν παρα Χειμερινος, παρά το χείμα, ως παρά το έαρ εαρινός
δε το αυτο χαίρω χάρτης , χωρητικόν ων των εγγρα- ών η παραγωγή δια του και γράφεται.

- Φομένων . Χείρων , χείρονος , οι Αιολείς χήρων και χέρβων " επί

Χαρακτηρ, εκ του σκιάζω, και χαράσσω, και μορφώ. μεν κυρίου φυλάσσουσι το ω , επί δε προσηγορικού ού

Χάρις , δωρέα , ή αρετή, καλλονη εκ του χαίρων, φυλάσσουσι.

Χάρης, Χάρητος , όνομα κύριον. ΙοΧειμεων , δια το χέεσθαι ομωνύμως , ήγουν επί μήνας

Χάρων, παρά τον χύσω μέλλοντα , δηλούντα το χωρώ πέντε ή έξ.

και ούτω Φιλόξενος. Χειροπέδες, η ευθεία ή χειροπέδη , έκ τού χειρ, χει

Χαρτοφύλαξ, παρά το χάρτης και το φυλάσσω , γί- ρος και του πέλους : χείρων, παρά το χείρ χειρός , ο

νεται σύνθετον όνομα χαρτοφύλαξ. πρώτος τύπος των συγκριτικών χειρότερος, ο β , χε

Χάρυβδις, ωμόβροτος , εκ του χάος και του ρύβδης, ρίων , δια του ιώτα γράφεται και εν υπερβιβασμώ γί

η αναπινομένη θάλασσα , επί τα γάδειρα , και πάλιν νεται χείρων" και χερνήτις θηλυκώς , η χειρομαχία

ραγδoτέρως επαναστρέφουσα. είρηται δε και χάσμα γυνή , η δια των χειρών νήθουσα ιστέον δε , ει μεν

θαλάσσιον πάν το είς χάος και όλεθρον κατασπών: όνομα είη δια του και γράφεται · ει δε επιβόημα δια

διαφέρει κήτος θαλάσσης ,

Χάσμα , παρά το χώ, ού παράγωγαν χάζω , ο μέλλων2οΧειρό και μητα, υπό χειρών γεγλυμμένα , η περιεξασμέ

χάσω , κέχασμαι , χάσμα. να , ή κατειργασμένα.

Χέρας, της υπο- ποταμών άθροιζομένης ψάμμου , και Χειροτονία, εκλογη παντός δήμου..

: ξύλων συγκομιδής: 'Αρίσταρχος δε χεράδας φησί κα- Χαρά στριος, παρά το χαίρειν τοϊς ύδασιν · έλανδες

λείσθαι τους ποταμούς , και τους εν αυτή λίθους. γαρ το όρος.

Χασμωδία , αλλ ' επ' άλληλα Φωνηέντων, ήτοι συν- Χειροβοσκός, ο δια χειρός ζών , ως Φησί Σοφο

έχεια . κλής.

Χαύνος , παρα το χαίνω , χάνος και χαύνος. Χερουβείμ , επί μεν ένικού διφθόγγω επί δε πλη

Χέδροψ , όσπριον άγριον , κατά συγκοπήν, χειρίδου
θυντικού δια του ιώτα .

γάρ έστι το τη χειρί ανασπώμενον · τα γαρ όσπρια Χερείων , ο χείρων, ο ελάσσων , συγκριτικόν · διότι το
ελευθερίζονται. 30 χερείος διφθόγγω.

Χελιδών , είρηται παρά το κελαδεΐν, κελιδών τις ούσα: Χερσόνησος, γη εκ δεξιών και αριστερών έχουσα θά.
το μέντοι κελαδεϊν , δια του ε γραφόμενον μαρτυρείται λασσαν " και γίνεται εκ του χείρ χειρός , και του
εκ της χρήσεως ποταμού κελαδούντος. νησος .

Χελώνη, κατα στέρησιν του κέλλειν ό έστι κινείσθαι: Χέρσος, η ξηρα γη , παρα το κείρω το κόπτω, ο μέλ .
το γαρ να στερητικόν , νωθευς γαρ το ζώον , διχηλή λων κερω , Αιολικώς κέρσω και εξ αυτού κέρσος και

τις ούσα , παρα το διασχίσθαι , ώσπερ οπλη αντί του χέρσος , η κεκομμένη γη και άδενδρος.

απλή ). Xήληξι , τοίς όνυξι του βους , εκ του χαλώ , εξ ου

Χήν, όνομα θηλυκών , κοινόν τω γένει , ο χήν και η δίχηλος , χηλος, ώσπερ το ήσω ήλος, η χωρούσα έκα
χήν κρακτικών γάρ έστι και Φωνητικόν γίνεται δε στον των αντιθεμένων.

παρα το ηχή , και σημαίνει την βοήν. 4οΧήρα , η γυνή , παρά το χαίρω χαρά , κατ' αντίφρασιν ,

Χην , και χήνα το χηνάριον παρα το ηχείν , ή παρα ή μη χαίρουσα η παρά το χώ το χωρώ , ο μέλλων

το χαίρειν , τουτ'έστι πέδειν , πέδον χηνάριον, διότι εν χήσω , και εξ αυτού γίνεται χήρα , η χωρητική της

τους νάμασι χαίρει" ή παρα το έξω, το καθέζομαι : λύπης " ή η μεμονωμένη του ανδρός.

οι γαρ δεδεμένοι κυρίως επί της γης κατακεϊνται . Χηραί τε άνδρας μη έχουσαι γίνεται χήρα από του:

Χεία , παρά το χωρείν , αλλα και χηραμος η κατάδυ . χώ το χωρώ , ο μέλλων χήσω , και εξ αυτού γίνεται

σις των Ρωμαίων , ο φωλεος των μυρμήκων. χήρα, ετυμολογείται και παρα το χαρα, και αναδόσει:

Χείλος , το μέρος του σώματος , παρά το χέειν τους του τόνου , και τροπή του α εις η γίνεται χήρα , κατ'

λόγους χέλος και χείλος του ποταμού : το χει δι- αντίΦρασιν ' η έστερημένη της ευφροσύνης και της

φθόγγω , δια το χέλος κατα πλεονασμόν του ιωτα χεί- χαρας .

λος " χλος δε όνομα κύριον. 5οΧηρωσται , αλλότριοι , ή οι πόρρωθεν συγγενείς , διότι

Χειμάδια δε τόπος , εν ω δει παραχειμάσαι τα χει- χηρεύοντος του οίκου , και ερήμου όντος τέκνων , αυτοι

μωνι" εφ' ώ άν τις δύναιτο χειμώνος εγκαθορμήσα- κληρονομούσι.

σθαι ήτοι χειμάσει" χειμαδία δε ή του χειμώνος Χηραμος , παρά το χώ το χωρώ , χα, χήσω, χήρος , ο

ώρα . έρημος , ο χωρεϊν δυνάμενος , δια το κενον είναι χή

Χερειότερος, χερείων , και κατα μεταπλάσμός : ρος ούν και παρωνύμως χηραμός έστι δε χηραμος ο

πλειον και πλοία και πλοίαί τοι χαλκού κλίσιαι · και φωλεος του όφεως.

τι σημαίνει χερείων , το ελάσσον. Χηνάριον, διότι εν τοϊς νάμασι χαίρει.

Χειμων , παρά το χέω , και εν τη γη χεόμενος. Χηλή, επί των διονύχων ζώων, διχόλη τις ούσα , παρά

Χείμαρρος, ο ποταμός ,παρά το εν τω χειμώνα μείν : το διεσχίσθαι" ώστερ οπλή , αντί του απλή , επί των

η δια το χέεσθαι εύμαρώς ήγουν ευκόλως . 6ο μονονύχων .

1 ) Δ. Eιγιο . Μ . ν. κηλή.
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μένα.

Χήτις , η στέρησις. πρων Ισχάνει ύδωρ. το δε χθων επειδή μόνως έστι
Χήτει , δοτική , στερήσει , ενδεία , και σπάνει , παρά το θηλυκού γένους , τούτου χάριν έτρεψε το ω εις ο ,

χώ δήμα, σημαίνει το ενδεούμαι" χώ ουν ο μέλλων οίον , χθονός και εξ αυτού χθόνιος.

χήσω, όνομα ρηματικών κήτις ή ένδεια , και κήτος Χθαμαλος, ταπεινός, ομαλός .

όνομα ουδέτερον , και κατόπη ρηματικών , δηλούν την Χθίζηνοι , χθεσινοι.
ένδειαν .

Χιλος , και θηλυκώς λέγεται " γράφεται δε δια του
Χήτις , η ένδεια , και κήτος έτερον όνομα , παρά τον Ιωτα. και λέγουσιν , ότι ώφειλε δια της ει διφθόν.

χήσω μέλλοντα χώτεα , Ησίοδος: παρα δε το κήτος γου γράφεσθαι , επειδή και το χείλος δια της και

ρήμα κητίζω και κατίζων , ως θέρος θερίζω, άνθος διφθόγγου. εκ δε του χείλος γίνεται χιλος η τροφή,

ανθίζω: ούτω Φιλόξενος .
Ιο ή έν τοϊς χείλεσι διδομένη . αλλ' έστιν είπείν δια του

Χειμέριος ,το ρι Γύτα τα δια του ιος , δια του ιώτα χίδρα , στάχυες απαλού σίτου, ο νεος καρπός , και
ιώτα , τώ λόγω των δια του ιλος.Χειμερίοις , τους χειμερινοίς.

γράφεται , χωρίς ει μη ώσιν από τών εις ος ουδετέ
αλευρον το εξ απαλών κριθων Φρικτών γινόμενον.

ρων: οίον , άκαίριος, ο μη έχων καιρών , ώριος και της

ώρας πρόεφθασα έν άωρία , παρά το όριος , ο
χίδαρα όντα τινα , και χίδρα , τα τη χειρί αναστά

μή

έχων ώραν εσπέριος , ημέριος, ακάριος , χωρίς ει μή Χιλος, η τροφή , εξ ου και χιλος , ο Αχιλεύς.

ώσιν απο τώνεις ος ουδετέρων είπε, δια το θέρος κιλού το ένεκα, καιτηςλείας ανασχού- φύoυσι γης
θέρειος λοιπόν εκ του 1) χειμερινός. ,

Xήλωμα, το των κτηνών. χιλον , και έλυμαν και χόρτον.

Χαμαλή , χθεσινα ωμή και άσθμα . 20Χιλος oύν η τροφή , παρά το ίσχειν το σώμα, τουτ

Χθιζα το χθεσινα , επίρρημα από ονόματος γενόμενον έστι: κρατεϊν , χιλος δε ο χόρτος των βοσκημάτων,

εις επίρρημα, ως εν τω ετεόν και το σίδηρον και το παρα το χεΐσθαι τώ έλει : χηλη δε επί των διονύχων

χθιζός διάτα οξύνεται και τα είς ζος , από επιρρημάτων ζώων , οίον , διχέλη τις ούσα, από του εσχίσθαι , ως

παραγόμενα ή τριγενή όντα , οξύνεται , οίον , χθιζος, το οπλή η απλή και επί ίππων και ημιόνων και εις το

πρωϊζός και πόθεν παρήχθη ; έκ τού εχθές και 'Αχιλεύς,

ποιόν έστιν αναλογώτερον , και κυριώτερον, και πρώτον, Χίλιοι, δια τού ιωτα γράφεται , επειδή οι Αιολείς χέλ

το εχθές ή χθές; το χθές » επειδή κανών εστιν ο λιοι λέγουσι τούτο δε έχουσιν έθος , ποιείν επί των

λέγων , ότι πάν επίρρημα μονοσύλλαβον απαθές , κατ ' γραφομένων φθείρω φθέρρω , σπείρω σπέρβω : ει δε

ιδίαν ρητον μακροκαταληκτεί φύσει και θέσει· οίον , μην, τις είπoι , ότι το ιώτα εις ε τρέπουσιν , οίον Πρίαμος

νη , πλην , δην , πυξ, λαξ , μαψ, άψ ; πρόσκειται με-30 Πρέαμος , κοπρία κοπρέα, τρίτος τρέτος , το δε χίλιοι

* νοσύλλαβα, δια την δισυλλαβίαν: πρόσκειται απαθές το χι μακρόν έχει , πώς έτρεψε παρ' αύτοϊς το ι

δια το δύο και τρίς " ταύτα γαρ κατα παθός εισιν, εκ- εις ε; αλλ ' ιστέον , ότι σπαγίως το ιώτα εκτεταμένον

διάκις , και τριάκις" πρόσκειται κατ' ιδίαν ρητόν , ότι τρέπουσιν εις ε , οίον , λαθι, άλλαθι, χίλιοι χέλ .
έδει αυτο μακροκατάληκτον είναι , είτε φύσει είτε λιοι. ιστέον δε ότι το χίλιοι δια του και γράφεται:

θέσει , ώστε το εχθές αναλογώτερόν έστιν , εκφεύ- επειδη πάς αριθμος εν τη αρχρύση συνεμπίπτει τα

γον την παραλογίων του χθές , γίνεται εκ του εχθέω, Σώτα στοιχεία.

έχθεύσω , εχθες, η έκθεύσασα ημέρα ετυμολο- Χειρ » το χειρ, διφθόγγω γράφεται , επειδή οι Δωριείς
* γείται δε παρα το εκτός ημών γένεσθαι ταύτης της χήρ λέγουσι δια του ήταν και έθος δε έχουσι την

ημέρας.
ει δίφθογγον εις η τρέπειν , οίον , πλείων πλήων,

χθονί, τη γή, δοτική κλίνεται χθων, χθονός : ο κα - 40 μείων μηνων : και άλλως , ότι οι Αιολείς εφανέρω

νών · παν όνομα μονοσύλλαβον, εις αμετάβολον λήγον, σαν το ε , χέρες είποντες , χείρες διφθόγγω (γρά
προσθέσει του ος κλίνεται , οίον , φιλων κλωνός, χήν φεται.)

κηνός , πρων πρωνός, εξ ου και πρόωνες άκραι , σπλην Χείρων , ο κένταυρος χείραι καλούνται , αι, εν τοίς
σπληνός, μην μηνός : πλην του Φρήν Φρενος , και ποσί ραγδάδες. ένθεν και χείρων, δια το εν χεί

χθων , χθονός: το δε Φρήν έσημειώθη, επειδή τα εις ροσι .

ην μονοσύλλαβα κοινά είσι τω γένει, ο κην και η Χίμαιρα , ή περισυνη αξ: έστι δε όνομα θηρίου τρικεχήν .

χήν, ο δην και η δην , σημαίνει δε τον άρνα , από γαρ φάλου " είρηται ο κανών.

της ρηνος γενικής τροπή του η εις α ρανός , και εν Χίμαρος ο τράγος , εκ του χιμαιρα. το κι'ιώτα,

υπερβιβασμώ αρνος , και η αιτιατική άρνα το δε Φρήν προς αντιδιαστολής του ποταμού , του εν τω χείαών

Αιολικώς μόνου γένους όν , ας διήλλαξε περί το γένος,50 δέοντος και γίνεται παρά το κίω το πορεύομαι, κί
διήλλαξε και κατα την κλίσιν . μαρος και κίμαρρος,

x9ών, παρά το χώ , το χωρώ , γίνεται χων, και Χίος, επί του πολίτου ο λόγος , η δε νήσος δια βρα
πλεονασμά του θ , χθων , η πάντας χωρούσα ότι χέως. του Iωτα .

πάν όνομα μονοσύλλαβον , εις αμετάβολον. λήγον, Χιράδες, και των χειρών: κιράς δε το πάθος., :

προσθέσει του ος κλίνεται , είρηται εν τω Φρήν· περί Χιράδες , δια του ιώτα γράφεται, και ώφειλε δια
á de .

δε του χθονος είπωμεν , ότι κανών εστιν ο λέγων, ότι διφθόγγου , επειδή παρά το χειρ γέγονε , αλλ' ίσως

τα εις ων λήγοντα οξύτονα μονοσύλλαβα , μόνως αρ- απέβαλε το ε , ομοίως ως το λείβω λιβάς, κρείττον

Φεμικα, και μη μόνως θηλυκα , φυλάττει το ω επί δε είπείν , ότι συνέπαθεν η φωνή τα σημαινομένω

γενικής · οίον , κλων κλωνος , πρων πρωνος , ώστε επειδή το χείρας ένδειαν τινός σημαίνει,
Na 2

.

9

1 ) του Σοβ. τούτου ,
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Χάρτης, παρά το χαράσσω. ή παρα το κείρω το Χείρες, δια το χείσθαι ράον· και δια την χρείαν
υπουργείν.

Χάρτης, παρά το χώ το χωρώ , ο μέλλων χήσω , το Χείμεθλον , το εν τω χειμώνι γενόμενον εν τοίς ρηξι
διαχεόμενον , παράγωγον ποιεί το χαίρω, ουκ ειρόμε- των δακτύλων έλκος.

κον επί τούτου του σημαινομένου , το χωρεϊν παρα Χειμερινος , παρα το χείμα , ως παρά το έαρ εαρινός
δε το αυτο χαίρω χάρτης , χωρητικόν ών των εγγρα- ών η παραγωγή δια του ε γράφεται.

* Φομένων . Χείρων , χείρονος , οι Αιολείς χήρων και χέρρων επί

Χαρακτηρ, εκ του σκιάζω , και χαράσσω , και μορφώ. μέν κυρίου φυλάσσουσι το ω , επί δε προσηγορικού και

Χάρις, δωρέα , η αρετή , καλλονη εκ του χαίρων.,
φυλάσσουσι.

Χάρης , Χάρητος , όνομα κύριον. ΙοΧειριων , δια το χέεσθαι ομωνύμως , ήγουν επί μήνας

Χάρων , παρα τον χύσω μέλλοντα, δηλούντα το χωρώ πέντε ή έξ .

και ούτω Φιλόξενος .
Χειροπέδες, η ευθεία η χειροπέδη , εκ του χείρ χει

Χαρτοφύλαξ , παρά το χάρτης και το φυλάσσω , γί- ρος και του πέλους : χείρων , παρά το χειρ χειρος , ο

νεται σύνθετον όνομα χαρτοφύλαξ. πρώτος τύπος των συγκριτικών χειρότερος, ο β, χε.

Χάρυβδις , ωμόβροτος , εκ του χάος και του ρύβδης, ρίων , δια του ιώτα γράφεται και εν υπερβιβασμα γί

η αναπινομένη θάλασσα , επί τα γάδειρα , και πάλιν νεται χείρων και κερνήτις θηλυκώς , η χειρομαχία

ραγδoτέρως επαναστρέφουσα. είρηται δε και χάσμα γυνή , η δια των χειρών νήθουσα ιστέον δε , ει μεν

θαλάσσιον πάν το εις χαος και όλεθρον κατασπών: όνομα είη δια του και γράφεται· ει δε επίβδημα δια

διαφέρει κήτος θαλάσσης .

Χάσμα , παρά το χώ , ού παράγωγον χάζω , ο μέλλων2οΧειρό και μητα, υπό χειρών γεγλυμμένα , και περιεξεσμα.

χάσω , κέχασμαι , χάσμα. να , ή κατειργασμένα.

Χέρας, της υπο- ποταμών άθροιζομένης ψάμμου , και Χειροτονία , εκλογή παντός δήμου.

: ξύλων συγκομιδής: 'Αρίσταρχος δε χεράδας φησί κα- Χαράστριος, παρά το χαίρειν τοίς ύδασιν έλανδείς
λείσθαι τους ποταμούς , και τους εν αυτή λίθους. γαρ το όρος.

Χασμωδία , αλλ' επ' άλληλα φωνηέντων , ήτοι συν- Χειροβοσκός , ο δια χειρός ζών, ως φησί Σοφο,

έχεια . κλής .

Χαύνος, παρά το χαίνω , χάνος και χαύνος. Χερουβείμ , επί μεν ένικού διφθόγγω επι δε πλη

Χέδροψ , όσπριον άγριον, κατά συγκοπήν , χειρίδου
θυντικού δια του Γιώτα.

: γάρ έστι το τη χειρί ανασπώμενον · τα γαρ όσπρια Χερείων , ο χείρων, ο ελάσσων , συγκριτικόν · διότι το

ελευθερίζονται. 30 χαρείος διφθόγγω.

Χελιδων , είρηται παρα το κελαδεϊν , κελιδών τις ούσα Χερσόνησος , γη εκ δεξιών και αριστερών έχουσα θα.

το μέντοι κελαδεϊν , δια του ε γραφόμενον μαρτυρείται: λασσαν » και γίνεται εκ του χείρ χειρος , και του
εκ της χρήσεως ποταμού κελαθούντος. νησος.

Χελώνη, κατα στέρησιν του κέλλειν και εστι κινείσθαι: Χερσος, η ξηρα γη , παρα το κείρω το κόπτω, ο μέλ.

το γαρ να στερητικόν , νωθευς γαρ το ζώον , διχηλή λων κερώ , Αιολικώς κέρσω και εξ αυτού κέρσος και

τις ούσα , παρα το διασχίσθαι , ώσπερ οπλη αντί του χέρσος , η κεκομμένη γη και άδενδρος.

απλή ). Xήληξι, τοϊς όνυξι του βοος , έκ τού χαλώ , εξ ου

Χήν, όνομα θηλυκών , κοινόν τω γένει, ο χήν και η δίχηλος , χηλος, ώσπερ το ήσω ήλος , η χωρούσα έκα
χήν κρακτικών γάρ έστι και Φωνητικόν γίνεται δε στον των αντιθεμένων.

παρά το ηχή , ο σημαίνει την βοήν. 4οΧήρα , η γυνή , παρα το χαίρω χαρα , κατ' αντίΦρασιν ,
Χην, και χήνα το κηνάριον παρα το ηχείν , ή παρα ή μη χαίρουσα η παρα το χώ το χωρώ , ο μέλλον

το χαίρειν , τουτ'έστι πέδειν, πέδον χηνάριον , διότι εν χήσω , και εξ αυτού γίνεται χήρα , η χωρητική της

τους νάμασι χαίρει" ή παρα το άζω, το καθέζομαι : λύπης " ή η μεμονωμένη του ανδρός.

οι γαρ δεδεμένοι κυρίως επί της γης κατακεϊνται. Χηραί τε άνδρας μη έχουσαι γίνεται χήρα από του

Χεία , παρά το χωρείν , αλλα και χηραμος η κατάδυ- χώ το χωρώ, ο μέλλων χήσω, και εξ αυτού γίνεται

σις των Ρωμαίων , ο φωλεος των μυρμήκων. χήρα ", ετυμολογείται και παρά το χαρα, και αναδόσει

Χείλος , το μέρος του σώματος , παρά το χέειν τους του τόνου , και τροπή του α εις η γίνεται χήρα , κατ'

• λόγους χέλος και χείλος του ποταμού : το χει δι- αντίφρασιν ή έστερημένη της ευφροσύνης και της

φθόγγω, δια το χέλος κατα πλεονασμόν του ιώτα χεί- χαράς.

λος " χίλος δε όνομα κύριον. 5οΧηρωσται , αλλότριοι, ή οι πόρρωθεν συγγενείς , διότι

Χειμάδια δε τόπος , εν ω δεί παραχειμάσαι το χει- χηρεύοντος του οίκου , και ερήμου όντος τέκνων , αυτοί

μωνι" εφ' ώ άν τις δύναιτο χειμώνος εγκαθορμήσα- κληρονομούσι.

σθαι ήτοι χειμάσει χειμαδία δε ή του χειμώνος Χηραμος , παρά το χώ το χωρώ , κώ, χήσω, χήρος ,
ώρα. έρημος , ο χωρείν δυνάμενος , δια το κενον είναι :

Χερειότερος, χερείων , και κατα μεταπλάσμός:: ρος ούν και παρωνύμως χηραμός έστι δε χηραμος

πλειον και πλεία και πλοίαί τοι χαλκού κλίσιαι · και φωλεος του όφεως.

τι σημαίνει χερείων , το ελάσσον.
: Χηνάριον, διότι εν τοις νάμασι χαίρει.

Χειμων , παρά το χέω , δεν τη γή χεόμενος. Χηλή, επί των διονύχων ζώων , διχόλη τις ούσα , παρά

Χείμαρρος, ο ποταμός , παρά το εν τω χειμώνα μείν το διεσχίσθαι' ώσπερ οπλή , αντί του απλή , επί των

η δια το χέεσθαι εύμαρώς ήγουν ευκόλως. 6ο μονωνύχων.

1 ) cf. Eιγτή . Μ . ν. καλή.

Ι
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Χττις , ή στέρησις, πρων Ισχάνει ύδωρ. το δε χθων επειδή μόνως έστι

Χήτει, δοτική , στερήσει , ενδεία , και σπάνει , παρά το θηλυκού γένους , τούτου χάριν έτρεψε το ω εις ο ,

χε βήμα , σημαίνει το ενδεούμαι " χώ ουν ο μέλλωνο οίον , χθονός · και εξ αυτού χθόνιος.

κιτα , όνομα ρηματικών χήτις ή ένδεια , και κήτος Χθαμαλος , ταπεινός , ομαλός .

όνομα ουδέτερον , και κατόπη ρηματικών , δηλούν την Χθίζηνοι , χθεσινοί.
ένδειαν .

Χιλος , και θηλυκώς λέγεται» γράφεται δε δια του
Σήτες , η ένδεια , και κήτος έτερον όνομα, παρά τον 1ωτα. και λέγουσιν , ότι ώφειλε δια της ει διφθόν .

χίσα μέλλοντα χώτεα , Ησίοδος : παρα δε το κήτος γου γράφεσθαι , επειδή και το χείλος δια της και

έτμα χητίζω και χατίζων , ως θέρος θερίζω , άνθος διφθόγγου. εκ δε του χείλος γίνεται χιλος η τροφή,

ανθίζω ούτω Φιλόξενος.
Ιο ή εν τοις χείλεσι διδομένη. αλλ' έστιν ειπείν δια του

Χειμερίοις , τους χειμερινούς .
ιώτα , τώ λόγω των δια του ιλος.

Χειμέριος , το ρι Γώτα τα δια του ιος, δια του ιώτα χίδρα , στάχυες απαλού σίτου , ο νεος καρπός, και
γράφεται , χωρίς ει μη ώσιν από τών εις ος ουδετέ

αλευρον το εξ απαλών κριθων Φρικτών γινόμενον .
ραν · οίον , ακαίριος , ο μη έχων καιρών, ώριος και της

ó

χίδαρα όντα τινα , και χιόρα , τα τη χειρί αναστά
άρας πρόεφθασα έν άωρία , παρά το όριος, και μη μένα.

έχων ώραν εσπέριος , ημέριος, ακάριος" χωρίς ειμή Χιλος , η τροφή , εξ ου και χιλος , ο Αχιλεύς.
ωσιν απο τών εις ος ουδετέρων είπε , δια το θέρος

θέρειος λοιπόν εκ του 1) χειμερινός. Χιλού τε ένεκα , και της λείας ανασχού φύoυσι γας

Xήλωμα , το των κτηνών. χιλον , και έλυμαν και χόρτον.

Χαμαλη , χθεσινα ωμή και άσθμα. 20Χιλος oύν η τροφή , παρά το ίσχειν το σώμακαι τουτ '

Χθιζε το χθεσινα , επίσημα από ονόματος γενόμενον έστι : κρατείν , χιλος δε ο κόστος των βοσκημάτων ,

είς επίρρημα, ώς εν τω ετεόν και το σίδηρον και το παρα το χείσθαι τώ έλει κηλη δε επί των διονύχων

χθιζες διατι οξύνεται ; τα είς ζος, από επιρρημάτων ζώων , οίον , διχέλη τις ούσα , από του εσχίσθαι , ως

παραγόμενα ή τριγενή όντα , οξύνεται , οίον , χθιζος, το οπλή η απλή, επι ίππων και ημιόνων και εις το

τρανζός και πόθεν παρήχθη; έκ τού εχθές και 'Αχιλεύς .

τοιον εστιν αναλογώτερον , και κυριώτερον και πρώτον, Χίλιοι , δια του ιώτα γράφεται , επειδή οι Αιολείς χέλ .

το εχθές η χθές ; το χθές» επειδή κανών εστιν ο λιοι λέγουσι τούτο δε έχουσιν έθος ποιείν επί των

λέγων , ότι πάν επίρρημα μονοσύλλαβον απαθές , κατ' γραφομένων : φθείρω Φέβρω , σπείρω σπέρβω : ει δέ

ιδίαν ρητον μακροκαταληκτεί φύσει ή θέσει οίον , μην , τις είπoι , ότι το ιώτα εις και τρέπουσιν , οίον Πρίαμος

τη , πλην , δην , πυξ, λαξ , μαψ, άψ; πρόσκειται μό-30 Πρέαμος , κοπρία κοπρέακαι τρίτος τρέτος , το δε χίλιοι

νοσύλλαβα , δια την δισυλλαβίαν : πρόσκειται απαθές το χι μακρόν έχει , πώς έτρεψε παρ' αυτούς το ι

δια το δύο και τρίς" ταύτα γαρ κατά παθός εισιν , εκ- εις ε; αλλ ' έστέον , ότι σπαγίως το ιώτα εκτεταμένον

ειάκις , και τριάκις " πρόσκειται κατ ' ιδίαν ρητόν, ότι τρέπουσιν εις ε , οίον , λαθι , άλλαθι, χίλιοι χέλ .

έδει αυτο μακροκατάληκτον είναι , είτε φύσει είτε λιον. ιστέον δε ότι το χίλιοι δια του και γράφεται:

θέτει , ύστε το έχθες αναλογώτερόν έστιν , εκφεύ- επειδη πάς αριθμός εν τη αρχρύση συνεμπίπτει τα

γουν την παραλογίαν του χθές , γίνεται εκ του εχθέω, στα στοιχείων .

έχθείσα , έχθεύς, η έκθεύσασα ημέρα ετυμολο- Χειρ » το χειρ διφθόγγω γράφεται , επειδή οι Δωριείς
γείται δε παρα το εκτός ημών γένεσθαι ταύτης της χήρ λέγουσι δια του ήταν και έθος δε έχουσι την

τμέρας. ει δίφθογγον εις η τρέπειν , οίον , πλείων πλήων ,

χθονί, τη γη , δοτική κλίνεται χθων, χθονός: ο κα -40 μείων μήων : και άλλως , ότι οι Αιολείς εφανέρω

νάν· παν όνομα μονοσύλλαβον , εις αμετάβολον λήγον, σαν το ε , χέρες είποντες , χείρες διφθόγγω ( γρά

προσθέσει του ος κλίνεται , οίον , κλων κλωνός , χήν φεται.)

χηνός , πρων πρωνός, εξ ου και πρόωνες άκραι , σπλην Χείρων , ο κένταυρος χείραι καλούνται , αι εν τοίς

σπληνός , μην μηνός: πλην του Φρήν Φρενος , και ποσί ραγδάδες. ένθεν και χείρων , δια το εν χεί

χθων , χθονός το δε Φρήν έσημειώθη , επειδή τα είς ροσι.

ην μονοσύλλαβα κοινά εισι τω γένει, ο χήν και η Χίμαιρα , η περισυνη αξ : έστι δε όνομα θηρίου τρικε

χήν, ο δην και η δην , σημαίνει δε τον άρνα , από γαρ Φάλου :της ρηνος γενικής τροπή του και εις α ρανός, και εν Χίμαρος “ ρηται ο κανών.

τού χιμαιρα. το και τα
χι

υτερβέβασμώ αρνος , και η αιτιατική άρνα το δε Φρήν προς αντιδιαστολής του ποταμού , του εν τον χειμώνα

Αιολικώς μόνου γένους ον , ως διήλλαξε περί το γένος,50 δέοντος και γίνεται παρα το κίω το πορεύομαι , κί
διάλλαξε και κατα την κλίσιν. μαρος και χίμαρρος.

Χων, παρα το χώ, το χωρώ , γίνεται χων , και Χίος, επί του πολίτου ο λόγος , η δε νήσος δια βρα
πλεονασμό του 9 , χθων , ή πάντας χωρούσας ότι χέως , του ίωτα .

ταν όνομα μονοσύλλαβον , εις αμετάβολον, λήγον, Χράδες , αι των χειρών: κιράς δε το πάθος.

προσθέσει του ος κλίνεται , είρηται εν τω Φρήν : περί Χιρώδες , δια του ιώτα γράφεται . και όφειλε δια

δε του χθονος είπωμεν , ότι κανών εστιν ο λέγων, ότι διφθόγγου , επειδή παρά το χειρ γέγονε " αλλ' ίσως

τα εις ων λήγοντα οξύτονα μονοσύλλαβα , μόνας αρ- απέβαλε το ε , ομοίως ως το λείβω λιβάς, κρείττον

σέκκα , και μη μόνως θηλυκα , φυλάττει το ω επί δε ειπείν , ότι συνέπαθεν η φωνή τα σημαινομένω ::

γενικής οίον, κλων κλωνος , τρων τρωνος , ώστε επειδή το χείρας ένδειαν τινός σημαίνει,

ΝΑ 2
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πλος.

9

επί γενικής.

• Χιτώνος , επί μέν του συνήθους : τον δε χιτών' ενόησα γούντα το νόσημα , και κενους σοφεόρας ανθρώπων

περί χροί σιγαλόεντα 1). επί δε του θώρακος: “Εκτό- τους τραχήλους ποιουμέναι.

ρεον δε χιτώνα περί στήθεσσι. Χοίρος , παρά το χούς χοος , χοίρος και χοίρος κατα
Χιτών , υποκάμισον , το του άνδρας ιμάτιον , παρά το κράσιν , και τον χούν ερευνών.

περιχείσθαι τω σώματι ημών: το δε της γυναικός Χοίρος, δια του την χυσιν εράν και ευφάν: ήτοι του

πέπλον λέγεται δε και χιτωνίσκος : και εις το πέ . χείρονος έραν , ήτοι του χοος εράν.

καιολάδες , τα έντερα , εις αυτα γαρ η ξανθη χυλη

Χίων , παρά το χέω , και χιτών: συστέλλει δε το ω συρβεϊ , τούτο μηχανισαμένης της φύσεως , προς το δια

θερμαίνεσθαι και ερεθίζεσθαι αυτα τη δριμύτητι αυ
Χλαινα , παρά το χλιαίνειν , ό εστι θερμαίνειν ' ούτωςτο της, προς την παράκλισιν των περιττών, έμελλε γαρ

“Ηρωδιανός εν επιμερισμούς. ψυχρα όντα , τη κράσει αργα μένειν , και μηδέποτε

Χλαϊνα, γίνεται εκ του χλαίνω, το θερμαίνω" και ποιεϊν την παράκλισιν· τοιαύτα γαρ τα νευρώδη πάν

τι διαφέρει χλαίνα , χλανίς και χλαμύς και διαφέρει : τα ετυμολογείται παρά το χείσθαι ου καλώς.

χλαίνα μεν γαρ λέγεται το παχύ και χειμερινών ιμά- Χολωσάμενος, οργισθείς · το χο μικρόν διάτι; εκ

τιον" χλαμύς δε το περιφερές , το εν τη συνηθεία λε- του χέω , ο γαρ χόλος διαχείται η πρώτη γαρ έκκαυ .

γόμενουνον σαγομεντίον · χλανίς δε το λεπτότατον και σις της καρδίας , και διάχυσις της χολής προς οργήν ,

τρυφερον ιμάτιον χλαμύς δε και όπερ Φορούσιν οι χόλος λέγεται , ποίου είδους των υποπεπτωκότων τώ
κηροφόροι. ονόματι ; ειδικού και το γενικόν έστιν ο θυμός ταύτα

Χλευασμός, από του χλεύαζω , τούτο εκ του χλεύη, δε είρηται , καί εισιν είδη.

και σημαίνει την απάτην τούτο έκ τού κλέπτω, κλεύη2οΧολη, παρα την οργήν και την μελανίαν ή δια το

και χλεύη: ο γαρ κλέπτων τινα , και χλευάζει αυτόν χέεσθαι την αιτίαν εις όλον το σώμα , και τυφλείν

και ο χλευάζων τινα υποκλέπτει αυτόν ή απο του αυτόν .

χεύω γίνεται χεύη , και κατά πλεονασμόν του λ , Χόλω, και χολώ διαφέρει επί μέν του οργιζομένου εκ
7 χλεύη .. η παρά το γελώ γελεύς και χλεύη. του χολή: έστι δε δευτέρας συζυγίας των περισπωμέ

Χλεύη, χειλεύη τις ούσα, παρα το ανοίγειν τα χείλη νων, χολώ χολάς , το πληθυντικόν χολάτε, εμοί χο
- οι δε παρά την χλόην , δυσωπητικα γαρ τα σκώμματα , λάτε, ότι όλον τον άνθρωπον υγιή εποίησα επί δε
Χ. και χρειας μεταβλητικά. του εκ του χόλος , γίνεται χολω , τρίτης συζυγίας των

Χλιδή, η τροφή το χλι ιώτα. τα εις δη ψιλα ένι περισπωμένων , χολόων χολώ , ο μέλλων χολώσω , κε

φωνήεντι παραλήγεται , οίον , κλίδη , ήδη , χλιδή· έστι χολωμένος .

δε χλίδω βαρυτόνως , και χλιδώ περισπωμένως , δευτέ-30Χολωσέμεν , οργισθήσεσθαι και οι Δωριείς τα εις

μας συζυγίας των περισπωμένων" άλλοι φασί το χλιδώ , ειν απαρέμφατα ποιούσιν εις εμεν, και οι Αιολείς

δε σημαίνει το τρέφω και αυξάνω, ως από του κλείν εις εμεναι, τύπτειν , τυπτέμεν , τυπτέμεναι , γελά

το δοξάζω: σειν , γελασέμεν , γελασέμεναι , χολώσειν , χολωσέμεν ,

Χλιδοντα , χλίδην , σωρηδόν , δηλοί πλήθους έμφασιν, χολασέμεναι .

Αισχύλος ο πλουκρίσει και χεριδόντα , αντί του πλη- Χόνδρος, το του στομάχου έντερον ένθεν και υπο
θύνοντα . χόνδριον καλείται , και χονδή : και λοιπόν Φύσκη το

Χλιδή, ήκιστα έχαιρες αγλαϊσμών τροφή , και χλιδα- έτερον .

νον το τρυφερον , παρά το χαλώ ρήμα, και το δέω το Χορδή, το έντερον , ή η λύσις των εντέρων , παρά το

πρέπω, χαλιδη και χλιδή , η υποχαλώσα του πρέπον- χωρείν την έδωδήν ή παρα το τα χαρηγούμενα δείν ,

τος λέγεται δε και χλιδή η έκλυσις , και μαλακία ,40 έστι δεσμεύειν.:

απο τού χλιάνθαι , και εκλελύσθαι, ασθενεία του Χορταίος, ο δασύς χιτων , ώ χρώνται αι παρθένοι
θερμιού και χλίδοντα , αντί του πληθύνοντα.: αυλής εν χόρτωπι και χορτοί οι τριγχοί , ως Ευριπί

Χληδος, αρσενικόν κυρίως δε και σωρός των λίθων . δης εν δροπω9 .. συγχορταναίω πεδία ταϊς δ ' ελευθέ' • .

Χλωρος , παρά το χολή , χολερός και χλωρος, και εκ ραις και εν 'Ανδρομάχη 2) ομοίως.

τούτου χλίηρος , και τροπή του η εις ω και κράσει Χόριον, το κάλυμμα ,το περιέχον το έμβρυον , το

χλωρός και εκ τούτου χλωρότης. συγγενώμενον εν τη κοιλία τοϊς βρέφεσιν , ως χωρίου

αυτό ον των διατροφόντων χόριον το έντερον το συγ

Χλούνης, ο σύαγρος , ο χοίρος , ο εν χλόη αναζωού .
γενώμενον εν τη κοιλία τους βρέφεσι , το εκ του εμ

μενος και διατρίβων , χλοεύνης και χλεύνης.
βρύου του τικτομένου. εκ του χέω.

Χλόη , παρά το φλέω το αναδίδωμι , Φλόη και χλόη. scΧολέρα, έκρυσις δια του στόματος και γαστρός,

Χοίνιξ , και ίφι , ταυτόν έστιν. έστι δε μέτρον ξεστών Χορηγος , δότης , παρά το χειρ χερος και το άγα , γί
δύο , και ποστιμάριον , ό εστι των δύο δρακών , της νεται χερηγος , και τροπή του ε εις ο χορηγός , ο διε

χειρος το μέτρον χοίνιξ δε σημαίνει την χώρησιν. χειρός αγων.

Χοίνιξ, δια του στα γράφεται. έστι δε είδος μέτρου. Χορόνδε, όνομα , εκ του χώρος , από του περιέχοντος
ουδέποτε δίφθογγος εις διπλούν λήγει , πλην του το περιεχόμενον · το δε ουκ έστι μέρος λόγου , αλλα

προίξ. μόριον· λαμβάνεται δε αντί της εν προθέσεως.

Χοιράδες, νόσημα τι περί τον τράχηλον των ανθρώ- Χόρτος , παρά το εν τη χέρσο γίνεσθαι" ή δια το εν

πων γενόμενον , όπερ οι ιατροί χοιράδες καλώς ονο- τη χέρσω τείνεσθα· η παρα το κείρω το κόπτω,

μάζουσι , δια το ζώοις έoικέναι τοιούτοις τα δημιουρ- κόρτος και χόρτος.

Σ

ε ) Οd. XIX , 132 . 2 ) Euripid. Androm . 17 .
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570Χορτάσαι, παρά τον χόρτον , τον περιβαλλόμενον τοϊς κατα τοιαύτην απόδειξιν επίβρημα. έτεροι δε κανόνες

υποζυγίοις.

εισίν οι λέγοντες , ταύτα του μη επιρρήματος είναι,
Χορος, άθροισμα, από του χώρος, και σημαίνει τον τό

και
αλλα δήματα. δήματα δε είσιν , επειδή ίδιόν εστι τωναπο περιέχοντος το περιεχόμενον εκ του ουν συγκεχυμένων ρημάτων τον χρόνον διαστέλλειν ενε

χώρος , κατα συστολήν του ω εις ο, και καταβιβάσει στως γαρ χρόνος γίνεται το δει και το χρή : οίον
του τόνου γίνεται χορος ο λαος , ο περιεχόμενος απο χρή γράφειν , δεί αναγινώσκειν παρατατικός δε έδει

τόπου γίνεται και χορεύος.

γράφειν, και έκρην αναγινώσκειν , προσελθόντος έξωΧορος , παρα το χαίρω χαρος , και τροπή του και εις ο θεν του ε , ώσπερ δημα ίδιόν εστι 1 ). και πάλιν δια

χορός και παρά το χείρ χειρός. το χο, μικρον διάτι;ή

την κατάληψιν ρήμα έστιν ουδέν γάρ έστιν επινοήσαι.
προς αντιδιαστολής του χώρος του σημαίνοντας τον τό-το επίρρημα εις ε καταλήγον μονοσύλλαβον, κατα το κοι
πον , και "Ομηρος, χώρον μεν πρώτον διεμέτρεον " και νον έθος , αι γαρ τοιαύται προφοραι εν συναιρέσειδη

1 ως οίδε χωρον έρημον.

μάτων ιδιαί εισιν. οίον , χέει χεί, δέει δεί, πλέει
Χοσρόης , όνομα κύριον .

πλεϊ, έως έξουρίας πλείς, πνέει πνεϊ : άρα ούν δημα
Χοών, θυσίων , έκ τού χοή , τούτο εκ του χέω , χοή, έστι το δει και το χρή. έτερος κανών εστιν ο λέγων,

χοαι , χοών , τα επιχεόμενα. οι γαρ αρχαίοι , άπερ πάν βήμα μακροκατάληκτον , επί της μακράς έχον τον

είχον κάλλιστα και τιμιώτατα, έρρευον εις τους νε. τόνον περισπάται , οίον νοώ , χρυσω: σεσημείωται το

κρους τιμώντες αυτούς.

χρή και το δεί.Χρούς , ό εστι χουζα , το μεν μέγα ξεστών η: το δε Χρήξω, θέλω, εν οίς και νην γράφει το ιώτα. και

άγιον ξεστών έξ. ό έστι δώδεκα μετρητους.

χρηήζω λέγεται κατα διάστασιν· είρηται δε παρά το
Χραίσμη, εκ του χραισμώ το βοηθώ , οβ αόριστος20 χρεία , όπερ έχει την ει διφθογγον , χρεΐζω, και

έχραισμoν , το επιτακτικών εαν χραισμώ , εαν χραι

κατ ' έκτασιν του ε εις η , χρηΐζω.'

και

σμής , εαν χραισμή , και κραίσμη.

Χρησμός , παρά τον χρήσω μέλλοντα.
Χρεία , παρά το χρέος γέγονε κρέα , και εν πλεο- Χρήματα , το πλήθος του χρυσίου, παρά το χρώ,.

,

νασμώ του ιωτα χρεία. δια της ει διφθόγγου γρά- χρήσω , δε σημαίνει το κτώμαι, εξ ου και ο μέσος

φεται , τώ λόγω των δια του εια προπαροξυτόνων. εχρησάμην , αντί του έλαβον , και έκτησάμην χρήματα.
Χρεΐσθαι , και χρήσθαι , προσφέρεσθαι , δανείσασθαι, Χρήματα, τα αργύρια , χρήματα τα πράγματα .
και επίτασις χρειώδους , και αναγκαίας χρείας. Χρίσις , ούτως ή παράδοσις , μαρτυρεί δε 'Αλεξίων και

Χρήσασθαι , πράξαι ή γαμήσαι , ή άλλο τι ποιήσαι , Φιλόξενος, παρά το χρίω το αλείφω ότε γαρ δηλοί

η αποκτείναι .

το μαντεύομαι , δια της ει διφθόγγου γράφεται .X ,ρηστήριον , σημαίνει δε το μαντείον.

3οXριστος , παρά το χρίω, και σημαίνει το αλείφω" σηΧρέος, παρά το χρέω το δηλούν το ενδεϊν , ούτως μαίνει δε το του κυρίου όνομα και τον βασιλέα χρίω

*Απολλώνιος εν τω επί ρημάτων.

ο μέλλων χρίσω και κέχρικα, κέχρισμαι , κέχρισι , κέΧρέων , επίρρημα , αντί του χρή.

χρισται , και εκ τούτου Χριστός . το αριώτα διάτι ;Χρεωφειλέτης , εκ τού χρέος , και του οφειλώ. τα εις στος , είτε απλά , είτε σύνθετα, δια του ιωτα

και Xρείω, το χρησμοδοτώ , ήγουν το μαντεύομαι , επί ενε- γράφεται , οίον , πιστος, ιστος , παστος , Χριστός.

στώτος και παρατατικού, (δια της ει διφθόγγου ) οίον, οξύνεται , τα εις τος λήγοντα ονόματα , έχοντα προ

έχoρειον " επί δε των άλλων εστί δια του ητα , το δα- του τ , το σ, ει
παρασχηματίζοιτο εις διαφορον γένος,

νείζω εξ ου και χρήσασθαι το δανείσασθαι . χρείω δε ει μη υπερθετικα είη, οξύνεται: οίον , πιστός , πλι

και το κεντρίζω.

στος , ξύστος , μεστος , σχιστος , Φραστος , κτιστος ,Χρη , από του χρώ, χράς , δευτέρας συζυγίας των πε-40 χριστός. πρόσκειται μη υπερθετικά , δια το πλείστος,
ρισπωμένων , είτα παράγωγον χρήμι , χρής, χρήσι , λωστος , δάστος.

και κατ' αποβολην της σι συλλαβής χρή · διατι οξύ- Χρηστος, ο αγαθός: το κρη ήτα διάτι; απο γαρ
νεται ; πάσα λέξις δισύλλαβος έν ρήμασιν , ει μεν του χρώ , χράς, χρά , γίνεται . Χρηστος και αγαθος,

από της αρχής αποκοπή τηνκαταλιμπανομένην συλλα- και χρήστης ο δανείζων και ο δανειζόμενος. Χριστός
βην περιστά, ει δε από τέλους οξύνει.

δε και χρίσμα δια του ιώτα , από της του ελαίου κρίΧρη , δεί γινώσκειν , ότι το χρή εστιν ενεστώτος των

είς μι , τρίτου προσώπου , ενικού. έστι χρήμακαι το δεύ- Χρησμωδοσία , έκ τού χρησμός και του δόσις» χρη

τερον χρής , και το τρίτον χρήσι , και κατα συγκοπήν σμυδία δέ έκ τού χρησμωδοτώ , τούτο έκ τού χρησμός

χρή.

και του ώδη , γίνεται
χρησμωδοσία.Χρη , επιβόημα , ομοίως και το δεί ότι τα επιρρήματα ούρη ω δημα, και χρησμωδότημα , το μάντευμα.

και επίκειται τοϊς ρήμασι προτασσόμενα , και υπόκει- Χρήμα , κυρίως το δια χειρος έργον , οίον χέρημα.
ται: οίον , καλώς αναγινώσκει δίων , αναγινώσκει κα- Χρήμα , πραγμα , πλούτος , ουσία. χρήμα , προφήτευ

λώς δίων : τοιαύτα δε τα προκείμενα εν τη συντάξει μα και χρυσίον .

έστι κατα απαρέμφατον, οίον , Απολλώνιος κρη γρά- Χρόνος , εις το καιρός.
Φειν , 'Απολλώνιος δει περιπατείν. και άλλως , κανών Χρόα , παρά το χρώ το βάπτω , εξ ου και χρώμα,

γάρ έστιν ο λέγων , τα εν προσώποις αντωνυμικούς κατα κατα παραγωγής και εις το ωχρος.

παρασχηματισμόν εκφερόμενα , κατά το τρίτον πρός- Χρυσάμπυκα, ζήτει εις το αμπυξ, χρυσοχαλίνους,

ωπον επιρρήματά εισιν , οίον , Ελληνιστί λέγω εγω, από μέρους , ή χρυσοκόμους κυρίως δε άμπυξ καλεί

:
“Ελληνιστί λέγει εκείνος ομοίως και το εμε χρή γρά- ται , σειρά κατάχρυσος , η από μετώπου τεινόμενη,

Φειν , σε χρή γράφειν , εκείνον κρη γράφειν ' αραβο ή συνδούνται αι τρίχες.

U
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1) F. όπες σήματος .
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Χρύσεος , αποβάλλει το ιώτα της ει διφθόγγου. τα Χυτλωσαι , το λούσασθαι , το αλείψαι , χύτλος γαρ
δια του ειος κτητικά , υπέρ δύο συλλαβας , οι αίολείς το έλαιον .

δια του εος προσφέρουσιν, οίον φλόγειος , φλόγεος, Χύθρα, πινάκια.
σιδήρειος , σιδήρος . ποίας διαφοράς των κτητικών ; Χώνη, χθάνη τις έστι, δι' ής χείται τα υγρά.
μετουσιαστικού : και πόσαι διαφοραί των κτητικών; Χώ , χωννύω , μέλλοντα ουκ έχει, ποιεί δε το παρά.

τρείς: οικειωτικόν , συνεκφαντικόν , μετουσιαστικόν. γωγον εις μαι, και άχρι του παρατατικού κλίνεται.

οικειωτικόν δέ έστι , το έχον οικείωσιν πρός τόπον, οίον, Χώ, σημαίνει . χω το χαίρω, κώ το χωρώ , χωτο
ουράνιος , ο έχων οικείωσιν προς ουρανόν γήϊνος, πο- υπάρχω, χώ το υποχωρώ, χώ το οργίζομαι, χω το
τάμιος" μετουσιαστικόν δε έστι , το μετέχουν ουσίας χέω, από του χέω χώ το χώσω, χώ το χάζω.
τινος , οίον κρύσειος σταυρός , ανθρώπειος χειρ , δρα-1οΧωρίς, παρα το χωρίσω ρήμα , αποβολή του ω , το

κόντειος κάρα ταύτα μεν σωματικά. έκφαντικον δε επίρρημα εγένετο.

έστι , το συνεμφαϊνόν τι παρά ταύτα , οίον μήτε μετ . Χωλός , το χω μέγα διάτι; έκ τού κώλον , και σημαίνει

ουσιαστικόν, μήτε οικειωτικόν , οίον , γραμματικός, το οστούν , και τα οστά βεβλαμμένα έχων , και τροπή

ρητορικός , και τα όμοια: τι διαφέρει τα μετουσια του ψιλού εις δασυ , και μεταβάσει του τόνου , γίνε

στικά των μέρος σώματος διαφέρει, ότι τα μεν με- ται χωλός. και τι διαφέρει χώλος και χωλός; Χω

τουσιαστικά από αψύχων γίνεται , τα δε δηλούντα μέ- λος βαρυτόνως η πόλις , και όνομα κύριον βασιλέως

ρους σώματος , από εμψύχων παράγονται. χωλός δε οξυτόνως βεβλαμένος το οστούν το χω

Χρυσέω, χρυσός , έκ τού δύω , δύσω , δυσος και χρυ- μέγα διάτι; έκ τού κώλον και εκείνο διάτα και τα μέσα

σος , ο ρυόμενος άνθρωπον εκ του θανάτου ή εκ του δύο αμεταβόλων , η μέσα δύο συμφώνων των αυτών ,

δέω. 20 δια του και , γράφεται .

Χρυσίτης , λίθος , ένθα ακονώσει το χρυσίον : το σι Χωλος , παρά το καλον , και σημαίνει το βεβλαμένον
Ιώτα διάτι ; τα από τών εις ος δια του ιτης γινό- οστούν , τροπή του και εις και , κώλος γάρ έστι , και μη

μενα ονόματα , δια του ιώτα γράφετα , οίον , στύλος τέλειος , αλλά βεβλαμένος το οστούν, και κεκρατημέ

στυλίτης , μύρος μυρίτης. νος το περιπατείν , εξ ου κωλύω το κρατώ , και

Χρυσολάχανον , ως αναγκαίον και χρήσιμον τη κώλα εκάλουν , τους κριούς τους αποβεβληκότας τα
βρώσει. κέρατα .

xρυσοχόος, δια το τον χρυσόν χωνεύειν , και χέσιν Xωνευτήριον, παρά το χώ, το σημαϊνον το χωρώ .
εν τω χωνευτηρίω. εκ τούτου γίνεται χώνος, και χωνίων το χω .. τικον,

Χυλος, παρά τη χύσιν », διαφέρει δε χυμός και χυλός , και εκ του χώνος χωνεύω , και εξ αυτού χωνευτης

και αμφω υγρα , επι το εν πέψει , και εν εψήσει γε-30 και εκ τούτου χωνευτήριον.

γονός χυμός έστι δε χυμός γλυκύς και πικρος , το Χώρα , παρά το χω το χωρώ.

απόπτεον και ανέψητον ,πεφθήναι δε δυνάμενον , ως Χανόμενος χώ το οργίζομαι , χωομαικαι η μετοχή και

τον και επώρες χυλόν : ως και του βίου μαρτυρούντος : χωόμενος.

το μεν γαρ καλέσαι έφτην σύγχυμον καλεί, το δε Χωρίον , έν α κατοικούσαν άνθρωποι χώριον δε το
ανεφλον ασυγχυτον.

έλυτρον , το κάλυμμα , το συγγενώμενον εν τη κοιλία

Χωσάμενος , εκ του χώων , παρά το χώ , το οργίζο- τοϊς βρέφεσιν , ή το εκ του εμβρύου του τικτομένου

μαι, όπερ, γέγονε από του χέω χώ , και παρά το δια- εκ του χέω"

χεϊσθαι την χολήν χώ ούν χώσω, και η μετοχή Χωρήσαι, το δόξασθαι , χωρίσει το διαμερίσαι .

χοόμενος χούμενος , και Δωρικώς χώμενος , και πλεο- Χωσάμενος , εκ του χωώ το δέχω , παρά το χω το

νασμα του ο χώομενος , ως το , χωόμενος δ' ο γέρων40 οργίζομαι, όπερ γέγονεν από του χέω, χώ , το δια
πάλιν ώχετο. χεΐσθαι την χολήν χω ούν χώσω, καιμετοχή πα

Χρώζω , σημαίνει το πλησιάζω γίνεται δε παρα το θητική χοόμενος , χούμενος , και Δωρικώς χώμενος ,

χρους χρωτος, χρωτίζω , και μετα του ανεκφωνήτου ως Μούσα Μώσα , και πλεονασμό του ο , χωόμενος

λατα , χρώζω. η παρα το χολώ κολώσω , χολούμενος και εκβολή

Χρώ , η χρεία. του λ, χοούμενος , και τροπή της ου διφθόγγου είς

Χραντις, εις το αποχρώντως. ω, χωόμενος και παρά το χώ , και υπερβιβασμό του

Χύτρα , παρά την χύσιν. τόνου , ως ώρω , ωραρε » σημαίνει δε το λυπώ , και

Χρώς , χροντος , εις το εγκρίπτουσι και Τρώς. οργίζομαι.

Χυφελλον , εις το κύπελλον . Χειροβοσκός, ο δια των χειρών βοσκόμενος , χοιρο

Χύμευσις , και χυμευτά . 30 βοσκός δε και των χοίρων νομεύς.

Χύτρα , τετζοκκαλία. Τέλος του Χ στοιχείου.

e

Α Ρ Χ Η ΤΟΥ Ψ ΣΤΟΙΧΕ 1ΟΥ.

Ψιστον , έστιν είδος πλακούντος , και δι' αλφίτων πα.πα- Ψαλίον, και ψελλίον .

ρασκευάζεται , από το ψήσθαι και ψώχεσθαι, όθεν Ψιδρον, το φαιδρον , Κύπριος.
και ψωμοί , και ψιχες τα μικρα θρέμματα.

Ψάλλειν, επί των χορδών παρά το ψώ , ου το πα
Ψαλμωδία, παρά το ψάλλειν μετ' ωδής , ψαλμωδ'..

ράγωγον ψαύω και ψάλλω , παρα το δια δακτύλων ψαλμος μετ' αιδης λεγόμενος,

επιψαύσθαι αυτών , ούτως Ηρωδιανός.
Ψάμαθος , άμαθος .

Ψαίρειν, και ψαίειν. Ψαλίδιον , ότι δύο μέλια εν έγι ,
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ΨΙΨαλτήριον , παρά το τα ψαλλόμενα τηρείν : το τη , λαμπας, έλλω έλλας , έλασία ουκ έθετο. το γαρ ψία

ήτα διατι; παρα το ωρώ το φυλάσσω, πλεονασμα και έλαττούν. οι δε παρά το ψίσω το ποτίσω.

και του μικρού εις μακρόν : ή ψαλτήριον δια Ψιθυρίζω , παρα το ψω το λεπτύνω και το θύρα , και
το τους ψαλμούς τηρείν ήγουν φυλάττειν .

τη Φωνή λεπτολογών.
Ψάμμος, ως ψιλον άμα είναι.

Ψιλος , μόνος , μικρός , γυμνός , μηδέν έχων .
Ψαμμος, δια το είναι αυτην υψηλήν , και άμικτον, Ψηφιζειν, πη μεν το κυρούν σημαίνει , πη δε το έρα

και αδύνατον μετα άλλης ύλης μίγεσθαι και κρατεί- ταν ούτως έχομεν παρα τω Δημοσθένει » και ο ταύτα
σθαι .

επιψηφίζων επιστάτης, αντί του έρωτών.

Ψαλτιγξ, κιθάρα.

Ψηλαφώ , δήλον το σημαινόμενον ' η μεταφορα της
Ψαύειν , εις το τιμή.

το λέξεως από των μήλων , μήλα δε τα πρόβατα , μηλα
Ψεδνος , μαδαρός, αρεόθριξ , παρα εψήσθαι , ό εστιν φώ ούν , το των μήλων εφάπτομαι , και τροπή του και

αποβάλει την τρίχα.

εις ψ , ψηλαφώ.Ψεδνη, ολίγη, και " Όμηρος , ψεθνή δ' επενήνoθε λά- Ψιθυρ , λέγεται και ψίθυρος , οίον , ψίθυρ, ψίθυρος

χνη έκ τού ψω του σημαίνοντας το από τινος μεί- και ψιθύρου , ως μάρτυς , μάρτυρος , μαρτύρου , το δε

ζονος ουσίας , εις ελάχιστον και μικρον μέρος καθιστά- ψίθυρ παρα το ψιθος. ή παρα το ψω το λεπτύνω,

μενον , γίνεται ο μέλλων ψήσω , ρηματικών ψηνος , και και το θύρα" σημαίνει δε τα χείλη περιφραστικώς.

πλεονασμιώ του συμφώνου γίνεται ψεδνός: ο γαρ πλεο- Ψιθυρίζειν, τινές ονοματοποιείσθαι φασίν , ως τον
νασμός του συμφώνου την φύσει μακράν μετέβαλαν κρίκε δε ζυγον , και σίτιζε, όταν κυρίως επί των ψευ
εις θέσιν ως πενης πενιχρός , μήκος μακρος , σημαί- δομένων το ψιθυρίζειν λαμβάνουσιν , έγκειμένου του

νει δε ψεδνος , τον Φαλακρόν.

20 ψίθους : Καλλίμαχος » σκύλα γυνή κατακώσα , και ου
Ψεύδος , παρά το Φεύγω Φεύγος και ψεύδος ή παρα ψιθος ούνoμ' έχουσα.

το φειδω φείδος και ψεύδος » του γαρ ψεύδους πάντες Ψυθυρίζω, παρά το ψώ , δε σημαίνει το προσεγγίζω ,
Φειδόμεθα.

γίνεται ψίω, και εκ τούτου γίνεται ψίθυρος , και να
Ψευδέσιν , ου γαρ επί ψευδέσιν πατήρ Ζευς. ' Αρίσταρ- θυρίζω ψίθυρος λέγεται , ο έξω των θυρών μικρα του

χος ψευδέσιν ωςσαφέσι δηλοί , ου γάρ τοις ψεύσταις πλησίου διαλεγόμενος προς τινα . το δε θύρα , παρά
Τρωσι βοηθεί Ζεύς. ει δε πρα .. ει βουλoίμεθα

το θύω , το ορμώ.παραλαβείν ψευδέσιν , ανέγνωμεν άν ως βέλεσιν , ίν '
Ψιθυρισμός, λέγεται η λεπτή Φωνή , εκ του ψιθυ

επευηθας το ψεύδος , επειδή ουδέποτε , φησίν , οίδεν ο ρίζω τούτο δε εκ του ψίω το λεπτύνω , και του θύρα,

ποιητής απλούν το ψευδές έν συνθέσει
φιλοψευδής : σημαίνει

περιφραστικώς τα χείλη.

και μάλλον πιστέον 'Αριστάρχω.

3ΟΨιθύρισμα , ηδύ τι το ψιθύρισμα των δένδρων ηκού
Ψαίμα , το ολίγον , και ψαϊσμα το ολιγόσιτον .

ετο πεποιημένη λέξις , από του αποτελουμένου ήχου

Ψαινάθιον , το ψευδές και μάταιον.

από φυσώντος του ανέμου και εις το μαρτυροι.
Ψαίννυον, το αχρείον.

Ψιλή, δια του ιώτα , αποκρα γαρ της γλώττης , παρα
Ψηνος, ο μαθαρος και φαλακρός , παρα το εψήσθαι. το ψω το προσεγγίζω , και άκροις δε τοϊς χείλεσι τι

ο δε Ηρωδιανός δηλοί το ψω το εις ελάχιστον και μι- θέμενον ψιλόν καλείται.

κρον έκ τινος ουσίας μέρος καθιστάμενον.

Ψιλος, ομοίως παρα το ψώ , το προσεγγίζω.
Ψαλμός , έστιν αλεξητήριον πάσης αντικειμένης ενερ- Ψιλοί, ψώ το καίω , εξ ου και ψιλον καλούμεν τον

γείας , ή ωδή θεώ προσφιλής.

άρπτον .
Ψαλμός , έστιν είδους , των υποπεπτωκότων τα ονόματι , Ψιλήν , άροσιν , άροτριασίμων και σπορίμην , την άδεν

συνωνύμου.

40 δρoν χώραν, την προς το σπείρεσθαι και αρούσθαι
Ψαλμος , ύμνος , ωδή , αίνος και άσμα .

επιτήδειαν.
Ψευδοπαιδεία , ει μεν παρα την παίδευσιν λέγεται Ψιλος , παρά το ψώ, το σημαίνον το λεπτύνω , και εκ

ψευδοπαιδεία , ει , ή ψευδής παίδευσις " ει δε παρα τούτου ψιλος ο ασθενής , μόνος , μικρον , μηδέν έχον"

το παίς παιδος λέγεται , ψευδοπαιδία , ίωτα.

και εις το γυμνός , και εις το δαψιλός.
Ψηλαφώ , από του ψώ το προσεγγίζω ο μέλλων Ψινύσσω , το ξύω, ου ο μέλλων ψινύξω, και ψέδω

ψήσω, αποβολή του ω ψης , και του αφώ, ο σημαι- το λυπώ , και ψέδεσθαι το λυπείσθαι , και ψινάω το

νει το ψηλαφώ , γίνεται ψηαφώ , και πλεονασμό του φυρολογώ , και ψινάζω το απορώ , και ψίδω το Φρον

λ , ψηλαφώ . το δε άφω παρα το αφή , δ' σημαίνει τίζω και έντρέπομαι , και ψίω το ελάττω , και ψιας,

την χείρα , ψηλαφώ γαρ λέγεται το ταϊς χερσί η λεγομένη ψιχαρισμός .

κρατώ .

scΨιμύθιος , όθεν και των όψεων των γυναικών λέγεται
Ψηλαφήσουσι , παρά το μήλον μηλαφώ, ούτως εύρον λευκασμός : έκ της αναθυμιάσεως του όρους προς τον

εν υπομνήσει πεζών.

μόλυβδον γενόμενον , αλλά και όνομα ποταμού εν ΣιΨηφις , ο μικρος λίθος. το φις ιώτα διάτι; τα εις κελία , ο λεγόμενος Ψίμυθος .

ις δισύλλαβα , τώ ήτα παραλήγεται. οίον κρηπίς, Ψίω, εις το τιμή και ψιθυρισμός.

κνημίς .

Ψίχειν , όξους , εις το τιμη και ψις.
Ψήφος , κρίσις , απόφασις , δόγμα , αριθμός και χει- Ψιχίων , εκ του ψιχώ το λεπτύνω.

ροτονία ,

Ψίσαι, ούτως η παράδοσις , δηλοί δε το ψωμίσαι , καιΤηνος , ο φαλακρός , παρά τον ψήσω μέλλοντα. βραχύ θρέψαι , μεταποιου τινος ήχου.

άδες, σπασιάδες τινές ούσαι , παρά την παυσιν ψε. Ψι, ότι συριγμός έχει αυτού η εκφώνησις , όστις συ

κάδες , και ψιάδες, αποβολή και μεταθέσει, Ηρωδιανός.βο ριγμός , ούκ έστι τι, ή μόνον ψι' άλλοι δε ότι ενος

“ο δε Φιλόξενος , ότι ψω έστι δήμα, όθεν και κατα- ψαύει χρόνου , άδειαν διπλού.

σπάν , και παράγωγον ψεύω και ψίω , αφ' ου και Ψύλλα, θηλυκώς , έθεισο δε φθείρ αρσενικώς.
ψιας , η κατα λεπτών του ύδατος έκδοσις , ως λάμπω Ψύλλοι , όνομα έθνους .

9
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Ψω, δια του ιώτα γράφεται, και ου τεχνική η παρά- Ψυχή , πόσα σημαίνει; έξ την του σώματος κίνησιν ,,

δοσις , η γαρ επιψίσει άπαντας εμας κοίμησις. το ζωτικόν , το λογικόν , την πνοήν , το αίμα , και το

Ψιλή, απ' άκρας γαρ, της γλώττης προσφέρεται , ή προς λίπος .

την δασείαν , ήτις απο του σεύεσθαι είρηται , και της Ψωλη και παρα το εμφύσασθαι κατα την όρεξιν των

δα επιτάσεως , αθρούν γαρ πνεύμα ή δασεία έχει. αφροδισιών , διο και Φυσώδες το μόριον· και φύσει

Ψυα , , ανθρώπου νότος . φυσώδες έστι : ούτως ωριανός.
Ψύλλειον , η βοτάνη , και εις το δεύρο.

Ψυχωλέτρεια , έκ τού ψυχή και του όλώ το
Ψόγον , εκ του ψέξιν , ή ψέξασθαι , και εστι καταισιά- απωλώ.

σασθαι , ή μέμψασθαι.
Ψωμος, παρά το ψώ, το σημαίνον το λεπτύνω το

Ψόγος , όνειδος , λάλημα , λοιδορία , μέμψις. το ψω μέγα διάτι ; τα δια του ωμος καθαρα δισύλλαβα

Ψόγος, κτύπος , και η θνησις των πτηνών, εξ ου και αρσενικα, οξύτονα , μη διφορούμενα , δια τού ω γρά

η ψοφία το θηλυκόν. φεται , οίον , βωμός, ζωμος , ψωμος , μη διφορούμενα

Ψυα , η σαρξ , η επιπολυ ούσα τοϊς οστέοις. είπε , δια το τομος και τoμός.
Ψυή , ούτω δια του υ , παρά το ψαύω ψυή , η επιψαύ- Ψωμός , από του ψώ, του σημαίνοντος το κόπτω εις

ουσα σάρξ. και επιπολύς ούσα τοϊς οστέοις τα ψια
μικρα , γίνεται ψωμιός , ως παρά το ζω ζωμός : το δε

και τα νώτα .

ψώ πρώτης συζυγίας έστι, ψώ , ψείς , ψεί, ψήσω :
Ψυα , από του ξύω γίνεται ξυα και ψυα , κατ ' αντί

και εκ τούτου ψωμίζω.

Φρασιν, ην ευχερώς κνήσαι ου δυνάμεθα , ή παρα το
οπίσω , συγκοπήόψω, και εξ αυτού οψία , και απο- Ψώρα , παρα το ψω το προσεγγίζω.

βολή του ο , ψία, η οπίσω ούσα και τροπή τού2cΨω, σημαίνει και, το κόπτω εις μικρα , εξ ου και ψω
ιωτα εις υ , ψυά . μός. ψώ το προσεγγίζω , εξ ου και ψώρα , παρά το

Ψυχή , παρα το ψύχω το αναπνέω. άπτεσθαι εν τω κνήθειν τα πεπονθότα μέρη του σώ

Ψυχή , παρα το ψύχος , ό έστι πνεύμα " " Όμηρος, ματος : ψω το λεπτύνω , εξ ου και ψιλον στρατιώτης

ψύχεος εμείρων , αντί του πνεύματος , όθεν εκοιμάτο λέγομεν τον άοπλον και γυμνόν , ψω το ψαύω , εξ

ελπήνωρ εν τώ υπερών, εν Ιλιάδι φησίν , ήκα μάλα ου και ψοά · ψω ψίω το έμβρωματίζω: ψω το

ψύξασα , αντί του φυσήσασα. πνεύμα και η ψυχή,
καία, εξ ου και ψολοείς κεραυνός ο καυστικός. ψω

ή το πνεϊν ημίν παρέχουσα. το τρίβω , εξ ου και ψώγοντες ταϊς χερσίν , ήγουν

Ψυχή , δια το εμψύχειν και ζωογονεϊν τον νεκρών λέ- τρίβοντες.

Τέλος του Ψ στοιχείου.

*

2

•

γεται .

τως.

συνωνυμον .

ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ω . Σ Τ ΟΙ Χ Ε Ι Ο Υ .

Ω, εις το ίημι , και ουσία και ώμος . 30 του ο εις ω , ώδε. έστι δε επίρρημα , αντί του ου

Ωιαι το πεδιαίον μέρος , το άκρον του ιματίου , η αρχή
εξετάσεως , παρα το οίς , όπερ απο τού όις από ' Ωιδή, έστιν επινίκιος κατ' εχθρών , και εύρυθμος ευ.

οών του οίς οίειος το κτητικόν , το θηλυκόν οίεια , και χαριστία , η Φωνή εμμελής μετ' εργασίας , ή χωρίς

κατα συγκοπήν και αύξησιν του ο , είς ω , ώα. το δε ένηχήσεως οργάνου , ή θεολόγου εις θεόν έστι και

οίς παρά το οίω το κομίζω.

' Ωια , παρα το οίς , και σημαίνει το πρόβατον , γίνεται "Ω, είρηται παρα το έχω το υπάρχω , επειδή και τούτο
οΐα , και κατά συναίρεσιν οία , και κατ' επαύξησιν της υπάρχει μικρόν , και πλατύν χαρακτήρα έχον· και

οι διφθόγγου είς ω . το α μακρον , τα γαρ εις α λη- δια το ομοίαν τω χαρακτηρι την εκφώνησιν άπη

γοντα θηλυκά , τω ω παραληγόμενα , εκτείνουσι το α , νέγκατο .

εον , ετώδης η ανατολή , εσπερώα , ούτως ούν και ο Ω κλητικός επίρρημα ..
έωα.

Ω , όξυνόμενον σχετλιαστικόν , και του ιδίου , ω εγώ.

' Ωιαν , σημαίνει την εργασίας , την εις το άκρον του
" Ω , υπάρχω , ειμί.

έματίου ούσαν , το περιστώμιον.

* Κιαν του ενδύματος γίνεται παρα το οίς , και σημαί- ' Ωι. τινι, αντωνυμία παράγωγος , πτώσεως δοτικής
,

.
νει το πρόβατον , και διαλύσει γίνεται είς , και επαυ

ξήσειτουο εις ω , ωϊς, και το θηλυκόν αία, και μένει ' Ωιδή, από του αοιδή, τουακαι οι εις ω έκταθέντος
το 2ώτα προσγεγραμμένον , και κλίνεται αας" οι γαρ γέγονεν ωδή. η παρά το είδα , το γινώσκω , και μετα

παλαιοί εις τας ανακλάσεις των ιματίων αυτών , προ του επιτατικού α , αείδεν , το πάνυ γινώσκω , και κρασε:

βατων δέρματα επέβαλον έστι δε και το και ρεακρόν:
του α και ε εις α μακρών αδω , και ωδή . και εις το

τα γαρ εις α λήγοντα θηλυκά , και παραλήγοντα τόσο άειδε.
.

ω, εκτείνουσι το α. οίον , Εύα η ανατολή, υπερώα και Ωδι , αντί του ούτως , επίρρημα μεσότητος.

ουρανίσκος : ούτω δε και ανα . σημαίνει δε την ανά- Ωδείον, το μουσείον το δει διφθόγγω. εν ώ άδoυσι

κλασιν του χιτωνος. και ψάλλουσι τας αδάς.

Ωδε , σημαίνει δύο παρα τα ποιητή , το ούτως , ώδε δέ Ωδες , ωδίνος , η γέννησις , ή πόνος , παρα το ωθα ,

τις είπεσκε. σημαίνει δε και το νύν ' αφραίνοντα κι- αθίζω, ωθις και ωδίς , ωθή τις ούσα , δι' ής ωθε.

τι το βρέφος.

Ωδε, επίρρημα τοπικόν ο έστιν άρθρον , και εκτάσει 'Ωιδή , και επειδή αδη ο ύμνος , επωδή η μαν

του δε , γίνεται άδε , αντί του ούτος , και αυξήσει

9
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'Ωδίνω , τίκτω, μέλλοντα ούκ έχει , αλλ' άχρι του πα- Ωκ.υπόρος , ταχέως πορευόμενος.
ρατατικού κλίνεται , 'Ωκυμορος , ταχυθανατος.

' Ωιδικώτερος , εκ του αείδω. " Ωικουν, κατέλυσαν, χρόνου παρατατικού , συν τω ιώτα,
' Ωιδη , προστίθησι τω ω , το ιώτα , δια την αοιδην , και οικώ γαρ το θέμα.

παρά πάντα , τα παρά τούτων γινόμενα , ούτως έχει, Ωκειλεν , ήγγισεν , εξώκειλε.

κωμωδία , μελωδία, ραψωδία , τραγωδία. γέγονε δε και Ωλέναι , αι χείρες, από το δι ' αυτών όλούσθαι τινας

αδη ούτως από του αοιδη του α και του οι εις ω, πράξεις , τουτ'έστι πληρούσθαι . ούτω Συρανός .

έκταθέντος , γέγονεν ωδή. Ωλένη , εις το λευκώλενος.

Ωδίνες , η ευθεία ή ωδής και ωδίν , παρά το ωδίνω . 'Αρλένη , εκ του όλούσθαι τα έργα , κατ ' επαύξησιν του

Ωιδος , θρήνος, ή ο κιθαρωδός.
ο εις ω.

" Ωςεσαν, εκ του όζω γίνεται περισπώμενον οζώ , ο Ολιγωρηκότα , η Φροντικότα , από θέματος του ολι
μέλλων ωζέσω, ο αόριστος ώζεσα , το τρίτον των πλη- γωρώ τούτο παρα το ολίγος και το ώρα , και σημαίνει

θυντικών ώζεσαν. την φροντίδα .

'Ωή, έπος θρηνητικών , και οττοτοι. έστιν ο κλητικόν " Ω μακαρ ), μακάριε , τίμιε , Ατρείδη, μοιρηγενές.
ω , '

επίρρημα , ώσπερ τι ερωτηματικών , και πλεονασμό του όλβιόδαιμον , ο επί ευτυχία τεχθείς , ευδαιμονέστατε

και ωη . έχει εξαίρετον ο στίχος ούτος , υπέρ τους λοιπούς. ού .

Ώή 9ην, το υπέλαβον , παρά το οίω , οιήσω καιΏήθην τος ο στίχος μιμείται τας του ηλίου ακτίνας: ως εκεί .

ώετο . νος ανατέλλων ολίγον τι εφαπλοί τας ακτίνας αυτού ,

Ωθίζω, επί ενεστώτος , έστι γαρ και ώθέω ωθώ, διω επειδή εν τω μέσω νήματι ελθών τελειότατα γίνεται ,
θήσας γαρ , και αντωθώ και συνθώ. 20 ούτω και ο στίχος ούτος , από ευτελών συλλαβών αρ

Ωκα, ευθέως , ταχέως , και σπουδαίως , ως του ωκέα χόμενος επί το τέλειον έρχεται. το γαρ ώ έστι μονο

κατα συγκοπήν ωκα. διατι βαρύνεται; επειδή τα απο σύλλαβον , το δε μάκαρ δισύλλαβον , το δε Ατρείδη

πληθυντικών ουδετέρων μεταγόμενα εις επιρρηματικών τρισύλλαβον , το δε μοιρηγενές τετρασύλλαβον , το δε

σύνταξιν άπαντα βαρύνονται. οίον τάχει τάχα τάχα όλβιόδαιμον πεντασύλλαβον .

γάρ με κατακτέουσιν Αχαιοί ... σαφέα σαφα, σάφα 'Ωμον ,το μη μεταβολήν ειληφός εις πέμψιν, ως και

δ' ουκ οίδ ' ει θεός έστιν 2) : ωκέα ώκα , ώκα μ' έν πε- την έξω τροφήν αμήν λέγουσι την ουτ' ωπτημένην,

δίω διωκομένη Φέβεσθαι 3), πλην του θαμά, θαμ ούτ' έψημένην. ή ως Φιλόξενος , το ωμον ειρήσθαι,

εβάζετε 6). το δε ώκα εκ του ωκύς · τούτο παρα το Φησί , το εν ταυτότητι μένον , ήγουν υπάρχον , παρά

ακή , και σημαίνει την οξύτητα , το ουδέτερον άκυ, άκεα, το ώ το υπάρχω , και μη μεταβληθέν.

άκα , και μεταθέσει του α εις ητα, ηκα. ήκα προςgo'Ωμος , εκ του οίω, το κομίζω , οίμος, και τροπή της οι

αλλήλους έπεα πτερόεντ' αγόρευον ) , αντί του μετα διφθόγγου εις ω , ώμος, και τα βάρη κομίζων ή παρα

ησυχίας , ηρέμα. τρέπεται δε το α εις ω , ώσπερ έστι το ως ωτος , ωτω, ωτίω' εκβολή του τ , και πλεονασμό

φάρος και σημαίνει το ιμάτιον , εξ αυτού ούν φαρια του μ , ώμος.

μός και φωριαμος, ούτω και άκα , τρέπεται δε το α 'Ώμοι, παρά οίμοι , σχετλιαστικός επίρρημα , τροπή
εις ω , και γίνεται ωκα . εκ δε του ωκυς και του μό- του ο εις ω , ώμοι : ου γαρ , ώς τινές , ώ εμοί έστι,
ρος γίνεται ωκύμορος . διότι απέβαλε το σ εν τη συν- και συναλοιφή ώμοι" πώς γαρ τη δοτική επιφέρεται
θέσει; τα εις υς αποβάλλουσι το σ , εν τη συνθέσει, ευθεία και ώμοι εγώ τι πάθω το δε χωρίς του ιώτα ,

και φυλάττουσι το υ, οίον, οξύδρομος , οξυθάνατος, απο τού ω σχετλιαστικού , κατ ' επέκτασιν του μο .

οξυγραφος, κύμoρoς πλην του ήμισυς , τούτο γαρ εν Ωμήρησεν, ωμήρησε δέ μοι παρ' εταίρων άγγελος
τη συνθέσει αποβάλλει την συ, συλλαβήν , οίον , ημι-40 ωκυς ) , συνέτυχεν , ή συνήντησε, από μεταφοράς των
κύκλιον , ημίονος , ημίφωνον έστι δε και το ακα επίρ- ομού Ερεσσόντων ή από του άμα αρηρέναι , ως οίνος

ρημα μεσότητος . οίνηρος , ούτως όμoς "Όμηρος. Πίνδαρος δε εν ύμνοις,

"Ωκεον, εις το επενήνοθεν. ερίφων μεθομήρεoν , οίον , ομού και μετ' αυτών που
'Ωκεανός , παρά το ωκύς και το ανύω , και ταχέως φέ- ρευόμενον · όθεν και όμηροι, παράτοσυνεϊναι τοΐς λαμ

ρων , ή παρατοωκέως ναίειν , ό εστι πορεύεσθαι ταχύ βάνουσιν , ή αντί του συναντιλαβού , και συμβαλού :

σημαίνει καθ ' "Ομηρον , ποταμόν έξωθεν περιέχοντα εξ ου και όμηροι , οι επί καταλλαγή αποστελλόμενος

κυκλoτέρως όλον τον κόσμον. ' Ωκεανός , παρά το δι' ειρήνης και ομόνοιαν, οι δε φασί τους αρχαίους

ωκέως ανύειν κύκλω. ομηρείν λέγειν το συνακολουθείν τους ούν επί τη ακο
Ωκυτοκιον , προπαροξυτόνως , ωκυς παρα το ακίς, λουθία των λεγομένων ομήρους λέγουσιν.

τροπή του α'είς ω, το δε ακίς παρά το είκω το υπο-5ο'Ωμήσιον, και ωμάστιον, μανδας κουκούλλιον , ανάβοα

χωρώ .
λος , ωμόφορος.

"Ωκέας , ταχείς, κύλας ταχύνας. ' Ωμίλουν , ω μέγα , ομιλείν δε μικρόν.

'Ωκείλαντες , ορμίσαντες . 'Ωμηστης, ωμοφάγος , παρά το έδω , όνομα έστης. ως

" Ωκιστα , τάχιστα. ψεύδω ψεύστης , ούτως έδω έστης , και αμέστης , και

" Ωκλασαν, τα γόνατα έκαμψαν λαμβάνεται δε και, τροπή του ε εις η , ωμηστής τάσσεται δε επί αλόγων:

επί τών άπειρηκότων έν πάντα πράγματι , και μηκέτι και λογικών: "Όμηρος , ωμηστης και απηνής ανήρ *).

αντεχόντων.
και επί αλόγων , αλλ ' οιωνοί ώμησται 9) , ολα και τα

'Ωικτειρεν , ελέησεν. ομόφαγα θηρία , και τα όρνεα.

>
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3) 11. VΙΙ , 107. ) 11. XVI , 468.
6 ) 10. 11 , 182,

8 ) 11. XXIV , 107. 11. ΧΙ , 455 ,11 ) 1. νΙ, 4ο9. 2) 11. V , 185.

4 ) 11. XVI , 107. 5 ) Π . ΙΙΙ , 155 .
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Ωμοι , έστιν αναφώνημα λύπης , λύπης δηλωτικών εκ παραλλήλου εν μέρος λόγου και λέγομεν , ότι συνεξηκο

του οίμοι κατ ' έκτασιν του οι εις ω , ώμοι , δι' ενός μ. λού γτε τη ονομαστική πτώσει , τη " φίλοι" ωφείλει δε

η από του και του σχετλιαστικού , όπερ και εις α συ- οξύνεσθα, ως γενόμενον εκ του παπα · αλλα συνεξ

στέλλεται , ως το , ά δείλα " αντί του ώ αθλία τοί- ηκολούθησε τη ονομαστική πτώσεις οι γαρ Σκύθας

νυν από του ω , ώμοι και το ιώτα ούκ έχει.
αγαλματά τινα έχοντες υπόγεια των θεών , πόπους

" Ωμοι, φεύμοι , έστιν αναφώνημα λύπης και οίκτου δη- αυτα καλούσιν.

λωτικόν.
"Ωρα, παρά το ορίζειν , άρωα και ώρα , παρα το ορί

'Ωμοισι , τους ώμους , πάσα ευθεία πληθυντικών , αρ- ζειν τα μέρη της ημέρας και της νυκτός

σενικών τε και θηλυκών εις Φωνήεν λήγον , προσθέσει "Ωρα, η τροπή , παρα ωρείν και φυλάσσειν τεταγμένως

της σι , συλλαβής , ποιεί την δοτικήν των πληθυντικών,το τον ίδιον καιρόν.

'Ατρείδαι , 'Ατρείδαισι.

" Ωρα , είρηται τετραχώς: επι Φροντίδος, ως θυρωρός,

'Ωμόρξατο, εις το απομόρξατο : ώμοξε.
κηπωρος ολίγωρος, από του την Φροντίδα έχειν των

' Ωμος , παρά το ω , το υπάρχω, κτητικόν , υπομένων
θυρών και ολίγην ώραν· ώρα δε πάλιν το κάλλος,

τα βάρη ισχυρώς το ωμέγα διάτι; έκ τού οίσω μέλ . όθεν και το ωραίος " ώρα δε και η στάσις της ημέρας ,

λοντος , ο γαρ ενεστως ούκ είρηται. και ώσπερ τρέπεö
ως όταν λέγειεν πέμπτη ώρα εστιν ώρα δε η επί

ται το ω εις το οι , οίον αγκώνη και άγκοινή ούτω και καιρού , ώρα χειμώνος , ώρα θέρους.

η οι τρέπεται εις ω " τι διαφέρει ώμος και ωμός; δια- Ωραι, από του ωρεύειν, ό εστι φυλάττειν αυται γαρ

Φέρει: ώμος και απηνής και σκληρός , ώμος δε το μέροςó
φύλακες των ανθρωπίνων έργων · ώρεύουσι δε , φυλάτ

του σώματος το ω μέγα διάτι; τα δια του ωμος δι- τoυσι, και Φροντίζουσιν, όθεν και ουρος λέγεται ο Φυ

σύλλαβα , μονογενή , μη έχοντα ρήμα αντιπαρακείμε-20 λάσσων , και φύλαξ: ώρα το ιβ της ημέρας και της
νον δια του και , δια του ω , γράφεται , επί βαρυτόνων νυκτός· ώρα ο καιρός , ώρα και ενιαυτός , ώρα η εύμορ

και οξυτόνων , οίον, κώμος , μώμος , βρωμος το δηγμα , φία , ώρα η νεότης , ώρα η Φροντίς , ώρα δε και η

ζωμος , βωμος , ψωμός. αστραπή.

Ωμος , διατι βαρύνεταικαι τα εις ος λήγοντα δισύλλαβα , " Ωρη δε άνθη , τα κατα καιρον γινόμενα.

μονογενή, αρχόμενα από του ω, μη προκειμένου του Ωπτο, εθεάθη: έκ τού όπτω, ο μέλλων όψω, ο πα.

ιωτα βαρύνεται· οίον, ωρος , ωχρος, ώμος" πρόσκειται ρακείμενος ωφα , ο παθητικός ώμμαι , ο υπερσυντέλι

μονογενή δια του ώμος και απηνής , και η ωμή και το κος ώμμην , ώψο , ωπτο.

ωμόν. πρόσκειται από του ω , αρχόμενα , δια το ζω- " Ωρα, δια το οράσθαι , ή δια το από της εωας οδον
ω

μος ψωμός: μη προσκειμένου του Iωτα είπε , δια του
παρέρχεσθαι της ημέρας : έστι δε όνομα θηλυκόν και

ωδος και τραγωδός.
30 ' ώσπερ από του χώ χώρα , και ψώ ψώρα , ούτω και

*Ωμος, η δοτική των πληθυντικών ώμοισιν και κανών, από του ώ , του σημαίνοντος το υπάρχω γίνεται ώρα

πάσα ευθεία πληθυντικιών , αρσενικών τε και θηλυ

κων ονομάτων , είς Φωνήεν λήγουσα , προσθέσει της σι

σημαίνει δε το ιβ της ημέρας : το ρα μακρόν έστι:

τα εις ρα θηλυκα δισύλλαβα , ει μεν διφθόγγο πα

συλλαβής , ποιεί την δοτικήν των πληθυντικών , οίον ραλήγονται , συστέλλουσι το α , οίον στείρα , τερα ,

καλοίσι , σοφοίσι, Ατρείδαισι" το ωμέγα , τα απο ενε. σφαίρα " ει δε εν φωνήεντι παραλήγονται , εκτείνουσι

στώτων ή μελλοντων .
το α ' χώρα , χήρα , ψώρα , πήρα, ούτω και ώρα.

"Ωμος , ότι oμάς έστι του πλάτους και του μήκους του “Ωραία , έστιν ώρα , και σημαίνει τον ενιαυτόν , και εκo

σώματος .
τούτου γίνεται το ωραίον , του ωραίου , οιονεί το δια

" Ωναντο , ώμοσεν , και εις το όνώ , και εις το απώ- δούναι κατά τον καιρόν τον εαυτού καρπόν.

4'Ωραιότης , δια το εμπόνως ενοράσθαι το καλόν.

"Ωοντο , υπέλαβον , παρατατικός , οίον το εκ του ώθω, Ωραίος , από του ώρα , και σημαίνει την ευμορφίαν

ωνή και ώνος η τιμή .
το ραι , διφθόγγω διάτι ; τα από των εις α και εις

" Ω μισε, σημαίνει δύο το δια του ο γραφόμενον, το « Ωρα, σημαίνει τέσσαρα την φροντίδα , την θεωρίαν ,
ήτα θηλυκών.

περί τι ομόσαι : έστι δε έτερον ώμωσαι και γράφεται

δια του ω , το είς ομόνοιας και φιλίαν άγειν και

την σωματοειδή θεαν, και τον καιρόν.

" Ομηρος , εις εύνην ανέσαιμι , όμωθήναι φιλότητι ') .

Ωραΐζεται , επί του ευφραίνεσθαι.

" Ωνον , εκ του ώθω το πρώθω ωνή και ώνος η τιμή.

Ωρείν, εις το αλεωρή.

" Ωραον , εις το ορά.

'Ωπες, οι οφθαλμοί, οιονεί υπαί τινες ουσιαι της ψυ- "Ωραισι , ταϊς γυναιξί, από του αρηρέναι ανδράσι:
χής , δι' ών το κατάστημα της ψυχής θεωρείται· σώσο ένθεν και ξυνωρίς , παρά το ξυνηρμόσθαι " γίνεται
ζεται δε εν συνθέτοις και νυ παρα το τούνομα , και δ άορος , και η ευθεία των πληθυντικών άοροι, και κατα

υπώπια δε λέγονται , τα υπέρ τους οφθαλμούς περι- μεταπλασμον όαρες, και συναιρέσει ώρες.

δνώματα. ως δέ τινες, ότι οπή και τρυπήμασιν εοίκα- " Ωρεσσι , ταϊς γυναιξί, ταϊς ζευχθείσαις ανδράσι, όθεν

σιν , όθεν οποτιον το ποιούν οπήν γέγονε δε κατ' και ξυνωρίς , το συνεζευγμένον των ίππων " γράφε,

επαύξησιν του ο εις ω ωπες , ούτω Συρανός.
Ω, πόποι ,

ξυνώριον το συνέδριον των ίππων .

ποίου μέρους λόγου έστιν επιρρήματος 'Ωρεχα , εις το ορεκτόν.

σχετλιαστικού και πώς τίθενται δύο τόνοι; ει γαρ Ωρίων, όνομα κύριον , και έστιν επίσημον άστρον το

ήν μέρος εν λόγου Φειλεν έχεις ένα τον τόνον· ουδέ. ω , μέγα διατι ; κατα τροπην της ου διφθόγγου είς ω,

ποτε εν μέρος λόγου δύο τόνους επιδέχεται εισί δε δύο ως βούν βων , ούτως συρίων , ' Ωρίων , από ιστορίας,

επιρρήματα , και εστιν αντί του παπαί· και εστιν εκβο από του ουρήσαι τους θεούς εν τη βύρση , και γένεσθαι

9
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αυτόν και ατρον ούτω καλούμενον , η λεγομένη σκε. Ως, τοως σημαίνει λβ' ως επίρρημα θαυμαστικών
παρνέα , και κλίνεται 'Ωρίωνος.

αντί του λίαν ή επίρρημα βεβαιώσεως. το ως σημαί' Ωρείον, το καλούμενον σιτοδοχείον, έκ τοϋ ωρώ, το φυ . νει λβ' παραβολήν , ως δε λέων εν βoυσι θορών" ση
λάσσω , το ρει διφθόγγω .

μαίνει ανταπόδοσιν , ώς αν καθ' όμιλον έδυ Τρώων"Ωρμαινε , εκ του ορμώ ορμαίνω , το δε ορμώ , εκ του αγερώχων , καθ ' υπερβολήν , ως το , ουκ έστι κύντε
όρμος.

ρον άλλο γυναικός και ομοίωσιν , ως δδ' Οδυσσήoς μεΩρος, ο χρόνος , και ώρος όνομα.
γαλήτορος υιι έoικες και αντί του όμως , αλλ' ουδ' ως* Ωρσε, όρω το διεγείρω , ο μέλλων ορώ, και Αιολικώς έτάρους ερρύσατο ιέμενός περ " και αναφοράν, ως οι

όρσω , οι γαρ,Αιολείς βαρυντικοί εισι , ο αόριστος πρώ . μεν τοιαύτα προς αλλήλους αγόρευον " και θαυμαστι
τος άρσα , ώρσας , αρσεν , ώσπερ φθείρω φθερώτο κον , ως αγαθαι Φρένες ήσαν εχέφρονι Πηνελοπεία :

φθέρσω , κείρω , κερω κέρσω.
και το ούτως , ως είπων πυλέων έξέσσυτο , και τον ένα'Ωρίων , αστρον, και τον Ωρίωνα δέρκομαι.

σύνδεσμον ώς μοι και τονδ' άνδρα πελώριον εξονόμη'Ωρείθυια , εορτή , παρά το εν όρει θύειν.

νης " και το όπως : ως σπεισης Διά πατρί και άλλοις'Ωρειθυία , όνομα θεάς , παρά το όρει δοτική , και αθαναθoίσι και το ότι , έγνως ως θεός ειμί και

το θύω το ορμώ, κατ ' επαύξησιν του ο,είς ω. έπει , ως ίδε χώρον έρημον όθ' έστησαν ώκεες ίπποι :
'Ωρειαύλιος , όνομα , εκ του ώρα και του αύλιος. και το είθε ευκτικόν , ως όφελ' αυτοθ' ολέσθαι ανδρι

' Ωρείτης, ο εξ 'Ωρεού πόλεως , πλησίον Λέσβου , και δανείς. και αντί του διότι , ως αν έπειτ ' απο σείο φι.

όνομα κύριον.

λον τέκός. και τον ει συναπτικον σύνδεσμον , ως υμείςΩρτο , ανέστη.

παρ' εμοίο θυην επί νήα κούτε και το ομοίως , μνήΩρμησεν , ήρχετο.

σομαι ως μ ' ασύφηλον εν 'Αργείοισιν έθηκε και τοΩρυγή , η βοή, εκ του ορύσσω , ορύω , ώρυγή του ζώου. όμως και τροπή , ήρξατο ως πρώτον εικόνας δαμάσαντο
'Ωρυόμην, και ωρυόμενος μετοχή , από του ωρύω πρω- και επί πρόθεσιν , ως αιεί τον όμοιον άγει θεος ως

τοτύπου δια του και μεγάλου σεσημείωται πέντε και τον όμοιον και το όσον , και κρέας ως σοι χείρες εχάν

ωρύω το βοώ , και το τύζειν βοάν , ροίζησεν , εφώνησεν, δαναν και τον γαρ , ως ήτοι ποταμώ γε δαμημέναι

λυγμός , βοη , φωνή , ηύδησεν , εφώνησεν , ηύσεν,
, αίσιμον ήεν. και το ευθέως , ως δεν , ώς μιν μάλλονεβόησεν · ιύζει, βοά , κραυγάζει , ίφι βοά , μεγάλως. έδυ χόλος. και το ωσαύτως , ως δ' αυ νύν μοι άγεσθε

Ωσθείς , παρα το ώθω , ώσω, ωκα, ώσμα, ώσθην, θεοί. και βεβαίωσιν , ως χαρίσοιτ ' άνθρωπος ανθρώ
ωσθείς .

και το άλλα , ως τούτο αληθώς Αττικώς ταΩρύω , σημαίνει το κλαίω , παρα το αύω το φωνώ ουδέτερα και το έως ως ο μεν έθετο πολύν βίοτον

αυορύω , και κράσει του α και ο εις ω , και εκβολή τού3ο και το ούτως , ώς ποτε ήσαν νεώτερου και το ουκέτι,

υ , ωρύω» ή παρα το θορυβώ, θορύω , κατ' αποβολήν ως χάρις μετόπισθεν ευεργετών και διηγηματικών κε

του β , και εκτάσει του ο εις ώ , και εκβολή του 9 , φάλαιον , ώς ήλθ' ως Αίγισθα εμήσατο λόγον και

ωρύω.

αντί του λίαν , ως το , ως εμεγαλύνθη τα έργα σου“Ως , επίρρημα επιτάσεως , αντί του λίαν .

κύριε.Ως , επίρρημα , ένα, ηνίκα , όπως , ή ούτως , και ομοίως “Ως, ποσαχώς η παραβολήκαι πενταχώς. πρώτη παρα

και αληθώς.

βολή το υπόδειγμα, και ο ονειδισμός εθoυ ημάς εις* Ως, το ωτίον , ή ευθεία το ως, παρά το αύω το, ή
παραβολήν 2). δευτέρα παραβολή, αινιγματώδης λόΦωνώ αύος , και εκβολή του υ, και κράσει του αο εις γος , οίον , πολλοί λέγουσι ζήτημα εμφανον μέντοι ,

ω, ώς , και εν υπερβιβασμώ ούας, και εκβολή τού α, ουκ αυτόθεν δε πάντως δήλον όν από των δημάτων,
ούς: το δε ώς κλίνεται , ως το φώς . το δε ους άκλι-40 αλλ' έχουν εντός διάνοιαν κεκρυμμένην, ως ο Σαμψων
τόν έστι.

έλεγεν" εξήλθεν από στόματος γλυκύ · και Σολομων ,“Ως, επίρρημα παραβολής : πότε οξύνεται και πότε βα. τότε νοήσεις παραβολήν, και σκοτεινόν λόγον παρα
ρύνεται , και πότε περισπάται το δε ως, ότε επι βολή και η ομοίωσις , άλλην γαρ παραβολήν παρέθη

τέλους στίχου κείται , οξύνεται. και ότε προηγείται κεν αυτοίς λέγων , ομοία εστιν η βασιλεία των ούρα

έγκλίνεται εάν τε άρχοι Φράσεως , είτε μέσον είη , όρ- νών ανθρώπω σπείροντι καλόν σπέρμα. παραβολή και

νιθες ως έμοι καλή τον οίτoν από δυσπότμου παιδος ή τροπικώς λεγομένη, οίον εστι το, υιε ανθρώπου , ετ .

ενίσποις " ας τε γαρ ή παίδες νεαροί , ούτως αλλ' ως πον αυτοίς την παραβολήν ταύτην, ο αετος ο μέγας

τις τούτο γε βέλος βαρυτονείται δε εν αρχή τιθέμε- ο μεγαλοπτέρυγος, αετόν λέγων τον βασιλέα . παρα

νον , μη επιφερομένης εγκλίσεως, ως ειπων πυλέων : βολή και ο τύπος , και η εικων , ως και ο Παύλος έφη,

ως δε λέων μήλοισι , ως εχάρη Μενέλαος και εν μεσο πίστει προσενήνoχεν 'Αβρααμ τον Ισαακ , πειραζόμενος

σοφράσει, μη επιφερομένου εγκλιτικού ει δε μή , ση- και τον μονογενή προσφέρειν , και τας επαγγελίας δεξα .

μαίνει το όμως , ή το ούτως οπότε γε ούτως υποτάσ- μενος · όθεν και εν παραβολή αυτον εκομίσατο , τούτ'.

σοιτο συνδεσμο.. ως αλεί τον όμοιον άγει θεός ως τον

έστιν, έν τύπων και εικόνι.όμοιον" και "Έκτωρ δε ως οίδε Τεύκρον
" και "Έκτωρ δ' Ως άημα , ως πνεύμα, ως άνεμος , άημα γαρ το

ως ουκ ένδον αμύμονα τέτμεν άκοιτιν 1). 'Αρίσταρχος δε πνεύμα , το πνέον , παρα Διογενειανώ.

παρώνει και Τυραννίων το ως εν μέση Φράσει περι- Ωσει ωδίνουσα ωσεί επιρρημα παραβολής, ωδίνουσα ,

σπάν, ει μη υποτάσσοιτο σύνδεσμο.. ως το και άλλα. όνομα μετοχικόν , το θέμα ωδίνω γίνεται παρά το

και ως εθέλω , επειδη ως αγεν είκος Αθήνη" αλλα και ωθίζω , ωθις και ωδίς .

ως ιππεύσι μετέσσομαι : αλλ ' ουδέπω σε ολπα ονόσε- Ως άμα θες , εν τάχει αναγνωστέον , το ως αντ !

σθαι κακότητα.
βο του ένα γάρ έστι.
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Ως εθύραζε , αντί του απώσατό , κυρίως μέν έξω Ωτειλή, παρά τον ουτήσω μέλλοντα γίνεται ούτηλα,'
της θύρας. και οι Δωριείς την ου δίφθογγον τρέπουσιν εις ω . ;

" Ωσκεν , όπως αν , το μεν ως αντί του όπως , το κεν, βούν βών , βών αζαλέην · οι · Βοιωτείς πάλιν το ήτα

αντί του αν. εις ει δίφθογγον τρέπουσι , και γίνεται ωτειλή, δια

" Ωσπερ, το ως επίρρημα συγκριτικόν , αι δε συγκρίσεις Ωτειλή,το τραύμα , από του ουτάσθαι, ό εστι τε
του ω , και της ει διφθόγγου.

των ομοουσίων .

Ωσπερεί, δύο μέρη λόγου είσί: το ως επίρρημα ομοι- ' Ωτειλή, ατέλλας γαρ οι Αιολείς τα τραύματα , Ατ
τρώσθαι.

ώσεως και το πέρ σύνδεσμος συναπτικος , και το εί. κοί δε ουλήν λέγουσι.

'Ωστίζοντο , ώθουν, συνέθλιβον , εκ του ώθω βήμα-10'Ωτειλή, το πρόσφατου τραύμα , παρά το ουτάσθα
τος ο μέλλων ώσω , πλεονασμό του τ , μετα περισπω- των μερών.

μένου τόνου , ωστώ, εκ τούτου έτερον δημα ωστίζω , το 'Ωψωνη κιόσιν , εκ του ωψον και του ωνώ το αγορά
παθητικόν ωστίζομαι , και παρατατικός ώστιζόμην , το ζω , ωψωνηκότες αντί του ωψωνήσαντες.

τρίτος, των πληθυντικών ωστίζοντο· ' Αριστοφάνης, ΩΨ , σημαίνει τον οφθαλμών , και κύριον όνομα, τον
ωστιζόμετα εκάστοτε εν τη εκκλησία. της Ευρυκλείας πατέρα , όπερ έχει την γενικήν βαρε

Ωσχοφορία , εορτή Διονύσου ωσχον γαρ Αιγύπτιοι τονον , γένους αρσενικού , και κλίνεται Ωπος: ο κανων

καλούσι την άμπελον από περισπωμένου δε εστι το: τα εις ψ, λήγοντα μονοσύλλαβα δια του π, κλίνεται»,

όνομα" έστι γαρ ωσχοφορώ : η άσχη δε εστι τα μετα ει δε σημαίνει τον οφθαλμόν , γίνεται παρά το ότι

των βοτρύων κλήματα. το βλέπω , ο μέλλων όψω και αποβολή του ω ού ,

*Ωτα , παρά το ωθούμενος και ειλικτόν εισέρχεσθαι εν20 και τροπή του και , εις ω, ωψ, και κλίνεται το υπός όξι
'αυτούς το πνεύμα , ήτοι άνεμον , και πάντα ήχον. τόνως· ει δε σημαίνει την Φωνην, έστι γένους θηλυ

'Απολλόδωρος δε απο τού δέχεσθαι την όσσαν οι δε κού , και κλίνεται της οπος οξυτόνως , και γράφεται

δι' ών ωθείται η φωνή , οι δε κατα μετάθεσιν του π δια του ο μικρού : ετυμολογείται δε παρά το ότι το

εις τ, ώπα τινα όντα , παρά το όπας έχειν , ή παρά το λέγω , ο μέλλων έψω , αποβολή του ω, έψ , και τριτη

δέχεσθαι την όπα , ό εστι την φωνήν ούτως Ηρα- του ε εις ο , όψ ' το o , διάτι; τα έχοντας το ε, εκεί.

κλείδης . μενον . κλίνεται δε όπος , ως είπομεν , και "Όμηρος,

Ωταν, πόθεν έγένετο το ώ τάν ; λέγομεν δέ, δύο μέρη ακούουσα όπα αρνών.

λόγου είσί : ώ τάν , τουτέστιν , ώ προσφιλέστατε , ω Ωιχετο , εκ του οίχω , επήει , επήρχετο, επορεύετο,
εταιρε" σημαίνει δε τον συνήθη φίλον. απήλθεν , απώλετο , εβάδιζεν , εξ ου και άβατα με

Ω τάν, ω ουτος , ώ σύ: δύο μέρη λόγου , και κατα30 τώχετο.

πλάνην , αντί του επί τέλους οξείας, περισπώμενον ' " Ωχρος , η ωχρίασις , ωχρός δε οξυτόνως ο χλωρός και
έσχε εγένετο ούτως , έτης , ετών, ώ ετών , και κράσει • απαλος , παρά το χρούςχροός. τι διαφέρει ώχρας και
ώ ταν. ωχρός , ωχρος λέγεται προπερισπωμένως αυτη 1 .

Ωτί, ιώτα η παράδοσις καθόλου γαρ η δοτική ενική αχρίασις , ωχρός δε οξυτόνως , ο μετέχων της ώχοι

εις ιώτα λήγουσα , εαν ισοσυλλαβει " τη ίδια ευθεία, άσεως.

δίφθογγον έχει , εαν δε περιττοσυλλαβεί ιώτα μόνον Ωχρότης, αειδία.

εκφωνούμενον. Ωμαι , ταράττομαι , παρα το ώταβον , ο σημαινει τον

* Ω . τε , ώ τινι, δύο μέρη λόγου εισι , το ω , ω τινι ,
ω τάραχον , ούτως λέγουσιν οι "Ίωνες .

και το τε παρέλκει. Τέλος του Ω στοιχείου.

1

1

Σ
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Sequuntur omiſſa quaedam , eadem , qua praecedentia ,

/ cripta , fuisſuis locis inſerenda.
mánu

ται ,

και γαρ

>

Τριακονταετης , επί μεν του καιρού και του χρόνου, είς πάθος αναλύεται , και σημαίνει το πρώτον τεχθέν
βαρύνεται. επί δε του μετέχοντος του χρόνου , οξύνε- παιδίον , και έστι δύο γενών κοινόν , και

πρω

πενταετές παιδίον λέγομεν , και πενταετης άν- τότοκος και η πρωτότοκος , τίκτεται γαρ και ανηρ και

θρωπος.

γυνή, το δε παροξύτονον , ενέργειαν δηλούν , μόνον

.

Τριπλούς , από συναιρέσεως έστι, από του διπλόος και έστι θηλυκών, κωλύει γαρ, το σημαινόμενον αρσενικόν

τριπλόος , από του δίς παρήχθη και του τρίς επιβλή- αυτό είναι , ου γαρ τίκτει ανήρ. και πάλιν πολύτοκος.

ματος , το δε διπλούς και τριπλούς ουκ εισι σύνθετα, και πολυτόκος. πολυτόκος μεν σημαίνει τον πολλά
αλλ' απλά . ζήτει.

γεννώντα , πολύτοκος δε ο προ πολλών γεννώμενος.
Τρισκαιδεκα, ιστέον ότι το δισχίλιοι και δισμύριοι, Παρασταται, υπ' ενικών καλούνται αι γόνιμοι φλέ

ως έχοντα το σ, ένα παραθέσει έστι: το γαρ δις καιτο βες , και τη γεννήσει παρεστώτες.

τρίς εν τη συνθέσει, αποβάλλουσι το σ , οίον , δίμη- Νεπως, παρά το πωμι πώσω , και σημαίνει το πίνω,

νος , δίπηχυς, τρίπηχυς. σεσημείωται το δισθένεες, αποβολή του ω , και μεσα της να στερήσεως , Νέπως :

κρί τρίσφυλος , παρα Νικάνδρω έστι δε είδος βοτάνης , άνυδρον γαρ το όρος εκείνο.

και τρισοζυος παρ' Αισχύλο και πως το τρισκαίδεκα Θρησκεία, παρά την των Θρακών επιμέλειαν την.

εν συνθέσει έστι και ουκ υποβάλλει το σ ; ότι ουκ προς το θείον , και την Ορφέως ιερουργίαν· ούτοι

εγένετο από τρις του επιρρήματος ή σύνθεσις , αλλα γαρ εξεύρον την περί το θείον εύνοιαν ή παρά το

από του τρείς ονόματος , ως δηλοί η σημασία. και γαρ τους θεούς αρέσκεσθαι , ό εστιν εξευμενίζεσθαι.

το τρις επίρρημα, το τρισσόν δηλοί , οίον , τρίςέγρα- "Ή γαγον , δευτέρου αορίστου , από του άγω , ο β αόρι
ψα , αντί του εκ τρίτου · ει ούν το τρισκαιδεκα απο στος άγον , και κατ '

αναδιπλασιασμον άγαγον και ήγα

του τρίς επιρρήματος συνεθέτη , έμελλε δηλούν το τρί-20 γον. ζήτει.

τας δεκάδας , όπερ έστι τριάκοντα , αλλά τούτο, το Κρόνος , ότι τον κρόνον, φασίν , εκ του κράν και κιρ-.
δέκα και τρία σημαίνει.

ναών έκαστα των γενεθλιωμάτων , και μίξαντα το
Τριστάσας , τους παρα χείρα του βασιλέως , οίον τους θηλυ τα άρρενι. Χρύσιππος δέ φησίν , ότι καθύγρων

έχοντας τας λόγχας ανα τρεις κατα χείρα.

όντων των όλων και όμβρων
καταφερομένων πολλώνΤρίτον ημίδραγμoν , τας δύο ήμισυ δραγμας ονομάζου- την έκκρισιν τούτων, κρίνον ωνομάσθαι. τα δε περί

σιν οι παλαιοί.

την εκτομήν , ένιοι ούτως αναλύουσι ότι της ουρανού
"
Υπομασχάλης , το όνομα κείται παρά τοϊς ρήτορσιν. και γής μίξεως γινομένης , εζωογονείτο πολλα , είτα
όταν μεν ένικώς λέγωσιν , ούτως αυτό πάντες τάσσουσι του Κρόνου , ήτοι του χρόνου έκαστα διακρίναντος , και

μετα της προθέσεως όταν δε πληθυντικώς oύ μεγά- των γεννηθέντων εκ της προς άλληλα μίξεως ζωογο

λας λέγουσιν , αλλα μασχάλας.

30 νούντα, εκτεμεΐσθαι τον ουρανον είρηται ., άλλοι δε
Υποβολον , υποκείμενον προς δάνειού και τόκον , Φε. Φασιν , αυτον Κρόνον ειρήσθαι , ότι πρώτος των θεών

ρεκράτης είπεν , ουχ οράς την οικίαν την πολυτίωνος εις κρίσιν επέβαλε. νομίζεται δε παίς ουρανού και

κειμένην υπόβολον ;

γης, ότι εκ της επιτολής των υπό γης και υπέρ γήν
Φύτλη, ως ζεύγω ζεύγλη, τρώξω τρώγλη , ούτω φύω, άστρων ο χρόνος γίνεται δια γαρ τούτων και ημερο

Φύσω , Φύτλη.

νύκτιον , και μήνα , και καιρόν διορίζομεν. καταπί
Φυτοσκαφος , και Φυτοσκάφος διαφέρει. προπαροξυ- νειν δε λέγεται τα τέκνα , ότι όσα δια χρόνου γίνεται ,

τόνως , η υπό τα φυτα εσκαμμένη γή , παροξυτόνως δε, τω χρόνω πάλιν συνδιαφθείρεται, ούτως έγω Φώτιος

και τα φυτα περισκέπτων γεωργός.

ο
πατριάρχης.

Υποβολιμαίος , υποβαλλόμενοι, και οι ποιηται, ήτοι
ΥΦελτρεύουσι, σημαίνει δε το καλλύνουσι. Λυκό

ως επί των χαμαιρρίφων παιδίων , άπερ έαυταίς υπο- 40 . Φρων.
βάλλουσιν αι γυναίκες .

Όφιακών , και παρά το φύσει γέγονε φύσικος , μάντις,
Πρωτότοκος , και πρωτοτόκος " τα εις ος σύνθετα εις μαντικός , ούτω και όφις , οφικός , και πλεονασμό του
ενεργείας και εις πάθος αναλυόμενα δύο τόνους επιδέ . α, οφιακός , συνεξέδραμε γαρ, το θηριακός.

χονται και ει μεν εις ενέργειαν διαλύονται , παροξύ- Πρασίαι , τετραγώνα τινα σχήματα εν τη γή, α ποι

νονται ει δε εις πάθος
προπαροξύνονται: οίον, λιθο- ουσι σχολήν οι κηπωροί , οιονεί περασίαι τινές ούσαι ,

βόλος και λιθοβολος , καρατομένος και καρατόμενος , παρά το περατούσθαι , κατα συγκοπην πρασίαι.

υδροφόρος και υδρόφορος και λιθοβόλος μέν έστιν, ο Πρεσβήίον , πρεσβειών άριστον , λέγει δε το υπέρ τι
λίθους βάλλων , λιθόβολος δε οβαλλόμενος λίθοις» το” . μης 'διδόμενόν δώρον.

ούν πρωτοτόκος , ηνίκα μεν παροξύνεται, εις ενέργειαν, Πραιτώρισν παρά το πράττω πρατήριον , όπου τα
αναλύεται , και σημαίνει την εν πρώτοις τεκούσαν , καί5ο πραττόμενα ωρούνται , και εστι φυλάσσονται , και εξανύν

εστι μόνου θηλυκού γένους. ηνίκα δε
προπαροξύνεται , ονται. είτα πλεονασμα του ιώτα.
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Σωρός , οξυτόνως: τα εις ρος λήγοντα δισύλλαβα , τα ζαντός , τρας πραντός . το δε κράς προσηγορικόν, ως

ω , παραληγόμενα , μη όντα επιθετικα βαρυτονείται. διήλλαξε περί το σημαινόμενον , διήλλαξε και περί

ώρος , δώρος , χώρος, φλώρος , βώρος : σεσημείωται την κλίσιν .

το σωρός όξυνόμενον · τα δε οξύτονα επιθετικά εισιν, Ιστέον , ότι επί των αρσενικών και θηλυκών ονομάτων,

οίον χλωρος, ψωρος , μωρός.

ηνίκα λήγει η ευθεία των πληθυντικών εις ες , προς

Σορος, ή των λειψάνων , παρά το σεσηρέναι τα σώ- θέσει της σι συλλαβής ποιεί την δοτικήν των πλη

ματα εν αυτή η παρα το είργω το κωλύω , σορος η θυντικών παρα τοϊς "Ιωσι και ποιηταίς. οίον , Αίαντες

κωλυτική.

Αιάντεσσι , γυναίκες γυναίκεσσιν επί δε ουδετέρων
Σώζω , ώσπερ παρά το έω , του σημαίνοντος το καθέ- επειδη ου λήγει η ευθεία των πληθυντικών εις ες,

ζομαι , γίνεται έξω, ούτω και από του σώον , δ ση-το από της γενικής γίνεται η δοτική των πληθυντικών ,

μαίνει το υγιές , γίνεται σωζω και ουκ έδει έχειν το κατα τροπήν του ο εις ε, οδν , στόματος στομάτεσσι ,

Ιώτα. η μέντοι παράδοσις έχει το ιώτα , εφοσον έχει δέπαος , δεπάεσσι .

το ζ· και εστιν ειπείν , ότι , ώσπερ απο του άνθρω- Αι εις Φωνήεν λήγουσαι προθέσεις , εαν συντεθώσι μετ '

πος γίνεται ανθρωπίζω , και λέπος λεπίζω, ούτω και ετέρας συλλαβής , της από του ρ , αρχομένης , πλεονά

από του σώος γίνεται σωίζω , και κατα συναίρεσιν ζουσι και έτερον ρ , οίον , επίρρημα, ανάρρησις ", όσα

σώζω.

δε μέρη λόγου καθ' εαυτα σημαίνει , ταύτα και απο

Στραγξ, στάζω, στάξω, σταξ, και πλεονασμώ του ρ του ρ , αρχόμενα , και λέξεσι συντιθέμενα ου πλεονά.

και γ , στραγξ , η επισχεθείσα δύσις.
ζει και έτερον ε: οίον, χρυσορήμων , χρυσόρειθος όσα

Του νεήλυδος , ο κανών" τα εις υς σύνθετα , ει μεν ου σημαίνει , αλλα συσσημαίνει , ταύτα συντιθέμενα

απο απλών εις υς ληγόντων συντίθενται , την των20 πλεονάζουσι και έτερον ρ , οίον σύρροια .

απλών φυλάττουσι κλίσιν , οίον, βραχύς , τρίβραχυς , Της γυναικός, ο κανών: τα είς ξ λήγοντα μονοσύλ .

τριβραχεος , Φρυς οφρύος , λευκόφρυς, λευκόφρυος. λαβα , η δισύλλαβα , έχοντα προ του ξ δίφθογγον ,

ει δε από βημάτων εισί συντιθέμενα , δια του
από συμφώνου αρχόμενα , δια του και , κλίνεται · οίον,

δος κλίνεται , οίον, έπηλυς επήλυδος , νέηλυς νεήλυδος, γραιξ γραικός , γλαυξ γλαυκός : σεσημείωται το αιξ

ταύτα γαρ ουκ από απλών εις υς ληγόντων συντίθεν- αιγος δια του γ , κλινόμενον , επειδή από φωνήεντος

αλλ' από του ελεύθω ρήματος. ήρξατο.

Κρας , πόθεν γίνεται και παρα το κρώ το τελειώ . πωςκλίνεται και της κρατός τα εις ας , οξύτονα μονοσύλ- Τέλος πέφυκε να αληθώς βημάτων , Μηνός Φευρουα

λαβα κύρια είσι , και δια του ντ , κλίνεται· οίον σας ρίου 1Η , ημέρα και , της ινδικτίωνος 5 " έτους 5 ω α *).

ται ,

>

Subjungitur codici Gudiano Syntaxis quaedam ordine alphabetico conſcripta . Verum , nudum

verborum indicem , cafit quo conftruuntur folum addito , cum tantum exhibeat, integram de.

fcribendi operae pretium haud duxi ** ). Excerpfi interim omnia verba exemplis ab autore

illuſtrata , quorum tamen numerus longe minimus eft , additis quibusdam aliis , quo ex hisce

Speciminibus methodus adhibita manifeſta reddatur. Conftat integra Syntaxis tredecim paginis :

quaevis vero pagina quatuor , ut appellantur , columnis.

Α Ρ Χ Η Τ Η Σ Κ Α Τ Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ Υ Ν Τ ΑΞΕ Ω Σ.

Αγορανομω , γενική.
3οΑγνίζομαι , αιτιατική.

'Αγχιστευω cafus non additar.
'Αγαλλώ, ενεργητικόν, αιτιατική.

"Αγαμαι, αιτιατική και γενικήκαι τον φίλον άγαμα, των 'Αθετώ , γενική και αιτιατική και γενική μεν , ως, κατάρ

τρόπων άγαμαι, και άγαμαι σού των τρόπων γενική δε χαν μεν και αυθεντων του τολμηματος : αιτιατική δε

ότανεξακούηται το ένεκα , ως το ήγάσθη της αρε- δούλων αυθεντείν δεσποτείαν.

της των ανδρών , τουτ'έστιν ένεκα της αρετής. 'Αθανατίζω , αιτιατική.

' Αγνοούμαι , παθητικόν, δοτική.
Αισθάνομαι, γενική και δοτική γενική μεν όταν έστιν

'Αγάλλομαι παθητικόν , δοτική.

επί αισθήσεως· η δε γυνή ησθετο του κακού , των

'Αγαπώ, δοτική και αιτιατική : δοτική μεν όταν σημαί. πονηρών ησθάνετο. αιτιατική δε, όταν τών έξωθέν

νει το αρκούμαι όταν δε σημαίνει το φιλώ , αιτιατική. έστιν , η δε γραύς τον ψόφον ήσθετο , την έφοδος του

»Αγορεύω , δοτική.
40 πολέμου.

«Αγιάζομαι , δοτική .

Αίτιώ , δοτική και αιτιατική : τί μοι αιτιώνται οι άν.

Αρχομαι , παθητικόν , δοτική .
θρωποι " αιτιατική δε , ει μη και τον ιατρών αιτιάτο

Αγωνίζομαι, αιτιατική .
TIG .

2 Sulite opufculumo Sextare videtur in Bibliotheca Medicoo et brevia exempla conſtructionum apponens, indicatum a B.Id : C.

Laurcntiana, lub zitulo : Conſtructiones , ſive Lexiconverborum Montfaucon Biblioth. MSS. Nova, p. 307. b.'A . Torn. I. Conf.

jurla Alphabeum , indicans cafus, quibus vorba junguntur, Biblioth. Coillin. p. 196. iq .
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"Ακούω, γενική και αιτιατική γενική μεν , οίον ακού- υμίν και κατά ποίησιν δοτική και αιτιατική δεικνύων

σατε θείας Φωνής , αιτιατική δε , οίον ακήκουν και

προ- σοι την βασίλειαν .Φητης την έλευσίν σου κύριε" και ακούσαι λόγον κυ- Δέομαι, παθητικόν , δοτική δει σοι αντί του χρεία
ρίου και πας και ακούων μου τους λόγους.

δοτική και γενική .
'Αλογώ , πάντοτε γενική και πατρώων νόμων ηλόγησεν.

Διακεχείρηκεν , αντί του κατεπιστεύθη , γενική.
'Αμείβω, δοτική και αιτιατική. Οξει δε την του μάννα

Διαχειρίζομαι , αιτιατική εαυτόν διεχειρίσατο .
ευεργεσίαν σοι ημείψαντο.

Διώκω, το κατηγορώ » γενική .
Α μέλγω , αιτιατική , και τας ελάφους αμέλγων. Διώκω , δε το μισώ και τρέχω, αιτιατική.
'Αναλογώ , το ομοιώ, δοτική

Διαφέρω , γενική τοσούτον διαφέρει των εχθρών. επί

Αναλογίζομαι , το ενθυμούμαι , αιτιατική .

δε του έναντιούμαι δοτική. διαφέρει τους αιρετικούς

Ανοίγω διπλώς συντάσσεται , δοτική και αιτιατική υπέρ της πίστεως.

άνοιξον ημίν την θύραν του ελέους σου και χωρίς της Δοξάζω , αιτιατική .

δοτικής αιτιατική, άνοιξαν την θύραν αιτιατική και Δουλαγωγώ , δοτική.

δοτική και άνοιγε στόμα λόγω κυρίου.

Δορυφορώ , αιτιατική.
'
Απογινώσκω . γενική και συ δε μη απογνως εαυτού. Διναστεύω , γενική.

'Απογινώσκω δε το παραδίδω , ο δε Φαίδων απογνούς Δράσσομαι, γενική αιτιατικη δε δρασσόμενος τους
·

παρά των Καρχιδονίων πραγμάτων.

σόφους εν τη πλάνη αυτών.'Αφίεμαι , επί των ενθευδ'.. ) αιτιατική κατά περί- Δρέπομαι, γενική αιτιατική δε , ώριμον δρέπομαι

ποίησιν , δοτική, ως και ημείς αφίεμεν. εαν μη αφήτε

καρπόν.
τα παραπτώματα. επί δε των παθητικών γενική. αφέ-20

μενος των λόγων αιτιατική δε , αντί τινών αφήστε τα

'Αρχή του Ε στοιχείου.παραπτώματα.

Εγκορδολώ , γενική.
'
Αφαρπάζω, αιτιατική.

Έγγίζω, δοτική.

'Αφέλλω , αιτιατική .

'Εγχειρίζω, έτερον δοτική και αιτιατική δεινοκράτες
'Aφείλετο , αιτιατική.

τα Φρούρια ενεχείρισεν.."Αχρι , γενική.

Έγκαλώ, αιτιατική και δοτική · τούτου εγκαλείς θεω
'Αρχή του Β στοιχείου.

την ευεργεσίαν.

'Εντρυφώ , γενική και δοτική οι των σων χαρισμάτων
Βασιλεύω , ιστέον , ότι το βασιλεύω , όταν μεν σημαί- αεί εντρυφώντες" δοτική δε οι ταϊς αλλοτρίαις εντρυ

νει το εξουσιάζω, γενική. ως το βασιλεύσει ο " Αιδης Φώντες συμφοραίς.

του γένους των βρότων : το δε βασιλέα ποιείν αιτια- Ένθυμούμαι, γενική και αιτιατική και μήπω των κα

το σώσαι και βασιλεύσαι, τον κακώς σωθέντα30 κών βίων ενθυμηθ . αιτιατική δε ει μη τι άλλο εκείνοκαι βασιλεύσαντα και τον υιόν Κις εβασίλευσεν , αντί ενθυμούμενος ότι πενία και πλούτος.

του βασιλέα εποίησεν.

Έξορχίζω, το ευνουχίζω , αιτιατική , 'Ωριγένης εαυτόν
Βασκανώ, δοτική και γενική , μη μοι βασκήνησαι τον εξορχίσατο.

αγαθών λιβάνιον. αιτιατική δε , αεί γαρ τον προσήεν. Έπηρεάζω, δοτική αλλήλαις επηρέαζαν έστι δε και
τα βασκαίνουσι.

αιτιατική εύχεσθαι υπέρ των επηρεαζόντων υμάς.

Βαίνω, γενική και δοτική ως το βαίνω επί των του Επισκηπτω, το παραγγέλλω, δοτική : το δε παρακαλώ
βήματος τόπων, και επίτω βήματι.

αιτιατική.Βρύω , γενική και δοτική, και αιτιατική. γενική μεν, Έχω , δοτική και αιτιατική όταν το κατέχω, αιτιατική

"
ως το βρύει φυτών και ανθεων. δοτική δε δέδοικα μη όταν δε το κρατώ, γενική.

βρύων έλκεσίν εισάγεις το ανιατρεπτόν αιτιατική δεροΕύχομαι, πάντατα παθητικα , γενική τα δε ενερ

·

όταν σημαίνει το παρέχω , ως το βρυείς γαρ θαύ- γητικα , αιτιατική και μετα δε επιρρήματος γενική , ως

έχoυ δρόμου.

ραβεύω, το νομοθετώ , δοτική βραβεύω το παρέχω Έχαίρω, δοτική.

αιτιατική βραβεύω εν ουρανούς τα έπαθλα.

Επεύχομαι, δοτική .
Βυθιζω , αιτιατική βυθίζει λεγεώνας δαιμόνων.

'Αρχή τού Γαμμα.
'Αρχή του 2 στοιχείου.

Ζηλω , αιτιατική και δοτική » ζηλων εζήλωκαι τα
ήμω, αιτιατική ως το , γυναίκα έγημα.

κυρία .
ράφω , δοτική και αιτιατική το γαρ γράφω το επίστα- Ζωογονώ, αιτιατική.

μαι δοτική , ως το , γράφω σοι το και το. το δε αιτιώ- Ζωοποιώ , αιτιατική .

μαι και εγκωνίζω αιτιατική και το αιτιώμαι , ως το Zωννύω , αιτιατική.

γράψομαι σε φόνων , και παρα νόμου.

50
υμνώ , το γυμνώ επί μεν των ενεργητικών , μετα

'Αρχή του Η στοιχείου.
αιτιατικής συντάσσεται, επί δε των παθητικών μετα Ηγούμαι , το άρχω, γενική.

γενικής ως το εγυμνώθην των υπαρχόντων .

Ηγουμαι , δε το νομίζω , αιτιατική ηγουμαι δε το υπόΑρχή τού Δ. δεικνύω , δοτική.

"Ήλω , γενική ταύτης ο μέγας ήλω Κυπριανός.
εικνύω , δοτική γεννήματα έχιδνών , τις υπέδειξεν Ηττώμαι, γενική ως ουδενός ηττώντο οι γενναίοι.

τική .

N

ματα .

9

.

1) L. ενεργητικών.
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ζαντος , τρας πραντός. το δε κράς προσ πια μυ,
οον νέ

».

διήλλαξε περί το σημαινόμενον , διήλλ . το
αντίκτεν

ο πρ .

κρύσει
λόγον χε

Σ

Σωρός , οξυτόνως τα εις ρος λήγοντα δισύλλαβα, τα

ω , παραληγόμενα , μη όντα επιθετικα βαρυτονείται.
ώρος, δώρος , χώρος , φλώρος, βώρος : σεσημείωται την κλίσιν .

το σωρός όξυνόμενον " τα δε οξύτονα επιθετικά εισιν, Ιστέον, ότι επί των αρσενικών και θηλ-.

οίον χλωρος , ψωρος , μωρός.
ηνίκα λήγει η ευθεία των πληθυντικών

Σορος, ή των λειψάνων , παρά το σεσηρέναι τα σώ- θέσει της σι συλλαβής ποιεί την δο

ματα εν αυτή. ή παρα το είργω το κωλύω , σορος η θυντικών παρα τοϊς "Ιωσι και ποιηταί

καλυτική. Αιάντεσσι , γυναίκες γυναίκεσσιν ' ε
Σάζω, ώσπερ παρά τοξω , του σημαίνοντος το καθέ- επειδη ου λήγει η ευθεία των πλα

ζομαι , γίνεται έξω , ούτω και από του σώον , δ ση- το από της γενικής γίνεται η δοτική

μαίνει το υγιές , γίνεται σώζω και ουκ έδει έχειν το κατα τροπήν του ο εις ε , οδον , στ

Ιώτα. η μέντοι παραδοσις έχει το ιώτα , εφοσον έχει δέπαος , δεπάεσαι.

το ζ · και εστιν ειπείν , ότι , ώσπερ από του άνθρω- Αι είς φωνήεν λήγουσαι προθέσεις ,

πος γίνεται ανθρωπίζω, και λέπος λεπίζω, ούτω και ετέρας συλλαβής , της από του ρ ,

από του σώος γίνεται σωίζω , και κατα συναίρεσιν ζουσι και έτερον ρ , οίον , επίβρη:

σώζω. δε μέρη λόγου καθ' εαυτα σημα

Στραγξ, στάζω , στάξω, σταξ, και πλεονασμό του ο του ρ , αρχόμενα , και λέξεσι σι

και γ, στραγξ , η επισχεθείσα ρύσις. ζει και έτερον ε: οίον, χρυσορήμ

Του νε ήλυδος, ο κανών : τα εις υς σύνθετα , ει μεν ου σημαίνει , αλλα συσσημαίνε

απο απλών εις υς ληγόντων συντίθενται , την των20 πλεονάζουσι και έτερον , οίον

απλών φυλάττουσι κλίσιν , οίον, βραχύς, τρίβραχυς, Της γυναικός , ο κανών: τα

τριβράχεος , οφρυς οφρύος , λευκόφρυς , λευκόφρυος. λαβα , ή δισύλλαβα , έχοντα
οι δε από δημάτων εισί συντιθέμενα , δια του

από συμφώνου αρχόμενα , δι:

δος κλίνεται , οίον, έπηλυς επήλυδος , νέηλυς νεήλυδος, γραιξ γραικος , γλαυξ γλαυν

ταύτα γαρ ουκ από απλών εις υς ληγέντων συντίθεν- αιγος δια του η , κλινόμενος

ται , αλλ' από του ελεύθω δήματος. ήρξατο .
Κρας , πόθεν γίνεταικαι παρά το κρώ το τελειώ . πώς

κλίνεταικαι της κρατός τα εις ας, οξύτονα μονοσύλ . Τέλος πέφυκε ναι αληθώς ,
; ,

και

λαβε κύρια είσι , και δια του ντ, κλίνεται· οίον σας ρίου 1Η , ημέρα δ, της ινδικ

και
μας ή

όγησαν.
Δ.Α και

και
του

μάννα
Δια χε

Διά και ά',
Δια' και α ,

Διαφορα ,

15 δε
του και

υπέρ
της

πίστη2. ή,

ο
ξ
ι
ά,

αιτιατ,

2.λ.

αγωγή , διη ,
φ
ο
ρ
ά

,

αιτιατ..

γιστεία ,

γενική.
ν
έ
ο
μ
α
ι,

γενικη

τη
τλα

αυτά ,
11-23 ,

γενική

έσχη το 1

γε : 1ο

τερά . Αν
44 ε * * .

*:
Subjungitur codici Gudiano Syntaxis quaedam ordine alphabetico con

verborum indicem , cafu quo conftruuntur folum addito , cum tantun

fcribendi operae pretium haud duxi ** ). Excerpfi interim omnia

illuſtrata , quorum tamen numerus longe minimus eft , additis quit

Speciminibus methodus adhibita manifeſta reddatur. Conſtat integra

quaevis vero pagina quatuor , ut appellantur ,

Α Ρ Χ Η Τ Η Σ Κ Α Τ Α Σ Τ ΟΙΧΕ Ι Ω Ν ΣΥ

"Αγορανομώ , γενική . 3οΑγνίζομαι, αίτι.

'Αγχιστευω cafus non additar. 'Αγαλλώ , ενεργη

"Αγαμαι, αιτιατική και γενική και τον φίλον άγαμα, των 'Αθετώ , γενική και
τρόπων άγαμαι, και άγαμαι σού των τρόπων γενική δε χων μέν και αυτο

όταν εξακούηται το ένεκα , ως το ήγάσθη της αρε- δούλων αυθεντεί

της των ανδρών , τουτέστιν ένεκα της αρετής. "Αθανατίζω , α

'Αγνοούμαι , παθητικόν , δοτική.
Αισθάνομαι ,

' Αγάλλομαι παθητικόν , δοτική . επί αισθήσεως

'Αγαπώ, δοτική και αιτιατική δοτική μεν όταν σημαί- πονηρών ήσθα

νει το αρκούμαι όταν δε σημαίνει το φιλώ , αιτιατική. έστιν , η δε και

•Αγορεύω , δοτική. 40 πολέμου.

«Αγιάζομαι , δοτική . Αίτιώ , δοτι:

Αρχομαι , παθητικόν , δοτική. θρωποι και

Αγωνίζομαι , αιτιατική. τις.

9

* : C. .
3 sinife opufculum extare videtur in Bibliotheca Mediceo et brevia ez

Laureutiana, lub titulo : Conſtructiones, five Lexicon verborum Montfaucon

juria Alphaberum , indicans cafus, quibus verba junguntur, Biblioth . Ce



59%

-
ταντα , η ,

δ ) μ μ , 1 ,1 , 1 ,ι ή

Α . / /

μή 1,1 /

ήμι1

5 * 4 * "
414,99

1
1

,

7 ''

μη ,

ή
γη,

σπε.

23 ,
1
4 , , ηWP1

.
ޝ.ާޅހަކ

ދަ

-
Ε
Σ

.

3
1
,
5

*

Στητες

1
3
ε

.

Σ
ις προσέχεια

έτειαν ενστή

• οίον , αντί
Στ: .:

--::
εε

α :

ααα
και

τις

ζων τας δύο ψή

2 :

. : . - ειπε : -
Στ : εω .

Ο εκάθαιρον την έκ

οι περιστίαρχοι δε

, καθαίρειν την εκκλη

τα του δήμου συνόδους,

έρ ώνόμαζον καθάρσια.

περιστίαρχοι , ονομασθέν

έχειν , ή από της εστίας.

VTOU .

είτε , Θουκυδίδης και των

Tou .

Θουκυδίδη.

και τελευθήσαντος , οι

επίτα τελευτήσαντε

"εζόμενοι εδείπνούν ,

και

εγον

ένης

ρος και

ήτοι αποκτεί.

ει.

αμε

και
το τε.Σ

γεωμέτραις "

την θάλασ .
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'Αρχή τού Θ στοιχείου. Οφείλω , δοτική.

Θαυμάζω , αιτιατική , θαυμάζω των γυμνικών , αντί Οχούμαι, γενική.

του κατηγορώ.
"Όψομαι , γενική:

Θήγω , το ακονώ, αιτιατική.
01ω, το φέρω και οικονομώ , αιτιατική.

Θέγω δε το προσεγγίζω γενική.

Θύω , δοτική, ως το , θύσον τω θεώ θυσίαν δικαιοσύνης.
'Αρχή του Π στοιχείου.

Θωπεύω , αιτιατική, πολλα ουν θωπεύσω αυτόν .
Πιστεύω , ενεργητικών δοτική.

Πιστεύομαι , παθητικών αιτιατική.
'Αρχή του στοιχείου. Πλεονεκτώ, το πλέον έχω , δοτική.

"Ισχω, αιτιατική . Πλεονεκτα, το εκδιώκω αιτιατική.

Ισχύω , αιτιατική. Πληρώ , αιτιατική και γενική , πληρωθήτω το στόμα

"Ίστημι, τα ενεργητικα , αιτιατική. ημών .

Ίώμαι, αιτιατική , ιώμενος τώ θανάτω τον θάνατον, τοπνέω, γενική στεναγμών πνέω , και γελανθώ · αίτια

'Αρχή τού κ στοιχείου.
τική δε, εν πνέοντες" και "Ομηρος , μένεα πνείοντες .

Ποιώ, αιτιατική και εποίησεν ο θεός τον ουρανόν και

Καταδυναστεύω , γενική ούκ άξιον των πτωχών κα- την γήν , δοτική και αιτιατική και ταύτα ποιήσουσιν

ταδυναστεύειν · δ δέ άγιος βασιλεύς εις τα ηθικά , αι- υμών , δια το όνομα μου .

τιατική , καταδυναστεύειν πτωχών και πένητα. Πολεμώ , δοτική , πάσι μέλεσι πολεμούσι.

Καταδικάζω , γενική αι γυναίκες κατεδίκαζον ημών , Πολέμη σον , αιτιατική, πολέμησαν τους πολεμούντας.

βοώσαι αιτιατική δε , σταυρωθήναι σε κατεδίκασαν.: Πρεσβεύω , το τιμώ, αιτιατική πρεσβεύω τώ υιο

Κατατρέχω , επί μεν εμψύχων γενική επί δ' αψύ. και θεώ ημών , δοτική

χων , αιτιατική.

καταχλευάζω, γενική καταχλευάζοντες των παρα
'Αρχή του και στοιχείου.

κλήτων , αιτιατική δε , ο άγιος βασιλεύς , μη καταχλευ- Υπερτίθεμαι, αιτιατική , την κυρίαν ημέραν υπερτί.
ασητε τον λόγον. 20 θεμαι .

Κρίνω , το διαχωρίζω, αιτιατική. Υπερκατω , αιτιατική , εκείνου το φιλτρον αποκαλοντες .

Κρίνω , το καταδικάζω , γενική. Υπερίπταμαι , αιτιατική και πολλοί δε όρνιθες έδωδί
μων ημάς.

'Αρχή τού Λ στοιχείου.
Υπερορίζω, αιτιατική , να τον μέν της πόλεως , μετα

Λήβω , το λαμβάνου , επί μεν ενεργητικού αιτιατική, επί της Θεολόγου γλώττης υπερορίσωσιν.

δε παθητικού δοτική. Υπεραναβαίνω , αιτιατική και την κτίσιν υπερανα .

Λοιδορώ, αιτιατική βήνα.

Λοιδορούμαι, δοτική . Υπερέρχομαι, αιτιατική, εκείνο το του βίου σπηλόν.
Λύω , ενεργητικον αιτιατική. Υφήκα, γενική και ου πρότερον αφήκα τον θυμον.

Λύομαι, δε παθητικών δοτική . “Υψώ, αιτιατική, ο δε μάλιστα , και τον υβρισμόν ήσχυ

Λυσιτελώ , δοτική , σημαίνει δε το ωφελώ. νας , και τον αγωνιστην ύψωσεν.

Λυπώ , αιτιατική. 30Ύω , το βρέχω είτ ' απ' ουρανών τροφών ύοντα · αι.
τιατική

'Αρχή τοϋ Μ στοιχείου.

Μεταποιούμαι, το Φροντίζω , γενική.
'Αρχή του και στοιχείου.

Μεταποιώ , δε το μεταβάλλω αιτιατική. Φανερω , φάσκω , αιτιατική, εφανέρωσε τον υιόν Κάϊν.

Μηνίω , το οργίζομαι δοτική. Φάγω , αιτιατική, αλλ' ενδοιάστως φάγε το σώμα.

Μηνύω , δε το αναγγέλλω, δοτική . Φείδομαι , γενική , φειδόμενος του πνεύματος , εις προς .

Μολύνομαι, δοτική. κοπήν.

Μουσουργούμαι , αιτιατική. Φθονώ , δοτική , μη φθονίσης το καθορτούντι.

Μυούμαι, αιτιατική. Φθείρω , αιτιατική : είτις τον ναόν τούτον φθείρει ,

Μυκτηρίζω, αιτιατική . 4ο φθερεί’ τούτον ο θεός.

Μυσταγωγώ , αιτιατική.

Μύω , το κομμύω , αιτιατική.

'Αρχή τού Ο στοιχείου. Ψαύω , γενική ψαύουσι γαρ των θείων .

Ψωμίζω , αιτιατική , εαν ψωμίσω τα υπάρχοντα μου .
"Οζω, γενική. όζω μύρων και θείαν.

οικειούμαι, αντί του οικείος γίνομαι , δοτική.

Οικειω, αιτιατική και δοτική.
Οικειούμαι , των βασιλέα και τώ βασιλεί .

Ωδίνω , αιτιατική , ωδινητας αντιθέσεις : εγω δε του

Ομολογώ , το ισοφωνώ δοτική.
λόγου τον δρομόν.

Ομολογώ , το υποδεικνύω , αιτιατική. “ Ωραίζω, δοτική κροαίνει κατά πεδίων , και ποταμο.;
" Ο μνυμι, δοτική και αιτιατική , όμνυμί σοι την έμφορον ωραΐζεται.

δίκην . SO Τέλος συν θεώ της συντάξεως.

Ν
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α Photio Patriarcha Conſtantinopolitano conſcripti.

Φωτίου , του αγιωτάτου Πατριάρχου Κονσταντινοπόλεως , λέξεων συναγωγή,,

αι μάλλον των άλλων , ρήτορσι και λογογράφους ανήκουσιν είς χρείαν. Προσπε.

φώνηται δε Θωμά Πρωτοσπαθαρίων και "Αρχοντι του Λυκόστομίου

οικείω μαθητή.

.

9

Πρόλογος τού Λεξικού , δι' ών δητόρων τε πόνοι , και ξυγγραφέων

εξωραΐζονται μάλιστα.

Αι των λέξεων πλείους , περί ας το ποιητικών νέμεται έθνος, εις το ωφελιμώτατον τοϊς βουλομένοις προσέχει

Διογενιανώ συνελέγησαν · ει γαρ και πολλούς άλλους επί νούν ήκεν , την ίσης και όμοιαν πραγμάτειαν ενστή
σασθαι . Finis prologi : Περίφρασις , ότε δια πλειόνων λέξεων ου πολλα , αλλ ' έν τι δηλούται · οίον , αντί

του άνθρωποι , υιοι ανθρώπων , έως πότε βαρυκάρδιοι.

Λ ΕΞΙ Κ Ο Ν Κ Α Τ Α Σ Τ ΟΙΧΕΙΟ N etc.

Α, το άλφα περισπασθεν δηλοί το είθε ούτως γαρ Καθαιρών , σταμνος εν και καταδικάζων τας δύο ψή .
Καλλίμαχος κέχρηται . φους έπεμπε.

Καθάπτω , καθιερώσω , συντελέσω .
Καβαξ , πανούργος.

Καθαρώς , ακριβώς.

Κάβατος, άπληστος" καβος γαρ μέτρον σιτικών , και Καθάρσιον , χοιρίδιον ήν οπτών , εκάθαιρον την εκ
τον μεθυσον ημείς πίθον.

κλησίαν, οι λεγόμενοι περιστίαρχοι" περιστίαρχοι δε

Κάβειροι, δαίμονες εκ Λήμνου, δια το τόλμημα των από το περιστίχειν .

γυναικών μετενεχθέντες εισί δε ήτοι "Ήφαιστοι ή Τι- Καθαρσιον , έθος ήν 'Αθήνησιν , καθαίρειν την εκκλη
τανες.

σίαν και τα θέατρα, και όλως τα του δήμου συνόδους,
Κάβησις , όρνεον. το μικρούς πάνυ χοιριδίοις , άπερ ώνόμαζον καθάρσια.

Καβύλη, χωρίον της Θράκης , ιδρύμενον προς τα Τάξω τούτο δε εποίουν οι λεγόμενοι περιστίαρχοι, ονομασθέν

ποταμώ , κατά μέσον της Θράκης. τες ούτως , ή από του περιστίχειν , ή από της εστίας .

Κάγκανον, ξηρόν. Καθαιρήσονται , καταλήψονται .

Καγχάζει , αθρόως γελά. Καθαιρήσετε, ου καθελεΐτε , Θουκυδίδης και των

άλλων οι πλείους .
Κάδισκος , ου αι ψήφοι των δικαστών βάλλονται .

Κώδισκος , αγγείόν τι , εις ο εψηφοφόρουν οι δικασταί,
Καθεδούνται , καθεσθήσονται .

ούτως εκαλείτο Φρύνιχος Μούσαις ιδού δέχoυ την ψή. Καθέδρα , η επίσχεσις, παρα Θουκυδίδη.

Φον , ο κάδισκος δέ σοι ο μεν απολύων ούτως· ο δε Καθέδρα , τη πρώτη ημέρα του τελευτήσαντος , οι

απολλύς ωδι. 20 προσήκοντες συνελθόντες εδείπνουν επίτα τελευτήσαντε

Καδμεία , ή των Αθηναίων ακρόπολις. κοινή εκαλείτο δε καθέδρα , ότι καθεζόμενοι εδείπνουν ,
Καδμεια νίκη παροιμία , λέγεται επί των επι κακό και τα νομιζόμενα επλήρουν .

νικώντων, οι μεν λέγουσιν, ότι Θηβαίοι νικήσαντες Καθείναι, επί το κάτω απολύσαι.
.

ύστερον υπό των επιγόνων ηττήθησαν. οι δε ότι Οιδί . Καθέντες, καταγάγοντες.

πους το αίνιγμα λύσας , έπαθλον την μητέρα έγημεν. Καθελων, Δημοσθένης αντί του ανέλων, ήτοι αποκτεί
τίθεται και επί των αλυσιτελών· ώς δε αυτος τα νας , και Στησίχορος , και Σοφοκλής.

περί Θηβών συντάξας , ότι Κάδμος ανελων τον την Καθεξει , κρατήσει.

"Αρειαν κρήνην τηρούντα δράκοντα· θητεύσας "Αρει κάθες , χάλασον.
ήστη.

Καθεστηκώς , καθεστάμενος.
Καθαγιάζεται , αφιερούτα. 3oKαθετον, έστι μέν γραμμή τις παρά τους γεωμέτραις "
Καθάπαξ, παντελώς. σημαίνει δε και βούν τινα καθιέμενον εις την θάλασ .

Καθαίρωμεν, αντί του διακαθαίρωμεν , πολιτείας ν. σαν επί θυσία των Ποσειδώνι.

ETYMOLOG . T. II.

9

Pp .
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Καθηγείσθαι, το υφηγείσθαι . ούτως Φερεκράτης. 'Αρχή συν θεώ του Τ.:

Καθήκαν , κατέβαλον. Tα , ταύτα .

Καθετος, και καθιέμενος εις το πέλαγος αμνός. λυσίας Ταβερνεια , καπηλεια , πανδοχεία.

και μελίτων . Ταγηνον , τούτο Ιώνων τινες τηγανον λέγουσιν.

Καθηκόντως , δεόντως , πρεπόντως . Ταγηνίας , πέμματα εστι τών από τηγάνου εκ στέατος

υγρού και τυρού και μέλιτος και ασταφίδος.

Σωφρονισταί, άρχοντες τινες χειροτόνητοι δέκα τον Ταγυρι , το βραχύτατον και ελάχιστον.

αριθμόν φυλής. εχειροτόνησε μεν ο δήμος.

λούντο δε οι χειροτονηθέντες της των εφήβων σωφρο-.
'Αρχή συν θεώ τού Ω.

σύνης, μίσθον λαμβάνοντες έκαστος παρα της πόλεως, 'Ωα, μηλωτή , διφθέρα , και το λώμα του ενδύματος ,
καθ' ημέραν δράχμην. περί την πέζαν , ή το περιστόμιον.

επεμε...

Hic inferenda eft epiftola fequen:8, quam in eodem loco .

a pographi lui Kulenka mpius: adjecit.. : .

Clariſime vir ! T. Gale Illuſtriſimo doctiſimoque viro Marquardo Gudio S. D.

Quis fit tuus erga bonas litteras animus, intellexi , cum alias , tum ex nuperis tuis , quarum particulam

mihi exhibuit Amp. Dnus Oldenburgius. De Photii igitur Lexico inſtantius nunc tecum agam , quoniam in

fpem me induxiſti videndi aliud exemplar , quod diu fruſtra quaeſivi. Mitto ad te , V. 0. ſpecimen codicis

mei. Ef quidem ille valde craſſus, litteris quadratis , in membrana , manu antiquillima, non fatis tamen. · , ,

accurate ſcriptus. Prima pagina prae vetuſtate paene evanuit , deelle etiam nonnihil in fine , fufpicor.

Quanto me beneficio obftringes , facile fentio , non facile dixerim , li tui libri ſubhdio adjutus, id perficiam ,

quod temere alias adgreflus videri potero. Sed et nos hujusmodi officia quotidie viris doctis praeftamus.

Ut autem effet ,
cui tuto .committere pollis pignus pretiofum , conſtituimus Dan. Elzevirium bibliopolam

Amſtelodamenfem ſequeſtrum , qui et mille Florenorum fumma, fi exegeris , de eo mature reddendo, Tibi

cavebit. Noſtram igitur hujusce Lexici publicationem , fi tuis opibus adjuveris , fidem et candorem , gratamque

Tuorum meritorum profeflionem in me non deſiderabis. Vale.

1

Α.

Ε Τ Υ Μ Ο Λ Ο ΓΙΑ Τ Ο Υ Α ΛΦ Α Β Η Τ Ο Υ *).

μαίνει γαρ το Αλ το άρον , γεύσου σ) δε το φαγε" και

"Αλφα πόθεν ετυμολογείται ;
πάλιν διάτι προτάσσει το "Αλφα των ετέρων είκοσι τριών

γραμμάτων και διότι αφ'εαυτού άρχεται , και εις αυτό κατα

Παρά το άλφω το ευρίσκω ή παρα το " Αλεφ ) και λήγει: ει γαρ ολογράφος και αυτό τιθής , αυτό μέν άρ7)

δηλοί το μάθε· η παρά το αλοφω ) το μανθάνω" χειν ευρήσεις ομοίως και λήγειν · (ic) ενκαρδίως δε κέκτηή )

ή παρα το άλ Φά Γεργεσινών 3), και σημαίνει , άρον ται το φ 8).

Φα ) : κατ' αρχάς προτρεπόμενον τον παίδα αραι και
τραφήναι γνώσιν την των γραμμάτων.

τάσσει 5) το άλφα των άλλων πάντων γραμμάτων , διότι Βήτα πόθεν ετυμολογείται ;

ή γνώσις των γραμμάτων βρώσις και τροφή λέγεται το Παρα το βω το βαίνω 9), εν τοις μαθήμασιν. και

δε άλφα κατα Γεργεσαίους άρον και τραφήναι λέγεται , άλλως. Βάττα ) το ίχνος,και τροπή του α εις ή βήτα. '°

διο και προτέτακται των άλλων πάντων γραμμάτων ση- δια ταύτην γαρ τα ίχνη ημών προβαίνουσιν εν τοις γραμ

Β.
και διατι προ

*) Defcripfi cx Apographo Georg. Frid . Thryllilii, guod et infra ngorúsetis, (niſi xgorú soetan.K. quanquam et alterum excu
ſervatur in Bibliotheca illuftris fcholae llefeldenſis. D. 16. Martii ſari poſle probe noverim 6) Lege γεύσαι και το φα. 7 ) ολο

1770. ( Kulenkanmp.) γράφως refcribe, et τιθής retine. Sic enim qon si Neograeci

rondiruere foleni.
Scholia Thryllicii.

8) Corrige rh 10 , ut duae liae biterae

fint quali cor vocis ała. 9) Sic Eratofibenes siru vocatus,

1 ) Ab N, Ruduit , Ρτον . ΧΧΙΙ, 25.

δεν αλφηστης και διανοητικός και ευρετικός dicitur.

Auctores Sunday2) 'Arqw , lego, quod' in omnibus diſciplinis ſecundas tenerrt

'Αλφ 3) Γερ. et Ηefychius Milelius. 10) Bira malim . Forte vox neo .

γεσ ηνων Icribe. De Gergeſenorum dialecto cogitent docii

α ) Emenda άρον φάγε , ας κατ' αρχάς -
graeca eſt , e germanica Wade , Jura , ut alia multa , detorta .

5) Malim et hic



597 5gs

Λ..

μασιν" και άλλως: Βάσσα ) κατα Δωρυείους το βυσσίον, και Ι:

λέγεται βυκιός (lie) , και τροπή του σ εις τ , βάτα και αυ- Ίώτα- πόθεν ετυμολογείται ;
τις ημείς τατών (fic) ) Δωριέων άλφα εις κάππα τρέπο

Παρά το Ίωδ δε 8) ηλεϊ ότης του νοός: διο και εν
μεν , και γίνεται βήτα" βρύσιν (lic ) 3 ) , έτές το άλφα" το
βήτα δε , καθα βυκκίον· και τούτο, προς την βρύσιν εισερ- τατελείω αριθμό του ψήφου 3) των γραμμάτων Ιώτα

προετέθη.
χόμενον, αντλεί ημίν ύδωρ της γνώσεως. Τι εστι βήτα ;

Κ.
βάσις μαθήσεως των γραμμάτων τί έστιν βάσις ; βάσις
λέγεται και η αναβάθρα 4) : ήτουν η αναβάταξις, βασις Κάππα πόθεν ετυμολογείται;

δε λέγεται και η έμβασις τινος πρός τινα τέχνην , ήν η Παρά το Καϊ *) : Καυ δε δ αιθήρ λέγεται , ήγουν το

βήτα σημαίνει δια ταύτην γαρ έμμβαίνομεν προς την μά- ουράνιον πύρ: διο και καϋμα η θερινή θερμασία.

θησιν , παρελθόντες το ά.
*) Vid . Bentleji Epift. ad Millium de Kas Orphei.

Γ.

Τι, έστι γάμα (Gc) ;
Λάμβδα 10) πόθεν ετυμολογείται;

Γάνωσις των γραμμάτων ηδύτητος , ήγουν γλυκύτητος
πόθενΓάμα και παρά το γαλα (lie) ), ο δηλοί την γευσιν της γης χάσμα λέγεται.

Παρα το λάβ · λαβ δε το δια μέσου του ουρανού και

των γραμμάτων γλυκύτητος.
Μ .

Δ.

Δέλτα πόθεν ετυμολογείται;
MtΜε (ic) πόθεν ετυμολογείται ;

Παρά το Μάν 1 ) και σημαίνει την ουράνιον τροφήν.Παρά το δαλ.9 . Δαλ9 γαρ λέγεται ο τέταρτος

ουρανός , διό και το τέταρτον στοιχείον δέλτα προσαγο
Ν.

ρεύεται , N πόθεν ετυμολογείται ;
Ε.

Παρά το Νάν, δ δηλοί τον άρτον και γαρ περαι 11)
Ε πόθεν ετυμολογείται ;,

ναν τον άρτον, λέγουσιν. διο και ένιν 3 ) εν τώ αρότρων

Παρά το ε ) το έειν και φωτίζειν τας πέντε αισθή- σιδήριον , ως ένεύον , ήτοι αρτόδουλον.
σείς ημών , εξ ου και έως το φως .

Ξ.

Ζ.
Ξ πόθεν ετυμολογείται ;

Ζήτα πόθεν έτυμολογείται;
Παρα του ξιφιαίου αστερος κατά μίμησιν γαρ εκεί

Παρά το ζει9 7) . ζελε γαρ λέγεται ο έβδομος ουρα- νου γράφεται.

νός. διο και τα γεννώμενα βρέφη τώ εβδόμω μηνί ζώσι
Ο .

μη βλαβούμενα.
ο πόθεν ετυμολογείται;Η.

* Η τα πόθεν ετυμολογείται ; Παρά το όειν 14) κυκλοειδως . Όειδον 5) γαρ τον

Παρά το ήθ , ο δηλοί το σχήμα, εξ ου και ήθος ουρανόν λέγομεν είναι, ήτοι κυκλοειδή διο και το ο
τως εκλήθη, ως κυκλοειδές και αυτό τυγχάνον.

και ευκοσμία.

Θ . Π.

Θήτα πόθεν ετυμολογείται; Π πόθεν ετυμολογείται ;

Παρά το Θύθ : Θωθ δε λέγεται το πέταλον των Παρα το πιάδας έχειν , ήτοι ποιητικα (5) κέντρα.

παλαιών ιερέων . Πιάδες γαρ αι αυτού γραμμαι λέγονται.

..

1 .

λ

1) Lege βάσσα κατα Δωριέας , vel etiam βάσα ex βησσα, έω , δια το εειν. έω illud άχρηστον eft. Indle εύς ο καλός ,

ο κοίλος και ένυδρος τόπος λέγεται, pro quo ap . Homerum βήσος forte ipfum εύ. Ιpfa tamen του ε derivatio fatis violenta eft , ut

etiam legitur. βυσσίον vero c βυσσος delexum. βυκίον poculi
genus eft . tum βάτα lego. 2) Corrige, το των οριέων αλφα pleraeque etiam reliquae. 7 ΜS. ζ ,.

2) ,
7) In MS. 329, quod $819 . saidselg ,

εις ήτα τρέπομεν. Error ortus ex fimilitudine fcripturae li- Seut legi poteſt. 8 ) Legendum fine dubio , παρά το κωδ.

brariorum η et * , quae etiam in antiquis elitionibus aliquando Ιωδ δε τελειότης του νοός. 9) Rectius της ψήφου. Verte

ſuum obtinet locum . Porro , quia in Ms. exprelle xánna legi. locum : Undeetiam inter perfectos calculorum numeros Jola
tur , antiquior haec etymologia (altem eſt ſcriptore fuo , qui in primum prae reliquis literis locum tenec. Perfecti illi numeri

ſunt 111 A HX M. ex his reliqui numeri imperfecti componuntur.

frontifpicio folii fcripfit , εγεννήθη η κόρημου χελλου ημέρα δευ- 10) In ΜS. λάμδα : an λάβδα derivationi convenientius ?

τέρα εις την κή σεπτεβρίου * ) τμγ' του Χριστού . Numerus Anil- 1 )Lege Μαν • intelligit Manna. Sia Exod. XVI , 31. επωνόμα
lenarius omillus. Vixit igitur librarius , live poſſeſſor libri , qui σιιν το Μάν. 12) Πέρσαι fcribendum fufpicor . 13) Lego

eundem etiam perfcripfit , anno Chriſti 1343. 3 ) Nili neo- sj iv, vel etiam úvov, quod neograecum pro uvíos ponitur. Etmox
graeci quid lateat, quod non puto , βρύσιν σύνες, vel βρύσις έστι, ενευον . 14) Puto fictum verbum ,, comicum faltim. 15) Αη

corrigendum eft. Εt mox βυκίον. 4) Frequentius occurrit ondov vel wndóv . ſed rectius eſt Woredz, faltim derdñ, ab óż , quod

είτουν. ftatim poli malit quis forte αναβάσταξης, ego ανάβασις dicitur παρατο ωωδες σχήμα το περιτραχήλιον, quo in vefta
caſtigo , niſi tamen recentior idiotismus inter dicat. 5) certe caput inſeritur . 16) Forfan ποιά τινα πιάδες graecis frint

Aripa eſt forbitio Rabbinis , a ſenrine N9: hauſt. Sic lcri- calcaria illa , quae trausverlae ſuperiori hujus litterae irabi appli
benduin , yupia: nec tamen ideo pauc unica liquida { cripſerim cantur , per perpendiculuın.
cum auctore. To Aca unde lit nefcio . 6 ) Lege παρα το

Pp 2

η in ΜS . εις τκή σεπτεβρίτης& τμγ του κυ Cogita amplius .
χη
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Ρ . Φ.

Ρω πόθεν ετυμολογείται ; Φ πόθεν ετυμολογείται ;

Παρά το ρέειν την αυτού γραμμην κάτω . Παρά το Φαεινώς γράφεσθαι αυτό , ώστερ φωτ

υπτόμενον 3) παρά τινος .

Σ.
Χ .

Σίγμα πόθεν ετυμολογείται ; Χ πόθεν ετυμολογείται ;

Παρα το κείσθαι 1) αυτώ ως περση μαίαν πλαγίας " Παρά το χέεσθαι αυτό ένθεν κακείθεν .

ήτοι ως φλάμoυλoν κείμενον .

Τ. Ψ πόθεν ετυμολογείται;

Τα πόθεν ετυμολογείται ;
Παρα το ψιακώς 4) γράφεσθαι αυτό και μιμείσθα

Παρά το τωρ , δ δηλοί το αγαθόν . τας του αυτού ψιάς.

(c)Υ.

Ω δε ω το μέγα, διπλασιασμός του και του ο μικρού,
Υ πόθεν ετυμολογείται ;

διο και μέγα εκλήθη. Έδιπλασιάσθη δε προς αναπλήρω

Παρα το υακός 1) κείσθαι αυτό , ήγουν νεφελιακώς , σιν των είκοσι τεσσάρων ωρών του νυχθημέρου.

ώσπερ ύδατος πλήρες . Explicit Etymologia Alphabeti.

2 ) Scribo , αυτό ως περσικήν σιβύνην πλαγίως - vel later fc αυτού in mendo cubaret. Si hoc non eft , inepte dixit auctor,

aliud , quod nunc non exputo , donec latius de flammulo conftet. 4 dicitur , quia ut fi ſcribitur; û dicitur quia vaxws, ut ulci
2 ) F. υαδικώς , vel υδατικώς. 3) Scribe oπτώμενον. 4) An bitur. Videas graeculum lemper puerum , 'Sed abſtineo .

ψιατικώς legendum , vel potius ψιαδικώς , et poftea ψιάδας ?' fed

ad m.The y lliti u s Lect or i

Deſcripfi bona fide e codice Biblioth. Paullinae Lipiae A. C. 1714. a. d. 26. Maji. Potuillem

plura in notis addere , ſed , quia pleraeque derivationes ineptae erant, refutatione illas indigere

haud arbitrabar.

+1



EXCERPTA A PIONIS GLOSSARVM

Η Ο Μ Ε R Ι C Α R V Μ.

€ 36 α

e

EX CODICE DARMSTADINO , QVI EST BO M B Y C.

SA E C. XIV. X V. X V I.

Υ.Α. 321f (. 203. X

Α ΠΙ Ω Ν Ο Σ Γ Λ Ω Σ Σ Α Ο Μ Η Ρ Ι Κ Α.
1.Κ .

ef. de Apione , Homeri illuftrillimo interprete Fabricii Bibliothec. Graec. I. p . 331. vid. Tom . I. pag. 50t. ed.

Harleſ. ibique Ruhnkenii et Viloifoni fententias. Adde Baftium in additam . ad Gregor. Corinth. ed . Schaefer

p. 891. et praecipue 894. ( Not. cf. potiffimum eos locos Apollonii in lex. Hom . in quibus citatur Apion.

vid. p. 767 fq.ed. Tollii. (Creuzer.)) Up.1716
ols

Το α βραχύνεται και ψιλούτου εν δε) συνθέσει ή κηρού.κηρού. αμήχανος, δ: το κακομήχανος " ή μαλά δή κακό

και σημαίνει : δηλοί γαρ στέρησιν , εν τώ αλήμος : άκικής τεχνος, αμήχανος , δς δόλος ήρη και το απροσμήχανος

α αθάνατος" δηλοί δε και το ομού ως άκοιτις : άλοχός " συ δ' αμήχανος έπλεν 'Αχιλλεύς και συ δ' αμήχανος εσσί

ο αδελφός". ίσον γαρ , τα ομόκοιτις ομόλεχος ομάδελφος γεραιέ. και το άπορος , οίον ήτοι μεν όνειροι αμήχανοι

δελφίς γαρ ή μήτρα. δηλοί) και το πολύ, ως εν τω άκριτό μυθοι 4) και το δεινόν και τοχαλεπόν. ένθα κε
τα αχανές 3 εστι το πολυ κέκηνός και άξυλον το πολύ- λοιγος έην και αμήχανα έργα γένοντο αμόνειν δύο , το
Ο ξυλον. δηλοί και το Τσον·οίον , Δι? μήτιν ατάλαντον βοηθείν ως γαμβρώ αμυνόμενο και το απείργειν και απο

ή και αταλαντον " Αρηϊ, δηλοίκαι το συνεχές , οίον αζηχές" τρίβεσθαι" ως αεί παρμέμβλωκε και αυτού κήρας αμύνει.
μεμαθει ακούουσαι όπα αρνών. δηλοί και το δυσειδές ως αμφις, στ: το χωρίς ως ου γαρ έτ' αμφίς Ολυμπία

γ' εν τώ, άχνημος " ασκελής. και το κακόν ως άφωνος :Ιοδόμετ' έχοντες και την περί : ως αμφ' αγαθών θερα

άστομος : απρόσωπος δηλοί δε και επίρρημα σχετλιαστι- ποντα ποδώκεος Αιακίδας και το εξ εκατέρου οδον , αι

κόν» οι αι δηλω ) , ίσον το , φεύ άθλιοι . άλιος τρία το δοιαι Διός αμφίς και το εκτός ως αμφίς οδού δραμέ)

θαλάσσων » και το μάταιον " και το κύριον όνομα. αλος, την και το αμφότεροι", ως αμφις αριζήλο. και το δι

δύο : το του εσθιομένον όνομα " ως πάσσεθ' αλός θείοιο ' χογνωμονείν ως τόδ' άμφις Φρονέoντε δύο Κρόνου υιέε

και της θαλάσσης, ώς ανέδυ πολιής άλος ήτ' ομίχλη. κρατερώ. αμφοτέρω β σημαίνει: αμφότερον και αμφο
άλσος β ' τον σύνδενδρον τόπον και το ιερόν. άλωή, τέρους. αμφότερον δύο σημαίνει κατα διττόν τροπον ως

τρία σημαίνει: ή την άλω, ως ιερας κατ' άλωας , ή την αμφότερον βασιλεύς τ' αγαθός κρατερός τ' αιχμητης και
αμπελόφυτον και δενδροφόρον ως ουδέρα ίσχει αλωτων όνομα κύριον · αυταρ έπειτ ’ Ευρύβαντα και αμφοτερον

ή το σιτοφόρον χωρίον ως εν τω πολλα κακα έρλεσκεν εξενάριξεν. άναξ δύο σημαίνει το βασιλεύς ως άναξ
«ίθων οίνος αλωήν. αλαπάξαι δυο : το εκπορθήσαι 20ανδρών Αγαμέμνων και δεσπότην· οίον αυταρ εγω οίκοι

ως Ιλίου εξαλάπαξε πόλιν , ή εκκενωσαι ως νέων δ' αλά- άναξ έσομαι. ανηρ σημαίνει ε ' ' τον ανδρείον ως άνδρα
παξε φάλαγγα. αλείψαι β ' τό ,σε χρίσαι ελαίω και το μου έννεπε μούσα και ανέρες έστι φιλοι και τον γεγα ."
πηλώ και κηρώ. αμειβόμενος και σημαίνει το αποκρί- μηκότα οίον ανήρ ή “ Ρέρες έστι φίλοι και τον γεγα

,
νόμενος τώκαι λόγω τονδ' άπαμειβόμενος προσέφη και το έχοντα και μιν έφην έν ανδράσιν ούτι χερείω και τον

κατα μικρόν τι ποιείν 3): οι μεν άπαμειβόμενοι φυλακας άνθρωπον άνδρες κίκλησκον καλλιζωνοί τε κυναίκες. άνευ

έχoν και το εναλλάσσειν ως προς Τυδείδην Διομηδεα θεν β ή το πόρρωθεν , ή το χωρίς. ανίηει, ε ' το

τεύχε' αμειβε . αλοιφή , τότε ελαίου , και πιμελής και αναπειθειν ' το εκ δεσμών λύειν το γυμνούν το εκδέρειν .

1) Leg. οίον α δειλοι vel αι δειλοι cf. Schol. Ρlaton. p . 134. Ιon . Lex . Ηom. p . 96. ed. Toll. επι του. (Creuz.) 5 ) κατα

Ruhnken. cf. Apollon . lex. H. p . 1. Damm. lex. Ηom. p. 1. et μέρος. (Creuz.)

Euſtat..pad Odyſ. XIV, 363. p . 549. Bal. (Creuz :)
4) Ody. I , 56ο. cf. Appl. Les. H , P. 168.

2) Apol- ibiq. Toll. ( Creuz.)
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το παρορμάν: η μάλα δή τινα Κύπρις αχαιϊάδων ανιεϊσα, την μοίραν. και την γνώμην αίμα β . το γένος και το

αντί του αναπείθουσα . ωςείπων , δεσμών ανιειμένος σύνηθες. αεί, το διαπαντός και το κατ' ενιαυτόν και

ηφαίστοιο κόλπον ανιεμένη , αντί του γυμνούσα αίγας το κατά τινα χρόνον συνεχώς. άψ εις τονπίσω ή πά

ανιεμένους αντι του εκδέροντας. απάνευθεν β. απωθεν λιν. αινώς το δεινως. το άκρως" το οικτρως. αίνος, έπαι

' νον γνώμην παροσμίαν πόλιν. αιών, ο μυελός. η ζωή
και χ ως άζετ ' έπειτ ' απάνευθε νεών ήγουν και απω- το σύνηθες. αιχμή β. την επιδορατίδα και την μάχην.

αιολον, το ποικίλον και το πολυκίνητον · και το κύριον.

θεν , πολλον γαρ απανευθε μάχης ειρύατο. ( χ. in mar άκμενον , το ακμαίον " και το άγευστον. (in marg. ση

gine appictum unde in textum recipiendum igno - παρά μαξίμω το αίολον το σημαίνον κίνησις προπαροξυνόμε
dam indicatur ). αντυξ δ : της ασπίδος , η περιφέρεια .,

ή του άρματος περιφερήςράβδος , αφ' ής συνδούσι,τη θεριών τον λαμπρον.τον πυρρον καιτον μέλανα αγα
τονον παρά την αελλαν εξ ου και κοριθαίολος) αιθοπα, τον

marg. corr. δέουσι)τας ηνίας και το της ασπίδος έξω. σασθαι, θαυμάζειν· Φρονείν μεσείν. αγέρωχον , έντι
θες περικείμενον· δ λέγεται ίτυς . πυμάτηθει ασπίδος

ομφαλοέσσης εξ άντυγος ηνία τείνας: δηλονότι , εκ της δρείαν και όνομα κύριον , άγαμόν , το λαμπρόν και το
μον' και πρoύνεικον. αγαπήγορα , αγαπώντα την αν

πρόσθεν περιφερείας. δοιαι δε περίδρομοι αντυγες εισίν θαυμαστών και το δεινόν και το μεγαλόφωνον. άδηλον,
άρα σύνδεσμος συνήθης · ουκ άρα σοίγε πα

της τε φίλοςκαιαντί του δή ένθ' άρ' οινίζοντο καρη- κουφίσει μετεωρίται: βαστάσει" και απελάσαι. αεικέ
το άδηλοποιον και το άξιον άδηλον γενέσθαι. άείραι,

.

κομόωντες αχαιοί: ανοιδος και σημαίνει τον θρηνητήν λιον, ευτελές σκληρον. αΐειν 1) , ακούειν αισθάνεσθαι:

τον κιταρωδον τον ποιητήν · τον ωδόν . απειλήσει και το
γιγνώσκειν. αιδεισθαι εντρέπεσθαι και επιδέχεται μετα

οργίλως επαγγέλλεσθαι (Cod. επαγγέλεσθαι το καυχά 20αιδούς. αήριος, αψυχοποιός και άνευ θανατηφόρου μοί
σθε. το υποδέχεσθαι : το δεητικώς εύχεσθαι. άρα , .

"ευχήν κατάραν "βλάβης , δεήσιν . αρεαιοι ασθενείς μας. αλαν, όνομα πηνής και ήρωος και την γην." αζε
, . αρεαι δ. ασθενείς σθαι, γ. εντρέπεσθαι σέβεσθαι ψιλώς σημαίνει το ξη

λεπτα.: στενα !. άρης 3 : τον δαίμονα τον πόλεμον ραίνεσθαι. αμέγαρτον, β . το εντελές και το άφθονον.

τον σίδηρον την εις πόλεμον ορμήν: το τραύμα το εν αοιδην , ώδην. και φήμην. αντικρυ ( in marg. αντικρύ ),

ψυχή κατάστημια τον θάνατον. άρες ώρες βρoτoλoιγέ, ε: το κατευθυ. ή εξαναντίας ή ταχέως· ή ολοσχερώς,.

επί του δαίμονος. θεράποντες άρηος επί του πολέμου, ή το διαμπαξ. άατον, το πολυβλαβές: το αβλαβές το
' ,

ένθα μάλιστα αφίφοι μένος όβριμος αρης ή εις τον πό- βλαβερον και το απλήρωτον. αβληχρον , το αβιάστoν
λεμον ορμή ένα γένετ' αρης αλεγεινός" , το τραύμα και το ασθενές. άλιτεύειν, πλανάσθαι ή απαιτείν . αιχμη
γνωστόνένα μεγάροισιν άρηος αλκτήρα γενέσθαι. έτιτον της · ο γενναίος ο μαχητής.. αργαλέον, το δεινον το δυνα, .
θάνατον. αργύριον και την ύλην και το καλον και το

3οτόν το χαλεπόν. αεικές , το δεινόν : η ευτελές. αλκήν,
λευκόν και το διαυγές και καθαρόν. , την μεν ύλην, αργυρεον, χρυσέοισιν αορτήρεσσιν αρηρός " το καλόν κλπ. γ δύναμιν μάχην βοηθειαν. αυλήν , τον σταθμών των

προβάντων και οικίαν και σπήλαιον. αΐνυσθαι , β ::

μεν αργυρότοξ , δς χρύσην αμφιβέβηκας το λευκό , άρ- αίρεσθαι και συναθροίζειν. (in marg. και όνομα τόπου )
γυρόπεζα θετις το δε καθαρόν και διαυγές, ποταμός έγχίαλον το παράλιον, και κύριον. αρτύειν , σκευάζειν
αργυροδίνης. άρμα δ: το όχημα των ίππων και το επιβουλεύειν τελειούν. αμβροσία 2) , το θείον βρώμα:
συναμφότερον · το όχημα δηλονότι και τους ίππους και και το βριο μα απλώς και το ηδυ και το εύοσμον , και
πόλις βοιωτίας και τόπος εν αθήναις. αδινον ε '

την θείαν.

αθρόονηύτ 'έθνεα μελισσάων αδινάαν. και το οικτρόν δίσαντες.
αιπυ , και το υψηλόν , και το δεινόν και

αδιναν στοναχήσει ( lic) και το , ήδέων σειρήνων αδι- ακιονότερον , το ασθενέστερον· και ευτελέστερον , εύμορ
άκουάζεσθαι , το ακούειν και αισθάνεσθαι .

,
,

νέων και το πυκνον και ισχνόν αμφ' αδινον κήρ " και,
4οψότερον. αμεμακετον , το μέγα και ακαταγωνιστον. αν

το ήρεμα" έδινώς ανενήκατο. άσαι σημαίνειτο βλάψει τιβολήσαι, ύπαντήσει και εις μάχην ελθείν. αμάχμένον ,
άσε με δαίμονος ατσα κακή. άτη , την δαίμονα και την

βλάβην ηδ' άτη στενερή τε και αρτοπους και Ζεύς με εστομωμένον και οξυνόμενον . άκμονα, β · το σύνηθες

μέγα Κρονίδης ατη ενέδησε βαρείη . αστράγαλος γ', το εν και βάρος απλώς. αγκλίναι, και ανοίξω ακέων , ησύ

τώ σφυρώ και τον σπόνδυλον απλώς και παιστικών βώλον, χως και ησυχάζων. αγανον το προσηνές και το αβία

αύτας το ματιαίως και το κενώς και το ομοίως , και το στον αλέα ή δερματίν. αρεσθαι, λαβείν τιμωρείσθαι,
προίκα και δωρεάν και το άνευ προφάσεως. αύτη , την αντικαταλλάσσεσθαι. αστεροεις , ο αστέρας έχων και

μάχης και την βοήν: άταρ , ευθέως και ταχέως και λαμπρός. άλτο ήλλατο: ώρμησε, αφνειος και πλούσιος :

ρόλας. αφροδίτη, την δαίμονα και την συνουσίαν..αγορά , και ο εκ. της αρνείτιδος λίμνης. αλόων 4) β , οδυναμε

τον τόπον της εκκλησίας και το πλήθος και την βουλήν'scνος και γαυριών.5ονος και γαυριαν. ακτή β : το κάταγμα του αλφίτου
και την δύναμιν και την δημηγορίαν και τους τόπους των και ο αιγιαλός : αχρείον , διαστρέψει την όψιν και το

αινιων, τας αγοράς. άχναι β · το λεπτόν του αχύρου και , μη εκουσίως. αμφορον , το κακόμορον ή την άμοιρον.

τον αφρόν. αγγελίη , δ: την αγγελίαν " τον άγγελον τον ατρεκές, γ' το μονον , το πολυ το αληθές αντιάζειν , β :

πρεσβύτην την απόκρισιν. αγχιολος και το σύνεγγος , οιαι το μεταλαμβάνειν . και το υπενταν. απάλαμνος , απει

το μετολίγον. αγων,την σπουδήν ,και τον τόπον και το ρος : η αμήχανος.. αιρήσειν , λήψεσθαι. η πορθήσειν.

άθροισμα. αγήνωρ , όνομα κύριου και τον ανδρείον" και [Β] βέλος ε σημαίνει το έκ βολής τραύμα '' το παν εκ

τον υπερήφανον. αγορούειν το επ' εκκλησίαν λέγειν. ανηρ χειρος αφιέμενους την οδύνην την ακίδα : το τοξικο »

τρία το σύνηθες και το σκότος και ομίχλη. άγη, κατά- βέλος. βρότος το άμα κάνει αίμα εκ πολέμου γινόμενον

αγη. και κατεπλάγη. αεθλεύειν το αγωνίζεσθαι και το βροτος , άνθρωπος φθαρτός. βωμος την βάσιν απλώς :

ταλαιπωρείν. αυσαν την ειμαρμένην " και το καθήκον και6οκαί εφ' θυσιαζομεν. βάλλειν το αφειναι και το επι

το

9
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1 ) Ody. Σ , Ι . (Creuz.) 2 ) Apollon. L. H. p . 97. ( Creus.) 3 ; Apollon. L. H..p. 69. ( Creuz .)
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τυχεϊν . βησσαι, οι βάσιμοι τόποι και οι κοίλοι και ελαύνειν: κωλοτεϊν , πληρούν. ελίσσετο , έστρέφετο ελι

όνομα πόλεως. βίος , ζωή ουσία ύπαρξις , βιος , το

τοξον. βοη , φωνή και η μάχη. βουληφόρος, βασιλεύς τάνευειν. εξερεείνων , ζητών ερευνών (ic) . • ερίζειν ,

ή ηγεμών βείομαι · βιώσομαι επιστρέψομαι. βοάγρια, αμιλλεσθαι" εξισούσθαι. έρκος, τειχος Φραγμα " στόμα .
ασπίδα εξ ώμοβύρσου. βολή , άφεσις και λαμπηδών. αφάλειας και δικτύου είδος. έσπερος η οψία και ο

βράχε , ήχησε και εκραύγασε. Γ γλήνη κόρη και αστήρ. έται οι φίλοι και οι πολίται εντέλλεσθαι ,

κόρη οφθαλμού και κόσμoυ είδος. γλαφυρή, ποικίλη• προστάσσειν , απειλείν ετιταινεν ανείλκεν παρετίθει

και πόλις θεσσαλική. γούνατα , το μέρος και η δύνα- ανέτεινε. εύρος , πλάτος : η απηλιώτης. εύτε , ηνίκα "

μιας και από μέρους το σώμα. γόνος , η γονή " και ή και καθάπερ. έχειν επί του κρατείν τη χειρί έγχος

, ηεπιγονή και απόγονος. γνωτών , τον αδελφόν και τουςέχει τάσσεται δε και επί του κτάσθαι και επί του
εύγνωστον γουνούσθαι το λιτανεύειν » και τον απτόμενον ελαύνειν και επί του οικεϊν · και επί του συμβιούν :

του γόνατος. γέφυρα η διάβασις και τα έσχατα του πο

και επί του επιμελείσθαι· και επί του κατέχειν " ουκλέμου. γαστηρ, όλον το κύτος " και τα έντερα. γράψας, έχε νήδυμος ύπνος και επί του δύνασθαι . είο, εαυτού

το σύνηθες και το ξύσας. γραίας , της πρεσβυτίδος και εαυτής και ουδετέρως. επάλυνεν: ελεύκανεν · ανέπασε.πόλεως βιωτίας. Adios , απο του διος έχων το γέ- έκπαγλως, ισχυρώς φοβερώς. έλαιον το συνηθες " και

και ο αγαθός και ένδοξος και ο μέγας και πολι- το μύρον , έστόρησε, έστρωσε" και γαληνην εποίησε.

στής. διαιτρος ο μάγειρος και ομεγιστής. δημος οόχλος έθεενέτρεχε, περιείχε. έθεν ,εαυτού. είρετο, ήρωνκαι " :
óδημος ο επίπλους " η λίπος απλώς. δαφοινος , ο πυρρός :

τα ή έλεγεν. έλικας , τας ελισσούσας και κόσμιον τί ,ο μέλας: ο Φόνιος. " δεινός ο φοβερός. δαίω το καίω και εσθλα , αγαθά ή ακρόδρυα. έοικε , καθη* (tic),η αμοί

ή

το μερίζω. δεύεσθαι, βρεχεσθαι. δέεσθαι , επιδεϊσθαι.20ωται. εσείοντο, εδίωκον ώρμων ηκολούθουν απεβόων.
δείλαιος ο άθλιος. δαμασον υπόταξον πραϋνον φόνευ- ελέγξει , ατέλεστα ποιήσαι" ή ονείδει περιβαλείν έστι:

:σον. δόρυ , πάν ξύλον και το όπλον. δαίμων , παρ' έλ- χόωντο , διετάσσοντο εις μάχην η επορεύοντο .

έρρε :

λησι θεός · τυχη ειμαρμενη , θανατος και κακοποιός : φθείρου εφέπει" διοικεί εκκλίνει πλήσσει. επηετα

'
δεδμήσθαι ακοδομήσθαι και υποτεταχθαι και δεδομέ. νον και αδιάλειπτον μέγα.

·
σθαι και ανηρήσθαι" και το την γυναίκα υπεζευχθαι. έπαυρεϊν άψασθαι , και απολαύειν. εφύρη ήΚορινθος

έλος , και καθυγρος τόπος.
.

δειρα και τραχηλος και τροπικώς τα άκρα των ορών. και πόλις θεσπρωτίας.

διΦρος το όχημα και το εφ' ου καθεζόμεθα. διερον, εέργει, χωρίζει κατέχει αποσοβεϊ. επικάμψαι, επι
έφθιτο , ανηρέθης, ανήλωτοι.υγρόν. διατμήξαι , διανύσαι διαχωρίσαι . δεσμος το σύν- κλάσαι και πείσαι. εερση, δρόσος και τα νεογενής

ηθες και ήλος. διώκειν, εξωθειν ταχύνειν και μετα- είσης ομοίας ισοτοίχου: ισομοίρου. εσθίειν, τρώγειν' η
διώκειν . όμως υπηρέτης και ο δούλος . δησαι ,

δεσμώ30αναλίσκειν. εστίην οικίαν.

έμπεδον , ασφαλές βέ.

περιβαλείν και βλάψαι . δημότης και η μάχη , η επισυμφο- βαιον " ακίνητον. ελαφρος , κούφος " ευκίνητος και

ρα η προκηρυχθείσα. δαίς η ευωχία και η τροφή. διέ- πράος. έρύσαι ελκύσαι . εγείραι, παρορμήσει και έξυπνα και

forror !
πειν, κατορθoύν πράττειν και διέρχεσθαι διαπρύσιον, αν και διεγείρει. Ερωη , ορμή όποχώρησις και παν

Χίσσι

από πέρατος επιπέρας διεληλυθός» και το εξάκουστου σις. Η αρχή του ζ. ζωή 2) , το σύνηθες και η περιου
δύσασθαι, ενδύσασθαι , κατελθείν και υπελθείν. δίνας σία. ζόφος , η δόσις» και το σκότος. ζυγος, το υποζυ
συστροφας υδάτων και τα έντερα. [E ] ένθα , επίρρημα γίων , το υποτιθέμενον τοίς τραχήλοις επί νηός και
χρονικών και τοπικόν. ερέων ζητων λέξων απαγγέλλων, επί κιθάρας. ζωγρει, ζώντα φύλασσες και ζωοποίει.

:φέρων. έπει , γ' το σύνηθες και το ότε και αφ' ού. ζωμα , το περίζωμα και όλος ο θώραξ, ζώνη ζωστής:

έρις η φιλονεικία και δαίμων τίς.

περί την έραν και των γυναικών, περί το έριον και η4οθώρακος χαλκός και ζω μα και θώραξ.έργον τα γεώργια, μίτρα: ο τόπος καθ' ον ζωννύμεθα. ζωστήρ και επί του
εν πολέμω πράξις. ευχωλη, η δεητική ευχή και το μονα σημαινει και το λυκόφως από ανατολής μέχρι

καύχημα. έμπης , όμως και ομοίως. έρθειν , πράττειν, μεσημβρίας και τον ανατολικόν τόπον και τον όρθρον:

θύειν. έγχος, δόρυ ξίφος. έ , αυτόν· ' αυτήν , αυτό, και τον μεσημβρινόν τόπον του κοσμου και την ημέραν

επίστασθαι, το κατ' επιστήμην ειδέναι και το είδέναι και το ταύτης φως. ήβη, η ακμή και όνομα κύριον:

απλώς εταίρος, συνεργός φίλος. έργματα οχυρώματα " ήμα 3) , άχυρα ή εφόδια βρώματα. ήλασε , το σύνηθες:
στηρίγματα. ελεϊν · λαβείν άρξασθαι , και συνυπακουο

μένον των άλλων προθέσεων ανελεϊν , καθελεϊν σημαί
και απήλασε έπληξεν εχάλκευσε· ώροξεν· ώκοδόμησε"

νει και το εκπορθήσαι. έναρίζειν, φονεύειν. σκυλεύειν εποίησεν : εκωπηλάτησε . [Η] ηλεκα εριουργικών εργαλείον :
αφανίζειν. είσασθαι, ομοιωθήναι φανήνα: προσποιήσα- και τα βέλη. ηνίοχος , και τα ηνία έχων και κυβερνή

:
σθαι (in marg. είσασθαι corr . pro ελάσασθαι , quod etsoτης. ήπειροςκαι η γή απλώς, και η χώρα θεσπρωτίας
incontextu) διελθεϊν ορμήσαι γνών και δόξαν άψα, ήμονες αιγιαλοί και πόλις αχαϊκή. ήνωπα, λαμπρον και

σθαι γενέσθαι εικασθήναι. εύχεσθαι, αιτείσθαι τι δε όνομα κυριον. ηφαιστος ο δαίμων και το πυρ. [ Θ ] θαυ

ευχής καυχάσθαι. ευναςκοίτας αγκύρας Εβραχες και μάζειν το σύνηθες καιτο θεάσθαι θυμός , ε σημαίνει
. , σ ' :

:
ήχησε εφώνησε" έλαμψε: Εθελε έβούλετοδύνατο: ψυχήν οργή κίνημα" τινός επιθυμια” επιλογισμός :

'
έθηκεν εποίησε ανέθηκε' εκάρπωσε. ευθυς επευθείας συνειδός. θηβαι γ' της βοιωτίας της κιλικίας της αι

εξεναντίας. είμι πορεύομαι. είμι το υπάρχω. εισεν, γύπτου. 9ι;
.

. γύττου. θις σωρός και ο αιγιαλος , θέλγειν , τέρπειν
ίδρυσεν ή έδρασε , εξ ου το εκάθησε. είσω , έσω· αντί απατάν καταπονείν. θέλειν το βούλεσθαι και το δύ.

της εις προθέσεως. εΐως , το έως και όπως. ελάαν, νασθαι. θοον το ταχύ οξύ ανδρείον : μέλαν. θρoον ,

>

Κως , την δαί

.

Σ1) Refpicit Odyſſeam 2 , 360, caeterum cf. Apollon. L. H. Bal. Apollon. Lex. Hom . p . 328. 'Schol. Harlej. p. 124. Lipl. ibiq.
p. 560, adde Valken. opuſcull. II. in_fcholiis Leidenl. (Greuz.), Porſon., qui altero loco"(1X ,212. item dilyllabain ole dicit :
2) Odyf. ΧΙV , 100. α 208. ibid. Εuftath. ( p. 533. 44. Βaf.) (Creuz.)
(Creuz.) 3) Ody1. Β, 41ο. 1. ix.) 212 , cf. Εuftath . p. 95 Icq. adde Odyll. Σ , 84.

4) Odyll. A, 162. Ι , 90. cf. Apollon. L. H. p. 334: :
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Φυτόν · πόαν πόλιν. : θείον , ποτέ μεν το υπερφυές: μέρος του θώρακος και του χιτώνος. και της θαλάτ .

ποτέ δε το είδος. θαλιώ (in margine θαλία ) , η νηρηί- μου και φωνής είδος τι γινόμενον εν ταις κυνηγίαις.
της. κασίγνητος , αδελφος , ανεψιός.. κέλαδος, ο πόλε

δος όνομα ή ευφροσύνη και τρυφή. θρήνους μέρος της κεκορυθμένος , ωπλισμένος εστομωμένος. κωφών, αδρανές :
νηός ώ επιβαίνουσιν οι κυβερνήται και υποπόδιον θές ή τοαναίσθητον· ή τομη κινούμενον υπό ανέμους.
ρεσθαι , καίεσθαι· θερμαίνεσθαι. θελκτήριον , εν ω τιςθέλγεται και τερπεται . θάλαμος, ηοικίαόλα και τις χήσατο, εύρεν η κατέλαβεν( corr. pro κατέβαλεν).

" οι

κος είς. θαμίζειν ποκυάζειν συνεχές τι ποιεϊν θέμις εκλέξασθαι διανοηθήναι: διαλεγεσθαι1). λέβης το μα

(in marg. λ). [ Λ ] λέξασθαι, κοιμηθήναι : κατακλιθήναι

η δαίμων και η δικαιοσύνη. Τρις ή δαίμων και η εν γειρικών αγγείων και το χέρνιβον και το χέρνιπτον.η
ταϊς νεφέλαις. [ , :

περιτιθέναι προβάλλειν.

τολιαρον , χλιαρόν: ηδύ λαμπρόν. ληίζεσθαι, κακοποιή.

Σκω , ικετεύω παραγίνομαι. σαι τι, ή κτήσασθαι. λιπαρόν , το εύσαρκον και το δε
ιαίνεσθαι , χαίρειν · ήδεσθαι. Ιωή, Φωνή: πνοή , φλοξ. έλαιο και το πολυτελές και το πλούσιον. λώβη 1 ) ,

άθι πορεύου· παραγίνου · ίον , το άνθος το μέλαν. αισχύνη : ψεύδος " ύβρις » τιμωρία. λευγαλέον , δίυγρον :

νεύρον δύναμις. ίσαν , επορεύοντο» έγινωσκον. ίσον ,

όμοιον εξίσου και κατα συγκρισιν· φθιμος, ισχυρόψυ- ελεεινόν ολέθριον. λιγος, οξύς τη φωνή: η δυστυχής.

χος και δυνατός. ιαχεϊν , βοών : ηχεϊν. ιέμενος προ- λίμνην , την θάλασσαν , τον ωκεανόν και το σύνηθες .

θυμούμενος ορεγόμενος. ίαας , ο λώρος. ιαύειν , κοι- λοχος , ή ένεδρα και τάξις πολεμική. λυκίμ , β' της·

μάσθαι · έπαυλίζεσθαι· ίφι , ισχυρώς προηγουμένως. μεν γαρ σαρπηδών της δε , πανδαρος υπήρχε. λάαν,:
,

ηρίου , το ξύλον της νηος αφ' ου αι σανίδες προσαρμό- λίθον. λεπτη , ισχνή και ασθενής βαθεία • στενή.

ζονταιή το κέρας και αυτός ο ιστός: (in marg. κ) κρείων λεύσσειν , βλεπειν· βουλεύεσθαι. λευκόν το κεχρωσμέ

ο βασιλεύων ή ο αφηγούμενος των οικετών ή κύριον,ó νον ' και το διαυγές. και το καθαρόν και το σαφές.

κρέων πλεονασμώ ή το κρεοδόχον αγγείον. κρήδεμνον , Μ μολπη , ώδη παιδια. μήτις , (in margine μ) ή , βου

επί των λη , μιαίνεσθαι , αφραίνειν· και οξέως πολεμείν . μαργος,

το πώμα , το περί τον πίθον και το περίβλημα της κε- άφρων και ακόρεστος. μενεαίνειν, λειποψυχεϊν· ή προ
φαλής. κούπαι αι λαβαι ξίφους ή μαχαίρας ή άλλου θυμείσθαι· ή χολούσθαι. , μήδεα , βουλεύματα ή τα

τινος και αι των ερετών και πόλις τίς. κύμβαχος , ο γεννητικά μόρια . μέγα το καθ' εαυτό μέγα , και το

επί κεφαλής κείμενος και ο λόφος της περικεφαλαίας. μεγάλως» και το κατα ηλικίαν εξαίρετον. μοίρα 3) δ εί
κλήρος, ο βίος το λαχείν , αι ψήφοι. κόσμος , επί του μαρμένην· το κατήκον ή μερίς· η δαίμων. μάρτυροι,

εντάξει τη πρεπούση , κατά κόσμον · έειπες και επί του το σύνηθες και έφοροι. μαρττειν , καταλαμβάνειν επι

διακόσμου και επί των κοσμίων, και το σύνηθες , κή-, βαίνειν κατέχειν πλήττειν βλάπτειν διαφθείρει».
δειν και κηδεσθαι λυπείν και Φροντίζειν" και Φιλείν -3 °μάστακα , την τροφήν το στόμα. μένος, δύναμιν όρ·

και συγγένειαν ποιείσθαι. καμεϊν , κοπιάσαι κατασκευ- γην ρεύμα θυμόν. μεσόδμη ) , η μέση στέγης, και το

άσαι· θανείν. κείται , το σύνηθες και το έστι . καρ- μέσον του πλοίου, μίν , αυτόν αυτήν· αυτο μύρεσθαι :" . ·

πος η τροφή και το άκρον της χειρός. κορώνη , το οδύρεσθαι : χείσθαι. μη , απαγόρευσις" και αντί του ού .
ζώον και το άκρον της νηος το επικαμπές. κνίσσα , ση- μιάναι , βάψαι μολύναι , χράναι. μαστιγξ , το σύν .

μαίνει τον ατμον , και την οσμήν. κληίδα , την εν τω ηθες, και η βλάβη. μάλα , λίαν· όντας. , μέδων ο βα. .

ώμω · και την της θύρας και την καθέδραν των ερε- σιλεύς· και κύριον. [ N ] νηπιος , και καθ' ηλικίας άφρων:

των. κακός ε σημαίνει τον αντικείμενον των αγαθών απειρος. νοστος η ανακομιδή απλώς , και η εις τον εκά

τον δειλόν τον άφρονα τον άμορφον τον κακωτικόν.:
στου οίκον υποστροφή. ναίειν , οικείν, πληθύειν . νέμειν,

κλησίην , σκηνην διφρον · έπαυλιν. κμείν, ακούειν αι- βόσκειν · διδόναι. νεικείν, ονειδίζειν , μέμφεσθαι". επι.

σθανασίθι (lic ). κούρους τους άρρενας παίδας", τους ακ-4 ° πλήσσειν φιλονεικεϊν. νύμφη η νυν συναπτομένη και
μαίους τους νεανίας" τα νήπια. κοόρη , θυγάτηρ ακ- η νέα. και ή ναΐς . και η θεά νυμφίος , το σύνηθες :

μαία νέα τινές πελλάκη. κυάνεον το χρώμα και το και ο νέος. νεϊκος η φιλονεικία και η νίκησις . νύσσα

μελαν. κήρ η ψυχή περισπωμένως , και κηρ η θανατη

Φόρος μοίρα οξυτόνως. κεράσει, μίξι. προχέτι. κηλα, σημαίνει , την αφετηρίαν και τον καμτήρα. νέμεσθαι:·

βέλη » σημείον. κήρυξ ο συγκαλούν τα πλήθη και υπη- κατοικείν βόσκεσθαι · νοσφίζεσθαι» χωρίζεσθαι .

μέτης. κλέος, φήμη , δόξα κληθούν κλίναι το εις κλίσιν σεσθαι , κατοικείν και αποδιδόναι: νέμεσις , μεμψις ή

αγαγείν : και το καλύψαι. κλείσαι ασφαλίσει. κομι- φόβος. νήιον το ναυπηγικον ξύλον. νηήσει σωρεύσαι :

σαι , θρέψαι , επιμελείας αξιώσαι θεραπεύσαι ανελέ- ή ναύς πληρωσαι. [ 3 ] ξένος , τον αλλοδαπή και έπηλυν :

κόνις , η γή : ο κονιορτός : η σποδός το λεπτον , και τον φίλον και τον ξενίζοντας και τον ξενιζόμενον.

χώμα. κόπρος , το βουστάσιον· και το κόπριον. κορύσ.5 ° ξυνέηκε, συνέβαλε συνήκε. [Ο] ουάσθαι 5) , μέμψασθαι

σεσθαι , οπλίζεσθαι · αξεσθαι· μετεωρίζεσθαι. κουρήτες, και εμφαυλίσαι. όπλα σχοινία και τα πολεμικά έργα

έθνος. κρίναι δικάσι· διατάξασθαι. κύσαι, φιλήσει λεία και τα τεκτονικά ή χαλκευτικά. όστα, ψιλώς,

προσκυνήσαι. καθεύδειν κοιμηθήναι : η κατακλιθήναι: η κληδων » και όνομα όρους θεσσαλίας: δασέως δέ , όσα,

, ψοφεϊν , η καταρρείν κάρηνα, , ηακροπόλεις: κλαγγή, φορες και ασημείλικλή ήλίκα. άφρος, κυρίως το άρωτήριον. ούλουσε το) '

μαλακόν το ολέθριον: το ελικτόν • το υγιές : το

σκειν παρακαλείσθαι· καλεϊν · ονομάζειν. κόλπος , τι ουδών , βατήρα . οφέλλειν , αύξειν . δαρος , ομιλία ,

40

νάσ.

σθαι.

ον

μετα

1 ) OdyΛ . Τ. 385. ( Creus .) :) Qelyfl . 373. ( Creuz .) Interprett. Illud si MESN Tryn pertinere videtur ad locuniOdyll.

5) Εuίtath. ad Ody1.= 448. p. 552.37 qq. Dail.). ( Creuz. ΧΙΧ ,57. ( Creus.), 5 ) Odyn. P , 378. ibid. noat . (Creus.)

4 ) cf. Apollonii lex. Hom . p . 454. ubi Apion citatur cf. ibid 6) Odya . P, 343. ibiq. solat. (Creus.
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610η γυνή, όπάζειν , το περιπατείν • το διδόναι το εξο- σπουδή , το ταχέως ή μόλις. στείται ορμάται διορίζε

πισθεν διώκειν. προχειρίζεσθαι , καταλαμβάνειν επεί- ται: ίσταται διανοείται. σκηριττομενος , σκήπτρω επε
·

:,
γεσθαι " ορέξασθαι , ορμήσαι , άψασθμ. οικήες , τους ρειδόμενος · ή απλώς επερειδόμενος (in codic . fuprafcr.

κατά γένος προσήκοντας σημαίνει δε και τους οικέτας. στηριζομενος ) σημα , σημείον , η τάφου. • στυγεί , μισεί,

οίμη και ωδή όθεν προοίμιον και η ράβδος:·
και η ράβδος : η κύκλος ευλαβείται στυγνάζει: καταπλήσσετα σχεδόθην, εγγύς :

της ασπίδος και η ορμή. ολοέν , ολέθριον δεινόν σκλη- παραγώγως και το εγγύθεν. σχέτλιος, ο κακοποιός και

ρόν. ονείατα, βρώματα και χρήματα. οχεύς ), ο δεσμός ο αγνώμων. ή ο ισχυρόψυχος ή ο δυστυχής : ή ο αμνή
και βάλανος της κλειδός. οίομαι , νομίζω προσδοκώ, μων. σύριγξ το μουσικόν όργανον και η δορατοθήκη.

πέπεισμαι" όλοφύρεσθαι" θρηνείν ή θέλειν. οροθόνειν σύν , τον χοίρον. σπέρχεσθαι, σπεύδειν οργίζεσθαι.
διεγείρειν'η διαταράσσειν ' ομοκλήσαι , απειλήσαι : επι- τοτέλος, τάξις πέρας " πράγμα. [ Τ ] τηλύγετος , ομο

πλήξει. οδος , τρίβος: η πλούς ( in marg. π ). [ π] προ- νογενής 2). τίσαι τιμωρήσαι τιμήσαι. ταρσος το ίχνος:
ή Π ]

·
πάροιθε , τοπικόν η χρονικόν πυκινόν » ασφαλές συν

ή " . και ο ποιμενικός τάλαρος" ήγουν ο καλαθίσκος των ερίων:
ετόν · επιμελές. πάσσε , καταλεπτον επέβαλε και εποί- και εν ω , το γάλα σκευάζεται . τάφος , ε' νήσος των

κιλε. πλαγχθη , απεκούσθη επλανήθη. πέφανται, εχινάδων : η έκπληξις: το περίδειπνον ο επιτάφιος αγών :
πεφόνωται και πεφανέρωται. πλάζειν, πλανών, πλιέσ- και συνήθως το μνήμα. τόΦρα, ε ' εν τοσούτω: έως :
σειν πελάζειν " ποιφάσκειν , λέγειν μηνύειν " και το ηνίκα και αντί του όφρα. τάμνειν , διαχωρίζειν
καίειν. πάλιν , εις τουπίσω και επι το ολίγον (in marg. τέμνειν. τιπύσκεσθαι 3) , το

παρασκευάζευσθαι προς τις

το επολίγον) αποκλίνειν την όψιν και εις το εναντίον . και το διασκέπτεσθαι προς το εύστοχήσαι, και το κα .

παρήιον, τον κόσμον των ίππων , δν παρασιαγονη κα- ταστοχάσασθαι. [Υ ] ύπνος , και σωματοειδής (ic ) θεός .
λούσι. πάλλειν , κραδαίνειν κινείσθαι. παρήορος , πα-20και η ενέργεια και μεταφορικώς ο θάνατος.
ρεζευγμένος , ή μετέωρος , ότε επί γης εις μήκος εκτετα- σύνδενδρος τόπος · τα ξύλα και όνομα πόλεως. υπέρεια,
*FLEVOG. πέπoνες , αγαθοί: Φιλοι . πόσις το πινομενον · όνομα κρήνης και αρχη Φαιάκων . υπερΦιάλους , έν .

και ο ανήρ. πινάκιον , πίναξ ή σανίς . ποταμός δύο δόξους και μεγάλους και αδίκους και υπερηφάνους.
:

:
το υγρών και ο τόπος. πρήσαι , φυσήσαι αναβαλλεϊν, υπερηνορέοντες οι περί το καθήκον ανδριζόμενοι.

Φλέξω. πύργος το σύνηθες και η τάξις" και το τεί- [ Φ] φιλος , κυρίως ο ερών και ο ερώμενος και ο προσ

χος. πρόχου , επί γόνυ η παντελώς , πόνος ή πράξις Φιλής και ο οικείος . Φοίνιξ , το δένδρον , και ο καρπός

και η αλγηδων και η κακοπάθεια. πτύχες , αι αποκλει- και όνομα κύριον " και το πυρρόν χρώμα. Φυτεύειν και

σεις των ουρανών και τα της ασπίδος ελίγματα. παρεί- επί του συνήθους και επί του σκευάζειν. φόβος , το

πη», παραμυθήσεται παραλογίσετε . παρφάσθαι παρα- σύνηθες η φυγή καιο 'Αρεως παίς.Φάρμακον, η βο,

"
λογίσασθαι, ή παραμυθήσασθαι. [ P ] ρήξαι · θύσαι 3οτάνης και ο σύνθετον και το καθαίρων , και το κακούν

.
,

πράξαι διαθήναι " ποιήσαι. ρινός , της ρινος , η βύρσα. ταη μορφές και το δηλητήριον. Φράσασθαι, ιδείν συμ

ρυτήρας , τους έλκοντας , ή τους φύλακας ή τους τοξα- βουλεύσασθαι. [ X ] χορος, σημαίνει και το χορεύειν' το

σας. ρίγιον , ποτέ μεν το φοβερόν ποτέ δε το ψύχος. άθροισμα τον τόπον· το συνέδριον. χαλεπόν δεινόν

{ Σ ] σημαινειν , μηνοειν προστασσειν. σταθμός , η επ' ή αδύνατον. χθιζον , χθεσινόν ή υπόγυιον. Хрия,

αγρού οίκησις , και της θύρας η Φλία " και το εν τοϊς χαρά· μάχη. χωρίς , ιδία και αντί του και συνδέσμου
ζυγούς και η έπαυλις . σκωλος ράβδος κεκαμμένη και (corr. videtur συνδεσμον). δν άρθρον υποτακτικών και

»

άκανθα και πόλις Βοιωτίας. σταφυλή ο καρπός και το αντωνυμία.
ó

ωδε αντί του ενταύθα : και αντί του
τεκτονικών εργαλείων, σκοπός , και κατάσκοπος και έφώ ούτως.

.
τα βέλη τέμπεται και ο τα γινόμενα επισκοπούμενος.

ύλη και

1 ) Odyff. p . 47. Apollon. L. H. p. 520.et praeſertim Eu- tum Philemonem Gramm . mfcr. De hoc ride Baſt. ad Grego
flath. ad l. c. ( pag. 747. 33 qq . ed. Bal.) (Creuz.). ( . . . ( . Corinth . Creuz .) 3 ) Apollon. L. H. p. 619 ſeq. ed. TollApollon. lex. Homer. p. 646 feq. ibiq. Villoilon . ab eoque lauda. adde Odyll. p. 148. ( Creuz.)2 ) vid.

r
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Αγαθόν, παρά το άγαν θέειν ημάς επ ' αυτό άποινα το ανώ ό έστιν ανύσω " αγασάμενοι , παρά το αγίζω το
δώρα άφοινά τινα τα υπεξαιρούμενα τον φονέα , του θαυμάζω αλκυων παρα το εν αλί κύειν" άγχειν παρα

εγκλήματος Cod. έγλήματος): άνθος, παρά το άνω θεϊν το άγω πλεονασμώ του και τι γάρ έστι το άγχειν, ή το

και εστι τρέχειν εν τη αυξήσει άναξ , και την άνω τάξιν άγειν και συνάγειν τον λάρυγγα . αρτηρία , ήγουν αερο

έχων: ανατίναξ και εν συνκοπή άναξ. αιγιαλος παρα τηρία τις ούσα παρά το έχεις το πνεύμα και τηρείν.

το την άλα εκεί αγνυσθαι· άξαι γαρ το κλάσαι. ασκός αντίχειρ ήτοι αντίκειται τη όλη χειρί αργοί γαρ εισιν:

αοχός τις ών ο υγιής , και μη εσχισμένος κατα τροπήν οι άλλοι , χωρίς αυτού αλλότριος , πλεονασμά του το
τού

Χ » εις και ασκηθής και υγιής και αβλαβής : άνηθον, άλλοόριος : οίον άλλων ορίων ών αισχρος παρά το αί

παρά το άνω θεϊν δια την εν τάχει αύξησιν · άμπελος σχος: αίσχηρός και εν συνκοπή (Cod . συγκοπή) αισχρός :

παρά το άνω πελάζειν , ανάπελος τις ουσα" άνεμος,10ανία η λύπη, ανίατος τίς ούσα, η δυσχέρως ιωμένη

άνεμος τις ών καταμετάθεσιν στοιχείου ώσανεί ουκ ήρε- ακριβής παρά το κρύβω ακρυβής και τροπή του και εις :

μών ούτε εν αυτώ μένων: αει: αυλος, παρά το άνω ), ακριβής απειρος , είτε ο μέγας είτε ο αμαθής και το1 :

το πνέω και πλεονασμός του ν ' αύρα, παρά το αήρ μίν , παρά το πέρας , μή έχειν" το δε , παρα την πείραν :

άρα ως παρά το ξυστήρ , ξύστρα και πλεονασμός του και μη έχων πείραν λόγων και μαθημάτων. αλάστωρ και

υ αύρα" άγγελος, παρά το άγω άγελος και άγγελος ασεβής" ο Ζευς και εποπτεύων τους τα άλλαστα και

έχoς, παρα το μη διαχείσθαι άλλα συνέχεσθαι την ψυ- χαλεπα έμπoιoύντας" αστηρ ο μη στάσιν έχων , κυρίως

χήν όθεν το χαίρειν εύρηται παρα το διαχεϊσθαι υπό επί των πλανήτων: καταχρηστικώς επί των απλανών..

της ηδονής και χαράς. απηνής , ο απωθεν του αινείσθαι. αιθήρ παρά το αίθεσθαι" πυρώδης γαρ ο τόπος. αμβρο .

ως εκ τουναντίου προσηνής : ο εγγύς ών του αινείσθαι· σία , ή των θεών τροφή , ής βροτος ου μετέχει. αγγείον
και εν αυτώ τυγχάνων. ατρεκές, το αληθές ο ουδείς2Cαπό του διάγειν τι δι' αυτού · αχλύς, από του τας όψεις

παρατρέχει εύ Φρονών· όθεν Δωριείς έτρεχές λέγουσιν. ημών οχλεϊν και λυπείν , αριστερα κατ' ευφημισμόν

αμφισβητείν Φιλονεικείν, παρά το χωρίς βαίνειν ό έστι όθεν και η ευώνυμος " ως δέ φόβος Φοβερος, ούτως άρι
συμφώνων (corr. in Cod. m. recent. ό εστι ασυμφωνείν): στος αριστερός . αδελφοί , παρα εκ της αυτής δελφύος :

άρoυρα η γη : παρα το ρούν, και παρά το αραιούσθαι την ήγουν μήτρας αυχήν παρα το ξηρά είναι και όσταόδη,
γήν την γεωργουμένην. αγέρωχος, ο άγαν αυχών: ή ο αυχμήν γαρ ών. αγρυπνία , κατα πλεονασμόν των συμ

άγαν περοεχών ( corr. in Cod. m. rec. υπερέχων): ως φώνων του και 2) : του ρ οίον, αϋπνία αμφιβληστρον,

είναι το α επιτατικόν. αμαζών ή μη μάζαις χρωμένη παρά το βλώβλήσω, βλήτρον και πλεονασματουσ.
άλλα κρέασιν · ή ότι την μίαν θηλήν την δεξιαν ενέ- άμαξα εκ του άγω , άξω άξα και εν συνθέσει άμαξα

καιον έναμη εμποδίζωνται τοξεύουσαι : αιπόλος ήτοι ο αθήνη παρα το θήσω μέλλοντα διλούντα το θηλαία" (ic ):
αιγοπόλος: ή ο περί τα έπη ειλούμενος , ήτοι τα όρη.30και εξ αυτού όνομα ρηματικών , θήνης και μετα της στε

ατασθαλία ,η αδικία παρα εν τή άττη ήγουν τη βλάβη ρήσεως αθήνη " και εξ αυτού όνομα αθήνη αμήτωρ. ( m.
Ψάλλειν ως παροιμία , ή περί τον οίνον αταξία αράχνη rec. corr. αμήτωρρον) ή θεός ως παραδέδοται : άρτος

παράτο αηραριχάσθαι ήπαρά το αραια ίχνη έχειν, παρά το αίρειν όέστι προσφέρειν ακόλαστος, ο μηκο
ήγουν λεπτά αρα παρά το αίρεσθαι τας χείρας (corr. λάζων την επιθυμίαν κυρίως απείρευτος. αλέκταρ παρα:

χείρας) εύχομένους άκος η θεραπεία , κυρίως το τα σι- το λέγω το σημαίνον το κοινώς λέκτωρ" και εν συνθέσει

δήρων θεραπεύειν , ένθενκαι τον μητρον, ακέστην Φρύ- αλέκτωρ αγρυπνητικόν γαρ το ζώον αιξπαρά το αΐσσα
γεςκαλούσιν. άφνω παρατο αφανές αφανώς. αστρά- τοόραώ ομέλλωναίξω »αποβολή του και και συναλοιφή,
γαλος παρα το αστραβή και ορθήν φυλάσσειντηνβάσιν. αϊξ ορμητικόν γαρ το ζωον.
αύος ο ξηρός" κατα στέρησιν του ύεσθαι: ο εις αυσιν και καίω: θερμόν γάρ αληθής, παρά το λήθω το μη

αίμα περί το αίθω το

καύσιν επιτηδεί. άγλάα παρά την αίγλην τα λαμπρα 40λήθη του δικαίου πίκτοντος αχιλλεύς ήτοι ο γενόμενος
εφ' οίς τις αγάλλεται η λαμπρύνεται. άλγος , παρά το

άχος τη μητρί " ή και μεταχιλου μετασχών , χιλος δε , ο
αλέγω το φροντίζω: ού άν τις αλέγει· ό έπι Φροντίζει. δημητριακός καρπός: Φασί γαρ αυτον παρα χείρωνι μυε.

ó

αγορη παρα το αγείρεσθαι , ή παρα το αγορεύειν εν λοίς και κρέασι τρέφεσθαι .

αυτή αιδοία παρά την αιδώ και γαρ γυμνασαι ταύτα φοβούμαι τρες ωςπαρά το τρέφω τροφεύς , και κατά
λούς και κρέασι τρέφεσθαι. ατρεύς , παρά το τρέω το

:

ή ονομάσαι αιδούμεθα άνθρωπος παρά το άνω άθρείν: το άθρείν :
καιπαράτοέναρθρον (Cod. έναθρον έχει την

**στέρησιν ατρεύς· τουτέστιν , άφοβος :άρμα παρά το
ή ) όπα

τουτέστι Φωνήν γραφόμενη και νοουμένη, ανήρ , παρα
αίρω ρήμα .

Η .

5) alter codex : άω . 2 ) alter Cod. Touri
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αρχή του Β .

άπειρος η μη σχουσα πέρας θάλασσα , η παρα το αλάς
βίος παρα το μετά βίας βιούν. όθεν" Ομηρος , θεοί γίνεται άλασσακαι θάλασσα θ) .

δεία ζώοντες: βότρυς: περί το ποσι τρίβεσθαι· οιονεί ,

πότρυς " και τροπή του π εις β · βλαξ , εκ του μαλακός :

Θ.

μάλαξ» και συγκοπή (Cod. συγγοκή) ) μλάξ και τροπή θρίξ , οίον, θέριξ ότι θερίζεται και τέμνεται. θυ

του μ εις β, βλάξ βλέφαρα ότι αίρονται εν τω βλέ- μoς από του θύειν και ορμάν το αίμα θεος, εκ του
.

πειν ' βραδύς παρα βάρος βαρύς και πλεονασμώ του δ · πανταχού περιθέσιν και είναι θρησκεία εκ του αρέσκειν

και υπερθέσει του ο βραδύς βάτραχος παρα το βοην θεώ · θεαρεσκεία τις ούσα θρασύς παρά το θέρω το
τραχείαν έχειν βρέφος , παρά τω Φέρβω, Φέρβος" και θερμαίνω" θαρσυς , και καθ' υπέρθεσιν θρασύς θύρα ,
μεταθέσει των δύο στοιχείων, βρέφος " το δεόμενον , τουτ-Ιοπαρα το θύω το ορμώ: θαύμα , παρά το θέω : θέομαι"

έστι τροφής βουλή παρα το βάλλω βολής και πλεο . θέαμα και κατα κράσιν θαύμα.
νασμα του υ βουλή επιβολή γαρ ψυχής εστί.

Ι .

αρχή του Γ .

γέφυρα , οιονεί γεφ2) τις ήν. γης εφ' υγρών κειμέ- μαίνει χειμώνα: Ιατρική , πλεονασμώ του ιατική τις
"Ίρις ), η νεφελώδης ζώνης παρά τοερεών και σηνης. γνόφος: κενοφος ήν ο κενός φώους και κατά συγ- ούσα παρά το ασθε· ιτία , παρα το ιέναι ταχέως,

κοπήν, κνόφος ", και τροπή του και εις γ. γαμβρός, γάμος γαρ αύξεται. ίκμας παρά το εκνεϊσθαι ") άνωθεν προς

γαρήνγαμπρός και επιθέσει ) του β γαμβρος, γόνα, ήμάς ίππος, παρά το τεσθαι τοις ποσίνου γαρ το
ότυ καπτόμενον το σκέλος γωνίας αποτελεί γάλα κάλα ζώον. Ισχάδες παρα το ίσχω ισχνώ παράγωγον ισχά

γαρ ήν κατα τροπή του και εις και καλόν γαρ προς απ'ροδες και αποβολή τουν ίσχάδες. "Ιχθύς , παρά το ιθύειν

αρχην τροφής γυνή , παρά το γω το λαμβάνω: δεκτική πλεονασμό του και , ιχθύς
γάρ έστι του σπέρματος γένυς, ότι γενά οδόντας και (fort. Cod . ιδώς) και πλεονασμώ του ρ ιδρώς ίξος άξος

πλεονασμό του και , Ιχθύς" ιδρώς παρά το τύμι ιδρώςΤρίχας γλώσσα , οίον γνώσσα" διαγνωθική ούσα των τίς έστι παρα το άξειν τα όρνεα .

κρυπτών ιδιωμάτων: η κλώσσα τίς έστι: κλωθομένη γαρ
την έναρθρον φωνήν αποδίδωσι γλίχεσθαι , παρά το λίαν

Κ.

έχεσθαι· γήρας , παρά το γέρας της τιμήν γήρας γαρ,
αινέσιμον άνδρα τίθησι τινές δε παρά το γήν νεύειν

κριτής , και της δυσφοράς ( m. recentif. em. διαφοράς):δράν γνώμη , νοώ νοήμηκαι κατά συναλοιφήννώμη" χαριστικός διακρίναιγαρτο διαχωρίσαι κονίσαλος, εκ
και πλεονασμά του γ γνώμη. γραύς, παρα το ρέω ρεύ- βαλλειν " σημείων γαρ λυπoυμένων» κύπελλον, παρά το

από

σω ρεύςκαι τροπή τουκαι εις α λαϊς και προσθήκη 53κύφοςκύφελλονκαιτροπήτουφ ειςηπεριφερές γάρ
του η γραύς .

κερδαίνειν , α παρα το κέαρ Ιαϊναι και ευφραίνειν κοι
λία , από του λεαίνειν την τροφήν και χιλούν : κύστηςδάκρυον , δάκνυον τι εστι από του δάκνεσθαι δ' αι . απο του κεύδειν ") , το ουρον κεφαλή ήτοι καρφαλή εστι

και
,

του τα όμματα δάκτυλος αποβαλή5) τουδράκτυλος παρά το κάρφεσθαι δ' έστι ξηραίνεσθαι.κορυφή , ότι
2.γαρ ήν από του δράσασθαι ταδιδόμενα,ή ότι δε αυτού, καρατος εστίν οροφή , το μέσον της κεφαλής κοφος

αι" δείξεις γίνονται .. δεξιά από του δι αυτης τρέχεσθαι ακούειν " και επί του αλάλου το'αυτό. καλός παρά το

παρά το εκκεκόφθαι , ή αφηρήσθαι την όπα εν τωτα διδόμενα δείλη παρα το ενδεϊν τηνέλην του ηλίου κλείω περί κλείει γαρ περιτιθέμενος. κάλος παρα

δειέλη και δείλη: δεσπότης δέος έμποιών · διαβήτης" εκ

. τοπαλεϊν προς εαυτό έκαστον. κίων, παρά το κέναι εις

του βω βήσω βήτης και διαβήτης.

ύψος. κρύος , παρά την κρούσιν την οδόντων τούτο γαραρχή του Ε.
σημαίνει ο κρύος. κρόμμυον , παρά το μύειν τας κόρας "

έπαλξις οίον , επέλεξις τις ούσα και βοηθός έρπος, κρέας παρά το κρατείν και ισχυροποιεϊν το σώμα κνα

απότουέρύωτο κωλύω"καιεξαυτού ,έρκοςέμβρυον, φεύςπαράτο ξύω ξύoυσιγαρτηνκροκυδα( icin Cod.
:από του ένδον βρύειν και αξεσθαι , ή ένδον έχεις την μος , παρά το κείρων κοίτη , παρα το κείσθαι εν αυτή

manu recent. corr. pro κρομύδα ) τωνέων ιματίων κορβοράνεύφρόνηήνύξκαθ 'ήνεύΦρονούμεν σχολαζού- κοιμωμένους κάμινος ή καιομένη μαίνουσαι" κύμα,κύω: :
σης της διανοίας έλπίς , έλκίς τις 6) εστιν ·

τις .
παρέλκειν ημάς τα χρόνω. επιεικής παρά το είκειν και κυήσω κύημα και συγκοπή κύμα κακός , από του χάζω

ο εστιν αναχωρώ κάδος , από του καδώ το χωρώ καιμηαντιτείνειν . ειρκτη 12 , παράτο είργω είρξω. εγχε-τροπήτου και εις και λέων παρα τολάεινό έστι βλέπεις

λυς , παρά την ιλύν • εξ αυτής γαρ έχει το είναι . SO .

λέγουσι γαρ τον λέοντα , μη μύειν τα όμοιατα κοιμωμέ
Ζ.

μων 2) (man. rec , corr. κοιμώμενον) ληνος παρά τολεαι
νεσθαι τα πατούμενα" λύπη , παρά το λύειν " λύσις

ζώον , από της εν ημίν ζέσεως του θερμού ζέφυρος γαρ ψυχής το πάθος λειχήν παρα το λείον " κατα αντί
ο άνεμος και την ζωην πασι φέρων.

Φρασιν τραχύνει γαρ το σώμα: λιπαρείν παρά το λίαν
Η.

παρεϊνει τους παρακαλούντας: λωποδύτης από δύων το
λωπον , ό εστι το ιμάτιον" λύχνος , ο λύων , το νύχος 3" Ήμισυ , άμα ίσον : του όλου διαιρεθέντος " ήπειρος , έστι το σκότος " λαβραξ , παρά το λαβρως ( man. ro ,

Qg 2

Δ.

40:

1 ) alter Cod . συγγοπή. 2) alter Cod. γέφυτρα .

παρα το σάλος σάλασσα , και τροπή του και εις 8 . Sequentia :

ter Cod. έπενθέσει .

%) alter Cod. προσθήκη.
5) alter θάλασσα , ή παρά το αλος etc. congruunt. 9) alter Cod ,

Cod . αποβολή.
6 ) alter Cod. rls . 7) alter Cod. "Iyoso 10) alter Cod. εκνείσθαι. u ) alter Cod. κε ύλειν .

eignty. 8 ) alter Codex habet poll τοc. πέρας : θάλασσα , ή 15) alter Cod. κοιμωμένων »

5 ) al
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corr. λάβρως) εσθίειν , αδηφάγος γάρ έστι: λαός , λά Π.

λος τις έστι και κατα αποβολήν τού λ λαός δια το θο- παρθένος περί το παραθέειν την παιδικής ηλικίαν.

ρυβώδες λαξ παρα το λήγω λήξω , λάξ · διατο τω λή- πόλεμος περί το τους πολλούς μειούν περιστερα , η πε

γοντι μέρει του ποδός πλήσσειν' λόγχη , παρά το λίαν ρισσως έρώσα του θήλεος. πράσις διαπέρασεις τις ουσα

έχεσθαι παρά του χρωμένου. από του ετέρου εις έτερον· πτωχος , ο εκπεπτωκως του

έχειν. πένης και από του πόνου και της ενεργείας το ζην
Μ. έχων. πλούσιος, πολυούσιος τίς εστι. πυρ , απο του

φύω , φύρ και πυρ. πτέρνα από το επιπεπτωκέναι αυτή

μέρος περί (Cod . π: fortafe παρα ) το μεμειώ- όλον τοσώμα. προφήτηςαπό του φώ φήτης και τροφή
σθαι προς το όλον. μύσταξ από μεμεστώσθαι το άνω Ιοτης. πηγή από του πηδώ πηδη και πηγή κατα τροπήν.

χείλος τριχών. μυελος , από του λείον είναι εν μυχώ,

οίον μυχελος κατα αποβολής του χ . μύωψ από delet. Ρ .

videtur) ο μύων συνεχώς τους ώπας : μέταλλον από του

ζητείν εν αυτώ τι: τογαρμεταλλώ , επιζητών έστι: οι μεν, δι' ής το ζην ρέει τοϊς δένδροις οι δε αποβολήδάκος περί το ρήσω δήξω δηκος και ράκος. ρίζα ,

Σύς, παρά το μίσος και εστι βδέλλυγμα. μακάριος ο μη του , τζα της ούσα , απο ιζάνειν τη γή ράβδος παρα

κηρί υποκείμενος " οι δε πλεονάζειν λέγουσι το 15 κήρ το ραδίως επ ' αυτής βαδίζειν και παρά το ραπίσει δι'μ ,
ρ

κάριος και ακάριος. μάκτρα , παρά το μάττειν εν αυτή
ή

την μάζαν. μέλισσα παρά το μέλειν ' οικονομικών γαρ
αυτής.

και επιμελές το ζώον. μένος ή δύναμις παρα το μένω
Σ.

βήμα" μοχλός, παρά το ομού και το κλείν' άλλοι δε·
σκήπτρον παρα το σκήπτεσθαι · δ έστιν επερείδεσθε

παρα το μολώ μολός και μοχλός : ως "Όμηρος, οχήα και πλεονασμα του ρ· σανίς: οον , τανύς παρά το τάσ .
λέγων τον μοχλόν. μολοβρος , μολόβoρoς τις ών και σεσθαι· το επίμηκες ξύλον. σπέος αφώτιστον οίκημα

κατα συγκοπήν μολοβρος , περί το μολεϊν επί την βοράν, από του βέος και σπέος " πλην , από τού εις αυτόν επι

μέριμνα παρα το μερίζω μέρισμα και τροπή του δ εις μ σπάσθαι των αφυλισθέντα των υγρών. σώμα ως φησί

μέριμνα μέλαν , παρά το μή λάειν, ό εστι βλέπειν Πλάτων· ότι σήμα ψυχής εστί τάφος. στόμα και πλεο
όθεν αλαος ο τυφλός.

νασμώ του στόμα γαρ ήν , από του τέμω. σελήνη περί

το σέλας αεί νέον έχειν. σωφροσύνη, παρά το σώζειν
Ν.

τας Φρένας. σαπρος παρά το σίπσαπρός ώσπερ παρα

νίτρον , περί το νιζω το καθαίρω , ως περί το Φέρω, το λέπω λεπρός : σφονδύλος , παρα το εσφίχθη προς

Φέρτρον. νεκρός περί το κήρ , ό εστι ψυχή και το στε-30αλλήλους. στέαρ , παρα το στήσω στέαρ σιτοδεία , κατα, ό

ρητικόν. νήστις περί το νη στερητικών και το σίτα και συγκοπή σίτου ένδειαν. συρία , δια το σύρεσθαι υπό του

έστερημένος σιτίον : νεφροί, παρα το νείφεσθαι τα ούρω κατακλυσμού : ασυρία δε εκ του εναντίου δια το μη συ

και εστι βρέχεσθαι" νέφος , το έστερημένον φωτός : νή- ρεσθαι. σπόγγος, ει μεν δια το π παρα το σπάν τα

πιος: ήτοι κατα πλεονασμόν του ν , οίον το ex corr. υγρα · ει δε δια το Φ , παρα το σφίγγειν τας εκθN

Γαpra lineam) ο ήπια Φρονών , ή περί το νη στερητικόν, φεις.

κατα στέρησιν τού έπους. νεύρον , περί το νείσθαι δι'
Τ .

όλου του σώματος. νους , περί το νέεσθαι " και πανταχόσε
τηλήγετος ο τελευταίος τω πατρί γενόμενος · η προ

κινούμενος και επί πάντα προϊόν, ως "Ομηρος,ώστε βεβληκότι τα πατρί: δια το τηλαν τας νέας ηλικίας
πτερον ηνόημαι. νάμα , παρά το νω , νάσω, και σημαίνει τάπις, παρά το θαλπω θάλπις και εκβολή του λ · και
το δέω , νάμα, νεοσσος , ο νευστί σευόμενος. νύμφη , η4ο
νέον φαινομένη.

μεταθέσει του 9 εις τ , τάπις. τέκνον , τέκω, τέκανον :

αποβολή του α τέκνον. τήγανον , παρα το τήκω τήκα

νον και τροπή του και εις η τήγανον. τροχός , ως παρα
Ξ.

γ

το δραμείν, δρόμος , ούτω και παρά το τρέχειν τροχός

ξίφος περί το ξύω 1): ορευς , παρά το εν όρεσι δύ- τέχνη παρα το τεύχω, τεύχη : και αποβολή του και

νασθαι εργάζεσθτι. ομίχλη, από του τους όμμασιν αχλύν τέχνη ως τέτευκται , τέτυκται η παρά το τεχνώ,

παρέχειν. οίνος , οίόνους τις ών : παρα το οιησεως ημάς τέχνης ως παρά το παχνω πάχνη.

πληρούν. τότε γαρ τη οιήσει πλουτούσιν άνθρωποι όταν
μεθυστώσιν . Υ.

5ο , υπάνη , η υποκάτω του γενείου τρίχωσις· απο τουO.

υπο είναι, ύδωρ παρα το ύω το βρέχω ύωρ' και πλεο

οβελίσκος: Φελίσκος τις ών , και εις μήκος όφελλό- νασμώ του και ύδωρ. ύψος, περί το οπτω το βλέπω,

μενος και εξελαυνόμενος. όσιος , από του αζω, άσω, έψω , όψος και ύψος. υγιής , ο έν υγρώ ων και ζών,

άσιος και όσιος. όρκος , περί το επαρκείς τους αδικουμέ- υγριής , αποβολή του ρ υγιής.
νους . οστέον περί το στω , στήσω , στέον και πλεονασμού

του ο , οστέον . όκνος , ακίνητος τις ών : ο ποιών ακινή
Φ.

τους τους χρωμένους. όσπριον , καθ' υπέρθεσιν του Φρουρός και φύλαξ πρόορος τις ών παρα το προοράν

στόριον και οσπόριον 2) ουρήας,περί ούρω ουρώδης Φάρμακον, Φέρακον τι δν παρά το φέρειν άκος. επί δε:

γαρ αυτών ο σπόρος· όθεν ου 3) τίκτουσιν· 'Αριστοτέλης του κακού , Φεραχον τι δν από του φέρειν άχος. Φόρμιξ

δε ιστορεί ότι εν Κιλικία ημίονος έτεκε . βομεταθέσει του ο πρόμιγξ , παρά το ηγείσθαι της οΐμης

0

1 ) alter Cod. ξέω . ευρος περί το ξύω. 2) alter Cod . όσπριον. 5) alter Cod. oύ.
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νον . 9

ο έστιν ωδής. φθόνος παρά το φθιναν 1) τον κεκτημέ- του α , εις ε ακηκέδαται. ακιδνός ο ασθενής, περί το

Φλέγμα , παρα το φλέγω φλέξω Φλέγμα κατα αικίζω. αικιώνος και ακιδνός ακτάζω, αντί του εξονι:

αντιφρασιν ψυχρoν γάρ. Φαρακλός , και το άκρον έχων. στάμενος από του άττω αττάζω και ακτάζω. ακται

Φάλον και εστι λευκόν : Φολκος , παρα το Φάους παρέλ . νειν περί το ακτή , ακτός και δημα ακτώ αφ' ου το

κεσθαι· ό έστιν εν τη συνηθεία στραβός. Φειδωλός, κουφίζω : παρ' Αισχύλω. ακταιωρος παρα το την ακτην

Φειδώλος τις ών, ο Φεύγων του δούναι. Φρόνησις, Φε. ουρείν" ό εστι φυλαττειν τροπή της ου εις ω. άλαίνω ,. ,

ρόνησις τις ών , η Φέρουσα όνησιν. Φως ο άνθρωπος, το πλανώμαι: παρα το άλη και σημαίνει την πλάνην.

παρά το Φώ το λέγω. Φωρ ο ληστής: παρά το φέρω αλαλύκτημαι το αδημονώ και πεπλανημαι: έκ τού αλώ

Φορ και τροπή του ο εις ω μέγα φώρ. Φάτνη παρα το αλύω" ο μέλλων , αλύσω αλυκτός · και εξ αυτού ή μα ,

φαγείν Φάγνη και τροπή του γ εις τ , Φάτνη φύσις,τοαλυκτώ : ο παθητικός παρακείμενος , ήλυκτημαι' και 'Ατ

παρα το Φύω , φύσω, φύσις· ή εν πάσι φύουσα . τικώς αλαλύκτημαι. αλειπής πηγή εν Εφέσω ούτω κα

Χ.
λουμένη : παρα το μηδέποτε λείπειν μήτε θέρους μήτε

χειμώνος " αλδήσκω το αυξάνω παρα το αλώ , αλήσκω

χείρ , αφαιρέσει του ε περί το έχειν έχείρ έστι και και πλεονασμό του , αλδήσκω. αλεωρή, η φυλακής

χείρ. χιτών , παρά το κεχύσθαι τω σώματι. ' χορδή το παρα το την αλέαν : ο σημαίνει την θερμασίαν και το

έντερον παρα το χωρείν δι' αυτού την έδιωδών χελιδων, ώρείν και σημαίνει το φυλάσσειν. αλυσία , η αφροδισία "

παρά το τα τείχη δονείν εν τω άδειν, χάλαζα , παρα δια το περί πάν ζώον , αλάσθαι αλώ , το πλανώ, και
το χαλάσθαι άνωθεν. χλούνις , ο σύς και εν χλόη εύνα. εξ αυτού αλυσία . αλιπεδον το παραθαλάσσων πεδίον.

ζόμενος. χύτρα , παρα το χύω. χολη παρα το χέω. άλιον το μάταιον · και γίνεται από του αλός, το γαρ

2οθαλάσσιον ύδωρ, άχρηστον. αλίσει το κυλήσαι. αλύ
Ψ.

της , ο Ηρακλέως απόγονος. αφ' ου και οι κορίθεοι

ψυχή , παρα το ψύχω" έστιν πνεύμα" ή το πνεϊν ανηλίδαι 2) , ονομάζονται. αλιζώνες οι βιθυνοί · διότι η

ημίν παρέχουσα. ψώρα παρα το ψαύω το κνήθω · τούτο γή αυτών , θαλάσση διεξώσθοι και οιονεί, χερόνησος

γαρ τοιούσιν τω πάθει οι ενεχόμενοι. έστιν υπό του Ευξείνου της Προποντίδος διεζωσμένη. αλ

καία η ούρα του λέοντος · δια το ες αλκήν αυτήν τρέπειν.Ω.

αλκμήνη από το αλκη , αλκήνη και πλεονασμώ του μ.

ωχρος , κραος , χρoος άχρoος και υπερθέσει του ο αλόκοτον το ανόμιον καθ' υπερβιβασμον αλότοκόν τι

αοχρος και συναλοιφή του ο και α , ωχρος. ών, η παρα το αλλαχού (Cod. αλαχού) κείσθαι· και μη

κατ' αυτό. άλοξ , Ευριπίδης : μη σπείραι παίδων άλoκα "

αιμωδείν , το τους οδόντες οδυνάσθαι , μετα κνησμού.3οπαρα το αύλαξ: ελλείψει του υ' και τροπή του α εις ο.

Αίπυτος όνομα κύριον , παρά το αιπυς, ως ευρυς εύρυτος. αλύειν το δυσφορείς και το χαίρειν , και το μέν δυσφο
αίρα η σφαίρα παρα το δέω το φθείρω δαία και εν ρεϊν , παρα το μη λύσιν των κακών ευρίσκειν το δε

υπερβιβασμώ αίρα. αέθων, εκπνέων , παρα το αΐω · ο χαίρειν παρα το αλώ το πλανώ , πλανώνται γαρ αι ψυ

σημαίνει το ακούω αφ' ου ρήμα αίθων. αισιμία , η μαν- χαί τών χαιρόντων· άλφιτα τα άλευρα , παρά το αλ

τεία , ή το καθήκον παρά την αίσαν και σημαίνει την φαίνειν , η πρώτη ευρεθήσει τροφή άλως , η άλωή :

μοίραν . άίστος ο άγνωστος και αιστώσαι" και αιστωθή- λέγεται δε παρα την των άσταχύων αλοίωσιν · αμάσιος

ναι σύνθετον από του ιστός τούτο δε, από τουσημι εκ του άμα , αμάδιoςεπιρρηματικώς. αμαζών, παρά το
ίσαμι · ίσταται , και εξ αυτού ιστός · όθεν και το επί- μη μάζαις χρήσθαι ήγουν τροφαΐς· αλλ' έφεσι και σαύ

σταμαι και μετα του στερητικού α , άϊστος. αισϋητηρ, ραις και χελώναις. αμαρτή επίρρημα , αντι του ομού.

ως μέν Φασί τινές , ο εντρεχής κεκοσμημένος και καθη-4οαμαρτία , η αποτυχία περί το μαρπω το καταλαμβάνω

κόντως αυτό τάττει από του ) αίσσης παράγωγον αι- μαρπία και αμαρτία , μετά του στερητικού , α. αμαρυ

σύν : αισυτήρ : και πλεονασμώ τού η αίσυστήρ. αίσυλος, γας σημαίνει τας των οφθαλμών ελλάμψεις σημαίνει

ο άδικος και ο αμαρτωλός : παρα το συλώ άσυλος και και τας του μετώπου ρυτίδας, αίτινες είρηνται δια το

πλεονασμώ του ι αίσυλος. αισυμνητηρ , ο βασιλεύς: αμαυραι και αλαμπείς είναι η περί το αμάραις έoικέναι

παρα το αίσυμναν : 3 έστιν αισύμνων μνήμην ποιείσθαι: τουτέστιν οχετούς , ώστερ εκείναι το ύδωρ , ούτως αύται

και αισυομήτις, ο αίσυμα βουλευόμενος. αΐστης , ο ερά- τον υδρώτα μετάγουσιν επί τα παρεκάτερα μέρη της
μενος παρά το άειν ό έστιν πνείν . και εισπνέων τον έρωτα κεφαλής. η δε έλαμψις είρηται παρα το αμαρύσσω,

τα εραστή: Φασί γαρ τον έρωτα γίνεσθαι εκ του εις- απο γαρ του μαίρω το λάμπω, γίνεται μαρμαίρων εν δι

πνείσθαι εκ της μορφής του έρωμένου όθεν και εισπνή- πλασιασμώ · είτα παράγωγον , αμαρύσσω» και πλεονασμιώ

λας καλούμεν τους εραστας , παρα Λάκωσιν. Αίτνη όρος5οτού α , αμαρύσσω εξ ου και αμάρυγμα. αμιχθαλόεσσα,

Σικελίας, παρά το αίθω το καΐω άκαλήφους εστί φυ- η απρόσιτος " και αμιγής: ως και ο ποιητής , και Λήμνος

τον , θαλαττιον" και βοτάνη δήξιν και κνησμον, ως ου αμιχθολοέσσαν απρόσιτος δε δια το τους ενοικούντας:

τω άπτεσθαι ποιούσα ακάμπιος ο επ' ευθείας περιπα- σίντας πειρατας είναι ώσπερ παρα το σμίγω , μικτός
των παρα το κάμπην μη έχειν ακέραιος , ο υγιής και ως ίππος , ιππαλος , ούτω και παρα το μικτός,

από το κέρας κέραιος και ακέραιος" ο μη θυμούμενος μίκταλος και αμίκταλος και εν συνθέσει , άμικταλόεις.

δια του κέρατος βλάπτων , από των τοίς κέρασιν αμυνο- και τροπή ααιχθαλόεις , και το θηλυκόν αμιχθαλόεσσαι :

μένων, ζώων" ακηκέδαται , παρά το αχώ , το λυπού . άμπυξ το γυναικείον ανάλωμα 4) παρα το αμφέχειν

μαι : αχάζω , ως ανιώ , ανιάζω : ο παρακείμενος, ήχα- τας τρίχας της κεφαλής , άμφυξ και άμπυξ· η άνω πυ

κα ", ο παθητικός, ήχασμαι" ήχασται και το Ιωνικόν, κάζουσα και ανέχουσα τας αιθήρας ήγουν τας τρίχας.
ηχάδαται και μετα αναδιπλασιασμού Αττικού , τροπήβοαμφιλύκη η σκοτεινή αμφιλύγη τις ούσα · λύγη γαρ η

>

9

1 ) alter Cod. φθίνειν . 2) alter Cod. της. 3 ) alter Cod. αλήτιδαι 4) aleer Cod. αγάλμα.
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σκοτία αναίνετο , παρά το αρνί αρνούμαι: η παρά το θέμα δνημι, το παθητικόν όναμε " και 6) απαρέμφατού,

ναι επίρρημα , ναίων και αναίνω άλαλτος , ο αηδής από όνασθαι . αμύλος , έπειρος , συνετος , κολακευτικός παρα

των όψων τω μη εχόντων άλας : αηδών όντων. ανεμώ- το δαίω το μανθάνω δαίμων και αίμων αλμύλος · ου κτη.

λιος , εκ του άνεμος " ανεμώντος και τροπή του αμετα- τικών αιμίλιος Ησίοδος αιμυλίοισι λόγοισι και εστι κολα

βόλου ειςαμετάβολον. ανηρείψαντο» σημείωσαι ανήρπάσ ξύλο οξέος σκολον ούν παρά το σκέλω σκελοψ και

κευτικοί . ανασκολοπισθήναι αναστρωθήναι: σκόλοπες

(i. c. ανήρπασαν): παρα το έρανανερέψαντο (fupra έραν τροπή του και εις ο. ανεΐσθαι , λελύσθαι» από τού έω:

m . rec . ſcript. o et sy cum Γpir . leni αν ...) πλεο

νισμώ τού . άνθέρικος , παρά το άνθος , άνθέριξε ση- εξ αυτού δημα εις μι· και το παθητικόν έεμαι " και κρά

ο σημαίνει το πέμπω· τούτο περισπώμενον " και γαρ εθ,

μαίνει δε , τα άκρα των ασταχύων ή απο του θερίζωτόσει είμαι το τρίτον είται και το απαρέμφατον είσθα :
άραβος , κυρίως η εν όρει βοή " έραβος καιάραβος..αυτε- και μετατου στερητικούα και πλεονασμώ του ν ανεί
φερίζω, το εξισούμαι παρα το φέριο Φερίζω. αορ ση- σθαι. αβελτηρία ανουσία μορία , ή το βέλτιον μη γι
μαίνει το ξίφος παρά το αείρω , άορ , ασωπος παρά το νώσκουσα από του αβέλτερος μετα του στερητικού α .
την άσης και σημαίνει τον τύπον και το ωψ ωπός, αίνι- τούτο παρά το βέλτερος το θηλυκόν, αβελτηρία και. ,

το , ρήμα έστι κτώ και σημαίνει το Φωνεύω" και ώσπερ ε
το'βώ, βαίνω, ούτω και το κτώ ,κταίνω αποβολή του τροπή του καιεις η αβελτηρία. αναξυρίδας φουμινάλια:

'

το κρίνω το κόπτω καιεξ αυτού αίνω" κατα παραγωγήν συρίδαςπαρά τοανασύρεσθαιτροπή του σ εις ξ . ακρο

βρακία , ή τα βαθέα και άβατα υποδήματα οίον ανα

αινύω και αΐνυμι παράγωγον εις μι, το παθητικόν αίγυ: βολίσαμίων , της συμβολής εν τω πολέμω αρξαμένων ."

"

μαι ο παρατατικός αινώμην αΐνυτο ακοντίζω ) παρα ή ακοντίσαντι το θέμα ακροβολώ αρβύλη είδος υποδή

,

τοακοντίζω τούτο δε , παρά το άκον και σημαίνει, το20ματος παρά το αρμόζει το ποδί. αρμόζω ούν , αρμύλη :

δόρυ, τούτο δε παρα το ακήν και σημαίνει την οξύτητα και αρβύλη : αοτίβητος» απάτητος και διάβατος από του
αβρόσιον , παρα τοβροτός: 8 σημαίνει το αίμα. άρτε- στείβο μέλλων στειρώ και μετάγεται εις ενεστώτα

μις η σελήνη αρατέμις τις ούσα , ή τον αέρα τέμνουσα. και γίνεται, στιβώ, στιβήσω εστίβομαι εστίβηται στι

·

άκηχεμένη , παρά το αχ , αχήσσω2): ήχηκα" και " Ατ: βητόςκαιαστιβητός μετα του στερητικού και τοδε
τικώς (fupra Mr. ος ) απήχεκα ακηγέμενος και ακηκε- στείβω, παρά το στό, στείβω. αιρήσεις, από του αλώ.

·

μένη.
άτος σημαίνει το ακόρεστον Κατος και ατος και σημαίνει το πορθώ

έστι δε άδω δυω delet.) το κορεννύω , ο μέλλων,άσω, αμεταβόλου εις αμετάβολον αιρώ ο μέλλων αιρήσω και

πλεονασμα του και και τροπή του

( ο

και εξ αυτού όνομα , ατος. ανασχεο , παρά το σχήμι, το απαρέμφατον αιρήσειν σημαίνει δε και το προκρίνω

ο μέλλων σχήσσω): παρακείμενος , έσχηκα έσχημα , εξ ου και το προαιρούμαι και το χωρίζω· εξ ου και το

και αόριστος , έσχέθην : ο μέσος δεύτερος αόριστος ,έσχέ30διαιρώσημαίνειδεκαιτο αιρώ τοκαταλαμβάνω ,

μην έσχεο και το προστατικών , σχέος και ανάσχεο: ουκαι το μη δε σελήθη αιρεϊτωταύτα δετα τέσσαρα,
ανιείσα παρα το ανίημι και σημαίνω το υποχαλώ και

καιασθενέςποιώ. ασπάζω έστι δήμασπώ και σημαίνειτο περισπώμενα αίρω δε τοκουφίζω καιαύριο τοπρος

διαχωρίζω και εξ αυτούγίνεται , σπάζω και μετα του Φέρω εξ ου και άρτος βαρύτονον άριστίνδηνεκλελεγμέ

στερητικού α , ασπάζω :ασπάζω :

νωςαπηλεγέως εκ τουαλέγω το να κατα αριστείαν από το άριστος ονομια υπερθετικόν
βοηθώ ,γίνεταιέλεγής , και μετά της από προθέσεως,από απότου αρείων, συγκριτικού τούτοδεπαράτοάρης

του ηνος οξύτονα δια τού η γράφεται άγαρηνός" σαρακηνός διαφθειρόμενοι αποκοπτόμενοι , λυπούμενοιαπολυόμενοι,

αλεγής και απηλεγέως, επιρρηματικώς. άγαρηνός, τα δια σημαίνει τον πόλεμον τούτο δε παρα το δω τολέγω,

ρήσω και μετα του στερητικού α, άρης. αποκναιόμενοι,

ευζικηνός, μεγαληνός. σημείωσαι πέντε μελεστινός: έδες οδυρόμενοι. έστι δήμα κτώ , και σημαίνει το φονεύω ου
.

ο

σινός " ατραμυτινός: έμμεσινος έδεστινός ασπαλιεύς , 4οπαράγωγον, κταίνω αποβολή του τ καίνω , και μεταθέ

:

αλιεύς· παρα το από σπάν τους ιχθύας εκ της θαλάσηςοίον σπώ σπαεύςκαι πλεοανσμώ της λι συλλαβής σπαλιεύς σει καίω : άνιείς, αφιείς και γίνεται από του ίημι , και

παρατατικός , 7ης η μετοχή ιείς και μετα της ανά

και μετα του στερητικού α ασπαλιεύς. αφροντιστήσας : προθέσεως , ανιείς. απρίξ όλη δυνάμει το ισχυρας

αμεριμνήσας , ή αμελήσας , από του αΦροντινά μετα του
κρατεϊν .

ανυποφόριτος , ανυπομύνητος

στερητικού και τούτο δε παρά το φροντίζω, τούτο, παρά από του οίωκαι σημαίνει το φέρω γίνεται οίστός και
το τας φρένας τίειν· ό έστι τιμωρείν ου γαρ Φροντίδας μετα της υπό, υπoιστος , καιμετα του στερητικού α
έχοντες , τας Φρένας τιμωρούνται αδήωτον την χώραν: και πλεονασμών του ν ανύποιστος. άδυτα οροφαί οίκοι
απόρθητον, παρά το δηώ το πορθώ τούτο δε παρά το υπόγειοι σκοτινοί: λέγει δε και τα μυχεία των ιερών
δε το κόπτω· τροπή του α εις η μεταπερισπωμένου άδυτα εις & ουκ έστιν εισελθεϊν· ατο του δύω, οση

·

τόνουδηώ, του πανεπιφωνήτου όντοςγιατομέγεθοςτουτομαίνει τουπεισέρχομαι : δέουμαι : δέδοται καιεξ αυτού,

το δε δαίο σημαίνει τέσσαρα δαίω, το κόπτω ταίω, αυτός και άδυτος ο αφανής αλέασθαι εκκλίναι ανα
το ευωχούμαι: δαίω , το καίω : δαίω , το μανθάνω, δε και καιακίβδηλος καικαθαρός και ακύβδηλος και μη κρυβόμενος κυρήσαι , κυρίως οι ) από πυρός εκφυσείν αλέα γαρ και
απο τού κρύβδα , κρύβδηλος και ακίβδηλος. " άτεχνας θερμασία του πυρός δαλέα τις ούσα από τουδα και

απλάστως αδόλως τέχνη γαρ ,ο δόλος αμφί δε καίνεαφήρινον αμφίβολον, ή άνεσον παρά το ερίζω

δεσμοί τεχνήεντες έχoιντο ,τουτέστι: δολεροι σημαίνει δε αλάσθαιτοπλανάσθαι παρά το αλώ το πλανώμαι και
παθητικός ήρισμαι , άρισται και εξ αυτού αμέριστος,

το απλώς και καθάπαξ οι δε, εν ισω το όντικαι παθητικός αλώμαι και το απαρέμφατον αλάσθαιτούτο

τη αληθεία, οι δε ,το παράπαν και καθόλουαπόφασθε δε παρά το την άλα και σημαίνειτηνπλάνην · τούτο δε
Σ'σημαίνει το απολαύσαι , από του όνώ το απολαύν , το παρά την αλα, και σημαίνει την θαλασαν κυρίως γαρ

ανυποιστος και
9

1 ) alter Cod . exorelow . 2) alter Cod. σχήσω .2) .

1r Cod . σχήσω . 4 ) alter Cod . rò snag. σκήτας
5 ) al- κυρίως δε το απο

alter Cod.
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άλη , η έν θαλάση ταραχή. απερύκεις κωλύειν κατέ- τάφρου, η υδροροεις: δια το εν αυτή όντα αμάραντα είναι:

χειν » πρατείν απο του έραν και σημαίνει την γήν ερά- ή παρα το άμα και το ομαλής , δέειν " ή παρα το τη

κω, ερύκω κυρίως γαρ ερύκειν , το εν γή κατέχειν. αμη αίρεσθαι και όρύττεσθαι: άμη δε εργαλείον τί.

αντίξουν, εναντίον η αρμόζον , οίον , αντισούμενον ή γαρ αφαυρά ασθενέστερα η κουφότερα , από του αφαυρος ,
αντί πρόθεσις , ου μόνον το εναντίον σημαίνει ως το αν- ήτοι άγαν παύρος και ολίγος κατα την δύναμιν. αμαιμά

τίστασις , αλλά και το ίσον , ως εν τω1) αντίθεον , αντί κετον άμαχον ανυπόστατον» από το μαιμώ το προθυ

του ισόθεον τροπή του σ εις ξ : οι γαρ ' Αττικoί το σύμ- μούμι και μετα του στερητικού και αμαιμάκετον » προς

βολον , ξύμβολον λέγουσιν. αυτοβοεί το παρα χρήμα ήν ουδείς προθυμείται μάχεσθαι. άγγωνες δωράτια , ου

συντελεσθήναι επί πολεμικοίς έργοις. οίον , ταχέως άμα λίαν , σμικρά αλλ' ουδε μεγάλα , αλλ' όσον ακοντίζεσθαι

βοή. άνεσόβοω · σοβώ εστί , το εντρέχω. ένιοι δέ τοιοείπου δεήσοι. άτρυτα , ακάματα , σκληρά και ισχυρά

εκδιώκω. ατέραμνον απαραίτητον σκληρόν δεινόν ατέ- ακκίζεται ότι τοϊς όπλοις , ακκίζεται έτι της ύβρεως :

ραμνον ούν , το μη είναι τέρας κατα στέρησιν τούτ'εστι έχεται , επαίρεται : γυναιμίζεται θρύπτετα · μαριαί
τρυφερόν · και απαλόν , το ευχέρως τειρόμενον · και βλα- νεται .

πτόμενον λέγονται δε τεραμνα , τα μη εψόμενα, όσπρια

αλλα σκληρά και κερασβόλα και ατεράνων , και απει
'Αρχή του Β.

νής και σκληρος άνθρωπος ακονιτί αντί του αμαχεί άνευ ρενθυόμενοι , δυσχεραίνοντες και θυμούμενοι , παρά

άγωνος και μάχης · έκ μεταφοράς των αθλητών : εύμα- το μεταβάρους θύειν · δ εστίν , ορμάν. βιομολοχία , κυ
ρως παρα γινομένων ώστε μη κονίσασθαι· τουτέστι κόνιν ρίως ελέγετο , οι επί των θυσιών επί τούς βωμούς καθε

επισπάσασθαι- της γαρ παλαίουσιν εκ της βίας ιδρώτα ζόμενοι, και μετα κολακίας προσαιτούντες. βωλοσία,

γίνεσθαι , είτα κόνιν ταϊς χερσίν αναλαμβάνειν , ή ακο.2οή ειλείθυια βολάς γαρ τας ωδίνας ωνόμαζον , Ειλειθυία

νιτί , ευχερώς συντόμως ώστε μη κονιορτον εγείρεσθαι. δε έστιν η θεά η επέχουσα τας ωδίνας βραβεύει επι
αλλαντοπωλων, παρα το αλλάς , αλλάντος και το πώλ.2) ψηφιζεται διανέμει και βραβευτής: δωικητης κριτής
γίνεται , αλλαντοπώλης" το δε αλλαν παρα το την αόλη- οριστής.

σιν των κρεών ακμήτες , αποπίαστοι» από του κάμνω

ου ο δεύτερος αόριστος, έκαιον: και εξ αυτού καμής
'Αρχή του Γ .

και μετα του στερητικού α άκαμής, και εν συγκοπή ακμής. γλαφυριώτατος , ήδύς , καλός σοφός: έμπειρος , ακρί

σημαίνει δε και τους ακμάζοντας και τους ασίτους: το βης και παραμενάνδρω, ευτράπελος γίνεται , παρά το
δε ακμής σημαίνει το άσιτον : γίνεται παρά το την ακμην γλάφω , το διορύττω, και κοιλαίνω. γλαφυρόν επί του

ο σημαίνει τον σίτον , εξ ου και "Ομηρος: Δημήτερος κοίλου: επί δε του ηδέως το διορύττων και κινούν προς

ακτήν : τουτέστι ψωμών και σημαίνει τον σίτον: αγύρτας.30ηδονήν την ακοήν. γνωματεύοντες διακρίνοντες διαγι
επειδή πολλαχού κατά τας πόλεις αγύρτας τνας το τυ- νώσκοντες ακριβώς , παρά το γνώμη και μαντεύω δ ση
χον ή λωποδύτας: επαίτας Φιλοκερδείς και ο αγύρτης μαίνει το ζητω γεγανωμένος, λελαμπροσμένος ή κεκαλω

είδος βώλου και ο αλαζών και ο απατεών: παρα το πισμένος. " γλώχινα , σημαίνει την αγωνίαν και παρά το: ο ,

αγείρω το περιϊέναι και περινοστεϊν επί νίκη ή ετέρω τινι γλάπτω το κρελαίνω ή παρά το γλάχω γίνεται γλωχίν.
!

τοιούτω σεμνύνειν λέγονται δε εγερτικά , και τα τυχαίο γήπαιδες οι λεγόμενοι, λογγίβαρδοι , οιονεί γεττίπαιδες:
ψεύσματα. αναρριχώμενοι , αναλαμβόμενοι 4) : προς οι των γεστών , παίδες : γλιχόμενοι επιθυμών. γέρρον

ύψος ανερχόμενοι ποσίν ή χερσίν , επί τύχων ή δέν- Περσικα μεν εισίν όπλα " κυρίας δε τα γέρρα κατα χρη

όρων 'Αριστοφάνης ειρήνη προς ταύτ' αν αρριχάτ' αν είς στικώς δε καιάπαν σκέπασμα, είτε δερμάτινον είτεεξ
ουρανόν από μεταφοράς των αραχνών, οίτινες τα οικεία άλλης τινος ύλης, λέγονται δε και τα γυναικεία αιδοία
νήματα κατέχοντες . άνω φέρονται. αυτομάτως αυτο4Οπαρα Σικελοίς , οίον , δερατινα όντα παρα το δέρας ο ση
κελεύστως· αυτοβούλως από του ματώ τω ζητώ , γίνε- μαίνει το δέρμα γριφώδες , σημαίνει το δύσκολον: και

ται μαστος, ον επιζητούσα τα βρέφη και εξ αυτού αυ- συμπεπλεγμένον λόγιον , λέγονται δε και γρίφοι , τα

τόματος, και μη επιζητιθείς, αλλ' αυτός εαυτόν επαγα- δύκτια και τα συμπόσια, και ζητήματα γίνεται δε
γών από τούτου, απροτίμαστος γυνή , και μη επιζητη- παρά το αγρεύειν, δ ' έστιν, επιζητεϊν. γεγονότερον :
θείσα : "Ομηρος" αλλ' έμενους απροτίμαστος ενί μεγά- εξακουστότερον : λαμπρότερον γέγωνε , παρα το φωνώ

αγχώμαλος, παρά μικρον ίσαν εγγυς τροπή του και εις γ , γωνω ο μέλλων, γωνήσω" ο μέσος

του ομαλού , από του άγκι ο σημαίνει το εγγύς και το παρακείμενος γέγωνα η μετοχή , ο γεγονώς και εξ αυ

ομαλός. ανεπαφρόδιτος , και μη επιχαρής και αηδής και του γεγονότερον επίρρημα. γρυπος και επικεκαμένην έχα

επαφρόδιτος,ο επιχαρής και ηδύς. αποχρώντως, ικανώς την ρίνα' ρύβονγάρέστι το επικαμπές, παρ'αωλεύσιν

αρκούντος από του χρώ βσυζυγίαςτων περισπωμένων.5°ήτοι ο ... βου, και(am.rec.) κατα τροπήν του β εις'
η μετοχή και χρών: η γενική κρώντων και επιρρηματι- π , και πλεονασμά του γ , γρυπός» ή παρά το δέπουν

κώς χρώντος και μετα της από προθέσεωςαποχρώντως, ρεπος και ρυπός και γρυπός ” ή εφ' ενί τώ μέρει , ε.:

από φλαυρίζοντες" επιτωθάζοντες", εξευτελίζοντες , ή

ως πονηρόν αποστρεφόμενοι: αεί γαρ το Φλαύρον , επί τους ρυτούς ήγουν τα βέλη.
πουσα δίς. γωρυτός ή θήκη των βελών, από του χωρείν:

του πονηρού τάττεται : Φαύλον ούν έστιν εν υπερβα

βασμώ τούλι και πλεονασμώ του ρ Φλαύρον και το δε 'Αρχή του Δ .

φαύλον , ποτέ μεν δηλοί το μέγα και αδρόν και καλόν

ποτέ δε το μοχθηρόν και μικρον άμβλυώττειν , το τυ . διαλόγιον , μακρόν: εκτάσει του ω εις ω " και πλεο.

φλώττειν και βαρύνεσθαι τους οφθαλμούς, από του νασμώ του δ, διωλώγιον· δακμωνέστατοι, έμπειρώτατος

αμβλύς , και του άσσω το βλέπω. ευμάρας οχετού ηθοτεχνικώτατοι , επιστημονικώταται παρά το δαίω , το

:

:

ροισιν έμοισιν.

à

1) aker Cod. rò pro Tä. 2 ) alter Cod. www. 5) Alter Cod. αναλαμβανόμενου
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TO

•

μανθάνω» διηθείας άνευ πόνου , και δυσπαθείας και νυκτερεύουσι, κατέχειν των εώλων δείπνων τους ζωμούς ,

κακοπαθείας. 'δύηγoν , η κακοπάθεια · λυή τις ούσα , ή των κοιμωμένων προς τοιαύτην παιδείαν τετραμμένοι,

λύουσα τα βέλη· όθεν και δούλος και δυστυχής και κακώς έωλοκρασία γαρ ηχθεσινή , μέθη , έωλον το χθεσινόν.

πάσχων δυηλος τις ών. διάττειν , ορμάν : ξέχειν ' η δα- στεργες υπέμενεν· η ηγάπα επέσκεψε m. rec. corr .

κνειν οίον διαθεϊν από του θέα το τρέχω τροπή του επέσκηψεν ) ενετείλατο σημαίνει. ετώθαζον έσκωπτον :

9 εις τ " και πλεονασμώ ετέρου τ . δεκατευτήριον , τε- διέσυραν σημαίνει δε και το έσχόλαζον γίνεται δε παρος

λωνείον , οπο του δεκατάτης τούτο , παρα το δεκα- το ώθω ωθάζω και τωθάζω επιθειάσας επιθαυμα
τεύειν τούτο δε από του δέκα τα εκ των πολεμείων σας το θείον " εισδεδεγμένος " θεοφρουρούμενος ( m. rec.

ληφθέντα εδεκατεύοντο , θεοίς · διο κυρίως δεκαυτεύσει το cor. θεοΦρορούμενος) παρά το θεος όνομα , θεώ δημα :

καθιερώσαι. " "δόνακες , κάλαμοι παρα τα δονώ το συ-1ου α αόριστος , εθέασα η μετοχή, ο θεάσας , πλεο

στρέφω διακηρυκεύεται , δια κηρύκων συνθήκας ή πρες- νασμώ του ι , θειάσας. είση , γνωση , μαθήση , ταρα

βείας ποιείται γίνεται δε παρα της κήρυξ κήρυκος γενι- το είδα το γινώσκω » σημαίνει δε το είδω , ο· είδω ,

κής: το δε κήρυξ , παρα το κηρύσσω τούτο παρα το γινώσκω , συντάσεται πτώσει, αιτιατική μάλ . δ ' είσετε
γήρυς , ο σημαίνει την φωνήν τούτο δε παρα το χώ, το αυτόν , είδα το ομοιώ , πτώσει δοτική ειδομένη γαλο

χωρώ ή δια της τραχείας αρτυρείας χωρούσα. διφθέρα, είδω το δρώ, αιτιατική ως είδον "Ήφεστον είδω το διέρ

όσα κατ' εκείνην δήπου φέρεται την διφθέραν , το γραμ. χομαι , γενική διαπροδεείσατο και της ): είδω το δοκώ,

ματείον , ή βιβλίον , ή βύρσαν · ή δέλτον : οίον δυοφθέ- αιτιατική είσατο δ' ες Λήμνου είναι είθω το ορμώ γε.

ραν τοίς εν τοϊς δύο μέρεσιν Φέρουσαν τα γραμματα . δαι- νικής, είσατο γαρ νηών έπ' αριστερά. έσκαλευκότες,

ταλεύσιν ό σημαίνει, δαιτυμώση , θιασώτες , η συμπόταις έρευνήσαντες. εκεχειρία σημαίνει την ανάπαυσιν και ανα

παρα το δαιτα , δε σημαίνει, την ευωχίαν· η παρά το 2οκωχήν κυρίως επί του πολέμου· παρά το έχω ρημα :

δαίω , το ευωχούμαι: δαιαλευς και πλεονασμώ του τ,δαιαλευς και πλεονασμώ του τ, και το 2) χείρ χειρος , γίνεται έχεχειρία , και τροπή του

δαιταλεύς " διασεσοβημένος , τεταραγμένος τεθορυβημέ- χ είς κ. Ερεσχηλώ το φλυαρώ σημαίνει δε το εκουσίως:

νος σοφείν γαρ το τρέχειν παρα το σεύω το ορμώ. το κακόν εκλεξάμενος ένεόμμωσεν , ήλλοίωσεν η έκαι

διαρρήδην , Φανερώς : σαφώς παρά το δώ το λέγω " ο νοποίησεν από του νέος και του έχω νεοέχω και κατα

μέλλων ρήσω: ήδην , και διαρρήδην : δρύφακτοι ξύλινοι συγκοπήν και πλεονασμό του και νεοχμώ. έκπυστα ' εξά

θώρακες" τα διαφράγματα", ή τα περιτειχίσματα ή αι κουστα άρρητα εκ του πεύθω το ακούω , γίνεται πυστα

των δικαστηρίων , θύρι, ήγουν τα κάγγελα διαμπαξ και έκπυστα επιθρυλoύντες , ενοχλούντες · θορυβούντες :

( μ a n. rec.) διόλου ή διαπαντός εκ του διαρπάζω: έκ του θρυλώ τούτο , παρά το θρούς , θρούς , θροώ και

αποβολή του ω διαρπαξ , και τροπή του ρ εις μ , διαμπαξ. πλεονασμό του λ και τροπή του ο εις υ θρυλώ' έρανος ,

3οτο εκσυνεισφοράς δείπνον , η εντολη η συλλογή από
και του Ε.

του ερω το επιθυμώ ο μέλλων εράσω και εξ αυτού

εμπεδώσαι , βεβαιώσαι. ενισχύσει ασφαλίσασθα: έρανος: το δε ερώ , σημαίνει και το επιθυμώ το λέγω:

εδραιώσει και έμπεδον, το έβραίον, και βέβαιον, παρά το έρωτα και το φθείρω.. εγκάρσιον. πλάγιον ,παρά
το πέδον, παρά το έω το καθέζομαι" το μέλλων , κέρσω

γασμα του π'πέδον ή παρά το έξω το καθέζομαι, εξ αυτού κέρσιος και εγκάρσιος : ειρωνεύεσθαι , ψευ

ενέρσει συμπλοκή παρά το είρω, το συμπλέκω εξ ου δολογείν: χλευάζειν, υποκρίνεσθαι παρά το είρων είρω

και σειρα , η πλοκής και πλεονασμώ του σ , είρσω" και νος, ειρωνεύω: τούτο δε παρά το είρω το λέγω: εξ ου

εξ αυτού , έρσις και ενερσις. εγκρίπτουσα προστρίβου- και προς και σημαίνει , τον Φλύαρον ευήθεια μωρία

σα" και προσπελάζουσα οιονεί, τού χρωτός απτομένη άνοια έπαλξις, ο προμαχών: επάλαξις τις ούσα από

ή παρα το εγχρώ ό έστιν είς χρώτα πάνυ εγγυς , ώστε οτού αλεξω ρήματος περισπώμενον τούτο παρά το αλέ

πάνυ εφάπτεσθαι. εγχρώ ούν και έγχραύω και έγχραύ- γω αλέξω και μετάγεται ο μέλλων , εις ενεστώτα και

πτω και έγχρίπτω" εκβολή του α ' καικαι τροπή του και γίνεται αλεξώ. έψελντο : έστιν έω ρημα και σημαίνει

εις 1. επεκερτόμει έχλεύαζεν έσκωπτεν ηρεθιζων παρα το κορενύω, ως το επεικ' εώμεν πολέμοιο, "Όμηρος αντί

το κέαρ ό σημαίνει την ψυχήν και το τέμνω κερτο- του κορεσθώμεν , και εξ αυτού παράγωγον, έημι" το πα

ειείν ούν, το κέαρ τέμνειν. εισήρρησεν εισεφθάρη: είς- θητικόν , έεμοι είμαι κατα κράσιν , ο παρατατικός , είμην.

επήδησεν ες νέωτα , τον πόλεμον μεταθέσθαι· το επιον το τρίτον των πληθυντικών είντο και μετα της επί προ

έτος , ή το μέλλονκαι παρα το ένος και σημαίνει τον ενιαυ- θέσεως εφεϊντο: αντί του απολαύσουσιν εναβρύνεσθαι,

τον έναστα και αποβολή του σ , και εκτάσει του ο εις μεγαλοφρονείν , και καυχάσθαι. επιβάτευσεν , επήλθεν

ω και εν υπερθέσει του ν , νέωτα . Επίσωτρα , τα κύκλω επέβη: κυρίως δε επί νηος επιβαλών λέγονται

των του άρματος τροχών σιδήρια" παράτο σα και σημαί-5cερέσσοντες αλλα μαχόμενοι. εάλω, ελήφθη, ρήμα έστιν,
νει το ορμώ ο μέλλων, σώσω , όνομα ρηματικόν: σω-' αλώ και σημαίνει το πορθώ , ο μέλλων , αλώσω" ο δεύ.

στρον, και επίσαστρον" το εκτός των τροχών σιδήριον : τερος αόριστος , ήλων " το τρίτον , ήλω" και τροπή του και
ερυμνώσας ισχυροποίησας: πυινώσας" ασφαλισάμενος" εις ε · και πλεονασμώ του α εάλω. εξορος και παλαιός "

από του έρυμνα τούτο , παρά το έρυμα και σημαίνει την εσκευωρήσθαι κατεστοχασθαι επιβεβουλεύσθαι " γίνεται

ασφάλειαν ερυμώ και πλεονασμά του ν , ερυμνώ το δε δε το σκευωρώ, από το κεύθω το κρύπτω πλεονασμα

έρυμα, παρά το ερύα ελκύω και παρά το ερύω το φυ- του σ και εκβολή του και επιτροχάδην, επειγμίως. επι

λάσσω . ενερόχρωτες,νεκρόχρωτες νεκρούχροιαν έχον- έζουν: έβαρούντο έδαμάζοντο εσφίγγοντοεφείμενον, εν
τες: ένεροι γαρ οι νεκροι οι εν τη έρα όντες" τουτ'. τεταλμένος και προστεταγμένον , από του εφίημι ο πας

έστιν εν τη γή: ένθων και το πίπτειν έραζε εις της ρακείμενος εφήκα και παθητικός εφέεμαι και πλεονασμά

γην. εωλογκρασία , έθος ήν τους νέους δειπνούσι καιδοτούιεφείμαι η μετοχή και εθειμένος και έθιμένον

.

οι μη
1

1 ) alter Col. poli liaec : ειδω το φαίνομαι , αιτιατική: το δέ τοι κής είδεται είναι . 2) alcer Cod. coü pro rós
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ελεηλάτει ήγουν μαλώτευε και έλήστευων. ήρπαζεν, θαλπεινόν , παρά το ηδύνω το ευφραίνομαι· ει δε το σα .
,

από του θέματος, λεηλατώ τούτο παρα το λεως, και προν , παρα το ίημι το πέμπω : οίον το απόπεμπτον.

του ατω , ο σημαίνει το βλάπτω, γίνεται , λεωλατώ και

τροπή του ω εις η και πλεονασμώ του λεηλατώ: το τον
'Αρχή του Κ .

λεών βλάπτων. εκμαγείον εκτύπωμα. εκφράγισμα εκ των υφάλων πέτρων αΐτινεςυπό τουύδατος , καλυπτό"
Κατασπιλάζοντες , κατα κρύπτοντες από μεταφοράς

. αρ-
γείν σχολάζειν. ευτραπελία , η μωρολογία κουφότις μεναι τοίς απροόπτως προς πελάζουσι κίνδυνος επιφέρoυσι.
απαιδευσία. 'ενείρω, το συμπλέκω. εσύχαζον έσυκοφάν

κατακλάν συντρίβειν.

τει ελοιδόρει. αμενής , έμψυχος μέγα μένος έχων. 'Αρχή του Λ.

τούτ'έστι ψυχήν η προθυμίαν · 'έξαμενής και άγαν (c corr. 1ο Λεμβος τοεφόλκιον και λεμβαρκοι(ic forte ) οι έν Φολ.
pro άγης) οργίλος. κίω πλέοντες. λοχμηθάμνος ύλη σύνδενδρος τόπος , παρα

το λοχάν εν αυτώ τούτέστιν , ενεδρεύειν έστιν ούν λοχώ
'Αρχή του Ζ.

λόχη" και πλεονασμώ του μ λόχμη λώστοι βέλλιστοιήγα

ζωάγρια , αποινα τα υπέρ το ζήν διδόμενα. ζάκορος, πημένοι» έστι δε όνομα υπερθετικός από τουλώος το υπερ

ο νεωκόρος το γαρ ζα ουκέστιν ενταύθα επιτατικόν , αλλα θετικών λώστος τούτο , παρά το λώ, το θέλω το γαρ κα

αντί της δια προθέσεως ", ίνα ή διάκoρoς οι γαρ Αιολείς λον, πάντες θέλουσι . λιχμώμενος , παρά το λείχω το από

κα! οι 'Αττικοί την δια ζα λέγουσιν .

σπόγγίζω: απο του λιχμώ δευτέρας συζυγίας των περι

'Αρχή του Η . σπωμένων , τούτο από του λείχα πλεονασμά του και

ήρεψεν εστέγασεν εσκέπασεν από το ερέφω..ολιχμώ , το λι ,και διατί:, επειδή ούπάντηακολουθούσι,
·

ηλύσιον την των μακάρων νήσον είρηται εν ίσω το αλύ- τα παράγωγα τους πρωτοτύποις. λίχνοι οι πολυπράγμονες

σιον" όπου δις λύονται αι ψυχαι των σωμάτων ή αλύ- και οι λείμαργοι, παρά το λίαν χένειν.
λαιον σημαίνει

σιον όθεν ουκ αναλύει τις λέγει δε ηλύσιον , ιερον πε- το αριστερών και λαια χειρ , η αριστερα παρα το λε.

δίον , παρά την δόδον , οι δε περί την Αίγυπτον : η λιάσθαι και κεχωρίθαι των πράξεων. λίγυιώδες το

Λέσβον. ηβηδόν, αθρόον όλα καθ ' ηλικίαν ή κατα ασβολώδες και καπνώδες λιγνύς γαρ λέγεται και από

νεότητα, ήβη γαρ η νεότης παρατο βω, το βαίνω : ηβώ καιομένων αιλαιωδών : γινόμενος καπνός: "Όμηρος, λι.

και εξ αυτού ήβη. ηωρήσθαι , ήρθήσθαι κρεμάσθαι γνυν αιθαλόεσσαν. διαφέρει γαρ καπνός και κνίσσα και

από του αηρώ τούτο παρα το αήρ, αηρώ και τροπή του λιγνος και αιθάλη καπνός και από ξύλων γινόμενος κνίσ.

η εις ω και πλεονασμώ του ι αιωρώ , και απαιωρώ.
σα δε από κρεών καιομένων λιγνύς , από αιλαιωδών .

3οαιθάλη
από ασβέστου καπνός. μαπία , σπονγγίστρα,

'Αρχή του Θ.
παρα το μάσσω το μαλάττω· μετωπηδον , αντί του έμ.

Θαμίζειν ομιλείν και πυκνώς έρχεσθαι από του θαμα προσθεν των ωπών τουτέστι των οφθαλμών. μεμυκέναι,
επίρρημα. θρυλoύντες από του θρούς και το ελώ το καμάσαι" σημαίνει δε το ηχήσαι απο το μυκώ μυκήσω

ελαύνω οιωνεί , θρούν ελώντες · τούτ'έστι θόρυβον εγεί. μεμύκηκα" ο μέσος μέμυκα το τρίτον , μέμυκε και το

ροντες. θρυγγώ , ο περιτρέχων κύκλος: οιονεί στέφανος . απαρέμφατον, μεμυκέναι. μών αντί του αρα απορηματικού°

θητικών, θεραπευτικών εργαστιτικόν. θεοκλυτούσινως συνδέσμου συνετέθη από της μη απαγορεύσεως και του ούν
θεους επικαλούνται παρα το θεος και το κλύω το συνδέσμου και εγίνετο μηούν αποβολή του η μούν και

ακούω. θωπεία η κολακεία και θώπες , οι κόλακες" τροπή Δωρικώς της ου εις ων , μών , διο και περισπάται.

απο του θωπεύω τούτο παρα το θωψ θωπός: όπερ έστι μειονεκτείσθαι , τουτέστι , κρατείσθαι. μελιταία , κυνι

θηρίον απατηλόν. δια μικρα παρα το μέλλω το Φροντίζω τα επιμελείας

'Αρχή του Ι. χρείαν έχοντα , από της Μελίτης νήσου , γίνεται μελι.

Ίλύσπώντο , έλυσπάσθαι εστί , το παρα το πλησίως σχοινία σπάρτα δεσμά, μεθ' άφες: ελέλια ( ic) από
ταία εν αυτή γαρ γίνονται μικρα κϋνάρια. μηρίνθους

τοϊς σκώληξι» και τοΐς όφεσιν ιέναι· οιονεί εν τη αλύϊ του ίημι ο δεύτερος αόριστος ήν ημετοχή εις έντο καιó

σπάσθαι · τουτέστιν εν τη γη κυλίεσθαι . ιθαγενείς οι το προστατικών ές. (in marg. και μετά της προθέσεως

γνήσιοι παίδες (Cod. παίδες) και μη εκ παλακίδος , οίον μεθες σεσημαίωσαι γαρ και το θες , δος , ές.)
μαινό .

αύθιγενείς τινές όντες οι αυτόθι γεγεννημένοι. Ζωντο, λης και μαινόμενος ή μανιοπός γίνεται , μαινόλης · παρα

προεθυμούντο από του ίημι το ίεμαι ο παθητικός πα- το μαίνω και το όλος " ώσπερ το εξώλης και ποιώλης

ραταττικός , λέμην και το τρίτον των πληθυντικών, (corr. πειώλης) και πανώλης άπαντα γαρ δια του ω)
Τεντο .

έδριας σοφούς επιστήμονας έμπειρους από μεγάλου γράφεται πλην του μαινόλης . μαγίδες, παρα

του είδω της "Αραψι το κοντάριον. μάζας ψωμώς από του
νασμώ του ρ:, και εκβολή του ε , ίδρυες. ίυγγι βοή σω το μαλάσσω τροπή του δύο σσ μάζα: μυττωτών

φωνή και εύζει, αντί του βοά : λέγεται δε και έυγγιξε τρίμμα εξαρτϋμάτων πολλών συντιθέμενον οι δε Αττικοί

σύριέ μονοκάλαμος" και όρνεον το λεγόμενον , σεισοπύ- υπότριμμα τι μετα σκορόδου , γινόμενον , ένιοι δε πλα

σημαίνει δε και ωδήν , και λυγμός Φωνή και συ- κούντα διαλαχάνων συντιθέμενον βέλτιον δε το διασκο·

ριγμός και "Όμηρος οι δ' ύζοντες έποντο τουτέστιν ρόδων τρίμμα , ως είναι παρα μυσάττεσθαι την δυσωδίαν·

οι συρίζοντες" έστι δε πεποιημένη φωνή. ιτέον πορευ- μυσσωτον , και μυσσωτόν *). μύδρος και αργος σίδηρος :

τέον από του ειμι ρήματος και δεύτερος αόριστος ήν ή τίθεται δε και επί αναισθήτων καλείται δε και ο διά

μετοχή εις έντος το προστάτικον έθι: τροπή του ε εις πυρος σίδηρος: μύδρος εκ του μύζω τώ ηχώ ρήμα , γίνε

Γ , ότι και εξ αυτού θεον" και τροπή του και εις της ται πεποιημένη Φωνή.»
ται πεποιημένη φωνή. μεμερτινός , μεμερτος εν Ιταλία

ιτέον ισχνών αλπεινον ή σαπρον και ει μεν σημαίνει τοοοο "Αρης , όθεν και οι εν Σικελία κατοικήσαντες στρατιώται ,

40

μάσ .

γης .

602

1 ) alter Cod. μυττωτόν.
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μεμερτινοί ονομάσθησαν οι ίσα εργαζόμενοι "Αρηϊ · άπαι ρακείμενος ειχμαι και εξ αυτού όνομα , όχμάς · όχμά .
δρυμοί: Φάραγγες κοιλάδες : παρα το πιω ρήμα και δες και εξ αυτού ώκμασα η μετοχή και όχμάσας.

μετα του στερητικού α , απη μετα του νη στερητικού ,

νηάπη και εν συγκοπή νάπη : οιονεί η άγαν πίνουσα.
'Αρχή του Π.

(συνος , πεπιστευκώς τεθαρρηκώς ως παρά το δούλος

'Αρχή του Ν .
δολόσυνος , ούτω παρα το τιστος πιστόσυνος και πίσυνος "

κατασυγκοπην πρανές σημείωσε το καταντες και το κα

Νήσαντες σωρεύσαντες εκ του νώ το σωρεύω: ο μέλ. τοφερές. και τρανίζει το καταφέρει. πυρρίχην σημαίνει

λων νήσω · εξ ου και νηδύς η γαστηρ " παρα το νενήσθαι σύντονον όρχησιν. πλήμνας του τροχού τας σύριγγας

και σεσωρεύσθαι και πεπληρώσθαι εις αυτην τα βρό- τοάς ένιοι καλούσι , χοινικίδας εις άς άξων εντρέφεται :

ματα. νω δε το κολυμβώ· εξ ου και νήσος και ναύς " παρα το πληρούσθαι υπ' αυτόν (fuprafe. αυτών) τον

η παν μέρος εν τη θαλάσση έχουσα ώσπερ τα νηχόμενα άξονα. παρείται παραιτείται αφίεται , εκ του έημι το

σώματα. νώ το δέω, ο μέλλων νήσω και νάρον το παθητικόν έρμαι· και κράσει είμαι το τρίτον είται και

υγρον , ώς φησι Σοφοκλής έν Τρωίλως προς ναρα κρηναία μετα της παρα προθέσεως παρεϊται, ποδοκάκη ξύλον εν

χωρούμεν ποτά. νω το νήθω " εξ ου και νήμα. νηποινί, ώ οι κακούργοι δεσμούντες οίον ποδοκατόχη τις ούσα" εν

ατιμωρητί. νηπενθές , απένθητον. η προσφάτως πεν- ή οι πόδες κατέχονται. παλαμναίος και τους αυτοχειρί

θούμενον. νεοχμούντα , μετακοσμούμενα . νεοχμός , άπο- φονεύσαντας τιμωρούμενος και Ζευς παλαμναίος εν χαλ

νος και άκοπος. νεωστί ειργασμένως .νεωστι ειργασμένως. ξυνεδεδέατο συν- κίδι και ασπίς δέ τίς των θηρίων λέγεται παλαμναία :

δεδεμένοι ήσαν απότου δέω το δεσμεύω: ο παθητικός καλείται δε και ο εχθρος και πολέμιος παλαμιναίος δε:

υπερσυντέλικος , έδεδέμην το τρίτον των πληθυντικών2Οκυρίως καλείται και δια χειρών καταγωνιζόμενος την μάχην

εδέσεντο» και το Ιωνικόν έδεδέατο μετα της συν προθέ- και πάλην. παρηρημένην , εκβεβλημένην· απομεχωρισμέ
σεως , και τροπή του σ εις ξ , ξυνεδεδέατο. ξυνάρασθαι νην · από του αιρώ το καταβάλλω. παρομαρτούντες άκο

συναρμόσασθαι κατα θέσθαι από του αρώ το αρμόζω, λουθούντες από του ομαρτώ. πεπιλημένοι, συνεσφυ
άρασθαι και ξυνάρασθαι. ξυναυλιζόμενοι , συναθροιζό- γμένη από μεταφοράς του πίλου και σημαίνει το κένδου

μενοι και συνεσθίοντες ξυνίστωρ , συνπράκτωρ , σύνβου- κλον. ποδοστράβη , το γινόμενον προς τα στρέμματα των"
λος " συγγνώστης παρα το είδω το γινώσκω ο μέσος ποδών , ξύλον παρά το πούς και του στρέφω. πρυτανεύ

είσω " εκ τούτου , έστωρ. ξυνερρώειν συνερραγη διελύθη: σαι , διοικήσαι. προστατεύσαι , φυλάξαι , βασιλεύσαι ,:

από του δήσω έρρηγα , έρρέγειν και τροπή του και εις ώ, ταμιεύσαι'' πρύτανις κυρίως ο σιτοφύλαξ , οίον πυρόταμις

ερρώγειν. ξύμκλιδες σύμμαχοι παρείσακτοι. ούτιδανόν, ών· τρουγιαίτερον , το προ του έργου αιρετώτερον παι

μη δαμινόν ουδενός λόγου άξιον εκ της ου αρνητικού30τεύειν , το ταυλίζειν. πεέμνον , το απογϊράσκον των στε

και του τίς » και σημαίνει το ουδείς , γίνεται ούτως ή γε- λέχων. προπιλακησθέντες , αδικηθέντες υβριν θέντες :

γική ούτινος : ούτιανός και πλεονασμώ του δ ούτιδανός. διασυρέντες ή παρα το πηλος , ο και βέλτιον , οι γαρ

όχανος ,
ο δεσμός ή ο λώρος " εξ ου αποκρέμματι η 'Αττικοί τών επί τινι αμαρτήματι αλόντα πηλον χρίοντες

ασπις , γίνεται παρά το έχω το κρατώ τροπή του και έδήμευον. παλίωξις ή παλιν δίωξις : πλοϊα παράλογοι.

είς ο. όργώντας επιτεταμένως επιθυμούντας από του φόβου ή έκβληξις , ή κίνδυνοι άγνύμενος , περιτριβόμε.

όργώ το ακμάζω· τούτο παρα το ορέγω το επιθυμώ νος , περικλώμενος : όπερ έσχε την γένεσιν από του άγω

και συγκοπή οργώ. oμαιχμία , η συμμαχία" παρά το ό σημαίνει το κλάνω αποβολή του να κλώ: άγω και

αιχμή και το ομού γίνεται , ομοαιχμία και διαιχμία. πλεονασμώ του ν , αγνώ : εκ τούτου ανύω και παράγωγον

σημαίνει δε και την ειρήνην· συμβαίνει γαρ ειρηνευόντων άγνυμι. πυαλέα καθυγρου λιβάδα έχουσα παρά το πιά

τινών, ομού τας χείρας , έχειν. όσημέρι παντοτε καθ'4ολεος τούτο παρα το πιω και σημαίνει το ποτίζω: παρωθείσα

ημέραν , οιδαίνειν , θυμούσθω •θυμούσθαι · επέρεσθαι φύσασθαι. βεβαιωθεισα παρά το πύσσω το πυγνύω. παλυνομένης,

οφρυάζοντα , οφρυάζειν λέγεται, το τους οφρύας νεύειν , λευκαινομένης , η βρεχομένης, παρά την πατήλης : Ατ
τούτο παρά το όφρύς: δηλοί και την προβολήςτων τικοί δε παιπάλην λέγουσι , το λεπτόν άλευρον από του
ορέων και ημών των όψεων όρσοθύρη », θυρίς δι' ής είς παλεσθαι , από το αλεύρου τούτέστιν , απορίπτεσθα.

υπερώον υπάρχει ανάβασις , παρά το όρώ το διεγείρω περί πέζια , τα περί την γην προσπελάζοντα πεζα ου"
ο μέσος Αιολικός , όρσω" και το θύρα γίνεται , όρσοθύρη. μόνον ο πούς αλλα και η γη παρα το έζω·τούτο: :

οθνείον , ένμάταιον ξένον αλλότριον το εξαλου γένους και παρά το έω το καθέζομαι. το γαρ, έδω, ου μόνον το
ού προσήκον. ένιοι ου συγγενής , αλλά παρά το νόθος , εσθίω σημαινει αλλά και το καθέζομαι. πρώρα παρα

νοθείος και καθυπερβιβασμώ, έθνείος ορεύσιν , ημιόνους: το προόρω· αφ' ού προορών και προβλέπτειν τα έμπρο

παρα το εν όρεσι πλεον των άλλων ζώων , δύνασθαιζοσθεν. πέμπελος ο γέρων , παρά το είναι πλησίον τούτ.

εργάζεσθαι" ή παρά το ουρώθηγος (Mic) ήν έχειν ένθεν
ταΐς συνουσίαις ου λαμβάνουσιν ουδέ τεκνογονούσιν. ομο- έστι, πέμπεσθαι εις άδην. αστώνη παρά το ράον 8 ση

γνύω ομογενή τουτέστιν αδελφώ οίον ομόγνύω τουτέσιν, μαίνει το εύκολον » δήτρα .

το έκ τής αυτής γονής. ούριοδρομήσαντες Φρουρού ανέμου

πλεύσαντες . ουρος, όφορος , άνεμος λέγεται δε και
'Αρχή του Σ.

ουρος και φύλαξ και ιθυντήρ. ουρος δε ο άνεμος , παρά Υνασμένιζε συνευφραίνε. συναμησάμενος , σωρεύσας :
το ουροειν ό έστιν ορμάν. Ο δε ' φύλαξ , παρα το ουρώ συνάξας " ή θερίσας: συλήβδην ομα : από του λήβω

λέγεται δε και Φρουρός. οίον πρόορος τις ών και εν λήψω και εξ αυτού επίρρημα λήβδην' ως λείχω λίγδην::

συναιρέσει προυρός και Φρουρός. όχμάσας το κρατήσας άκρον επιλίγδην σφριγώσιν ακμάζωσι. σκυτίνας , περιζώ

και κόψας · παρα το έχω το κρατώ: ο παθητικός πα- βοματα απολώρων παρα το σκύτος και σημαίνει το δέρμα :

ου

3 ) alter Cod, aal.



629 630

9

σκύτος δε λέγεται , το μεταξύ το ένδον του τραχήλε φθονούσε το γαρ αγώ , ου μόνον το θαυμάζω δηλοί,
δέρμα ως πειρώνιος φασί τινές δε λέγουσι σκύτον , τον αλλα και το φθoνώ ουδ' αν νύν μοι άγασθαι · αντί του
νωτιαίου μυελον οι δε το μεταξύ των οφρύων του μετώ- φθονεϊν το δε αγώ το θαυμάζω και εκπλήττομαι , γίνε
του τόπον , όπερ επισκύνιον καλούμεν · άλλοι δε το εκ ται ταρα το χαίνω" κατ' επιτάσιν του α ' συμβαίνει γαρ

της κεφαλής δέρμα " δ και σκύτος είρηται τούτέστιν ή τοϊς εκπληττομένοις χαίρειν. υπετύφετο αντί του Φυ
κεφαλή. σαυρωτήρ ξυστόν · δόρυ οστυραξ: δν ένιοι ου- σάτο αιωρείτοσάτο αιωρείτο λέγεται δε και επί του τυφλώσθαι την

ρίαχον και σαυρωτήρα καλούσιν ' έστι και είδος δένδρου και διάνοιαν'' τυφεδον δε , η καύσις. ύπουλος , άνθρωπος

στόραξ. σφαδάζω , τοσπαίρως γίνεταιδεπαρατο σπή από μεταφοράς τηςτων τραυμάτωνυπονεμομένης ουλης

σπεύδω εκ τούτου σπευδάζω και αποβολή του υ και ο μη προφανής πονηρός ύπουλος γαρ ο εγγύς του υγιο
τροπή του ε εις α και του πεις φ , σφαδάζω. στεγα-Ιοασθήναι μώλωψ.

νος και σκεπασμένος " λέγεται δε στεγανον και το στεγνό

τερον και στεγανόποδες όρνιθες : οι' εν ύδασι διατρίβουσι
'Αρχή του Φ .

και τους πόδας έχουσι στεγανούς στωμύλος λάλος " και ενακισθείη , χλευασθείη απατηθείη από του φενα.

στομύλεσθαι , το τρανώς λέγειν · και στωμύλματα, κίζω , τούτο παρα το τας Φραίνας αϊκίζειν. Φορμηδόν,

τα παραλήματα. σισύρα αιγιον στεγαστρον. τουτέστι Φορμός έστι , πλέγμα τινός μεγάλου είδους εν ώ έχοι

νάκηδ έστι δέρμα., στέργω, αγαπώ φιλώ σεμνός μώντο οιπένητες ή κατετίθεντο τα όσπρια" τάχα δε· . ·

από του σέβω σεβνός και σεμνός τροπή του β εις μ . ή καλαμή νύν καλύμη εκ τούτου , και το φορμηδόν Φρού

στίφος , όχλος άθροισμα . σκυτάλη παρά τοϊς Αττικούς δος άρδην παντελώς αφανείς έρημοι Φρούδος μεν,
βακτηρία σημαίνει και έφεων δε έστιν είδος ούτω κα- προοδού Φύλαξ. Φρουρος δε ο προορών : Φρούδος ούν

λούμενον , και παρα λακεδαίμωσιν, επί της βακτηρίας τάσ-20συναλοιφή του πρόοδος· οίον και μακράν γενόμενος εις το

σεται και σκυταλύτες κάμπων είδος και εστι ζώον τί· έμπροσθεν, της οδού μεταθέσει του πεις Φ , ως προ

και σκεύος τι εν τη νηΐ. στιφίζουσιν αντί του δραπε- οίμιον, Φροίμιον : Φασκοίλιον, τουτέστι, το δερμάτινον
τεύουσιν διαφεύγουσιν· και στιβεύειν , επί του ιχνεύειν. βαλάντιον φασκωλον δε το μέγα, εις και τα ιμάτια έμ

σήραγγες , αι υπό την επιμήκεις εκρήξεις· οιονεί φλέβες βάλονται: Φασκώλιον ούν είρηται από του ασκός ασκώ.

τινές ούσαι της γης: ας υποτρέχον το ύδωρ , ζητεί διέξο- λιον· το ενικώς ασκώ. Φρυμασσόμενοι, αντί του Φρυασ

δον εντεύθεν σηραγγώδης ο τόπος φαίνεται , και δια- σόμενοι ή Φρυσσόντες , από του Φρώ, όπερ από του
τετριμμένος και από του σεσημένι και διεστράφθαι. προϊώ κατασυγκοπή πρω, και Φρώ. φληναφος όλοιδωρος

τεκμηριούσθαι , σκέπτεσθαι και Φράζεσθαι και γίνεται και φλύαρος γίνεται δε από του φλέω ρήματος όπερ

παρα το τέκμωρ : τούτο παρα το τέκω τέκωρ " και τέ- από του φλύω είρηται ως δέω , δύω αναδ' έφλεται

κμωρ. τάρτη κόφινος η νεκροφορικών αγγείον παρα τogoκαλα ρέεθρα, από του έκαιες από του φλέω και του

αίρειν τι: αίρω ου ο μέλλων , αρώ και εξ αυτού , άρη: φώ το λέγω, φληναφος και φλύαρος.

και πλεονασμώ του π , άρπη ) . τω , τινι , απο του τις

ονόματος , γίνεται δε η γενική τινος και αποβολή του ν,
'Αρχή του Χ.

τιος τιού και 'Αττικώς , τεώς ως ναός, νεώς , η δο- ιλος η τροφή παρα το έχεις το σώμα τουτέστι κρα

τική, τώ αποβολή του ε και "Όμηρος, ούτε σοι ούτε τώ τεϊν · και χιλος των βοσκημάτων , παρα το έχεϊσθαι τατω

άλλο. τολύπαις , μηχάναις εργασίαις" και το λυπεύειν, έλει. χηλή , επί των δύο νήχων ζώων: οίον , σχελήτης
το μηχανάσθαι . τερος , έντροχος. τερθρεία (m. rec. ουσα από το διεχίσθαι ώσπερ οπλη η απλη επί ίππων

corr . τεθρεία) , γοητεία παρά το τέρας τεράτος τερα- και ημιόνων. χήτει : στερήσει ενδεία σπάνει χλιδη

τεύω : τερατεία και συγκοπή και τροπή του τείς 9: και χλιδανόν το τροφερόν. παρα το χω ρήμα και το

τερθρεία. τρακλαϊσαι κακουργήσει· ίσως παρα το τρώ-4οδέω το πρέπω γίνεται χαλιδή και χλιδή , η έκλυσις και

κτης τούτο παρα το τρώς και σημαίνει το βλάπτω ού " μαλακία από του έχλίανθαι και εκλελύσθαι τη μαλα

σαράγωγον, τρώγω ο μέλλων, τρώξω και εξ αυτού κία του θερμού.

όνομα ρηματικών , τρώκτης. τελχίνες οι φθονεροι και

βασκανοι δαίμονες . τενάγη οι υποβρύχιοι τόποι παρα 'Αρχή του Ψ.

το τέγγω το βρέχω, γίνεται τέγγος και πλεονασμώ ιθύρισμα , ηδύτι το ψιθύρισμα των δένδρων ηκούετο

του α' και τροπή του ενός και εις ν , τεναγος. τούνδου- πεποιημένη λέξις από του τελουμένου ήχου , υποφυσών

νος , ο τοποτηρητής , παρα τούρκοις . τεμπη, τα σύν- τος του ανέμου.

δρεδρα πάντα και τα μεταξύ των όρων στενώματα.
'Αρχή τού Ω.

'Αρχή του Υ.
50 λιγώρηκα Φρόντικα από του θέματος του ολιγωρώ :

Υπογυιον πρόσφατονεγγύτατον νεστίγέγονεπρος τούτο παρα το ολίγος και τουώρα καισημαίνειτην,Φρον
ολίγα και μετ' ολίγον γίνεται δε παρά το γύoν σημαι- τίδα . αυστίζοντο , ώθουν" συνέθλεβον εκ του ώθω δή

νει το μέλος οιονεί εγγύς των μελών. υποτόπαζεν υπε- ματος , ο μέλλων όσων και πλεονασμα του τι μετα πε.

νόει και υποτοπάζειν το στρoχάσθαι και ενθυμείσθαι· ρισπωμένου τόνου , ωστώ: εκ τούτου έτερον δήμα ώστίζω
απο του υποτοπουσθαι εν τω νοί : έστω ουν τύπος το παθητικόν ωστίζομαι το τρίτον των πληθυντικών

τυπώ · τοπάζω και υποτοπάζω: τροπή του υ εις ο. ωστίζοντο: ώ τ' αν αντί του και πρόσφιλεστάτω,

ύπαρ , αλήθεια ουκ όνειρος : ' έστιν ούν ω ρήμα και εταίρω: έστιν έτης και σημαίνει τον προσφιλέστατον,
σημαίνει το υπάρχω" αφ' ου όνομα ρηματικών , όαρ' ως και φίλον εκ τούτου παρώνυμον ετών ως ερμής ερμάν:

θένω , θάναρ και έδω έδαρ και ειδαρ και μετα της υπο και μέγιστος , μεγιστάν: μετα του ο κλητικού κτιρρή.
προθέσεως , ύπαρ. υπεράγανται , υπερθαυμάζουσιν ήβοματος , και όταν ωρύω σημαίνει το κλαίω: παρά το

Rr 2
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αύω τώ φωνώ , αορών και κράσει του α και ο εις ω το ομοιώ · εικάζω ,εικάζω το εξ είκότος και στοχασμού νοω

μεγα ωρύω. όθεν και εικασμός και στοχασμός και εικάσει το στοχά.
σασθαι· και είκός ως έστι εικάσαι : το εκεί επίρρημα

( Ex eodem Cod. fcripta ma elegantiori εστι τοπικών αναφορικών ανταποδίδοται δε το ένθα προς

quae feenlum XIV. videtur prae ſe αυτό τούτο δε απαντά προς το ερωτηματικόν το πού :

ferre. ) λέγεται γαρ το μεν προς την ερώτησιν το πού, το εκεί

αναφορικόν " προς δε το εκεί, το ένθα ανταποδοτικόν :

ειλεν αντί κατέλαβεν: ειλεν αντι ) κατέλαβεν : εί οίον που έστιν ο δείνα εκεί ένθα ο δείνα [ina ora Cod.

αντί εφόνευσε ποιητικώς: ση δε ότι του έλω το λαμβάνω ουδεμία των λαυρειωτικών γλαυκών πτερώ κατατείνασα

αχρήστου ρήματος μόνον ο β αόριστος εστίν εν χρήσει"Ιοτοίς πενησιν ημίν εκείθεν προσέπτατο ] κείται δε το εκεί

και το απαρέμφατον ελεϊν· και μετα της ανα προθέσεως μετα ρήματος στάσιν έχοντος [fuprafe. δηλούντος], το δε

σημαίνει το φονεύσαι μετα της παρα το αποκόψαι εκείσε ότε έστι ρήμα δηλούν κίνησιν· το εκουσίως ουχ

μετα της προ το προκρίναι και παθητικώς γράφεται εύρηται περί τους ρήτορσιν. ελαύνω ίππον και ελαύνω

μετα της περι το εξεπιπολής αποσπογγίσαι μετα της σίδηρον και ελαύνω τοίχον και απλώς επί παντός πρά

απο , το από παντός αφηρηκέναι μετα της υπο το λα- γματος εις μήκος εκτεινομένου. ελίσσω το συστρέφω

θραίως λαβείν. μετα της εξ το έκβαλείν και μετα ανελιξάμενος την βίβλον αντί του ανοίξας. έλυτρον το

της συν το ομού λαβείν. είρων λέγεται ο έχων και προς- σκέπασμα κυρίως δε επί κυκλωτέρων τινών· οίον και

ποιούμενος μη έχειν" αλαζων δε ο μη έχαλαζων δε και μη έχων και προς- ρύων η ωων ή άλλων τοιούτων από του ειλύω γαρ το

ποιούμενος έχειν , ειμαρμένη και πεπρωμένη (in marg. επικρύπτω γίνεται παν ούν έλυτρον τούτο ονομάσεις και

ειμαρμένη πεπρωμένη μοίρα ) το αυτό και μοίρα ωσαύ-2 σκέπασμα" ου μην παν σκέπασμα και έλυτρον · ου γαρ

τως ελάμβανον δε αυτας , επί φυσικής και καθολικής αντιστρέφει ελεύθερος και κατα ψυχήν και κατά σώμα

τινός δυναμεως εν τω κόσμω τύχη δε επί των συμβαινόν- απελεύθεροςδε ο αργυρώνητος ών το πρώτον είτα ελευθε

των καλών ή κακών μηδενός βουλομένου περί αυτών τινές ρωθείς · ο δε ελευθερώσας αυτόν πατρων καλείται και

δε των Ελλήνων την τύχην την αυτήν ενόμισαν τη ειμαρ- κλίνεται πάτρωνος. περί εαυτού τι λέγεις άτοπον .

μένη: πρόνοια δε επί θεού από του προνοείσθαι · έστι αλλα περί σαυτού επί γαρ των π' το τοιούτο λαμβάνε

δε το ειμαρμένη όνομα μετοχών ου μετοχή ώσπερ και το εμόν το πράγμα όταν έγω μόνος έχω· ημέτερον δε

ερωμένη και το άρχων ενιοτε και το έκών και το όταν κοινών πολλοίς τα παρα το γένος και σθένος και

καύσων " (in marg. και το ούλομένη ) και όσα εξέπεσον μένος και μέρος (m. recent. infert.) ονόματα , κύρια μέν

του ιδιώματος του ρήματος: όπερ έπαθον ταύτα: το μεν όντα παροξύνονται επίθετα δε οξύνεται. κύρια , οίον ,

ειμαρμένη και ερωμένη , έπει παθητικα όντα και οφεί.3ο Δημοσθένης: 'Αντισθένης : Διογένης Θεαγένης επίθετα

λοντα προς δοτικών συντάττεσθαι ως τα παθητικα δή- δε , οίον μεγασθένης: άσθένης μονογενής : ευγενής:

ματα , ταύτα προς γενικήν λέγονται και ειμαρμένη γαρ κατα ταύτα και Αριστοφάνης και Μητροφάνης παροξύ

του δεϊνος λέγεται και η ερωμένη του δεϊνος" ο δε άρ- νεται ως κύρια αφανής δε και προφανής και διαφανής ,

χωνεπεί οφείλων επίρρημα έχειν επαγόμενον δηλούν της οξύνεται επιθετικώς λεγόμενα. έναγχος αντί του προολί

αρχής την ενέργειαν οποία εστίν, όπερ απαιτεί το ρήμα, γου Αττικοί και μετα παρεληλυθότος " οίον έναγχοςδιελε

οίον άρχει τις δικαίως , εν γαρ τώ άρχειν δικαίως, το δι- γόμην. η εν πρόθεσις ότε δήματι συγκειται κίνησιν

καίως ου προς το άρχειν τείνει" αλλα προς τον έχοντα έχoντι, ενίοτε μεν το ένδον δηλοί" ως το εμπίπτειν και

την αρχήν, τούτο ενίοτε μεν επίρρημα επαγόμενον ότε έμβαίνειν· α δηλούσι το έσω έρχεσθαι ενίοτε δε ορίζει

και μετοχή εστίν ενίοτε δε όνομα επίθετον επαγόμενον την κίνησιν του ρήματος έν τινι. ως το έμβλέπειν εστί

έχει ότε εξανάγκης όνομα εστίν , ως εν τώ, άρχων4ογαρ το εμβλέπειν , το έν τινι ιστάν το βλέμμα και μη

τ 'αγαθός: κρατερός τε μαχητής » το δε έκών : επεί οφει: εαν πλανάσθαι ένθα και ένθα.

λον απαρεμφάτω συντάσσεσθαι ως τα της θελήσεως πάν. ενέγκω άχρηστος και ο μέλλων αυτού και αόριστος ήνεγκα

τα ρήματα οίον θέλω σωθήναι , τούτο ουδέποτε ούτω οβ ήνεγκαν άχρηστος εκ τούτων δε απαρέμφατον ενεγ

συντάσσεται το δε καύσων επεί οφείλον μεταβατικόν εί- κείν και ενέγκαι απαρέμφατον μεν άχρηστον ευκτικών

ναι ως το κάω , τούτο ου μεταβαίνει: έστι δε καύσων το δε εν χρήσει από του πρώτου το υποτακτικών ενέγκω :

πολύ θάλπος . ειδείην και εαν ειδώ απο του εΐδημι η μετοχή και ενεγκών τούτου το παθητικόν άχρηστον ο

και είδην και ειδείς αχρήστων : είεν οπίρρημα αποθετι- αόριστος ήνεγκά μην αντί του έλαβον το απαρέμφατον

κον και προστακτικόν ποτέ δε σημα ως το τίνες αν ενέγκασθαι το προστακτικόν ένεγκαι το ευκτικών ενεγ

είεν κλίνεται δε ούτως : εΐην είης είη : εΐητον είήτης και μην : η μετοχή και ενεγκάμενος ; έναυλον το μετέχουν

είημεν και κατα συγκοπήν Αιολικήν ελμεν είστε το τρί-50αυλημάτων και έναυλον το ένοικον και εφέστιον· ως το

τον ουκ είησαν· αλλ' είεν ούτω πασών των συζυγιών έναυλος ή θυραίος ήγουν εντός του οίκου εστίν ή εκτός.

(in marg. και μέν ο Λιβάνιος: ήν γαρ " ... εν τοις άκρο- ενδύω ενδύσω ενέδυσα αλλόν· ενέδων και ενδεδυκα αντί

ωμένοις οπότε ημίν επιδείξεις είησαν και Δημοσθένης ) του ενεδύθην εγώ. ενεστησάμην ποιήσαι τι εν εμαυτώ.

τών τε βαρυτόνων και των περισπωμένων και των εις μι ήγουν εκύρωσα. ένέβρια τα θνησείδια ούτως έλεγον οι

οι αόριστοι κλίνονται πλήν επί μέν των βαρυτόνων και παλαιοί. εν δε λίθοις εμάχοντο' ήγουν επάνω λίθων

των εις μι συζυγιών το τρίτον μόνον γράφουσιν οι κοινοί και εν τω οίκω εστί . ήγουν εντός του οίκου . το έν .

συγκεκομμένως · οίον τυφθείεν το δε πρώτον παρα ποι
ηταίς· οίον τυφθείμεν: επί δε των περισπωμένων και τα ταύθα επι πρώτου προς ενταύθα ένθα είμι. το ενταύθα

δύο συγκεκομμένως: οίον ποιοίημεν ποιούμεν. είστράττο- αναφορώς, το δε αυτου δευτέρου το δε εκεί, τρίτου·
μαι το απαιτώ και εισπράττομαιτο απαιτούμαι : εικάζωβοταύτα στάσιν δηλούσι: το δε ενθένδεκαιτο αυτόθεν και
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το εκείθεν, κίνησιν· το ένθα και αντί του όπου και προς αλλήλους κήρυκας διαπέμψασθαι. , επίτιμος και έντι
αντί του ότε τοπικών και χρονικόν · το ενέχομαι και το μος. επιτίμιος δε και επίπληκτος : αφ' ου και την επί

ένοχος επί καταδίκης. εναντίον το εξεναντίας μάχεσθαι πληξιν επιτίμιον Φαμέν. ότι το είπε περί τους ρήτορσιν
δοτική εναντίον δε το αντικρύ , γενική. εξώλης και άξιος άχρηστον. ότι ου το επίρρημα της γενικής αίτιον όταν
απωλείας: προώλης δε ο προ καιρού. το εξήρτημαι και

γενικήκαι δοτική Αισχύλος εκηβόλοιςτοξίσωεξηρτη- κ καλώς έχω του σώματος αλλα το ένεκα έξωθεν:

μένοι ταύτα δε αντί του κρέμαμαι εύρηται , εξήρτημαι

δε αντί του εις εαυτόν κρεμώ , αιτιατική τους ημετέρους
λαμβανόμενον. [ Ima pag. extant haec , ad εξαιτού

γονέας εξήρτητο: απήρτημαι δε το δειόταμαι γενική. Σε μια Γpectantia: ότι το εξαιτούμαι το εξαιρούμαι κινδύ

τάζω το ερευνώ και εξετάζω το άριθμώ· αφ' ου ηICνων, Αριστείδης εν τω προς Πλάτωνα παραιτούμαι ο:

εξέτασις ή απαρίθμησις" ποιουμένω περί Πτολεμαΐδα την η παρών μεν εν αυτοίς ατυχήσασι δήπου και μέλλουσι

της δυνάμεως εξέτασιν. εξέδωκέ τις λόγον και εξέδωκέ διαφθαρήσασθαι , ει κύριος ήσθα παραιτήσασθαι ουκ αν

τις τινα τινί αντί του άδειαν δέδωκε αυτώ και αυτού. ώκνησας αλλα και προς των ιερών και

η εξ πρόθεσις δηλοί κίνησιν εκτός · οίον εκπαίει και εξέρ- Φων » και προς αυτού του εδάφους συνέπρα" αν ότι ούς
προς των τά

χεται εξάντη ήγουν ανώτερον ως το εξάντη κακού. ήσθα καν είτι κατηγορείν είχες , την δε των επιτηδειο

εξελεϊν αντί του εκβαλεϊν · όθεν και εξούλης δίκη , επί τάτων παραιτήσασθαι δόξαν καθαιρών τούτ' εκείνο

των δίκη νικησάντων απολαβείν χωρίον ή οικίαν είτα σπουδάζεις τη πολιτική , τι προσήκον πράττειν δοκείς.]
απελαυνομένων υπό τινων. εξεμελέτησα μεταβατικόν: επωμίς το υπερέχον του βραχίονος και είδος ενδύματος .

αντί του μελέτας γράφειν εποίησα πώλον τον 'Ακραγαν-20

τίνος Γοργίας σοφιστής εξεμελέτησε και αμετάβατον αυ- “επίκουρος λέγεται και τοΐς πολεμοις βοηθός σύμμαχος και
τος μεν τας ιερας συλλαβας ουκ εξεμελέτησα' ήγουν ούκ τούς πολεμούσιν. ως έπος ειπείν αντί του ως εν ολίγω

αν ακριβεία και δια Φροντίδος έχω. εξαιτούμαι όταν απο ειπείν, ήγουν συντόμως . τούτο γαρ ώς αν είπoι τις εις.

τινός γε εξαιρώμαι κινδυνεύων και εξαιτούμαι όταν υπ ’ παροιμίαν έπεσεν. επίδοξος ο προσδόκιμος : ο κοινώς

εχθρού τινος αιτώμαι" Λιβάνιος: εκάθητο άναμένων όστις προσδοκήσάειος και επίδοξος ο ένδοξος. επίληψις και

αυτόν εξαιτήσεται: Δημοσθένης: εγω δε χαίρω· δς ευθύς επιληψία η κατοχή του ηγεμονικού· καλείται δε η επι

εξητούμην υπό Φιλίππου. [ in marg. Αριστείδης τούς τε λήψις και παιδίον και ηρακλειον" και νόσος Iερά παι

φεύγοντας δεξάμενοι και τους εξαιτούσιν αντισχόντες] δίον μεν ότι επιτοπλείστον παιδίοις συμβαίνει: Ηράκλειον
ση το πορευτέον ού κατά τα άλλα θετικα λεγόμενον δε , ως μεν ένιοι , επειδή τώ Ηρακλεϊ συνέβη ως δε έχει

εκείνα μεν γαρ ει μεν ενεργητικα εισιν , ως επιρρήματα30 αλήθεια, επειδή δυσκαταγώνιστός έστι και ισχυρά
λαμβάνονται : οίον ποιητέον τόδε· αντί του άξιον ποι- και ισχύος Ηρακλέους δεομένη: Γερα δε , δια υπονοείν γί

ήσαι και πρακτέον την αρετήν · αντί του άξιον πράξαι· νεται αυτήν , δια θεϊκήν μήνιν ή δια το εν ιερών τόπω

ει δε παθητικής δύνανται λαμβάνεσθαι ότε ούτω λαμ- γίνεσθαι. επιβοώμαι σε αντί του ικετεύω , αιτιατική:

βάνονται , ονόματα εισίν · οίον διωκτέον το κακόν · αντί επιβοώμαι δέ σοι αντί του επιφωνώ, δοτική. επέρχεται

του άξιον διώκεσθαι και λαλητέον τόδε το πράγμα τις ως πολέμιος· όθεν και έφοδος και επιδρομή. επέρχε
αντί του άξιον λαληθήναι: το δε πορευτέον ει και επίρ- ται μου ειπείν επέρχεται το παρίσταται και επί νούν

ρημα εστιν , όμως παθητικώς λέγεται αντί του. άξιον έρχεται και επέρχεται το δεύτερον έρχεται επέρχεται

πορευθήναι ενεργητικον γαρ ουκ έστι: εισί δε ταύτα και επιπoρεύεται η στέλλεται ως το , μήκος οδού τοσόνδε

πάντα τριγενή· ποιητέος ποιητέα ποιητέον λαλητέος λα- επέρχεται, επιχωριάζω το ενδημώνκαι επιχωριάζω το

λητέα λαλητέον. τούτοις προσέθηκαν οι 'Αττικοί το έστι, τα επιχώρια εθη πράττω. επιδίδωμι το αυξάνω και
από του χθαμαλού την λέξιν επαίροντες συνυπακουόμε- επιδίδωμι το απλώς δίδωμι· όθεν επίδοσις η αύξησις
νον έξωθεν περί τοϊς κοινοίς. επιβουλεύω, το κατά και επίδοσις ή απλώς δόσις. ερωτώ. επερωτώ : προσετε.

τινος βουλεύομαι: εν δε τω επιορκεϊν η πρόθεσις δηλοί ρωτώ: είπον επείπον προσεπείπον. το έρος Αίολικόν

καταφρόνησιν " και το επάνω των όρκων γίνεται από το έρχομαι και το πέμπω μετα μετοχής μέλλοντος

τούτουεπίβουλος επήβολος δε και επιτυχης περί ποιηταίς συντάσσεται έρχομαι ποιήσων τόδε και πέμπω σε ποι

τε και λογογράφοις, η ότι από του επέβαλον γίνεται ήσοντα τόδε. εσθής , κοινον ήτοι εν χρήσει" έσθημα δε

τραπέντος του ε · άλλως δε ουδέ τούς ποιηταίς συνέφερε και αίσθησις ποιητικόν. (in margine Φιλόστρατος (leg.

δ – α εξής έχον βραχέα. το επιμαχεϊν του συμμαχείν, fort.) εσθήμασί τε πρώτος εκόσμησεν ) ότι το εστάτω
διαστέλλει Θουκιδίδης" το επιμαχες μεν τάττων , επ' από του έστηκέτω· έστηκα εγώ. έστηκα δε έτερον αντί

αμύνης των επιόντων μόνον όταν υπερτερώσιν δηλονότιοοτού έστησα ένεστιν αντί του ενυπάρχει ένεστι μοι πλού-.
(Cod . δήλ) οι επιόντες · το δε συμμαχείν , όταν μεθ ' ών τος και ένεστιν αντί του δυνατόν έστιν. έξεστιν αντί

συμμαχούσιν εκ πρώτης αμύνωνται τους επιόντας. επι- του άδεια έστι σύνεστιν αντί του συνυπάρχει και ομι
δεικνύειν το παρρησιάζεις και δεικνύειν τινα εαυτόν . λεί· και αντί του διαλέγεται και συντυγχάνει και αντί”

σούτον χρόνον πούω το δε αντί του επιτοσούτον» και πό- συνουσιάζει» , πρόσεστιν αντί του συν άλλοις οίς έχω εστί
τον χρόνον δεμνίοις πέπτωχ' όδε· ήγουν επιπόσον κείται μοι και αλλότι μετέστιν αντί του μετουσία έστιν ήγουν

εν τοϊς δεμνίοις και επί των άλλων ομοίως· ότε δε η επι μετοχή και περίεστιν αντί του περιουσία εστί και αμφό
πρόθεσις νοείται επί τούτοις , δηλον από του πολλα τοι- τερα από δοτικής εις γενικήν πάρεστιν · έπεστιν αντι

νεξουσία εστίν .

αυτα ενίοτε Ν οίον επολίγον εφικανόν επιπολύ ειστή- μoι πoιεντους περιεστιν αντί του κρείττων έστι και

' έτι αντί του
κει άφωνος και επί πολυ μέρος χρόνου: τουτέστι πολυνθοπερίεστιν αυτός του ή και απεστιν. -

" ή
χρόνον επικηρύξαι εστί το υποσχέσθαι χρήματα δώσειν ακμην κοινώς και έτι αντί του επί τούτω· οίον είπον

.

τα συλλαβόντι ή αποκτείναντιπολέμιονεπικηρυκεύ- και περισσόν. έτερον το έν των δύο από τούτου γίνεται
τόδε

σασθαιδέ, το επί συμβιβάσει και σπουδαϊς τας πόλεις και το πότερον επίδύο τινών έχουν την πεύσιν· εκάτερον

ΤΟ.
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και τα δύο κατα έν , αμφότερα ομού και τα δύο: το δε κού : έώα δε επί τόπου : ένα και έστερία ληξις. εκει

έκαστον δηλοί πολλούς κατά ένα το δε πάν ού κατα σαν και 'Αττικώς εώκεσαν ως το ήδεισαν ήδεσαν" ήεισαν

ένα δηλοί πάντας" αλλ' ομού έστι γαρ το πας συναγω- ήεσαν. εώνημαι και ενεργητικής και παθητικώς έωνε

γη μερικών ως δηλοί και τούτο το γαρ πάς ου το κα- μένον ανδραποδον. και ουκ έα τον κν κρατεν ο δαίμων :

θόλουσημαίνει: αλλ' ότι καθόλου. έτους ώραν ιδίως το αλλα τον εωνημένον. ότε Ζάλμοξις ο Γέτης , τα του Πυ

θέρος λέγουσι Αττικοί. ετερόφθαλμος και κατά τύχην (in θαγόρου υπήρχε μεμυημένος και προς αυτόν απηριβα

marg. praeter έτερόφθαλμος , είστιαθην πηρωθείς τον μένος ότι τα κύρια την εις δος κλίσιν έλαχον Πάρις
:

เ

έτερον απο ( m. recent. corr. αποβαλων ) των οφθαλμών: Πάριδος" τα δε προσηγορικά , δια τού ειως . ζευγμα το

μονόφθαλμος δε ο ένα οφθαλμόν έχων ως και Κρατίνος ζεύγος και το ζευγνύον δύο τινά : ού το θέμα άχρηστον

μονόφθαλμον λέγει τον Κύκλωπα. τώ ευαγεί εναντίον οτοαντί αυτού δε λέγεται το ζεύγνυμι ο μέλλων ζεύξω " ως

εναγής. ευρίσκει τις το όν: και εξευρίσκει το μη όν ούν ζεύγω ζευγνύω ζεύγνυμι, ούτω και όλλω, ολλύω,

εφευρίσκει δε ου το μη όν (ima pag. m. recent.). θέλω όλλυμι και γίνω γαννύω γέννυμι και πάντα τα ούτω

και το τολμώ εξ' ου και το εθελοντής προς τους αγώνας παραγόμενα. ζημιώ απο δοτικής εις αιτιατικήν ζημιώ

χωρεί. Ξενοφών : οπότε και πειραν ήδη έχετε αυτών· ότι σε χρήμασι και αιτιατικής εις αιτιατικήν. ζημιώ σε

θέλουσι και πολλαπλάσιοι όντες μη δέχεσθαι ημάς. (αλλ'έτερόν τιεπινοήσας προστίθησιν εκείνων οι προσδή- εις χρήματα. ζητώ το ερευνώ και εξετάζω ( βο

κης χρησιμώτερον αποδείκνυσιν. το εύρατο από του ευ
Cod . 1. e . θεολόγος) ζητώ τι των ούκ έμών : αντί του

ράω ευρώ αχρήστου ευρησάμην ευρήσατο και εύρατο εξετάζω το ουκ ανήκον εμοί. ζύμη λεγόμενον προζύμιον.

κατα,συγκοπήν ως το να μην από του ωνησάμην , και φύραμα δε το μεμιγμένον άλευρον. ζώπυρον ο εν τη·

επριάμηςαπότου επριασάμην " και το ηγάμης από τούρουπόθιά σπινθήρ εμπόρευμα μέρος τι απο πυρός αλλα

ήγασάμην. (Lectio fequentis paginae m. rec. έριστης ο

Φιλόνεικος " εριστικός ως φιλικός " ήγουν οι έχοντες επι- Πλατωνι συνεχώς εις κυκλούμενον , αυτό μέν καθ' αυτο

χόσε μεταδιδόμενον εις προσάναψιν. ή δ' ος το περί

τηδειότητα και μεν εις Φιλίαν ο δ' εις το ερίζειν" εριστον ποιητικόν έστι προσλαμβάνον δε το ος , τοίς διαλογικούς

δε το αξίαν έχουν την έριν , ώσπερ παικτών παίγνιοντο (corr . vid. διαλογικώς) γράφoυσι προς χρήσιν έκκειται.

άξιον παίζεσθαι και παικτη παιδία η αξία παίζεσθαι λαμβάνεται δε και επιθηλυκού του ος παρέλκοντος.

(Ad ηγάμην , in marg. m.recent, και τοαπαλέξασθαι ήλιος ,τονυχθήμερον ότι διατου νυχθημέρουαποκα,
.

αντί του απαλεξήσασθαι παρα Σοφοκλεί · ) ευγενής ών

,
θίσταται ο ήλιος όθεν ήρξατο τη του ουρανού Φορά. και

η πατρίς περιφανής και το γένος: γένος γαρ και η πα- δωδεκάμκνος χρόνος ότι διατων ιβ μηνών διέρχεται τον
τρίς και η γενεά ευπατρίδαι δε παρ' ' Αττικούς οι αυ εαυτού κύκλον ο ήλιος και αποκαθίσταται όθεν ήρξατο

τόχθονες και κατά τούτο περιφανείς οι εύ έχοντες30τή εαυτού κινήσει. το ηλίκος προς το τηλικός δεν έχει:

ένεκα της πατρίδος : wς είναι τους ευπατρίδας πλέον των την αναφοράν· λέγεται δε αμφότερα επί ηλικίας κυρίως

ευγενών ώστε εί τις ευπατρίδης και ευγενής ου μην εί από τούτου και επί μεγέθους απλώς . ηλίκος και πηλί

τις ευγενής και ευπατρίδης απο τούτου κατα μεταφορας κος αντωνυμίαι , αντί του όσος και οπόσος είρηνται δε

και ευγενής και μεγαλοπρεπης και γενναίος.6 και ευγενές και ποιού ως το ηλίκον εκίνης γέλωτα και πηλίκον είη

ήθοςτο αστείον και πεπαιδευμένοςκαιόγκονέχον , και το συμβεβηκός τηλικούτος επί ποσούκαι σωματικού με:
ευγενής ψυχή και ευγενής λόγος : ευήτριος χιτων ο λεπ . γέθους" ως το τηλικούτος ών και τηλικούτον πώγωνα

τος και ευυφής. ευ αντί του ορθώς. καλώς αντί του καθειμένος" τηλικος δε υποκοριστικόν ως και Σωκράτης

χρησίμως. εύπαιδες οι καλλίπαιδες και οιπολλύπαιδες. προςΜέλιτον ουγαρ με λέληθας τηλικούτονόντα τηλε
εύζωνος γυνή η πλουσία και ζώνη πολυτελεί χρωμένη. κος δε ών· ήνυσε την οδον απλώς κατήνυσε δε εις λιμέ

εύζωνος ανήρ ο ελαφρος και μηδέν άχθος περί την ζώ-4ονα ωςτο κατάγομαι και καταίρω. σο ήσθα έπί παρω

νην επιφερόμενος , του ευ ενταύθα το εύκολον δηλούντος.αντί του είπεϊν ευρύνωτος όπέρ έστι ποιητικόν, ευρύς χημένου το είς, επί μέλλοντος και ενεστώτος . τα εις

κατα τους ώμους είπoις . - εφέστιος και δικών έν άλλο- ον συγκριτικα δισύλλαβα , Φύσει μακρά παραλήγονται :

τρία οικία και ο έχων οικίαν και ο απλώς έν οικία δαον δια τούτο και το μέλλον και ήττον. ' θαλλος έτι

των αειθαλών . θάλεια το επίθετον της ευωχίας και

ώντων δύο πρώτων τα πα παρ' Ομήρω· αλλ' έμε μούσα οφέ- .ε ίφθογγος). οίον δαίς φάλειακαι η' 1.
μούσα θάλεια. Ψαλία δε η ευωχία και η χάρις ή περ

τον δύστηνον εφέστιον ήγαγε δαίμιον και Τρώας μεν νίκη και η νηρητς. το θάλλειν επί δένδρων το ανθείν

λεξασθαι εφέστιοι όσοι έασιν . ομέστιος δε και συνέστιος επί ανθέων · όθεν ευθαλείς μεν κλάδοι ευανθείς δε λεί

και εν μιά οικία μεθ' ετέρων ών. εφίημι αντί του εντέλοκαι εξ ου και έφετμη,(in marg. εξ'ου εφεσις ή επιθυsομάγες τοθεωρείν κυρίως επί ψυχής τοδε οράν έτι
σώματος: δηλοί το τα θεία οράν και το σκέπτεσθαι.

μία ) η εντολή ποιητικόν . εφίεμαι δε το επιθυμώ εύχρη- θεαται και επί θεάτρου λέγονται και θεώμενοι.

στον ουδε τούτο των χρησιμιοτάτων ου τα ενεργητικα θεραπεύω το δουλεύω ουκ έα δεσπότην άλλον θερα
φθησαν επί άλλης σημασίας τεθέντα το γαρ εφίημι πεύειν . θεραπεύω το τιμώ· αγαθών θεραπεύεις σοφή

διπλήν εν εαυτώ περιορίζει την σημασίαν· εφίημι γαρ το στήν. θεραπεύω το ίωμα σώματος μεν γαρ αρρωστίαν

προτρέπω και ενδίδωμι ως το έφίημι σοι λέγειν και θεραπεύει τέχνη θεραπεύει το ευφραίνο (in marg. θε
ιδίως παρά τοϊς ρήτορσιν εφίημι το από τούδε εις τόδε ραπεύω το κολακεύω. In altero marg. m. rec. Λιβα.

το δικαστήριον μεταβαίνω και έφεσις το πράγμα η με- νιος" τεθεράπευται και η καλλίστη της της γνώμης

ταγωγή και η μετάβασης από των διαιτητών εις τους δι- αξίως. Ima pag. θεραπεύω το επιμελείας αξιω · Θουκυ

καστές : Λουκιανός ή δε έφεσις επί τον δια έστω και βοδίδης: το ναυτικών θεραπεύοντας. Δεμοσθένης" τας ευ
· η

" )εφέσιμος εορτή (Cod. 2 ') η μεταγώγιμος. έωλον το δοξίας τας της πατρίδος θεραπεύειν ταύτας αύξειν.
θεραπεύω σε δωροις" θεράπων θεραπαινα θεραπαινί;

μάταιον" και το χθεσινόν το της άλλης πω· και έωλος θεραπεία δε το πλήθος των οικετων και η λατρεία

νεκρός : ο σεσητώς. έωθινόν το πρωινόν και επί θηλυ- θερμουργός άνθρωπος και σπουδαίος θερμόν έργον το
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κακών και απαίδευτον . ότι το φλάν 'Αττικόν» λέγεται ταυτόν . τα εις υξ του ο ψιλού και δια του υ , εν μέν

δε επί των χαυνουμένων και παραλυομένων της εαυτών τή ευθεία θέσει μακρόν έχουσι το δίχρονον ουδέποτε

συμπήξεως από πληγής ή τοιούτου τινός, ότι το τεθνά- γαρ προ των διπλών ευρίσκεται δίχρονον εκτεταμένον

σιν από τού τεθνήκασι. το δε τεθνάναι, οι μεν , από πλην του πράξις· ότι γε πρήξις ήν· Φύσει γαρ και θέσει

του 9νήμι · θνάναι και τεθνάναι: οι και το προστακτι- γενέσθαι αδύνατον : ει μήπω λόγω αυξήσεως παρωχημέ
κον από του θνας ποιούσι: το τέθναθ , τεθνάτω: τε . νου , ως επί του ίξεύον · και αφίγμαι » και μην και το

θναίην ευκτικόν: οι δε από τού τεθνηκέναι τεθνάναι : πνίγω (in marg. έν μέν γαρ τω ίκω , φύσει εν δε τώ
χωρεί γούν εντεύθεν κανόνισθήναι και το τεθνάτω κατα αφύγμαι και φύσει και θέσει ει γαρ και ου μεταβάλλον

συγκοπήν από του τεθνηκότω" ως το εστάτω απο του ται τα τοιαύτα , αλλ ' ουκ αν αυξηταμένουσι.] πνίζω,

εστηκέτω, θλίβω αποθλίβω το αποπιέζω από τούτουΙοεπί μεν του μέλλοντος θέσει δν εκτεταμένον , επί δε

και επί άλλων οίον εξέθλιψεν ημάς το δεινόν. (in marg. του ενεστώτος φύσει, μαρτυρεί αληθώς τον τοιούτον εί
θλίβω το λυπώ αποθλίβω επισταφυλώ») θραύειν συν- ναι κανόνα και το Φοίνιξ και το κήρυξ εν μέν τώ ενε

τρίβειν επί ξηρών έστι δε το εις χούν λεπτύνει στωτι (corr . m. recent. ευθεία) θέσει μακρόν έχουσι το
τέμνειν επί παντός διαιρουμένου και το κόπτειν ομοίως δίχρονον , εν δε τη γενική φύσει Φοίνικας κήρυκος.

ή ξίφει η εγδίω ή τοιούτω τινί κόπτειν και το κρούειν. ' Αριστοφάνης" τα τυφλού Φοίνικος, ου Φοίνικος" ού το

θρύπτω το εις μικρά τέμνω αφ' ού τρόφος» θρύπτομαι γε μην ήλικοςκαι ομήλικος, επίτης γενικής συστέλλε-.
δε το ακκίζομαι αφ' ού τροφή. θρέμματα ποιητικώς τα ται · τ' ώ νέοι μοι τηςδε γης ομήλικες. Φάσματα τα εν

βοσκήματα' ενικώς ο τραφείς και θρέμμα αναιδές. ότι ύπνω Φαινόμενα και όσα φαντάζουσι τα δαιμόνια νύκτωρ:
ο θυμος της οργής οξύτερος και ολιγοχρονιώτερος. ή μεθημέρα εν ταις ερήμαις από του αέρος λαμβάνοντα

εξυπνίζω , το εξύπνουανίστημί τινα. το υπεξίσταμαι20τας μορφές οΐας αν εθέλωσι. φάος και Φάρος όνομα

επί καθέδρας ", οίον υπεξίσταμαί σοι της οδού · υπανίστα- τόπου , βραχύ φάρος δε το ιμάτιον ενίοτε μεν μακρόν

μαι δέ σοι της καθέδρας. (In faunma pag. m. recent,.
ενίοτε δε βραχύ. ως το καλόν : το Τσον το ανήρ : το.

Ξενοφών όταν εκόντες τε παραχωρώσι τούτω οδών και ύδωρ" το αήρ" το "Αρης" ως δείκνυται εν τώ, "Αρες "Αρες

θάκων υπανιστώνται, και ετέρωθι . όταν περιβλέπιασι βρoτoλoιγέ το υμίν και έτερα:.
φαύλον το μικρόν και

μεν πάντες υπανιστώνται δ' από τον θάκων )υπηρετώ ευτελές και ουδεμόνι και φαύλον το κακόν και πονηρόν:

κοινώς υπηρετούμαι Αττικής. υπέρχομαι το υποκάτω όθεν και φαύλον λέγειν (Cod. / τον κακόβιον και
τινός έρχομαι και από τούτου το κολακεύω : οι γαρ κο

λακεύοντες υποταγής, σχηματίζονται ή υπο πρόθεσις πονηρον άνθρωπον φαύλον το διαστελλόμενον προς το
ότε την υποκάτω σχέσιν δηλοί, Αττικώς μεν συντάσσεται σπουδαίον· οίον Φαύλος και δείνα ή σπουδαίος φαύλος

μετα δοτικής , κοινώς δε μετα (Γpatium relictum) υπο-3 °τα ήθη ή χρηστοςτα ήθη » φαύλον το άτεχνον ως

μιανήσκω απο ελάττονος προσώπου προς υψηλότερον παρα Σοφοκλεϊ δέπας Φαυλουργού τέχνης: φλαύρου

αναμιμνήσκω δε τώνδε: ήγουν και απεβάλου (he fort. leg) δε το γελοίον· όθεν και φλαυρίζω τον δείνα " αντί του

της μνήμης τούτων αυθις εις μνήμην άγω υτηξυρημέ

νον το γένειον, αντί του μετρίως παρατεταλμένον , τούς διαγελώ και διαπέζω (corr . m. recent. διαπαίζω) : πλα
γαρ παλαιούς έθος ήν κοσμιοτητος ένεκεν τον πώγωνα

αφαιρεϊν το τωντριχών πλήθοςξυρώ όθεν και τα έφλεύριζε την παρασκευής. Φανένλέγεται το παρασταν
κουρεία παρ' Αριστοφάνει. υπολαμβάνω το δοξάζω· όθεν και δόξαν Φανθεν δε το Φαντασθενεν ονείρω· εξ ου

γίνεται και το φάσμα. φαίνω ενεστως · : φαινον παρα

και υπόληψις : υπολαμβάνω και το διαδέχομαι σε τακτικός: α ) τατικός * Φανώ μέλλων έφηνα αόριστος. φαίνομαι

έπειτα τούτον εξορία υπολαμβάνουσι κατα τούτο το4οέΦαινόμην παρατατικός: Φανούμαι και Φανήσομαι μέλ.
·

σημαινόμενον λέγεται, το υπολαβών δε ο άγιος τον λό- λων και ποιητικής και ρητορικώς Φανθήσομαι· πέ .

γον " ήτοι διαδεξάμενος. το τυμβωρύκτης και Φρεορύκτης φασμαι παρακείμενος εφάνην δεύτερος αόριστος και

και τείχορύκτηςσμικρύνονται διότι έχουσι τουεκτετα- εφάνθης και τούτο ποιητικές και ρητορικώςεπί πρώτου
μένον θέσεις όσα δε ουκ έχει του εκτεταμένoν απο θε- αορίστου , το δε πέφηνα ούτω. Φαίνω το δεικνύω: ο

σεως , μεγεθύνονται: οίον τυμβωρύχος Φρεωρύχος τοι- μελλων φανώ αντί του δείξω , και παρακείμενος πέφαγκα

χωρύχος γεωρύχος. τα εις υς ψιλον ονόματαμονοσύλ. άχρηστος και τούτο, που εύρηται των Λιβανίου επιστο

λαβα είτε αρσενικά είτε θηλυκα μή από συναιρέσεως λών , εκπέφαγκε γράφοντος ο μέσος πέφανα και

όντα , μακροκαταλεκτούσι και περισπώνται ολονμύς δρύς τροπή του α εις η πέφηνα και λαμβάνεται εις μόνην

ύς σύς ωσαύτωςκαι αι αιτιατικαι αυτών πάσαι γαρ αι. παθητικής σημασίαν αντί του εδείχθην το Φη η παρα
τιατική εις ν λήγουσαι τη ιδία ευθεία ομοτονούσεταδεσoληγού δε την αυτήν και παρακείμενος το μέλλοντι· επει

υπέρ μίαν συλλαβών επί τέλους έχοντα τον τόνον μη γαρ ο μέλλων Αιολικώς Φάνσω προφέρεται και παραλή

από συναιρέσεως όντα, οξύνονται:οίονέχθύς οφρύς γεται τώ θέσει μακρώ, ο δε μέσος παρακείμενοςτην:

πηλαμύς: μη από συναιρέσεως είρηται , ότι τα από συν
από θέσεως έκτασιν ουκ είχεν ( haec νν. ex marg . pro

αιρέσεως περισπώνται τουςεχθώςτας οφρύς επί δέγε- έκτασινούκ είχεν) , εξ ανάγκης εις την Φυσικής έκτασιν

γικής και των άλλων πτώσεων βραχύνονται οίον έχθύος μετέπεσεν , ίνα μη βραχύτερος και τουμέλλοντος ώσπερ
οφρύος. υστερώ το ελλείπομαι. υστερίζω δε το ύστε- έστι και τύψω τέτυφα και άλλα και γέγονε δια του

ρος έρχομαι. [in ima pag. m,recent. ' υστερίζω και το μακρού φα " είτα και το α εις η ετράπη δια το ευφω

(απο) ελλείπομαι παρα Δημοσθένει τώ μέν πατρί τω τα νότερον " και γέγονε πέφηνα. Φάναι αντί του είπεϊν.

δεινα πεπονθότι και δυναμένω εισί δηλώσαι προς υμάςέμφήναι αντί του δείξαι φαρμακεύςο μάγος: Φαρμα, . :
εξανάγκης ησυχίαν εκτέον εμοί δε τώ πάντων τούτωνβοκος δε και το δηλητήριον διδούς. ( Αd hunc locum ianus

υστερίζονται λεκτέον. Ξενοφών κραυγή δ' ουδεν υστερι- τεcent. adnot. Πλανούδης δε Φαρμακον λέγει τον γοητα
ζούση τον λαγων βοών εξέπλησσεν] υστερώ υστερήσω. 'Αττικώς και Φαρμακίδα την χρωμένης Φαρμάκοις και
ύστερίζω υστεριώ· υστέρησα δε. ταλασία και υφαντική γοητεύμασι. ” (In marg. και ο Πλωτίνος ούτω. και γαρ
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μηδενός μηχανωμένου άλλου πολλα έλκεται και γοητεύε- αυτών από τούτου διαφορά και διάφορος επί του εχθρο

ται και η αληθινή μαγεία , η εν τω παντί μλία (ic) : δώς διακείσθαι πρός τινα και επί του διαφοράν έχειν

και το νεΐκος αύ · και ο γόης ο πρώτος και ο Φαρμακείς και μετα της μετα, μεταφέρειν και μεταφορά το

ούτός έστιν ον κατανοήσαντες οι άνθρωποι , επ' αλλή- τιθέναι εφ' έτερον την αρμόζουσαν λέξιν ετέρω: και

λοις χρώνται αυτού τοϊς Φαρμάκοις και τους γοητεύ- μετα της παρα, παραφέρειν , και παράφορος και παρα-:

μασι.)Φεύγω το εκκλίνω και κατηγορούμαι: οίς αν- παίων και μετα της αντι, αντιφέρεσθαι το έναντιού- ,

τίκειται το διώκω, αμφότερα σημαίνον το μεθεπομαι σθαι · ο ποιητικώς λέγεται αντιφερίζειν και μετα της

και το κατηγορώ τούτο μετα μεν της απο , σημαίνει το επι , επιφέρειν και επιφορα και επίφορον πνεύμα το

κατηγορούμενον απολυθήναι της αιτίας μετα δε της επιτήδειον και αρμόζο τους πλέουσι και μετα της περι,

κατα , το επί σωτηρία είς τινα προσόραμείν: μετα δε τηςICπεριφέρειν και περιφορά επί της κύκλω Φοράς και
δια , το δια μέσων πολλών εκφυγείν και μετ' άλλης άλ. μετα της απο παθητικώς αποφέρεσθαι , το απολαβόντα

λότι. Φεύ θαυμαστικών και σχετλιαστικόν: ήτοι θρηνη- άθλον ή τι τοιούτον απιέναι , και μετα της υπο, υπο

τικών και θαυμαστικόν. Φέρω και αναφέρω το βαστάζω. Φέρειν το υπομένειν από του φέρειν δυνάμενος τα προς

εξ ου και αναφορον το κοινώς αλλαξιμάριον από του πίπτοντα και Φέριστος υπερθετικός και ισοφαρίζειν

άνω φέρεσθαι: ' 'Αριστοφάνης " ει μη καθαιρήσει τις ποιητικώς. Φορος άνεμος και τους πλέουσι δεξιός και φο

τανάφορον από τούτου μαι δυσανάφορος ύπνος και δυσβά . ρος ή συκή σύκων Φορος και η γή καρπών και πάμφο
στακτος (ετέρωθι, ο δυσκόλως αφιείς τον πάσχοντα ανα- ρος γη ή παντοίους καρπούς Φέρουσα. - Φύω το γεννώ

λαμβάνειν εαυτόν) απο δε του Φέρω , και εύφορος ζυγος ο μέλλων Φύση και παρακείμενος πέφυκα και σημαίνει το

ο ελαφρός: ου εναντίον δυσφορος ο βαρύς και δυσφορώ εγεννήθης : έστι δε ου και το φύσιν έχω και το

βήμα το λυπούμαι και βαρύνομαι και οιονεί πιέζομαι.2cυπάρχω" η μετοχή και πεφυκώς ο πρώτος αόριστος έφυ
φέρει μεν τις βιβλίον εκφέρεται δε και του δέοντος έξω σα άλλον· ο δεύτερος έφυν αντί του εγεννήθην· έστι δε

Φερόμενος προσφέρει τις τινι δώρα , προσφέρεται δέ τις το φυ μακρον αεί και του αορίστου και του παρακειμέ
τινί πράως" ή τουναντίον " δ δη και σημαίνει διαθεσις : νου καίτοι τα δια του να ρήματα πάντα επί του μέλ .

διαφέρει μέν ήλιος σελήνης:διαφέρεται δε τις προς αδελ- λοντος πλην του θύω και λύω και ρύω, συστέλλειν τινός
Φον περί πατρώου κλήρου . ότι το φθάνειν , ότε μεν λέγοντος · ει μήπον και τούτο από του φύμι: η δε δη

προς το τέλος λέγεται της κινήσεως , το καταλαμβάνω των εις με διχρόνων (Cod. διχρο ) εκτεταμένη παραλή
( m. rec. corr . καταλαμβάνειν ) δηλοΐ: ότε δε πρός τινα

φωνώ το λαλώ αιτιατική φωνώ δε το δια
ερίζοντα , το προλαμβάνειν από τούτου δεν κατα μετα- λέγομαι δοτική. φωρώ το υπονοώ μετα μετοχής: οίον
φοράν λέγεται και το διαρκεϊν. επίφθονον το έχουν εφαράθην ψευδόμενος ή κλέπτων. χαρίεν ( Ad h . 1. in

φθόνον ήγουν το φθονούμενον ' άφθονον το χωρίς30marg. m . recent . ο δε Πλανούδης οίμαι Φησίν άχαρι
( .

φθόνου διδόμενον ή γινόμενον οίον άφθονος χάρις ποιούσι το χαρίεν οι προπαροξύνοντες χάριεν γαρ επιρ

η χώρις φθόνου διδομένη: και άφθονος πράξεις ή ρηματικώς λέγεται.) το και επίχαρι προπαροξύνεται διότι

χωρίς φθόνου πραττομένη : αφ' ου άφθονος πλού- έστι το ρι βραχύ και ου δύναται κατέχειν τον τόνον :

και άφθονον πλήθος ομοίως αντί του ως γαρ τιμήεν , ήν αν και αυτο χαρίεν.

πολύ .

χαλκος και
αφθόνητος δε και μη φθονούμενος. -

χρυσος ο κείμενος αργός : χαλκούς δε και χρυσούς σκεύος
φθέγγεσθαι και το φθέγγμα κυρίως επί ανθρώπων και αλλότι εκ χαλκού ή χρυσού κατεσκευασμένον. χάος
φθέγγομαι το λέγω αποφθέγγομαι το συνεσταλμένα και εστίν ο διακεχυμένος αήρ. το χαίρω αεί ενεργητικώς

βραχέα λέγω όθεν και αποφθέγματα οι βραχείς και συντασσόμενον μετοχή: χαίρω γράφων, χαίρω τα σα
όλιγοσύλλαβοι λόγοι ως το, οι πλείους κακοί και πάν μηνύων και πτώσει δοτική: οίον χαίρω τη ση θέα
μέτρον άριστον. φιλολογείν αδόκιμον, κάν ο φιλολόγος40χαίρω τη ση (fuprafer.) γεωργία όπερ φαμέν ιδιωτικώς,
και η φιλολογία εν χρήσει παρα Πλάτωνα . φιλώ το

αγαπώ και φιλώ τω στόματι και φιλώ παρ' Ομήρω το λέγοντος, χαίρω αντί του χαραν έχω. χλοάζειτο λήιον
αποδέχομαι εύρηται δε αμετάβατον» ως το σου ταύτα: :

φιλοφρονούμαι και δεξιούμαι φιλείν μεν το απλώς Φι- ήτοι ανθεί και χλωρόν χλοερον δε κάλλιον. χολάδες
λεϊν έραν δε το διαπύρως φιλεϊν ποθεϊν δε το του τα έντερα χόλικες δ ' αι των βοών κοιλίαι· 'Αριστοφά
πρότερον παρόντος νύν δε απόντος : είς επιθυμίαν έρχε.
σθαι . Φιλω το φι βραχύ περί δε τους ποιηταίς ενίοτε νης βαβυλωνίοις , η βοϊδάριον (Cod. βοϊδαθ') τις απεκτεί
και μακρόν, η Φορα από φέρειν ' ο ποιητικώς λέγεται νε χολίκων επιθυμών. χράω χρώ το δανείζω και το

Φορέειν και μετα της εν προθέσεως ου λέγεται όνομα δε μαντεύω παρατατικός, έχραον έχρων: (in marg.....
απ' αυτού η εμφερής· μετά δε της εις λέγεται είς φέ. (legi non poteft) και κιχρώ ) χρήσω μέλλων έχρησα

ρειν. και δηλοίτο κατά νόμους διδόναι μεταδε τηςεκροαόριστος. κράρμα κράμοι επιχρείας εχραόμηνέχρω
εκφέρειν · δ λαμβάνεται επί προφοράς λόγου και επί μην παρατατικός χρήσομαι μέλλων έχρησάμηναόρι
της έξω του πρέποντος Φοράς και επί νεκρού: μετα στο κέχρημας παρακείμενος. κρη αντί του πρέπει βα.
της συν συμφέρειν άφ 'ου το συμφέρον και τέλος έστι ρύνεται χρή δε περισπώμενον αντί του χρησμούς δίδωσι .•

του συμβουλευτικού μέρους της ρητορικής και η συμ- και κράν απαρέμφατον κρά γάρ έστι και τροπή του α

φορά μετα δε της τρο , προφέρειν το όνειδίζειν και εις 1 χρή και ο μενθεός χρή : ο δε άνθρωπος μαν
το προτείνειν μετα δε της ανα , αναφέρεις το εις μείζον τεύεται χρώμαι τα πράγματι αντί του απολαύω του

πρόσωπον αναφέρειν τον λόγον και μετα της κατα , κα- πράγματος , το τρίτον ου χράται αλλά χρήται το απο,

ταφέρειν' αφ'ου καταφορα η κατηγορία: μετα δε της ρέμφατον ουχρέσθαι άλλα χρήσθαι' ση το παρα Ξενο

δια ,διαφέρειν το διαφοραν έχεις και συντάσσεται από Φώντι τοχρήαντί του κέχρησι. χρήστεςκαιτουςδα

αιτιατικής ειςδοτικής και τουπομένειν και μετά τη βολειστας και τους χρεωφειλέτας χρώμα κυρίως το μετα"
συν λέγεται και δηλοί το μετά τινος υπομένειν, και το της ύλης " οίον ώχρα κινάβαρ' κρόαδε και χρoία αυτο. :

επι: ηδείως έχειν και φιλικώς προς τινα· οίον ο σπουδαίος το είδος του χρώματος. χρήζω αντί τού χρείαν έχω

οφείλει προνοείσθαι και εαυτού και των διαφερόντων γενικής χρήξα σοι δε τόδε αντί του δανείζω σοι δοτική.

τος ο πολύς :

το
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(Infima pag. m. recent. Θουκυδίδης » και εκ Πελοποννήσου σών τεττίγων ενέρσει κρύβυλον αναδούμενοι των εν τη

άλλη στρατια προσδόκιμος. ως και των 'Αθήνων προσδοκί- κεφαλή τριχών. (in marg . κριώβoλον Θουκυδίδου ορισθός

μων όντων άλλη στρατιά . και ως ήκαι φθάνωσιν αυτοι m. recent. ως το φθείρω φθέρσω φθαρσίμβροτος ) αποη

πρότερον διαφθείραντες το παρον στράτευμα αυτών, δια- του ενείρω ο μέλλων ενέρσει Αιολικώς , ένερις η συμ
πεπολεμησομένων: ήτοι καταλυσόντων τον πόλεμον . ) πλοκή. το πόστον επί αριθμού λέγεται τάξιν δηλούντος

αναχωρείν μεν επαναστρέφειν' αποχωρείν δε το αφίστα- (Γpatium vacuum) Δημοσθένης" εν οίς ουδαμού συ Φα.
σθαι και υποχωρείν το υπεξίστασθαι · το χρεων ότε νηση γεγονώς. ου πρώτος ου δεύτερος ου τρίτος ου τε

μεν μετα του άρθρου τίθεται , όνομα εστί μονόκλιτον : ταρτος " ου πέμπτος " ουχ έκτος , ουχ οποστοσούν τοϋτ.

ώσπερ και το δέον μετα άρθρου λαμβανόμενον όνομα έστιν ουδε μια τάξει αριθμού δυνάμενος εξετάζεσθαι.
εστι χωρίς δε του άρθρου επίρρημα χρείον γάρ έστιτούτι το τριήμερον" και πενθήμερον και επταήμερον, από
γενέσθαι το δέ τι λεγόμενον · άμεινον δε λέγειν αυτό του τριας και πεντας και έπτας " αλλ' ουκ από του τρία,
όνομα επιρρηματικόν : Ευριπίδης " ουκ έστι μοίρας του και πέντε και έπτα γίνεται και δήλον , από του Τετρα :

χρεων απαλλαγή. ψάλλιον ο χαλινός : ψέλλιον δε το 'ημέρου και εξαημέρου και οκταημέρου , εφ' οίς η
τους βράχιασι περιτιθέμενον κόσμιον. ψαύω του δεϊνος " συνθήκη εξανάγκης από του τετρας και εξας και οκτας
και ψαύω τόδε. ότι τα κατ' αίσθησιν αμφοτέρως, όρω δείκνυται. ο δε Πίνδαρος πεμπταμέρoις αμίλλαις έν πέντε'
δε μόνον τόδε. ψάμμος και άμμος : τα δε παράγωγα, ημέραις αμιλληθείσαις φησίν , από του πέμπτου τούτο

ψάμματος και άμματος. ψήφος κυρίως η απόφασις ουχ συνθείς και αμετάβλητα τα ψιλα δασέος επαγομένου,
η κρίσεις και κατεψηφίσθη ου κατεκρίθη ψηφιζομαι Ιωνικού τρόπω εάσας."Ιωνικού τρόπω εάσας. είδος η μορφή και η διαφορά

το κρίνω παθητικώς και διαψηφίζομαι και επιψηφί- ( patium, vacuum.)( .)

ζομαι το επικυρώ καταψηφίζομαι δε σου θάνατον 20απαίδευτον το άτακτών και ακόλαστον. και απαίδευτος και

ήγουν κατά σου επάγω, την ψήφον ώπερ εναντίον το αμαθής, Δημοσθένης και τους τοιαύτα λέγοντας παρα
άποψηφίζομαι» ψηφίζομαι δε και το δόκιμος, κρίνομαι: δείγματα, ως άρ' εκείνοι μεγάλα ευ παθόντες ουδέν έτίμη
άποψηφίζομαι δε το αδόκιμος κρίνομαι ψηφίζω δε ενερ- σαν, και πονηρούς και απαιδεύτους ηγείσθεείναι πονηρούς"

γητικώς το λογαριάζω . ψιας παρ' “Ομήρω η παρά τοις μεν, διότι καταψεύδονται των προγόνων ημών ως άχαρίστων
κοινούς ψεκάς. ψοφοδεής και καταπλήξ' ος και ψόφον αμαθείς δε διότι εκείνο αγνοούσιν , ότι είτε μάλιστα ταύ9

αισθόμενος ουκ απαλλάττεται . του Φοβείσθαι. ψυχή και ούτως είχεν, αρνείσθαι μάλλον η λέγειν αυτούς προσήκε.
λογική καιηεν τοις ζώοιςτούς αλόγους καιη εν τοίς ότι και εγκύκλιοιαρχαι και εγκύκλιοι λειτουργίας

φυτοϊς ψυχή και η ζωή : "Έκτορος τ ' απώλλυτο ψυχή Ν '
ψυχή και η φύσις Σοφοκλής: οστις της έμής ψυχής Δημοσθένης" αλλα μην γέγραπται ατελείς είναι αυτούς:

γεγιώς : ήγουν της εμμής φύσεως. ψυχαγωγείν λέγεται το3 ° τίνος" ή του μετοικίου τούτο γαρ λοιπόν ουδήπου
την ψυχήν εκλείπουσαν και εκλελυμένην αύθις τινα αλλα των εγκυκλίων λειτουργίων , ως ήτε στήλη δηλοί
επανάγειν . ωθώ το κοινώς κεντώ διωθούμαι παθητικώς και συ προώρισας εν τω νόμω.

'Αττικώς , το διακρούομαι και παραγκωνίζομαι· ω παρα
ώ

πλήσιοντο παρωθείται» ήτοι παρορά και περιφρονεί και προβολή κατηγορία τις κατα των περί τας εορτας αδ .

υπερβαίνει , απωθείται ήτοι αποπέμπει και αποσείεται κούντων ή ευστάσεις εορτής κατα των τους υπερημέρους

εξωθείται ήτοι εκβάλλει και εξορίζει όθενκαι εξώστης βιαζομένων υπερήμεροι δε εισιν οι μη αποδιδόντες εν
εισπραττόντων ή και άλλο οτιούν τινος λαμβανόντων ή

άνεμος συνωθεί ήτοι συνελαύνει: 'Αριστοφάνης επί της ταϊς τακταϊς προθεσμίαις τοϊς ελoύσι τα επιτίμια . τω

αυτής σημασίας το ωστιζόμεθα : αντί του συνελαυνόμεθα μηνώ εναντίον τοπυκνόν τώαραιώ το συμπεπιλημένου:
προωθεί ήτοι εις το έμπροσθεν ωθεί και κινεί βία. τώ μαλακώτο σκληρόν τώλείω τοτραχύ.πρόωροςο προ της ώραςέξωρος ο παρηβηκώς και γηρά-40τω μαλακώ το σκληρόν τώλείω το

σας. το ως αντί του λίαν · αλλ ' έχει τινα έμφασιν τού
Ex eodem Cod. ( ſec. XV.

του καθο γράφεται μετα υπερθετικού , ως κάλλιστα
in eleganti fcripta. )

υπερθετικού γαρ υπερθετικών ουκ έστιν ούτω και μετα

του ότι και του όσον τα υπερθετικα γράφεται πάντα. Το δρών και ση το βλέπειν , ει προσλάβοι την υπο

από του οφείλω ώφειλον και εκβολή του και ώφελον" πρόθεσιν, τουποπτεύειν δηλοί , όπερ σημαίνει μεν το

τάσσεται δε αει μετα απαρεμφάτου αφ' ου ώφελες επί υπονοώ σημαίνει δε και το φοβούμαι ως παρα Συνεσίω·
β · και ώφελεν επί τρίτου λαμβάνεται δε αντί του τας ακάνθας υποπτεύοντες. ούτω γίνεται και το υπερ

έπρετε και με εξ ανάγκης γράφεται όφειλε δε επίρ- δόμην απο του είδον. ηττημαι και γενική και δοτική
ρημα αντί του είθε , δια του ο μικρού και μετά ευκτι- ήττημαι ταϊς φαύλαις ηδοναίς. παρέλκει αντί του έξω

νού αεί τάττεται η μετα παρεληλυθότος.
5οτείναι του κειμένου και παραπόλλυσε τίς τί . αντί του

( Jam fubfequi videntur alia : - Ima pag. m, recent. έξω του πρέποντος αναλίσκει. κέρας το των ζώων και.

κατα τααλλα άλλη τέπη Λιβάνιος: τήτε άλλη τον από τούτου η ισχύς και η βασιλεία · διότι το έλαιον

αβλάβιον ηδέως είδος και ότι μοι παρα σου γράμματα οι βασιλείς εχρίoντo, εν κέρασιν εφυλάττετο , κέρας και

ηγεν: Ξενοφών : αργυρώδεις τόπον) ρυθμός έστι ποιος μέρος τί του στρατεύματος και η κερκία κέρας λέγεται.
ήχος του λόγου υπό συνθήκης και αναπαύσεως συνιστάμε- εξέδωκε τις λόγον αντί τουεξήνεγκεν. ήτοι εις φώς

νος, αλλότι ών περί ταύτα ώσπερ οικοδομιίας εκ ξύλων προήγαγε,τον συντεθέντα" λόγον , ήγουν τον δημιουργη

ή λίθων συντεθείσης, αλλότι παρά ταύτα το είδος γίνε- θέντα εξέδωκελόγοντις ήτοι Φήμην ως παραΣυνεσία·

ται. λιπαρόν ευτραφές λαμπρόν βαθύ σε γήρας και εκδεδομένου λόγου και εξέδωκε τις τινα τιν : αντί του

λιπαρόν περιμείνειεν. ( fuprafe. m. rec . ώστε νεάζειν άδειαν έδωκεν αυτώ κατ' αυτού, μαίνομαι εγω παθητ ., .
των νέων γαρ τούτο ») εκλέγειν το φόρους απαιτεϊν · αφ'βοκώς · εκμαίνω δε ενεργητικώς μετα προθέσεως αντί του

ου και Φόρων εκλογευς και φορολόγος. και τον λιμένα εκμαίνεσθαι ποιώ , ως το εξεμηνε τον Ηρακλέα , το της

τον εξάγιστον και επάρατονπάλιν ετείχισαν και συνώκι. "Ήρας ζηλότυπον περί παντός καιπερί πλείστου ποιούμαι
σαν και τα τέλη τους καταπλέοντας εξέλεγoν . και χρυ, τα σας αντί του κρείττω πολλού και παντός ηγούμαι :

ETYMOLOG , T. U.
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τοιούτόν έστι και το περιεγένετο. αρπάζω κ το βιαίως άδικα μητρός *α λοττα απαρηκόσ *κρησώμα τους

' ού θνητην ως είθιστο . - νύν δε δέ .dé .

λαμβάνω και αρπάζω το οξέως νοώ ( m.rec . add.) ως ακροαταίς και παρα (corr. περί, τούτο μάτην τερθρευω
παρα Σοφοκλεϊ και ξυναρπάζω φρενί. άποπτον , αφ' μεθα. (in marg. τερατευώμεθα) ωδίνες οι εν τοις τόκους

ου δύναται πόρρω τις βλέπειςκαι αποπτον το αθέατοκ. τόνοι αδέν και η σύλληψις: Πίνδαρος" κρύψε δε παρ

αντέχω το αντιβαίνω το κοινώς αντιπατώ αντέχομαι θενίαν ωδίνα κόλποις ήτοι συνέλαβε παρθενικήν εν τοις
δε το αντιποιούμαι. - πνεί τις θυμού και θυμόν" ανα- κόλπους και τους μυχοϊς της γαστρος ωδινακαισύλληψιν .

πνεϊ δε αέρα"ουχί πνεϊ έξωθεν γαρ αντιλαμβανόμεθα εγκυμόνησιν , διότι η σύλληψις αιτία των ωδίνων έστι,

τουαέρος . (Γqq. m.ree.interpofita :εχάρηνπαράΛιβα. ωδίν καιαυτή λέγεται. ήλθε δ' υπό σπλάγχνωνυπ '

.νω καν τη ταραχή της θαλάττης έδεισα και πάλιντουδίνος τέρατής ίαμα , ήγουν εντός των σπλάγχνων υπ '

λείας γενομένης εχάρην. πράττω( m. rec . add. καιείς- ωδίνος: τουτέστιν υπό της εγκυμονήσεως: κατεγγύηο αρ

πράττω)τοαπαιτώαφ' ού πράξις ή απαίτησις , (m. rec. ραβώνα Ευριπίδης: ήν σου κατηγγύησι εταιρίαςσέβων.

adj . και είσπραξις) πράττω το πωλώ αφ'ου πραξις και Δημοσθένης προς κατεγγύην γραμματείων έχοντος. ο δε

πατήριον" και πατηρ ο πωλών Λιβάνιος· αλλ' οι των ξυρεί την κεφαλήν και το γένειoν λαθείν θέλων» και

ωνίωνπρατήρες επαινούντες α πωλούσιν "( m. rec. add. σκευηνΑίγυπτίαναναλαβων ηνπερ οι της Ίσιδος θηρα .

και) πράττω το ενεργώ αφ' ου πράξις . ομολογώ το πευτήρες ήσθηνται , και σείστρον επισείων ηλάτο . -

μαρτυρώ , (feqq. ex marg. ως παρα Δημοσθένει" ουδ' ότι καταγλώττίσματα λέγεται τα επί συνουσία φιλήματα-

ούν ώμολόγει δίκαιον ») όθεν ομολογητής: ( uncinis και καταγλωττίζομαι παθητικώς γραφόμενον· επιγλωττί.

incl.) ομολογώ το συντίθεμαι· ωμολόγησε και ουκ ηρνήσατο ζομαι δε το επιγελώ και διαπαίζω. τίθεμαι επί όνομα

ομολογώ το τα όμοιαλέγω" και ομολογώ το συμφωνίας2οτος παθητικώς, εξ' ου και ονοματοθέτης: τίθεμαι και

και συμβάσεις συντίθημι ως παρα Δημοσθένει πάλιν το κυρώ και βεβαιώ (in marg. τίθεμαι το ηγούμα Σε,

ωμολόγει χάρητι,

τραγωδαι και κωμωδοί οι υποκριται ου και νομοθέτης: τίθεμαιτώ δόγματι ήγουν προσέχω

τραγωδωδιδάσκαλοι και κωμωδωδιδάσκαλοι οι των οραμά- τον νούν τώ δόγματι. κορίζομαι (in marg.κορύζομαι )

των ποιηταί. (in marg. όθεν και τραγωδόν δια πλαττει και υποκορίζομαι αεί παθητικώς το κολακεύω.υποκορί

Λουκιανός χρώμενον τραγικούς έπεσι , κατά τους τωνδρα- ζομαι και υποκοριστικώς λέγειν, ιδίως δε παρα τώ Δη

μάτων υποκριτάς») επισκοτώ δοτική σπανίως και αιτια- μοσθένει αντί του ευφήμως ονομάζω και παρα τω

'Αριστείδη : υποκοριζόμενοι την έαυτών φαυλότητα :

τική επισκιάζω αιτιατική::

λυ και τον εκάστου βίον Πλούταρχος και προθυμίας τας επιθυμίας υποκορίζον.

Φροντίς παρα τους φιλοσόφους η θεωρία και το

επισκιάζουσα και το γενόμενον , αφορμήν ουκ ελαχί-30εξετάζειν περί τινων απόρων· όθεν και Φροντιστήριον ή
στην εις την ενεστωσαν υπόθεσιν παρέσχηται. και σχολη των φιλοσόφων . (in marg. ην περσίκην καλεί Ν/

παιδες κατά των γειχαμένων εξεμάνησαν. (Ima pag . m. κανδρος απο Περσέως ) περσική είδος δένδρου και ο

recentiflima. ομολογώ το υπισχνέμαι ως παρα Λιβανίω εγω μεν ούν ωμολόγηκα προς εκείνον, ως παντός πoς περσικα μήλα τα κοινώς δωρακενα ή δωράκηνα
αν παρα σου τύχοι : συ δ' αν είης κύριος ή αλαζόνα με περσική και είδος υπο δήματος, τους το μέρος του σώ

δείξει τη υποσχέσει , ή μη) διαβολή έστι , κατηγορία, εξ ματος , τους και ο τύπος του ποδος ήτοι το ίχνος και
ερημίας γινομένη τον κατηγορούμενον λεληθυΐα εκ του από τούτων και μετρικός πούς. γνώμη ηβουληκαι η κρί
μονομερούς αναντιλέκτως πεπιστευμένη. ότι Θησεύς σις (in marg.add. m. rec, και η απόφασις Συνέσιος

εκ Τροιζήνος εις Αθήνας ιων, οδού πάρεργον εξέκοψε γνώμην δε αποφαίνομαι περί 'Αχιλλέως") καρδιωγμός ή
τους κακούργους εντρυφώντας ταϊς των οδώ βαδιζόντων40του στομάχου οδύνη. ευφημώ το εύφημα λέγω» και ευ.

σφαγαΐς · τον Σχείρωνα και Πιτυοκάμπτης και Κερ- φημώ το σιωπή και παρ' Ομήρω ευφημώ και ευφή.
(In marg . ότι το Σκείρω κατα παραδοσιν δι- μησα , το μετ' ευφημίας ενθουσιαστικώς είπον δικάζω

φθογγίζεται και δε Μοσχόπουλος ιωτίζει περιφανώς») το τον δείνα αντί του κρίνω και δικάζομαι εγω αντί του

μεν εγκαλέσαι και μέμψασθαι και επιτιμήσαι, ράδιον κρίνομαι : δικάζομαι δέ σοι αντί του μετα σου εις δικα

και παντός το δε άπως τα παρόντα βελτίω γένηται συμ- στήριoν πορεύομαι. νεωτερίζει αντί του μαραίνει ήτοι

βουλεύσαι , τούτ ' έμφρονος ως αληθώς συμβούλου. - μωρά τινα ποιεί και νεωτερίζει αντί του καινα ποιεί,

έστι δαιμόνια τινα υποβρύχια του βυθώ εμπολιτευόμενα: σκώμματα αι μετα χάριτος παιδιαι·και σκώπτω το μετα

γηρηίδας αυτα καλείν ειώθασιν "Έλληνες απολλύντα τους χάριτος υβρίζα. κορδακίζειν το ασέμνως ορχείσθαι
"

· ο
πλέοντας και τα πλοία είς σκοπέλους τινας και ραχίας κόρδαξ καιη κόρδαξ ή έχρώντο οι κωμικοί. ορώ και

καταράπτοντα και τους ανέμους εξαγριαίνοντα και θυελ 5οθεώμαι διαφέρειτο μεν γαρ δηλοί το τών ( m. recent.)

λας όλας αυτούς καταρρηγνύντα: αίτιώτατοι δε πάντων' ορατων αντιλαμβάνεσθαι" το δε ,επί θεάτρου λέγεται

τούτων ημείς , σφάς αυτους αυτούς εγχειρίζοντες και τυ
οίον θεώμαι το τους συνειλεγμένους εν θεάτρω ορω και

ράννους επιγραφόμενοι και χειροτονούντες , τη συχνή πα- θεατης εν θεάτρων καθήμενος γράφεται δε αεί παθητι."

κώς το θεώμαι'' το γαρ ενεργητικόν άχρηστον • εύρηται
συνίασιν συνέρχονραβάσει φεύ των θεου εντολών.

συντάσι νοούσιν αισθάνονται. ιν' ούν μη και τον Συνεσίω επιβατεύειν επί οχείας των ζώων " (in marg.

δε παρα τισι σπανίως και ενεργητικώς (corr. ενεργητικόν )

' τι

λόγον σοι λέγω μη δε α γίγνωσκον περί τούτων αυτός
δ..ξίω , των γαρ άλλων επί μέν της πραότητος ταπεινών καικαι τω θεία και παρ' ετέρους ) και επί νηός : άγω·

(in marg. Δημοσθένης) έπει δε της σεμνότητος αυθαδων

πολαμβανομένων, και δια μεντην ανδρίαν θρασυτέρων 6οτού βασταζομένου. πέττειν τοχωνεύεινόθεν το απε.
,

και Φέρω διαφέρει: άγω επί του συρομένου : Φέρω επι

δια δε την ησυχίαν αβελτέρων είναι δοκούντων , τοσαύτας
υπεναντιώσεις προς άλληλα λαβούσα η τύχη , προς το πτείν απο του και στερητικού μορίου και του πέττειν τρε
δέον άπανο ομολογούμενο απέδειξεν , ώσπερ ευχήν έπι- πομένου του ενός τ εις π " και του τόνου μετατιθεμένου

τελούσα και παράδειγμα τους άλλοις υποδείξει βουληθείσα κατά περίστασιν πέττειν και το Φυράν άλευρον ύδατι:

η όπερ οι Αττικοί μάττειν λέγουσι. στενάζω αμεταβάτως

κυονα .

ται :
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χεται
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το στεναγμόν αναπέμπω και στενάζω τον άνθρωπον η έμπυρος δε ήλιος ή λέβης ο πεπυρακτωμένος, ψιλόν .

αντί του μετα στεναγμού θρηνώ όπερ στένειν οι ποιηται απωθούμαι και διωθουμαι το αποπέμπoμαι αποσείομαι

λέγουσιν · ωσαύτως και το δακρύω και το θρηνώ άσχα- δε βάρος: ήτοι αποσκευάζομαι: τουτέστι σειόμενος απο
λος ο εμμέριμνος. καλος επί σώματος: άγαθος και σο- τίθεμαι. φοιτάν το συνεχώς αφικνείσθαι που και φοι

φος (fuprafe. h. νν .) επί ψυχής: απροσδιορίστως λεγό- τα τις ες διδασκαλι. και φοιτά αντί του μαίνεται. το( . h . .)

μενα ως το καλός επί σώματος μετα δε προσδιορισμού πεζεύειν επί ξηράς λέγεται και επι θαλάττης " οίον , πε
και επί σώματος και τεχνών και των άλλων λέγεται ζεύονται την θάλατταν τώ Ποσειδώνι" το στέλλεσθαι δε
οίον, αγαθός την όψιν αγαθώς την τέχνην κατα τους επί πλοίου · οίον έστείλατο τόνδε τον πλούν. αισθάνομαι

αγαθούς των δρομέων ανδρείος , επί του συναμφοτέρου. αντί του νοώ αμεταβάτως μετοχήν εφελκόμενον· οίον

ομού , επί τόνου : Δημοσθένης" πονηροίς ουσιν ομού συν-το αισθάνομαι έξω του καιρού φερόμενος μεταβατικώς δε

διατρίβομεν επί χρόνου Σοφοκλής" πόλις δ' ομού μέν συντάσσεται αιτιατική: Λιβάνιος καν γαρ αίσθωμαί τινα
θυμιαμάτων γέμεν ομού δε παιάνων τε και στεναγμάτων, έν πενία: όταν δε έπι αισθήσεως λαμβάνεται , γενική

αντί του εν τω αυτώ χρόνω " δηλοί και εγγύτητα: Ξενο- οίον αισθάνομαι της γλυκύτητος ώσπερ το γεύομαι και

φών· ομού είεν οι πολέμιοι και Δημοσθένης και αριθ . το οσφραίνομαι. το στέλλομαι το πορεύομαι και όσα δη

μόν' Δημοσθένης" ταύτα δε ομού σχεδόν έτη από Σόλω- λούσι πορείαν, μετοχή μέλλοντος συντάσσονται , οίονπο
έμμορε κανόνισον · μείρω μερώ : ο μέσος : πα

ρακείμενος μέμορα καιενυπερθέσειτου μ έμμορα το ενικά έχει, ούτε ευθείαν εντοις πληθυντικούς ούτεέν

" ρεύομαι καταστήσων τάμα πράγματα: το αλλήλων ούτε

δεύτερον , ώφειλε μεν είναι δια του α ' αλλα μεταπλα- τοϊς δυϊκούς ούτε άρθρον επιδέχεται : αλλ' ουδε το αα

σμός γέγονε του α εις ε ούτω Ζηνόβιος και Ηρωδιανός. φότεροι επιδέξαιτ' άν άρθρον ποτέ ούτε μην ενικα έχει.
άλλοι δε ούτως " μορώ μόρησω έμόρησα και δεύτερος έμο-20το πνεϊ: το δεί το ζει και όσα τοιαύτα διαλελυμένα

ρον ως το , ολίσθησα , άλισθον και προσθήκη του με ουκ εύχρηστα παρα τους κοινούς. αι δεικτικαι αντωνυμία

Αιολικώς έμμορον. έμπνεϊ αντί τουζή Ευριπίδης , έτι δέχονται τον προσχηματισμός του και δια πλείονα δείξιν .. : : "

μεν εμπνέει βραχύ δ' αναστένει και εμπνεϊ μεταβατι- δια τούτο και έτερον ι ουκ εφέλκονται: οδον εκεινοσί :

κώς ως το εμπνεϊ ο θεός τοϊς προφήταις και ενέπνευσε ουτοσί · αυτη και τουτί ωσαύτως και δια πάσης αυτών
τους αποστόλους και ο αυλήτης έμπνεϊ τω αυλώ. ζή το της κλίσεως το δε αυτος : αναφορικόν έστι : και ου δέ

έστενωμένως η " εμπεσείν επί πεδίου εισπασεν επί οικίας:

ζή ήτοι εκτεταμένως η ζωήν. το Φροντίζειν και η είσπαίει αντί του εισέρχεται " εκπαίει αντί του εξέρχε
Φροντίς κυρίως επί ψυχής το μεριμνών και η μέριμνα, τα συμπαίει αντί του συγκρούει η εμαυτού αντωνυμία:
επί των σωματικών. αρέσκω αντί του αρεστός ειμι και η σαυτού και η εαυτού ευθείας ούκ έχουσι διότι

αρέσκομαιδετοαποδέχομαι και εναντίον το απαρέσκομαι.30ταυτοπάθειαν δηλούσιν ήγουν όταν το αυτό πρόσωπον και
καταλείπει αντί του αφίησιν επιλείπειαντί παρέρχεται πoιήκαι πάσχα προς όδε φέρεται η ενέργειαεκείνοπλα

και αναλούται απολείπεσθαι επί των υστερισάντων δρο- γιως λέγεται , αεί, το δε ενεργούν έχει την ευθείαν
μέων υπελείφθη αντί του απέμεινε κοινώς. εγω δε

οιον τύπτω, εγω σε ουχί συ • ούτως και τύπτω εμαυτόν

υπελείφθην Αθήνησι. θεόλογος βίος η τέχνη ,ο τρό και κατηγορώ έμαυτού ουχί κατηγορώ εμαυτός καιοι
ο παρών κόσμος και χρόνος της ζωής εκάστης" ή λέγομεν ότι τύπτω εγω σαυτόν ούτε συ τύπτεις εμαυτόν

περιουσία και αιπρος το ζην συντείνουσαι τροφοι. χο- ή εαυτόν · αλλ' εγώ έμαυτόν καισυ σαυτόν και εκείνος
λούσθαι κοινόν : χολάν'Αττικόν. μεθίημι ενεργητικώς

απολύω αιτιατική Συνέσιος: μεθήκεν ουν ο κυβερνήτης
εαυτόν και ώσπερ το εμαυτόν ου λαμβάνεται εις βον

εκ των χειρών το πηδάλιον. παθητικώς , γενικήμε πρόσωπον ή εις τον , ούτως ουδε το σαυτού εις αον και, ή
θεσθόν μου. και εκέλευσε , τούτου μη μεθίεσθαι μ ' έτι:40γον · ουδε το εαυτού εις βoν ή εις αον · οίον τύπτεις

ωσαύτως και το αφίημι. φθόνος το ζηλότυπον και συ εαυτόν ή εγω εαυτόν άτοπον γάρ εν δε τοίς πλη

φθονώ φθόνος και η νέμεσις · όθεν και επίφθονον θυντικούς επεί ελλείπουσιν ή του αου προσώπου και η

όπερ σημα ου κέκτηται. (Ima pag. φύξιμος οδμή ή του βου, έχει χώραν και του τρίτου προσώπου, λέγεσθαι

φυγήν εμπoιoύσα Σιμονίδης ο Τήλος από της Τέω ) ον εν τοις τριση προσώποις. (in marg. Δημοσθένους ου μό
λόγον έχει το επίθετον προς το όνομα, οίον τώ ο καλός, νον ημίν έκαναν στον απέστειλεν , αλλα τοσούτον » ώστε

τούτον έχει το επίρρημα προς το δημα , οίον ανέγνω τις πεντεκαίδεκα αργυρίου τάλαντα και Καλλισθένης διώκησε

καλώς. τα άρθρα εαν χωρισθώσι του ονόματος , εις αν
")τωνυμίανμεταβαίνουσινοίονόδε ήδε. τοούπω άρνησης προσπεριγενέσθαικαι το ωςμετααπαρεμφάτουσυντάσσει

, ται· οίον ως και τον 'Αγαμέμνονα θαρσήσαι το έργον
εστι παρεληλυθότος", οίον , ούπω τόδε πεποίηκα το δε ότε δεν έχει και τον τε σύνδεσμον, μετά οριστικού συν

ουκέτι μέλλοντος· οίον ουκέτι ποιήσω τόδε. ή εν πρόθε-5οτάσσεται οίον ήλθεν ο δείνα ώστε και εποίησε τόδε .

σις δηλοί στάσιν αεί:τοδε κατα έστινότε καικίνησιν, εξετάζω το ερευνώ και εξετάζω το απαριθμώ αφ' ου
η δε εις και ηπρος αιτιατική συνταττόμεναι, κίνησιν αεί. και εξέτασις ή απαρίθμησις " ως το ποιουμένω περ! Πτο

τασυγκριτικά, γενική και μετα τουή τιμιώτερος οδείνα λεμαΐδα την της δυνάμεως εξέτασιν. όψις και η πρός. "

ή ο δείναι η παραλαμβανομένης της κατα , αιτιατική οψις και η ορατική δύναμις" και όψις το θεαθέν.επιφέρεται τιμιώτερον ο δείνα ή κατά τον δείνα και
.μείζοντοέργονή κατά την ειηδύναμιν τοδε υπερ- ήουδεμία κλίνεται της ουδεμιάςώσπερ και τομίαμιάς,

εμμην .

το έτερον γενική έτερον, το κόψας την θύραν. το κύμβαχος ποιητικόν " γράφεται

λευκόν του μέλανος: η προστεθέντοςτου ή, ευθεία δε το είς ώμους καικεφαλήνκείται.-ή αίρω το υψώ

εφέλκεται άλλο τούτοή εκείνο. πειράαιτιατική πει-, και αίρω το αφανίζω ως το ήρεςόνειδος εξ υιών Ιηλ :
ράτσι γενική . το πρώτον συνουσίας απόπειρα ,η τρόπωνβοήρατο νίκηςκαι κλέος αντί τουέλαβεν δέδοικα αντι.
απλώς δοκιμασία: θεόλογος : άλλον δή τινα πειράν των

του φοβούμαι : δεδίττομαι δε και δειματώ έτερον : 'Αριστο

αγεννεστέρων. έμπερος και εντριβής πείρα, διφθόγγου φάνης μη με δειμάτου . Φρυξ και από Κρήτης: Λίβυς ο:
έμπηρος ο παρασεσημασμένος τι μέλος , ο και ανάπηρος,

τος "
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σεως ,

γουσι "

απο Λιβύης: Μάγνης και από Μαγνησίας: Θράς και αποΘρά- ου μετέχη ονόματος και δήματος ουκ έστι κυρίως μετοχή

κης: Καρ ο απο Καρίας: Κρης και απο Κρήτης: Καρδιανός το γούν ερωμένη και ειμαρμένη , ουκ εισί μετοχαι άλλα

ο από Καρδίας πόλεως εν Χερρονήσω» Σηλυβριανόςχωρίς μετοχικάονόματα επειδή ούκέχουσι το ιδίωματου

του μ' έστι γαρ πόλις Σήλιος τινος των εν Θράκη βαρ- δήματος: τα γαρ παθητικα των ρημάτων δοτική συντάσ

βάρων οίτινες βρίας τας πόλεις έλεγον ούτω καλείται σονται: οίον τύπτομαί σοι· το δε ερωμένη ου λέγεται

και μεσημβρία: ( m . recent . corr . ούτως εκαλείτο και η τινί άλλα τινόςαλλα τινός : υπέστη αντί του υπέμεινε και αντί
νύν μεσημβρία μενναβρία ) ή του μέννα βρία (add. m . του υπέσχετο» έστι δε το δεύτερον ποιητικόν το παύω
recent . ήτοι μεννάπολις ). το ήκω χωρίς προθέσεως και αμετάβατον οίον παύση του λόγου : γενική μόνη και

λέγεται εν δε τοις παθητικούς δια του προσλαμβανο- παύω μεταβατικώς από αιτιατικής εις γενικήν· οίον
μένης προθέσεως · οίον , αφικόμην αφικνούμην αφίξομαι·Ιοπαύω σε του έργου. το 19ι ει μεν έστι δήμα , συντάσσε .

επανέξομαι: καθικόμην καθίξομαι: το μέντοι ικνούμαι χω- ται μετοχή μέλλοντος : οίον θα καταστήσων την υπόθε.

ρις προθέσεως δηλοί το παρακαλώ. πίπτω το απλώς αφίη- σιν · ει δέ επίρρημα ως το άγε , συντάσσεται μετα προς
μι · δίπτω δε μετα σφοδρότητος. όσφραινόμενον το δεχόμε- τακτικού οίον 19ο Φράσον.

νον την οσμήν. τι οσφραίνη κακόδαιμον · οσφρώμενον δε

το αγγείον το πέμπον την οσμήν. ουδέποτε λέγεται Ελ- Ex eodem cod. margini Pindaricorum car -

λενική απλή ακίνητος υπερβαίνειν φίλεϊ την δισυλλαβίαν. min a m quotquot in hoc libro extant, ad
ήδύς απλούν : ηοίων συγκριτικόν » ήδιστος υπερθετικόν.τα θηλυκά , ηδυΐα: ήδίων· ήδίστητα ουδέτερα , ηδύ Γcripta funt haec : ( Ex Maximi Plain a dis

ήδιον· ήδιστον. ωσαύτως , ράδιον δέον βαστον. κατέ
grammatica inedita .)

γνωσαν αντί του κατενόησαν αιτιατική επί δε καταγνώ-20

από γενικής εις αιτιατικής Αριστείδης " ώσπερ καλός. το δε κακός, ποιεϊ μεν και οίμοθεν το δε κα

ο και κρέσσων Αιολικώς και αμείνων και το μέν

σκεύος αχρηστίανκαταγνωσθέν · καταγινώσκω σου ραθυ- κίων κάκιστος έχει δε και έξωθεν τοχείρων χείριστος
μίαν . ου μόνον εύπαιδεςοικαλλίπαιδες, αλλα και σι και τοχείρον οι ποιήται χερείων και χερειότεροςλέ

πολύπαιδες. πολιορκεϊν το πόλιν περικυκλούν το πινόμε

νον ως το εξέπιε την κύλικα . το εργάζομαι και παθη

το δε μέγας , το μείζον και μέγιστος" το δε

μικρός : το ελάττων και έτι το ήσσων υπερθετικού

τικής σημασίαςκαι ενεργητικήν. οίον εργάζομαι την γήν δείχα το πολυς δε, το πλείων πλείστος και το ολίγος
αντί του ενέργώ» αλλά και η γή εργάζεται αντί του έρ- τα αυτα τώ μικρώ· ει και το μεν , του συνεχούς ήν

γασίαν δέχεται. ενεαρίζειν και ενχειμάζειν και ένθερί- ποσού , του δέ , διωρισμένου λαμβάνεται γαρ ως τα
ζειν λέγεται μετοπωρίζειν δ' ου λέγεται. Φόβος έστινδ

έλπις κακών » ελπίς δε προσδοκία αγαθών: προσδοκία δε3οαντί του μέγα πολλος γάρ τις φησίν , έκειτο παρήορος
πολλα θάτερον αντί θατέρου ώσπερ δη και το πολυ

και επ' αμφοτέρων, ως επιτοπλείστον και τα τρία μέλ. ένθα και ενθα · τουτέστι μέγας" ου μόνον δε από όνο
"

λoντι (Cod. μελλ ) συντάσσονται πρώτω. κράσις από του μάτων συγκριτικά γίνεται , αλλ' ήδη και προθέσεων , ώς
'

κεράω κερί μακρόν το α · έγηρατεια εξ ου ομαίμων και περ απο μέν της προ , πρότερός τε και πρότατος ο και

όμαϊμος και ο χυμός: τουτέστι των π στοιχείων των πρώτος γίνεται , καιαπότης υπερ υπέρτερος και υπέρ
τατος , και έτι απο επιρρημάτων " εκ προθέσεων και αυ

έν ανθρώπων έν συναιμος άχρηστον. όκνος όκνω και των παρηγμένων από του άνω μέν ανώτερος και ανώ

επι ραθυμίας και επί φόβου Σοφοκλής : μέγαν όκνον τατος από του κάτω δε , κατώτερον και κατώτατον και

έχω οκνία δε ευτελές. το αυτό όταν λάβη άρθρων και
γένηται ταύτον , μετα του και γράφεται το γαρ συντεθέν του πάρος παραίτερον παροίτατον και έτι από του από

άρθρον , διαστέλλει αυτό από της αιτιατικής του αρσενι.4οαπάτερον και απωτάτω και έτσι από του μάλα , τότε

κού : ει δέ σύμφωνον επάγοιτο, αποβαλλει αυτό , ως το μάλλον και μάλιστα και ταύτα μέντοι ταύτη ποιηται δε

τοιούτο. τα ενεργητικα α και δραστήρια και μεταβατικα τη εαυτών αδεία και προς ταύτα καταχρησάμενοικαι

ρήματα λέγεται αιτιατική συντάσσονται: οίον μεθηκα συγκριτικά συγκριτικών έπλασαν και εξ υπερθετικών

είς θάλατταν έμαυτόν δηλονότι τύπτωσε: έλκωσε και υπερθετικά και τότε άρειον αρειότερον προσείπον και το

τα τοιαύτα τα δε παθητικα δοτική : οίον τύπτομαί σοι : λόιον λωίτερον και το μείζον μειζότερον και μειζονώτε.

ει δε προσλάβης πρόθεσιν, γενική οίον τύπτομαι υπο ρον Αισχύλος και το υπέρτερον υπερτερώτερον και χε

σου : το δε φεύγω σε και φοβούμαι ει και μη δραστήρια, ρειότερον . και πλειότερον , και το ράον ρηίτερον έτι δε

αλλ ' όμως αιτιατική συντάσσεται· νοείται δε εν τούτοις, προς τούτοις και απο του πρώτως υπερθετικού όντος,

το δια· οίον φεύγω δια σέ· και φοβούμαι για σέ . έτερον υπερθετικόν το πρώτιστος είλκυσε τούτοις δη

επισταλτικα και αποσταλτικά δοτική ώσαύτως και τα5οπάσι τοίς συγκριτικοίς τε και υπερθετικούς την ανάλυσιν

της σχέσεως · οίον τύπτω σοι τον άνθρωπον · αντί του είς τε το μάλλον και το μάλιστα γενομένου τσμεν· σο

χάριν σου και ποιω οίκημα τώ δεϊνι αντίτου ένεκα του Φώτερον γαρ έτερον ετέρου λέγομεν τον μάλλον εκείνον

δείνος θηρωμαι λέξιν και θηρώμα δόξαν παθητικώς σοφών και σοφώτατον , τον μάλιστα παντων σοφον όθεν

γράφεται: (in nlarg . Λιβάνιος και νύν από γραμμιάτ.υν δή και ταυτόν έστιν ειπείν σοφώτερος δε τούδε και σο

την Φιλίαν θηρεύω) επί δε άγρας ενεργητικώς τηρώ θη- Φός μάλλον όδε τούδε και έτι σοφώτατος όδε πάντων,

ράται δε το θηρίον αντί του αγρούεται. άγρα λέγεται και και σοφός μάλιστα πάντων όδε · έτι γε μην ότε οι λογο

το θηρούμενος και αυτο το θηράν γινώσκω τινά: γνω- γραφούντες ου παρετήσαντο προς τα συγκριτικών και το
. : "

ρίζω δε έτερον ετέρω αντί του γνώριμον ποιώ. ο δε θεό- μέλλον τιθένας ας Ευριπίδης, θανων δ' άν είη μάλλον

ευτυχέστερος ή ζων · και εν τοις υπερθετικούς "Ομηρος,

λογος φησίν ή ως πύρ ιδείν δν ως φως ουκ εγνώρισανθούπερθετικα επιρρήματα τίθησιν ' ως το οιωνοπόλωνόχ

αντί του έγνωσαν. ουδείς Αττικόν" ούτις ποιητικόν θη- άριστος και πολλών άριστος ενίοτε δε και το συγκριτι

λυκάς και αρρενικώς το ουδείς και εν τοις πληθυντικούς καν και το υπερθετικών αντί του απολύτου τιθέασιν ως

γραφεται : οίον ουδένες ουδένων ουδέσιν. η μετοχή όταν Ευριπίδης : ει μεν γαρ εις γυναίκα σωφρονέστερον αντί

τα
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του σώφρονα και όταν λέγω συνετώτατον λόγον είπεν ο πάσης συγκρίσεως τρία εμφαίνεται τινα ή πρόσωπα ή

δείνα " ου γαρ πάντων συνετώτατον λέγω : αλλα συνετον πράγματα καίτοι της συγκρίσεως ολοσχερή λόγω επι δύο

δηλονότι δεϊ δέ τήν τε σύγκρισιν και την υπέρθεσίν εν γινομένης" οίον αν λέγω . ούτος γνωριμώτερός εστιν έμοι

εκείνους προβαίνειν , ένθα και άμφω τα παρατιθέμενα ή συ τρία Φημι πρόσωπα αν δε λέγω ούτος σοφώτερος

πρόσωπα του αυτού μετέχει περί ου την παραβολήν εστιν εμού ουδέν έτερον λέγω ή ότι ούτος μάλλον έχει

ποιούμεθα· αμέλει και κακώς έχει τον Νέστορα γηραιότε- την σοφίαν και εγώ και εμφαίνω κανταύθα τρία τινά :

ρον λέγειν του Αχιλλέως : ο μεν γάρ γέρων· δ δ ' ουδ ' εις τούτου και εμέ και τρίτον την σοφίαν · έπει δε και τα

ανδρών πω ηλικίαν αφίκετο ουδε δει τον ήλιον λαμπρό- μεν ονόματα και συγκριτικώς προφέρονται ως το σοφός

τερον λέγειν της γης μεν γαρ Φώς όλος εστίν , η δε, σοφώτερος , τα δε δήματαου δύνανται συγκριτικώς προ

ουδ' έστιν όπου φωτος οίκοθεν απολαύει» ουδε κήτος πα-οφέρεσθαι , ένθα και το μέλλον τω βήματι συντάσσομεν ,

σών μαιών μέγιστον αστέρα μέντοι αστέρος λαμπρότερον αντελέγω ούτος μάλλον Φιλεί εμέ η σε , τρία πρόσωπα

και μάλα έρούμεν τον της Αφροδίτης ίσως του Ερμού : λέγω: τόντε άνθρωπος και την φιλίαν και το μίσος

και γαρ και άμφω λαμπροί και κήτος κητέων μέγιστον δυνάμεθα μεν ούν εν τω ουτος γνωριμώτερός εστιν εμοί

μεγάλα γαρ πάντα συντάσσεται τοίνυν το μεν συγκριτι- ή σοί , τότε συγκριτικόν όνομα και το δημα εις έν δημα

κον ή γενική ενική ως όταν λέγωμεν σοφώτερος όδε συνάψαι και το μάλλον προσθείναι και είπείν ούτος

του δε ή του και μεταξύ τιθεμένου και μέτα τούτο πάλιν έγνωσται μάλλον εμο? η σοί και αύθις εν τω ούτος
ή ή :

πτώσεως ής ήν και το συγκριτικον ως το σοφώτερος και μάλλον Φιλεί εμέ ή σε , το ρήμα εις όνομα και σήμα

δείνα ή ο δείνα και το Ομηρικόν , αρείοσιν έπερ υμίν αναλύσει και το μέλλον αποβαλείν , οίον ούτος προσφι
ανδράσιν ωμίλησα" ή όπερ και 'Αττικώτερον , μετά το ή λέστερός εστιν εμοί ή σοι: δυνάμεθα δε και τοσυγκρι

της κατα προθέσεως συν αιτιατική κειμένης ως όταν2οτικών όνομα και το μάλλον ομού θεϊναι· οίον ούτος σου

λέγωμεν , γυνή μείζων ή κατα γυναίκα και έτσι τα των Φώτερός εστιν εμού μάλλον ή σου ένθα και δύο συγκρί

συγκριτικών επιρρήματα μετα του ή και απαρεμφάτου σεις (Cod. interfcript. ) γίνονται μια μέν η τούτου

συντάσσεται" χαλεπώτερα υβρισται, ή ώστε δύνασθαι προς ημάς αμφοτέρους' ετέρα δε η εμού προς σέ: ένθα
φέρειν (fuprafe, καλώς ζήν ): έστι δ' ότε και του ώστε και ου δυνάμεθα τό , τε συγκριτικών και το , έστιν εντο

λείποντος , ουδέν παρατούτο η σύνταξις βλάπτεται ως δημα ποιήσαι και μετα του μάλλον ειπείν ουτος σεσό

το , ο Σοφοκλής : το γαρ νόσημα μείζον ή φέρειν το φισται μάλλον εμού ή σου , δια το προυποκείσθαι το έτε

δε , υπερθετικών αει γενική πληθυντικών συντάσσεταιωςτο'Ατρείδηκυδιστε φιλοκτεανώτατεπαντατσεπο ρονμάλλον καισύγχυσιν εν τωλόγωκαιασαφείαν
γίνεσθαι. περί διπλασιασμού στοιχείων εν ποιηταίς.

ομογενή μέντοι τώ υπερτιθεμένω δει την υπέρθεσιν γί- Διπλασιάζουσιν οι ποιηται τα σύμφωνα · αλλ' ούτε παν

γνεσθαι· ώσπερ ενταύθα ο Ατρείδης άνθρωπος ών , παν-30ταχού , ούτε πάντα εν μέν γαρ τοϊς δήμασι τοις απο

των ανθρώπων φιλοχρημάτων υπερτίθεται " ως ένθα αν του και η ση των δ' αρχομένοις αμεταβόλων κατά τουςδή

μη ομογενή τα παρατιθέμενα ή , αλλ' εν πολλών μη ομο- παρελκλυθότας αυτού παρατατικούς λέγω: και αορίστους

γενών υπερτίθεται συγκριτικώς τούτο προφέρομεν ως τους από του και αρχομένους , το καταρχας του ενεστώτος

όταν τις φήδεινότατον ότι μη δ' ομογενή τωνανθρώπων διπλασιάζουσι σύμφωνον έστιν ότε: οίοντο έδδεισεκαι"

εστί τα θηρία : τοιούτο και το ουδέν ακιδνότερον ή γαλα έσσυτο και ελλαχε και έμμορε και έννεπε " και έρρειν

τρέφει ανθρώποιο προσεπινοείται γαρ πάντων των εν το μέντοι ρ εν τοις τοιούτοις , ου ποιηται μόνον , αλλα

τη γή ζώων · τούτο μέντοι το υπερθετικών ενιότε και γε- και πάσαι διάλεκτοι διπλούν λέγουσι το κάββαλε δε και

νική συντάσσεται υπέρ έστι καινοπρεπές, όταν εμφαν: κάππεσιν ου διπλασιάζεται ώσπερ εν εκείνοις ένεκα μέ
τικόν πλήθους ή · οίον πρεσβύτατος του Ελληνικού και τρου" αλλα το τ: το τ ήν εν εκατέροις· δ : προς το μετ' αυτό

Νέστωρ " το γαρ Ελληνικού πλήθους ή στρατού δηλοί δ40σύμφωνον ετράπη αποκοπέντος του α ' ου γαρ ενεχώρει

πλήθος εμφαίνει και άλλως δε , όταν μή πρόσωπον, το τ , του β ή π προηγείσθαι τραχεία γαρ εν τούτοις",

ούτερ η γενική εστί παραβάλλεται , αλλά προς άλλα ήν ή εκφώνησις , και Ελληνική διαλέκτω ουδόλως προς
τινα των περί αυτό· οίον και τότε άριστα εαυτού διει- ήκουσα " εν δε τοις εις ω λήγουσι μέλλουσι των ρημάτων,

λέχθη ο Νέστωρ" το γαρ άριστα , ού προς αυτόν τον Νέ- τοϊς βραχεία παραληγομένοις και τους εξ αυτών αοριστους
στορα παραβάλλεται άλλα προς τας άλλας αυτού δημο- ένθα χρη την παραλήγουσαν έκταθήναι, το σ μόνον δι

γορίας πάσας : ωσανεϊ έλεγε , τότε άριστα των άλλων πλασιάζουσιν ως το σβέσσω έσβεσσα" και γελάσσω εγέ

αυτού δημoγοριών διειλέχθη ο Νέστωρ έστι δ ' ότε το λαστα έρύσσω είρισσα " εν δε τοϊς ονόμασι μόνα τα δ'" "

υπερθετικόν ουδε προς γενικήν τινα αποδίδοται · , οίον διπλασιάζουσιν αμετάβολα και το σ ώσπερ το άληκτον

έσπερος ος κάλλιστος · εν ουρανώ ίσταται ίσταται αστήρ και δυσαμμορον και εννοσίγαιος και αννέφελος και πα· .

αντί του γαρ είπείν κάλλιστος των αστέρων κάλλιστος5 °ραλίας και αρραβίης και όσσον " και μέσσον , και εν

αστηρ είπε από του αυτού ονόματος αντί γενικής την ταις δοτικαίς των πληθυντικών ταϊς από των ευθειών·

ευθείαν μεταβαλών : έστι δε τη έννοία ταυτόν: ο γαρ των πληθυντικών παρέσχηματισμέναις, μόνον το σ' ας· και ,

κάλλιστος των αστέρων αστήρ έστιν. έστιν δε και τινα. το Δημοσθενέεσσι και Αιάντεσσι και εν τώ ανδρας ( Cod.

ονόματα απολύτως λεγόμενα & τοσαύτην οίκοθεν έχει: corr . ανδράσιν), εκτείναι βουληθέντες την παραλήγουσαν,

την υπεροχήν, ώστε ουδε δείται γενικής προς υπέρθεσιν ουκ εν τούτω τω σ εδιπλασίασαν. ανδράσσειν άλλ’ από, ·

ελθείν ' αλλ' αυτόθεν γενική πληθυντική συντάσσεται του άνδρες, ανόρεσι ποιήσαντες , είτα προήνεγκαν άνδρεσ·

ως το δια θεάων " και έξοχος και κορυφαίος απάντωνντων σιν εν δε δή τοΐς επιρρήμασι , τέσσαρα ταυτί μόνο έδι

και μόνος απάντων ών , το, τε κορυφαίος και το μόνος, πλασίασαν σπανίως μέντοι και ταύτα : κάν μόνοις και

υπερθετικά εστιν, ότε ποιεϊ κορυφαιότατος και μονώτα-, οίμαι τους δηθησομένοις· τότε ο εν τώ αδδην καιδ »

τος ούκουν αναγκαίως ούτε γαρ της κορυφής ανώτερονθοτο κ Δωριείς εν τω όκκα και το πέν τω όππότε και

τι ευρίσκεται, ούτε μόνου μονώτερον δια τούτο γαρ ουδέ όππως και οπόσα και το τεν τω όττι, διπλούν μέντοι
συγκριτικα ποιούσιν" αλλ' υπερθετικα μόνα ότι επί ή δασύ , ουδέποτε κατα την των Ελλήνων διπλασιάζεται

TW
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γλώσσαν εκ δε τούτων πάντων καταλαμβάνεται ως ερωματικόν " και "Ομηρος" ήτοι περί Τρώων και Αχαιών
έπει τότε 'Αχιλλεύς και το Οδυσσεύς · έστι μεν ού δι' ενός μερμηρίζεις το δε ή αντί του άρα περισπάται.

συμφώνου προφέρει ο ποιητής , έστι δ' ου δια β το δι' περί διαφοράς και συντάξεων ρημάτων. Φιλείν μεν το
ενός μάλλον δείν λέγειν πρωτότυπον το δε δια δύο, απλώς φιλεν εράν δε το διαπύρως Φιλείν ποθείν δε,
τροθέσει του ετέρου συμφώνου γίγνεσθαι , και ουκ αφαι- το του πρότερον παρόντος νύν δε απόντος εις επιθυμίαν:

ρέσει του λ ' λέγομεν κειμένου και έτερον επιφέρουσινκαιως πολλάκις δη αποδεδεικται δύο δι 'ουκ έστιν ότε έρχεσθαι"το ευνοείν , ευφρονέειν "Ομηρος λέγει.

:

θάτερον αποβάλλουσιν · ούτε γαρ τον αλλα σύνδεσμος :ήκαι το πολλα όνομα ή το μάλλον ούτε το θάλασσα και το διαλλάττεσθαι εστί το υπόμέσουτινος προς την πρω
ή τέραν έπανιέναι φιλίαν καταλλάττεσθαι δε το και χο

γλώσσα, δι' ενός συμφώνου προήνεγκαν " ει μήπoυ φυσι-τοκώς, αλλά κατάτινα παραγωγής ή συνθήκην δυο των" ρίς μέσου όθενκαιδιαλλακτης μέν έστινκαταλλακτης

αυτών όντων συμφώνων έν λέξει τινι, θάτερον μέν αφεΐ- κτημαι και το ελαύνω σοιητικώς αιτιατική συντάσσεται

(alibi in eodem Cod. ουκέτι" ) "Έχω το κέ .

λον και δη και ύστερον προσεγένετο θάτερον δε το εξαρ- έχω το δύναμαι απαρεμφάτω» ως το ούκ έχω λέγειν ·

χής τροσόν είασαν ως εν τω Γανυμήδης και Αμφιρύτη έχω το διάκειμαι επιρρήματιως το καλώς έχω ενίοτε δε
ενεκείνωμενγαρ , ούκείχε το γένος τα δύο νν αλλ' και η γενικήπροστίθεταινοουμένου έξωθεν του δίνεκα
απόπαραγωγής του γέννυμαι θάτερον προσελήφθη εν οίον καλώς έχω του σώματος ή δοτική ως το ο δείνα έπι
δε τώ αμφιρύτη το φυτη δι' ενος ο προυφέρετο εκ δετης συνθήκης το δεύτερον έπλεόνασεν " δ δη και εν απά- τηδέως μου έχει η αιτιατική (inCod. parva lacuna)

έχομαι δε το άπτομαι γενική. χαίρω το ευφραίνομαι

σαις συνθέσεσι' πάσχει το ώσπερ δη το επίρρημα μεταβάτως συντάσσεται χαίρω δε το ένασμενίζω δο

και το άρρητον· και εί τούθ ' ούτως έχει, πως το εύρι-20τική ως το χαίρωτη φιλοσοφία . Το οίμαι και το βού

πος διπλασιάζει το ρ. – άλλα αντ' άλλων ονόματα. λομαι και τα τοιαύτα απαρεμφάτω συντάσσεται το δε

πολλήν ασπίδακαιίππον και χείρα και δύναμιν την ως οίμαι η ως βούλομαι και μετα οριστικού και μετά ευκτι

στρατιαν λέγουσι δόρυ δε και αιχμήν και έγχος , τον κού συν τω αν συνδέσμω. μεθύει ο προπεπωκώς: με

πόλεμον * τα πρότερα και λογογράφοι τα δεύτερα ού. θύσκεται οήδη πίνων μεθύσκει δε άλλος άλλον.

περί περιττών εν πάσιν. έν τισι και περιττας λέξεις τι- μέλει επί Φροντίδος , δι' ενός λ συντάσσεται δε διπλώς:

θέασιν ως Ευριπίδης ολωνίσματ’ ορνίθων και περιττώς Ιωνικώς μεν , από δοτικής εις ευθείαν· οίον μέλει μοι ο

·

κείται το ορνίθων : τί γαρ αν είη το oιώνισμα , ότι μη άνθρωπος , αντί δια Φροντίδος έστιν : " Ομηρος μέλουσί
δια των ορνίθων ή το οιωνίσματα αντί του απλώς μαν- μοι ολλύμενοι περ: Αττικώς δε απο δοτικής εις γενικήν

σεύματα είδος αντιγένους.

. μέτρου ένεκεν

οίον μέλει μοι του ανθρώπους αντί του Φροντίς έστι: το
γωγράφουσινουχ ώςτινεςοίονται αντίτουκαιτούτο μεν ούν μέλειμοι του ανθρώπου ,ουδέποτεπληθυντικών

γω γράφουσιν ουχ ώς τινεςοΐονται αντί τουκαιτούτο ευρίσκεται αλλά και πληθυντικού ονόματος επαγομένου

δεχόμενοι αλλάταυτόνόν τώ δια εψιλού γραφομένω : οίονμέλει μοιτων ανθρώπων,ή μέλει ημίν των ανθρώδεχόμενοι αλλα
τούτω δε και οι πεζή γράφοντες· έστιν εν οίς χρώνται :

ότανειπόντες το τι δαι, ευθέως στιζωσι στιγμής γαρ πος και πληθυντικόςπροφέρεται μέλουσί μοι οι άν

πων , αλλ' ενικώς προφέρεται το δε μέλει μοι ο άνθρω

"

μη πιπτούσης. ( in Cod. lacuna parva.)

Το έαν και το βαρύτονον αν το αει προτασσόμενον έστιν αμετάβατον και μέλλει ωσαύτως επί μέλλοντος

θρωποι μέλλει δε αντί του βραδύνει δια β λλ και

του ρήματος , αεί μετα υποτακτικού το δε αν το οξυ .

τονούμενοςκαιδυνάμενον και προηγείσθαι
τουρήματος χρόνους,καισυντάσσεταιμετααπαρεμφάτου ήτοιενεστώ

και έπεσθαι αυτώ αει μετα ευκτικού και το ένα μετάυποτακτικού καιευκτικού και το ει"αντί του δαναοτρώτου , οίον μέλλει ποιήσειν ουδέποτε δε μετα αορί.

οίον ποιήσαι " μέλλει δε αντί του οφείλει μετα

μετά τε ευκτικούκαιοριστικού· αλλ' ένθαμέν αν ήτο αορίστου" και" Όμηρος" καιμεν δήπου τις μέλλει ανδρι·

,
,

Τροακτικού. Το δε ει μετα οριστικού ένθα δε αμφί- αντί του οφείλει κείται , φησίν ουν όφελος Τρώεσσικο
πράγμα ομολογούμενον,το , τε καν και τοένα : μετα τετέσαι και μετ 'ολίγασαφές τούτο ποιών ότι μέλλει

:
βολοι και εν δισταγμώ , πάντα μετα ευκτικού . -σύνδεσμοι αεί τα όμοιασυνάπτουσιν οίον όνομα ονόματα τεσσαμένηκακαβάψαι. Τα παθητικώς προφερόμενα βή

·καιευθεία πτώσει ευθείαν και γενική γενικής και κατάενεργητικής σημασίαν έχοντα , οίον το δέχομαι
βήμαβήματα και χρόνοντοναυτόνχρόνων καιεγκλ. λυτρούμαι:δύομαι έν μόνοις γαρ αορίστοις και παθη

"

αυτώ όταν ούν λέγομεν "Ίων και ξένοςή πόθεν, ζητείται νική συντάσσει 'οίον τοξων ευ ειδώς και Ζεύς δ' ούτι

σει έγκλησιν την αυτήν και πρόσωπον προσώπω τω τικής έχουσι την σημασίαν· οίον εδέχθη εθεάθη έλυ

τρώθη: ερρύσθη. "Ομηρος τα γνωστικαρήματα γε

πως και η διαζευκτικός τω Ιων ονόματι του συνδεί όνομα 5οδολοφροσύνης ηγνοίησεν· αντί του ήσθετο αρνείται και"
αλλ' επίρρηματο πόθεν έδει γαρ ειπείν ότι "Ίων και ξέ- δ λέγων μη πεποιηκέναι τόδε τι αρνείται και ο μηθέ

:

νος " ή Φοίνιξ ή τοιούτον , προς τούτο γούν επάγεται λων ποιήσαι τόδε τι: οίον λισσόμενος δειπνήσαι ο ήρ
ως ει μεν δύο γένη μόνα ήν εν τώ κυάμω ανθρώπωνΙώνων τυχόν και Φοινίκων, έδει πάντως ούτως ειπε νείτο στoνεχίζω αντί του απηγόρευεν.

είπεϊν :

Τρία ταύτα

"Ίωνκαι ξένος ή Φοίνιξ ως ορισμένων των γενών όντων εστιρήματα ώνενός ούτινος ούν λείποντος, ου δύναται

επει δε μυρία των ανθρώπων εστί γένη , έν μόνοντούτο λεσθαι καιτο δύνασθαι· ούτε γαρ ο επιστάμενοςκαι

κατασκεύασαι τι ο άνθρωπος. το επίστασθαι " το βού.

θεις όπερ ώετο μάλιστα πάντων είναι επείμηκαι τα δυνάμενος μη βουλόμενος δε ευεργήσαι τις
άλλα πάντα δηλώσει είχεν , αντί ονόματος ετέρου το ·τοπικών επίρρηματέθεικεντο πόθεν πάντα τα γένη στάμενος και βουλόμενος μη δυνάμενος δε ούτε ο βου

διατούτουπεριλαμβάνων. Η διαζευκτικός σύνδεσμος σολόμενος και δυνάμενος μηεπιστάμενοςδε ενίοτε μεν

“
τοι το επίστασθαι αντί του δύναται λαμβάνεται· οίον

ως το ή ούτος ή εκείνος ή αντί του παρό επι των το μέν, ου δύνατ' άλλος Αχαιών πάλλειν · αλλά μιν

συγκριτικών κείμενον ως το βελτίων ούτος και εκείνος ή οίος ήπίστατο πήλαι 'Αχιλλεύς. το οκνεϊν , ότε μεν το"
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μετ' αιτίας τινός έστιν ,
αναβάλλεσθαι · οίον , το, αρχο- * ,

Το ότου και τω , άτω, αντί του ούτινος και ότινι και
μένω δε δυσηλεγέος πολέμοιο , ώνεαν αμφότεροι , ότε δε του και τω , & και εγκλίνονται , αντί του τινός και τινά

των αλόγων και αναιτίω , ραθυμία κατέχεσθαι· όθεν και αορίστως. και ' Αττικοί χρώνται επι δε της αιτιατικής,
οκνηρός.

ούτε όταν » ούτε τον , λέγουαι· ποιηταί μέντοι τον αντίμήτε τι λίην τρές : μήτε τι τάρβει' ' σόλoικόν έστι : το του τούτον μετα τόνου λέγουσι και δη και επί των πλη

γαρ μήτι και μήτι (ic Γ. leg. Alibi in eodem Cod. μή- θυντικών ότων αντί του αντινων ανθρώπους τίννυν

τε) ταναντία βούλεται δηλούν ώσπερ όταν λέγη , μήτε ται όστις επίορκον ομόσση: ουκ είπεν οίτινες " αλλ'

χαίροις , μήτε λυτού , ει μήπου το μεν επί του άγαν φο- όστις » ή όστις αυτού ελλειπτικώς, ή επειδή και το όστις

í

βείσθαι» το δε , επί του μέτρου ( alibi μετρίως ) κείται : αν , αόριστον αναφορικών όν , δια το αν επί πάντων φέρε

το δε πολύ τώ ολίγω εναντίον: αγόμεθα εγω και σύ·τοται· κανταύθα μεν από πληθυντικού ονόματος εις ένι

το πληθυντικός ρήμα ένικαϊς πτώσεσι διότι αι δύο ένι. κόν άρθρον μετήλθεν αλλαχού δε τουναντίον ποιεί από
και , μιάς εισι πληθυντικής αντί του ημείς ", α απο ενικού εις πληθυντικόν » ως το μήτις Αχαιών ενθάδ' επέλ

κοινού λαμβανόμενα βήματα, ότι μεν άνωθεν κάτω λαμ. θη βουληφόρος : οί τε μοι αεί βουλας βουλεύουσι παρη-:
βάνεται ως το (lacuna) οτε δε κάτωθεν άνω : οίον, μενοι. -:

(
έπει μηδέν ών οι αδελφοί περί τας βούς ήμαρτον , μη- Οι μεν άρ' εσκίδνάντο έήν επί νήα έκαστος " ενην
δεν ών ήμαρτον δηλονότι: κα : ότε μεν τού αυτού προ- γαρ είπείν και έκαστοι" ταυτό δεν το έκαστος και το έκα .

σώπου και αριθμού , και εγκλίσεως σήμα λαμβάνεται ως στοι' ώσπερ το πας και πάντες ταυτο γαρ είπεϊν πας

το ( in Cod lacuna ) , ότε δε ετέρων · οίον ουδέν είπεν άνθρωπος αναπνεί και πάντες άνθρωποι αναπνέουσε.

"

ών έδει λαμβάνεται γαρ το ειπείν εξ οριστικού άπα. Οι την τών απόντων Φροντίδα κεκτημένοι όρα όπως, ουχ:

ρέμφατον, ότι τα διηγηματικα δια των οριστικών γρα-20ως τα άρθρα ούτω και τα ονόματα ών εισίν έκαστα κεϊν
φόμενα υπτιώτερον ποιεί τον λόγον· δια δε των απα. ται" αλλ' αντιστρόφως: δύνανται μέντοι τα τελευταία

'
:

ρεμφάτων, ευτoνώτερον : οον λέγει τόδε γενέσθαι» ή δύο ονόματα πεσείν , ως και τα αυτών άρθρα : οίον οι την

ο δείνα είπε το και το γενέσθαι και τα τοιαύτα . ή των απόνταν κεκτημένοι Φροντίδα· ει ”δε'την των απόν

''

μετα ευκτικόν , ως το απήγγειλεν ο δείνα , ότι το και το των εξαιρεθείη αδύνατον άλλως γραφήναι , ή ως εξαρχής:

είη· γένοιτο ή έσοιτο: Ο ενεστως , η μετα του νύν οίον οι την Φροντίδα κεκτημένοι· ' ου γαρ δυνατόν ειπείν
συντάσσεται , οδν νυν ( alibi omill.) γράφει , και μετα του οι την κεκτημένοι Φροντίδα αναγκή γαρ εν ταϊς τοιαύ
αει · οίον αεί γράφω ότε ( alibi όταν) ούν λέγει ( alibi ταις συντάξεσι, τω μεν τελευταία άρθρω το οικείον όνο
λέγη) 'Αριστείδης , ώ Ζού (omid.) πότερον σιωπώ Σμύρ- μα συνάπτεσθαι· έπει μηδεν το κωλύον· τα δ' άλλα
νης κειμένης , ου το νυν σιωπά λέγει· τούτο γαρ ανόη- ονόματα , επειδήπερ άπαξ των οικείων διεζεύχθησαν άρ
τον το έρωταν οι νύν σιωπά ' αλλά το αει σιωπάν έρω-3οθρων , ως εν γραφώσιν , οπότερον δηλονότι πρότερον θά
τα έστι δε υποτακτικόν : πότερον ( alib. ήγουν πο- τερον, καλώς έχουσιν.

τερον ) βου ( βούλει ) ίνα ( omin. ) σιροπώ · εντεύθεν γαρ διωρισμένου ποσού
Περί διαφοράς ονομάτων'. μεν πολυ , εστί του

Φαμέν , δόξα πρέπει πατρί και υιώ. και αγίω πνεύ- Ουνέστι( alibi δε έστι) συνεχές προς το μέγα , τούτο

το δε μέγα , του συνεχούς» όπερ
ματι νυν και αεί και ειςτους αιώνας των αιώνωναμήν συχνών προςπολύ. δοκεί δε και το συχνόν απότου συ

το πρέπει μετά του νυν και αεί συντάσσοντες : (alib . τατ .

τοντες)έπει δε το αει (alibi omid.)τοανθρωπίνοντέλος νεχές γίνεσθαι μετατιθέντος του ν · λαμβάνεται δε ενίοτε

και )

( θατέ

έχει τοτέ , προστίθεται και εις τους αιώνας :
ένα δηλώση το αθάνατον , εγώ μενώ και οι άλλοι εγώ και το ρου κα ) iterumom. "Ομηρος πολλές γάρ τις όκειτο αν

5 παιδάριον
διελευσόμεθα εγω

διελευσόμεθα και το παι.

τι του μέγας και (alib. omiΠ ) το μακρόν ήτον επίμηδάριον· προεπίζευξις δύο ονομάτων εν συναπτομένων ρή-4ολα μακρόν μεν λέγεται, τοπαραλλήλωςτω του ορίζοντας

κες και το υψηλόν του συνεχούς και ταύτα ποσού. αλοτε μεν προ αμφοτέρων το βήμα κείται ότι δεν επιπέδω κείμενον έψηλόν δε το προς ορθάς , τω τοιού
μεταξύ αυτών ότι δε μετ ' αμφότερα εν πάσι δε και
ενικώς και πληθυντικώς και τούτο ή κατά φύσιν ή κα

τω ιστάμενων επιπέδω ' ' ώσπερ δή και κιόνα κείμενον μεν: τα σχήμα ' ενικώςμεν και κατάφύσιν ότι προηγείται ούν και το υψηλόν δύναται λέγεσθαι ( alibi invert.) το
μακρόν αν λέγουμεν ' ανεστώτα δε υψηλόν μακρον μενκαι ότι μεσολαβείται , οίον έμάχετο 'Αχιλλεύς τε και μέντοι μακρόν , ουδέποτ'άν υψηλόν , τριών όντων ενοί

• Παλαμήδης: 'Αχιλλεύςτε έμάχετο και Παλαμήδης πλη- λογισμού και αισθήσεως έστερηται άνθρωποςζών μανίας
θυντικώςδε κατά σχήμα προεπιζεύξεως" οίον εμάχοντο μάθης " καιύπνου , μανία με αντικείταισωφροσύνη μέ

'Αχιλλεύς τε και Παλαμήδης' και'Αχιλλεύς ομάχοντο ηδε το νέφειν ) υπνω δε το εγρηγορέναι καιαγρυπνείν

και Παλαμήδης και πάλιν πληθυντικώς μεν και κατα ίλαος και ελέως ο ευμενης ιλαρός και προσηνής άνομον
- φύσιν, όταν ύστερον τιθήται, οδν 'Αχιλλεύς και Παλα-σομεν και παράνομεν , και των ανθρωπίνων νόμων παράβασις

μήδης εμάχοντο' ενικώς δε και κατα σχήμα οίον 'Αχιλ. αθεμιτον δε και των θείων οπρέσβα κατά αποκοπήν

λεύς και Παλαμήδης έμάχετο , προ μεν γαρ των ονομά- ( alibi συγκοπήν) · γίνεται ήτοι ( από ) του πρεσβύτα.

των και μετα θατέρων των ονομάτων ,ενικόνκρή
βήμα

τιθήναι μετα δε τα δύο ονόματα , πληθυντικόν» του

τος (τρεσβυτάτη ) δια τούτο γαρ και συνεσταλμένον το αμέν τύψαιμι τύψεις πάντα τα πρόσωπα επί παντός αριθ . δυοϊν εναντίων ονομάτων όντων , οίον του πολυς και ολί

μου εν χρήσει εισί του δε τύψειας Αιολικού , δεύτερον γoς , oπoτέρω αν αυτών προσέλθοι το ού , αποφαντικών

και τρίτον εν ενικούς και τρίτον μόνον εν πληθυντικούς επίρρημα ταυτο τώ ετέρω γίνεται τό , τε γαρ ου πολις,
περί άρθρων.

ταυτόν εστι τω ολίγος και το ουκ ολίγος , τώ πολύς

λ

-

ματι :

U

.

1 ) alter Cod . νήφειν .
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γλώσσαν · έκ δη τούτων πάντων καταλαμβάνεται ως ερωματικόν " και "Ομηρος " ήτοι περί Τρώων και Αχαιώς

έπει τότε 'Αχιλλές και το Οδυσσεύς· έστι μεν ου δι' ενός μεριηρίζεις το δε η αντί του άρα περισταται.

συμφώνου προφέρει ο ποιητής έστι δ' ού δια β το δι' περί διαφοράς και συντάξεων ρημάτων. Φιλείν μεντη: -

ενός μάλλον δείν λέγειν πρωτότυπον το δε δια δύο, απλώς φιλεϊν έρών δε το διαπύρως Φιλείν τοθείν εα:

προθέσει του ετέρου συμφώνου γίγνεσθαι , και ουκ αφαι- το του πρότερον παρόντος νύν δε απόντος είς επιθυμία

ρέσει του λ' λέγομεν κειμένου και έτερον επιφέρουσιν
καιως πολλάκιςδη αποδεδεικται δύο δεουκ έστινότε έρχεσθαι : το ευνοείν , ευφρονέειν "Ομηρος λέγει.:

θάτερον αποβάλλουσιν ούτε γαρ τον αλλα σύνδεσμον διαλλάττεσθαι εστί το υπό μέσου τινος προς την τρο:

ή το πολλα όνομα και το μάλλον ούτε το θάλασσα και το τέραν έπανιέναι φιλίαν καταλλάττεσθαι δε το και χε" ή ή

γλώσσα, δι' ενός συμφώνου προήνεγκαν " ει μήπoυ φυσι-το
αλλα κατά τινα παραγωγης ή συνθήκην δύο των " ρίς μέσου όθενκαι διαλλακτης μέν έστιν καταλλευτης

(alibi in eodem Cod . ουκέτι ) "Έχω το κέ

αυτών όντων συμφώνων έν λέξει τινι, θάτερον μέν αφεϊ

λον δ δη και ύστερον προσεγένετο· θάτερον δε το εξαρ- έχω το δύναμαι απαρεμφάτω» ως το ούκ έχω λέγει:
κτημαι καιτο ελαύνω ποιητικώς αιτιατική συντάσσεται

χής τροσόν είασανκαι ως εντω Γανυμήδης και 'Αμφιρύτη :έν εκείνω μενγαρ, ούκείχε τογένοςτα δύο ν ' αλλ' έχω τοδιάκειμαι επιρρήματι ως το καλώς έχω ενίοτε και

και η γενική προστίθεται νοουμένου έξωθεν του δίνει
απο παραγωγής του γέννυμαι θάτερονπροσελήφθη , εν οίον καλώς έχω του σώματος ή δοτική ως το και δείνα έτ.

δε τώ αμφιρύτη το δυτή δι' ενος ο προυφέρετοτης συνθήκης το δεύτερον έπλεόνασεν οδηκαι ένααπό τηδέως μου έχει η αιτιατική (in Cod . parva lacuna

σαις συνθέσεσι' πάσχει το Ρ , ώσπερδη τοεπίρρημα έχομαι δε τοάπτομαι γενική. χαίρω το ευφραίνομαι

και το άρρητον· και εί τούθ' ούτως έχει , πως το εύρι-20τική ως το χαίρωτη φιλοσοφία . Το οίμαι και το βα
αμεταβάτως συντάσσεται χαίρω δε το ενασμενίζα και

-
πος διπλασιάζει το ρ . άλλα αντ' άλλων ονόματα. λομαι και τα τοιαύτα απαρεμφάτω συντάσσεται το

πολλήν ασπίδακαιΙππον και χείρα και δύναμιν την ως οίμαι ή ωςβούλομαι και μετα οριστικού και μετα είκτ.
στρατιαν λέγουσι δόρυ δε και αιχμήν και έγχος , τον κού συν τω αν συνδέσμω. μεθύει ο προπεπτωκώς

πόλεμον τα πρότερα και λογογράφοι ταδεύτερα ού. θύσκεται ο ήδη πίνων μεθύσκει δε άλλος άλλον.και :

περίπεριττών εν πάσιν. έν τισι και περιττας λέξεις τ!- μέλει επί Φροντίδος , δι' ενόςλ συντάσσεται σε διπλά
τι

· δε
θέασιν ως Ευριπίδης οθωνίσματ’ ορνίθων και περιττώς Ιωνικώς μεν , από δοτικής εις ευθείαν · οίον μέλει μοι :

κείται το ορνίθων: τί γαρ αν είη το oιώνισμα , ότι μη άνθρωπος , αντί δια Φροντίδος έστιν : "Ομηρος μέλουτί

δια των ορνίθων ή το οιωνίσματα αντί του απλώς μαν
μοι ολλύμενοι περ : Αττικώς δε απο δοτικής εις γενικής

τεύματα είδος αντιγένους.
οίον μέλει μοι του ανθρώπους αντί του Φροντίς έστι τη

περί σύνδεσμον. το τι δαι ποιηταί μέτρου ένεκεν διφθόγ-30γω γράφουσιν ουχ ώςτινεςοίονται αντί του και τούτο μεν ούν μέλει μοι του ανθρώπου, ουδέποτε πληθυντικός

ευρίσκεται αλλα και πληθυντικού ονόματος επαγομένου

δεχόμενοι αλλά ταυτόνόν τώ δια ε ψιλού γραφομένω: οίονμέλει μοιτων ανθρώπων, ή μέλει ημϊν των αντρα
τούτωδε και οιπεζή γράφοντες έστινεν οίς χρώνται πων,αλλ' ενικώς προφέρεται το δε μέλει μοι ο άνδρα
όταν ειπόντες το τι δαι, ευθέως στιζωσι στιγμής γαρ

πος και πληθυντικώς προφέρεται μέλουσί μοι οι ο
μη πιπτούσης. ( in Cod . lacuna parva.)

:

Το εαν και το βαρύτονον αν το δει προτασσόμενον έστιν αμετάβατον και μέλλει ωσαύτως επί μέλλοντος
θρωποι μέλλει δε αντί του βραδύνει δια β λλ και

του ρήματος , αεί μετα υποτακτικού το δε αν το οξυυποτακτικού το δε αν τοοξυ- χρόνου και συντάσσεται μετααπαρεμφάτου ήτοιέσετε.

τονούμενοςκαιδυνάμενον και προηγείσθαι του ρήματος του οίον μέλλει μοι ποιεϊν τόδε τιν ή μετά μέλλοντος
και έπεσθαι αυτώ αει μετα ευκτικού και το ένα μετά πρώτου οίον μέλλει ποιήσειν ουδέποτε δε μετά από

:
τευποτακτικού και ευκτικού και το ει αντι του εανοτρώτου οίον μέλλει ποιήσεις :
μετά τε ευκτικού και οριστικού αλλ'ένθαμέν αν και το στου οίον ποιήσαι μέλλειδε αντί του οφείλει μετά

αορίστου " και "Όμηρος και μέν δήπου τις μέλλει ανθρ
πράγμα ομολογούμενον , το, τε εανκαι το ένα μετά τετέσαι και μετ' ολίγα σαφές τούτο ποιών ότι μέλι
υποτακτικού το δε ει μετα οριστικού ένθα δε αμφί- αντί του οφείλει κείται , φησίν ουκ όφελος Τρώεσσι και
βολοι και εν δισταγμώ , πάντα μετα ευκτικού .

σύνδεσμοι αεί τα όμοιασυνάπτουσιν· οίον όνομα ονόματα τεσσαμένηκακαβάψαι. Τα παθητικώς προφερόμεναμεέτ

και ευθεία πτώσει ευθείαν και γενική γενικής και κατά ενεργητικής σημασίαν έχοντα , οίον το δέχομαι

βήμα βήματα και χρόνον τον αυτόν χρόνων και εγκλ . λυτρούμαι: δύομαι: έν μόνοις γαρ αορίστους και τους το

σει έγκλησιν την αυτήν και πρόσωπον προσώπω τω τική, έχουσι την σημασίαν· οίον εδέχθη εθεάθη»εί

αυτώ όταν ούν λέγομεν "Ίων και ξένος ή πόθεν , ζητείται νική συντάσσει' 'οίον τοξων εύ ειδώς και Ζεύς και να
τρώθη: ερρύσθη. "Ομηροςτα γνωστικαρήμασι.

πώς και η διαζευκτικός τώ "Ίων ονόματι του συνδεϊ όνομα 5 δολοφροσύνης ήγνοίησεν· αντί τουήσθετο " αρνείται το

αλλ' επίρρηματο πόθεν έδει γαρ ειπείν ότι "Ίων και ξέ- δ λέγων μη πεποιηκέναι τόδε τις αρνείται και ο

φος" ή " Φοίνιξ ή τοιούτον προς τούτο γούν επάγεται λων ποιήσαι τόδε τι· οίον λισσόμενος δειπνήσαι: η :

ωςκ ει" μέν δύο γένη μόνα ήν εν τώ κυάμωανθρώπων είτο "στoναχίζων " αντί του απηγόρευεν. Τρία του

Ιώνων τυχόν και Φοινίκων , έδει πάντως ούτως ειπείν
" Ίων ο ξένος ή Φοίνιξ ως ωρισμένων των γενών όντων . έστι ρήματα ών ενός ούτινος ούν λείποντος, ου δύνατα

επει δεμυρία των ανθρώπων εστί γένη, έν μόνον τούτο λεσθαι και το δύνασθαι
» ούτε γαρ

κατασκεύασαι τι ο άνθρωπος. το επίστασθαι το βαν

· ο επιστάμενος 29
θεις όπερ ώετο μάλιστα πάντων είναι επεί μή και τα
άλλα πάντα δηλώσει είχεν ,αντίονόματος ετέρου το δυνάμενος μη βουλόμενοςδε ευεργήσαι τι ούτε και το

τοπικών επίρρημα τέθεικεν τοπόθεν πάντα τα γένη , λόμενος και δυνάμενος μη επιστάμενος δε ενίοτε
στάμενος και βουλόμενος · μη δυνάμενος δε ούτε ο βουν

δια τούτου περιλαμβάνων. *Η διαζευκτικός σύνδεσμος

ως τοκαιούτως ή εκείνος και αντί του παρόέπιτων τομεν ,ου δύνατ' άλλος Αχαιών πάλλειν· αλλά

τοι το επίστασθαι αντι του δύναται λαμβάνεται τον

συγκριτικών κείμενον ως τοβελτίων ούτος και εκείνος ή οίοςήπίστατοπήλαι Αχιλλεύς. το όκνεϊν , ότε μου
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μετ ' αιτίας τινός έστιν , αναβάλλεσθαι · οίον , το , αρχο- Το ότου και τω , ότω, αντί του ούτινος και ότινι και

με μένω δε δυσηλεγέος πολέμοιο , ώνεoν αμφότεροι· οτε δε του και τω , & και εγκλίνονται , αντί του τινός και τινά: ,

τα άλόγω και αναιτίω , ραθυμία κατέχεσθαι· όθεν και αορίστως και Αττικοί χρώνται: επι δε της αιτιατικής,
Με οκνηρός. ούτε όταν ούτε τον , λέγουσι ποιηταί μέντοι τον αντί

μήτε τι λίην τρές : μήτε τι τάρβει'' σόλoικόν έστι : το του τούτον, μετά τόνου λέγουσι και δη και επί των πλη,

γαρ μήτε και μήτι ( Sc Γ. leg. Alibi in eodem Cod. μή- θυντικών ότων αντί του αντινων ανθρώπους τίννυν

τε ) ταναντία βούλεται δηλούν ώσπερ όταν λέγη , μήτε ται όστις επίορκον ομόσση :ται όστις επίορκον ομόσση : ουκ είπεν οίτινες " αλλ '

γ. χαίροις, μήτε λυτού , ει μήπου το μεν επί του άγαν Φο- όστις , ή όστις αυτού ελλειπτικώς, ή επειδή και το όστις

βείσθαι» το δε , επί του μέτρου ( alibi μετρίως ) κείται: αν , αόριστον αναφορικών όν , δια το αν έπί πάντων Φέρε»

το δε πολύ τώ ολίγω εναντίον αγόμεθα εγω και σύ· ιοται · κανταύθα μεν από πληθυντικού ονόματος εις ένι

το πληθυντικόν ρημα ένικαϊς πτώσεσι διότι αι δύο ένι- κόν άρθρον μετήλθεν αλλαχού δε τουναντίον ποιεί από

και , μιάς είναι πληθυντικής : αντί του ημείς και από ενικού εις πληθυντικόν » ως το μήτις Αχαιών ενθάδ' επέλ
" ,

κοινού λαμβανόμενα βήματα, ότι μεν άνωθεν κάτω λαμ. θη βουληφόρος: οί τε μοι αεί βουλας βουλεύουσι παρη.

βάνεται ως το (lacuna ) οτε δε κάτωθεν άνω οδον, μενοι. -: :

έπει μηδέν ων οι αδελφοί περί τας βούς ήμαρτον , μη- Οι μεν άρ' έσκίδναντο την επί νήα έκαστος" ενην

δεν ών ήμαρτον δηλονότι· κα : ότε μεν τού αυτού προ- γαρ ειπείν και έκαστοι" ταυτό δεν το έκαστος και το έκα

τώπου και αριθμού, και εγκλίσεως δημα λαμβάνεται ως στοι: ώσπερ το πας και πάντες ταυτο γαρ είπεϊν πας

το (in Cod lacuna ) , οτε δε ετέρων: οίον ουδέν είπεν άνθρωπος αναπνεί και πάντες άνθρωποι αναπνέουσε. "

δν έδει : λαμβάνεται γαρ το ειπείν εξ οριστικού άπα . Οι την τών απόντων Φροντίδα κεκτημένοι όρα όπως, ουκ

έμφατον ότι τα διηγηματικα δια των οριστικών γρα-20ως τα άρθρα ούτω και τα ονόματα ών εισίν έκαστα κεϊν

φόμενα υπτιώτερον ποιεί τον λόγον · δια δε των απα. ται" αλλ' αντιστρόφως " δύνανται μέντοι τα τελευταία

" λεμφάτων, ούτονώτερον οίον λέγει τόδε γενέσθαι · ή δύο ονόματα πεσείν , ως και τα αυτών άρθρα , οίον οι την

15 και δείνα είπε το και το γενέσθαι· και τα τοιαύτα . ή των απόντων κεκτημένοι Φροντίδα ει δέ τήν τών απόν

μετα ευκτικόν , ως το απήγγειλεν ο δεινα , ότι το και το των εξαιρεθείη αδύνατον άλλως γραφήναι , ή ως εξαρχής :

- Τη : γένοιτο ή έσοιτο: Ο ενεστως , η μετα του νύν οίον οι την Φροντίδα κεκτημένοι · ' ου γαρ δυνατόν ειπείν

* υντάσσεται , οίον νυν ( alibi omill:) γράφει, η μετα τού οι την κεκτημένοι Φροντίδα αναγκή γαρ εν ταις τοιαύ

ιει · οίον αεί γράφω ότε ( alibi όταν) ούν λέγει ( alibi ταις συντάξεσι, τω μεν τελευταίω άρθρω το οικείον όνο
.έγη ) 'Αριστείδης, ώ Ζού (omid.) πότερον σιωπώ Σμύρ- μα συνάπτεσθαι· επεί μηδέν το κωλύον : τα δ ' άλλα

ης κειμένης , ου το νύν σιωπά λέγει· τούτο γαρ ανόη . ονόματα , επειδήπερ άπαξ των οικείων διεζεύχθησαν αρ

ον το ερωταν οι νύν σιωπα · αλλά το αει σιωπαν ερω 3οθρων , ως έν γραφωσιν , οπότερον δηλονότι πρότερον θά

έσ τι δε υποτακτικόν : πότερον ( alib . ήγουν πο- τερον , καλώς έχουσιν.

ερον) βου ( βούλει) ίνα (omid ) σιροπώ· εντεύθεν γαρ διωρισμένου ποσού
Περί διαφοράς ονομάτων : ο μεν πολυ , έστι του

το δε μέγα , του συνεχούς » όπερ

λαμεν , δόξα πρέπει πατρί και υιώ . και αγίω πνεύ ούν έστι ( alibi δε έστι ) συνεχές προς το μέγα , τούτο

ιατι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν συχνώνπρος πολύ.δοκεί δε και το συχνών απότου συ.
ο πρέπει μετά του νυν και αεί συντάσσοντες:( alib. τατ. νυχές γίνεσθαι μετατιθέντος του ν· λαμβάνεται δε ενίοτε

οντες) έπει δε το αει (alibi omit.) το ανθρωπίνον τέλος και εκάτερον ( και om. θάτερον ) αντί εκατίρου (θατέ

χει τοτέ, προστίθεται και εις τους αιώνας ένα δηλώ- ρου : κα1) iterumom.)" Ομηρος πολλος γάρ τις όκειτο αν
και το θάνατον εγω μενώ και οι άλλοι εγω και το 1 του μέγας και ( alib. omiΠ.) το μακρόν ήτον επίμη

αιδάριον διελευσόμεθα· εγώ διελευσόμεθα και το παι .

Ο έριον · προεπέζευξις δύο ονομάτων εν συναπτομένων ρή-4ολα μακρόν μεν λέγεται, το παραλλήλως τω του ορίζοντος
κες και το υψηλόν του συνεχούς και ταύτα ποσού. αλ

οτε μεν προ αμφοτέρων το ρήμα κείται ότι δεν επιπέδω κείμενον υψηλόν δε το προς ορθας, τω τοιού
εταξύ αυτών ότι δε μετ' αμφότερα: ότε δε μετ' αμφότερα " εν πάσι δε και

νικώς και πληθυντικώς και τούτο ή κατά φύσιν ή

τω ιστάμενον επιτέδω' ώσπερ δή και κιόνα κείμενον μεν

και σχήμα' ενικώς μεν και κατά φύσιν ότι προηγείται ούν και το υψηλόν δύναται λέγεσθαι " ( alibi inverf.) το

μακρόν αν λέγουμεν ' ανεστώτα δε υψηλόν μακρον μεν

αι ότι μεσολαβείται , οίον μάχετο 'Αχιλλεύςτεκαι μέντοι μακρόν , ουδέποτ' άν υψηλόν, τριών όντων εν οξ
Παλαμήδης : 'Αχιλλεύς τε έμάχετο και Παλαμήδης πλη. λογισμού και αισθήσεως έστέρηται άνθρωποςζων μανίας

υντικώς δε κατά σχήμα τροεπιζεύξεως ολων εμάχοντο μέθης " και ύπνου, μανία με αντικείται σωφροσύνη" μέ

Αχιλλεύς τε και Παλαμήδης ' και 'Αχιλλεύς εμάχοντο θη δε το νέφειν») ύπνω δε το εγρηγορέναι και αγρυπνείν

κι Παλαμήδης " και πάλιν πληθυντικώς μεν και κατα λαος και ελέως ο ευμενης ιλαρός και προσηνής" άνομον

ύσιν , όταν ύστερον τιθήται, οδν 'Αχιλλεύς και Παλα-σομεν και παράνομεν , και των ανθρωπίνων νόμων παράβασις

ήδης εμάχοντο ενικώς δε και κατα σχήμα οίον 'Αχιλ. αθεμιτον δε και των θείων: ο πρέσβα κατα αποκοπήν

Κύς και Παλαμήδης έμάχετο προ μεν γαρ των ονομά- alibi συγκοπήν ) γίνεται ήτοι ( από) του πρεσβύτα.
αν : και μετα θατέρων των ονομάτων , ενικόν χρή βήμα τος (τρεσβυτάτη) δια τούτο γαρ και συνεσταλμένον το α '

θηναι : μετα δε τα δύο ονόματα , πληθυντικόν του

έν τύψαιμι τύψεις πάντα τα πρόσωπα επί παντός αριθ . δυοϊν εναντίων ονομάτων όντων , οίον του πολύς και ελί

ου εν χρήσει εισί του δε τύψειας Αίολικού , δεύτερον, γoς, oπoτέρω αν αυτών προσέλθοι το ού , αποφαντικών:

τι τρίτον εν ενικούς και τρίτον μόνον εν πληθυντικοίς · επίρρημα ταυτο τώ ετέρω γίνεται τό , τι γαρ ου πολις,

τρί άρθρων.
ταυτόν εστι τώ ολίγος και το ουκ ολίγος , το πολύς:

λ

. Στι :

κα.

1) alter Cod . νήφειν.
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εκάτεροι και αμφότερα επί δύο έκαστοι και πάντες επί παραγράφει τις ως έν βιβλίων περί την σελίδα γρά

πολλών διαφορά δε , ότι το μεν εκάτεροι και έκαστοι, φεται παραγράφεται δε τον μάρτυρα αντί του δια κρού

επί των διρημένως ενεργούντων τι νοείται το δε αμφό- εται ". επιγράφει τις επιγράμματα γράφων, ότιγραψε:: :

τεροι και πάντες επί των συνημμένως : 'Αστικώ έθι Φη- ται δε τον δεσπότην ήτοι ομολογεί συγγράφει τις τιν!:

κοινωνών αυτώ του γράφειν · συγγράφεται δε και τα καθ'

σιν "Ομηρος " αλλα (alibi om.) θεών ώριστος (ωριστός)τον, εαυτόνγινόμενα γραφή παραδιδούς πλάττει μεν κερά

ήύκομος τι κε Λητω περί του Απόλλωνος λέγων· καίτοι μιον κεραμεύς · και λόγους και ψευδόμενος πλάττεταικαι "

του Διός αρίστου τωνθεών όντος: (add. alib.) οι γαρ 'Αττι- δε ο τροσποιούμενος", καταλλάττει μεν και αμοιβής ποι

κοι προς άπαντα άνδρα λέγουσι , βέλτιστε ανδρών και- ούμενος και διαλάττει και διαφέρων: καταλλάττεται δε και

τοιγε ου πάντες βέλτιστοι · περί διαφοράς ενεργητικών ,
"τοδιαλλάττεται και φιλιούμενος · ορέγει τις τινί χείρα" ορέ

και παθητικών ρημάτων
'Αγάλλο το τιμώ · Ευριπίδης: γαμηλίους ευνας γεται δέ τινος ο εφιέμενος "

Φαίνει τις τι αντί του δείκνυσι: Φαίνεται δε τόδε 22

αγήλαι εξ ου και άγαλμα αγάλλομαι δε το χαίρω· αι. τινι αντί του δοκεί αποφαίνει τις τόδε , αποδεικνύς · άπο- 51
·

ρώτο κατέχω και γαρ λόγον, αίρεϊν ούτω φαμεν αι- φαίνεται δε περί τούδε τόδε απόφασιν και ψήφον εαφέ:

ρούμαι δε το προκρίνω: αιρετίζω το αιρέσει πρόσκειμαι ρων: ανακαλεί τις τινα υποστρέφειν αυτόν προτροπό. :

αίρετίζομαι δε το βούλομαι και προκρίνω (Alibi addun μενος ανακαλείται δέ τι και ανακτώμενος · ένίστησί τις

tur ) προσέχει μέν τις τοϊς λεγομένοις, πρoσίσχεται δε, αρχήν ποιούμενος ενίσταται δέ τινι και έναντιούμενος

το προσπέφυκε και προσκολλάται : βάλλει μέντις τινα συνίστησι , συνίστησί τις1) τινα μαρτυρών αυτώ αυτώ τα

βίλει ή λίθω και βαλλει ύδωρ είς άγχος βάλλεται χρηστά συνίσταται δε το ύπαρξιν έχον και φύσιν εις το

δε τόδε επί νούν ο ενθυμούμενος προσβάλλει τω το προ:20 ίναι• παρίστησί τις : τι ' αποδείκνυσι παρίσταται και

τίθησι ( alib . τόδε ήτοι προστίθησι προσβάλλεται δε δέ τινι τόδε, αντί του δοκεί και παρίσταται και πλησίον

μάρτυρα ή αιτίαν ( alib. μάρτυρας ) καταβάλλει τις τινα τινός ιστάμενος" εφίστησί τις τους αναγινωσκομένοις μετ'

(alib. invert) καθαιρών · καταβάλλεται δε (τις) θεμέλιον επιστασίας αυτα διίων : εφίσταται δε ο ελθών υφίστη

και αρχήν· ή σπόρον η χρέος ή χρεος ή φόρον ή τίμημα σι μεν ο θεός τα πάντα υπόστασιν τούτοις διδους υφί
υποβάλλει τις τινι λόγον αντί του ( alib. τουτέστιν ) υποτί.

σταται δε λυπηρα ο πάσχων.

θεται υποβάλλεται δε τα αλλότρια ως ( alib . 5 "δια

ποιούμενος· όθεν και υποβολιμαίος ( alib. fequuntur: συμβάλλεται δε τόδε τι αντί του στοχάζεται εμφορεί
συμβάλλει και συναρμόζων και συμβάλλει πόλεμον

παραβάλλει τις , τόδε τώδε , αντί του συγκρίνει: πα τις εις αγγείον οίνον · ουπερ (feqq. folio accifo multi

ραβάλλεται δε. ριψοκινδύνως τί ποιών ) επιβάλλει τις lata leguntur: ένανη το εκφορ εμφορ δίπλου και εμπε.

επιτιθείς και νοών επιβάλλεται δέ τινι : αντί επιχει 3πλησμένος: περί ελλείψεως ονομάτων και ρημάτων και

ρεϊ: Συνέσιος : π ( lacuna) φέρει μεν τις βιβλίον Φέρε. προθέσεων.
ται δε επί τινα πράξιν εκφέρει μέν τις νεκρών ή μη.

πάντα μέν λόγον εξ ονόματος και ρήματος ανάγκη
φον· εκφερεται δε του δέοντος προσφέρει μέν τις τινί συνίστασθαι· αλλ' οι Αττικοί συντομίας χάριν ενίοτε θά.

δωρα προσφέρεται δέ τις τινι πράως · ή τουναντίον
και δη και σημαίνει διάθεσιν διαφέρει μέν ήλιος σελήνης- τεροντούτων έξωθεν νοείσθαι διδόασιν επί μεν ονόμα

τος , οίον , το σπείρειν δε όπου χρή προσκείμενον τη γη

διαφέρεται δέ τις προς τον αδελφόν περί πατρώου κλή- ενταύθα πωλείν τε χρή και ωνείσθαι λείπει το τινα

ρου προτρέπει τις τινά επειδαν είς έργον αυτόν διεγεί- άνθρωπος δηλώνοτι: επι δε ρήματος , οίον των προσδια

προτρέπεται δέ τις θεόν αντί του ικετεύει αποτρέ- λεγομένων θατέρου Φαμένου, τα γάρ υπέρ εύπλοίας προς
πει μεν ο κωλύων τινα αποτρέπεται δέ τις τε εξ ονεί- τουτον τον σκοτον θεωρούσι Φοίνικες και έτερος επιφέρει:

ρων δείματα " τουτέστιν απεύχεται αποδιοπομπείται"4οσοφοί γε τα ναυτικά όντες' λείπει γαρ το θεωρούσιν,

συστρέφει μέν τις ετέρου χείρα ή τράχηλον συστρέφον- από κοινού λαμβανομένου τουμόν δε πολλώ επιεικέστερον .

ται δε οι στρατιώται, επειδαν υπό των πολεμίων σκεδα ή μακρώ λείπει το χρήμα" το , μέτρω " το , έστι: ει δε
σθέντες , αύθις συσπειραθώσιν. όθεν και συστροφή και μη προς τους φυτούς εί, δίελθέ μοι ταύτα τε και όσα

σύστρεμμα αναστρέφει μεν και υποστρέφων : αναστρέ- του Προτεσίλεια γινώσκεις λείπει και άλλα πράγματα ::
φεται δε τις προς ημάς αντί του διάγει επιστρέφει μεν εν καλώ του χωρίου η πόλις έκτισται λείπει το μέρει:

τις εκ κακίας εις αρετήν , ή αυτός ή έτερον , επι- νεκρός μείζων ή ανθρώπου νεκρός και είναι δόξαι · ει δε

στρέφεται δέτινος ο κηδόμενος αυτού , αποστρέφει μεν ταύτα, οίααπιστεϊσθαιδιατον χρόνον , ου τι εντελές, ει
τις εις τουπίσω το πρόσω· ή τας χείρας ή αυτού ή δε ταύτα τοιαύτα εστιν , οία δίκαια είναι ατιστείσθαι δια

ετέρου αποστρέφεται δέ τινα ο μισών: προάγει τις τι- τον χρόνον: "Ομήρος εστάοτως μεν καλόν ακούειεν αν
να τουτέστι προφθάνει , προάγεται δε το είς ανάγκην5οτι του καθεστηκότως λείπει η κατα · έφρ' είπω, τα με

καθίσταται τόδετι ποιεϊν ή λέγειν ' παράγει μεν ο πα- θυμός ενι στήθεσσι κελεύει " λείπει είπείν αυτίκα δ'

ριών : παράγεται δε κατα γραμματικούς λέξεις εκ λέ- άγγελέουσα Δια Κρονίωνα προσηύδα· οίον , αυτίκα δ ' ήλ-.

ξεως · δέω μεν το ελλείπω δέομαι δε το χρήζου και τον άγγελέουσα και Δία Κρονίωνα προσηύδα.

εκετεύω αμείβει τις οικίαν ή ιμάτιον " αμείβεται δε άλλα κρη τον μεν , κατθάπτειν ός κε θάνησι λεί .
τινα χρυσίω ή τοιούτω τινί προνοεί μέν τις το απλώς

πει το άνδρα όσσοι δ' άν πολέμοιο περι στυγεροίό λίπαν

πρότερον νοεί προνοείται δέ τινος και προμηθούμενος ται , μεμνήσθαι πόσιος και βοητέος λείπει το , τούτους :
αμύνει τις τινί βοηθών : μύνεται δέ τινα τιμωρών και

ρψ επιδινήσας βόσιν ιχθύσι λείπει το εις . έρχεσθαι

μαχόμενος αρκείμέν και επαρκεί τις τινι βοηθών αρ- επί δείπνον· αντί του απέρχεσθε περί χρόνων ρημά.

κείται δε τώδε ο άλις έχων αυτού
των ή μακρών ή βραχίων : τα τια του ανα» η ύναι , όσ .

ρη :

:

:

A

1 ) iu altero Cod. haec duo verba omilla.
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σα μεν ενεστώτος εστί χρόνου , τούτο δε γίνεται επί μό- του συγγράμματα καταλιπείν έμέλησε τοίς εσύστερον

νων των εις με βραχείαν την παραλήγουσαν έχει: οίον όθεν και πολλής αιδούς ήξίωται, και προς των μετ' εκεί
εστί το εστάναι και ιστάναι και ζευγνύναι και δεικνύ- νους μεν ουδέν δε ήττον αρχαίων κακείνων · παν γαρ

ναι και τα τοιαύτα και τούτο δηλον εκ του τιθέναι το ότε αν παραλαβον το μέτρον εκόσμησε, τούτο πάσιν
και διδόναι και ταύτα γαρ ενεστώτος όντα βραχείαν αυ- απλώς νόμος τούτο δόγμα τούτο χρησμός από τρίπο

την καθαριωτάτην έχεις και μην το είναι ενεστώτος δν, δος" και όσοι δη δόξαν επί σοφία παρ' "Ελλησι απηνέγ
ου βραχύνεται κατα την παραλήγουσαν μάλλον μεν ουν καντο , μικρού πάντας αν ίδοις ( lic forte leg.) φιλοτιμου

και βραχείαν ούσαν εξέτεινε. ουδέν τούτο προς τον λό- μένους, τοϊς των μέτρων γραψάντων έπεσι', τας εαυτών

γον νεόφρον.. επει γαρ ενεστώτος μέν απαρέμφατον ου. γραφας εν πολλοίς ωραΐζειν ώσπερ σώματι καλώ κάλλι

δέν -έστιν ευρείν δισύλλαβον · όσα δε τοιαύτα αορίστωνIoστον κόσμον περιτιθέντας : ( ante περιτιθέντας inferenda,

είσι ταύτα μακρά παραλήγεται τούτου χάριν και το έναι et figra lineam notatium:προστιθέντας τε και και μην

τους δισυλλάβοις των αορίστων ακολουθήσαν , εξέτεινε ουδ' ο Πύθιος απηξίου , τοϊς ερωτώσιν ετέρως χράν , μέ

την εαυτου παραλήγουσαν ου μην τόγε ιέναι (fic) τούτ' τρον δε τιμών εν άπασι διετέλεσεν ώσπερ δεδoικως μη
έπαθεν , ούτε το ψιλούμενον· ούτε το δασυνόμενον , επει- άπιστα δόξη λέγειν , ει μη προς ταυτί το μέτρον υπηρε

δήπερ άπαξ υπερβέβηκε την δισυλλαβίαν · όσα δ' εξ αο- τούμενον έχοι: ούτως ή μαρτυρία μεγίστη πανταχόθεν

ρίστου γίνεται , τούτο δ' επί τε της πέμπτης των βαρυ- τω μέτρω· και τον Φωκυλίδης παν πέτρον άριστον έστι

τόνων και των εις μι πάντων γίνεται , μακραν αυτήν Φάμενον , ου μάλλον αν επί της έν έργοις συμμετρίας,

έχει και της μέν πέμπτης εστί , το σημάνει δε και οιηθείην το έπος λέγειν , ή τους προς μέτρον οία δη κα

υφάναι: σεμνύναι δε και καλλύναι και έτι κρίναι και νόνα συντεθέντας των λόγων , άριστα πάντων έχειν ποι

κλίναι και γαρ επί ταύτης δη της συζυγίας , αεί φύσει2οηται μεν ούν ούτω και χρησμοί τοίς μέτρούς έχαιρον

μακράν την παραλήγουσαν και αόριστος έχει των δε εις έπει δ' εις πλήθος τάτε των ανθρώπων πραγματ’ εξη

μι , τότε φάναι και τεθνάναι και διαδράναι και φύναι νέχθη , και πολλοί περί πολλών ενεστήσαντο γράφειν,

και μαρτυρησ (ic) το θείναι και δούναι:"
και ταύτα χαλεπόν το έργον εφάνη και ήκιστα πάντων ευμετα

αορίστου όντα , εκφανέστατα μακράν αυτήν έχει .
και χείριστον », των ούν μηδέν άλλο ποιεϊν εχόντων ήν , προς

πόθεν ω παλαίτιμε τουτί γίνεται, τα μεν των ενεστώ το λογοειδές τα γραφόμενα μεθαρμόσαι ου πόρρω της εκ

των απαρέμφατα βραχείαν έχει την παραλήγουσαν, τα λόγους ομιλίας ή προς αλλήλους εκέχρηντο αλλά γαρ

δετων αορίστων μακράν. εντεύθεν νεόφρον: επεί γαρ ζων αληθείας φίλοι γαρ όντες οι του το θέμενοι , ουκέδει τιθήναι και όνομα τω έδει και τελειται το πε

πασώ: συζυγιώνοι παρακείμενοι ταεαυτών απαρέμφατα επισχύνθησαν εξαγγείλαι, ως εκ του μέτρου κατενεχ
δια βραχείας της παραληγούσης εκφέρoυσι , τυπτέμεναι,

θέν.

λέγοντες και τυψέμεναι ·και ελθέμεναι και ποιησέμεναι 30τες, προς τούτο τον λόγον ήρεισαν» ου μέντοι παντάπα

και θησέμεναι και θέμεναι: το γαρ τύπτειν και τ' άλλα
σιν άχρηστον σφίσιν το μέτρον και αργον κατεσάπη · αλλ'

τυπιέναι ποιoύντες , και την με συλλαβην επεντιθέντες, επιγράμματα πάντα στηλών τε και ανδριάντων και εικό

και τον τόνον επί της προτέρας παραληγούσης και τον
νων και τάφων και ναών και των άλλων , το , μέτρων

τόνον επί της προτέρας παραληγούσης αύθις φυλάττον- άριστον ηρώον ή έλεγείον διέταττε· τούςτε προςτο
τες, ίνα και ταύτην την διαφοράν προπαροξυνόμενα προς κρείττον ύμνους αυτό διετίθει και γνώμαι πάσαι εθαυ

τηεπενδέσει της μεν προς τα των αναδιπλασιασμένων άσματά τε και έπαινοι, τούτο κόσμος υπήρξε και τού

χρόνων έχοιεν απαρέμφατα , ούτω ποιούσι τα απαρέμ
Φατα " οι δ' αυτοι δοκούν αυτοίς έστιν ότε και το τελευ

το μεν ένομίζετο εξ ου μέτρον · χθες δε και προ τρίτης

ταΐον δίφθογγον αποκόπτοντες ,
ουκ οίδ ' όθεν εις τόδε κατέπεσον άνθρωποι και μέτρον

τύπτεμεν προφέρουσι 4ομεν εκείνο ηρωικοίς έργοιςαρμόζων και διηγήσεσι και ο
τογε μην έναι δ και είναι γίνεται έμεναι ποιoύντες, το
μ διπλασιάζουσιν έστινεν οίς και τούτο ποιούσιν ένταυ- χρόνος τοσούτο ετίμησεν όσον ουδ' αναριθμήσαι τις, ή

θοί μόνον επείπερ απο φωνήεντος άρχεται εν γαρ τους παρελθον , ή κατασχεϊν ουχ οίοι τ'εγένοντο · ου γαρ έχω

από συμφώνου αρχομένοις ουδαμού πεποιήκασιν " ως έν λέγειν, οπότερον εώδε τούτ' ένα κοινό σκοπεϊν Ευριπίδης
τα θέμεναι και δόμεναι· επεντιθέασι δε την με συλλα- φησίν ίαμβον δ'αντί των επών εϊλοντο και τοϊς των δι:

βήν,εν οίς απαρεμφάτοις αναδίπλωσις ούχ ευρίσκεται ως χρόνων μηδέν διαστέλλοντες έχρήσαντο χρόνοις, πάντα
εν τω τύπτειν τυπτέμεναι ποιoύντες και δούναι δόμενα και συστολής ενταύθα και εκτάσεως μετέχειν νομοθετή

και ζευγνύναι ζευγνύμεναι· εν οις δ' έστιν αναδίπλωσις, σαντος εντεύθεν δη και πόλεων πασών και ανθρώπων

ουδαμώς ούτε γαρ διδόμεναι λέγουσιν , ούτε τετυφέμε- και ταύτα πάντα τολμήσαντες σεμνοί δοκείν βούλονται,
ονόματα μηδέν μετρήσαντες τοϊς εμμέτρους ενήρμοσαν "

ναι και τα μεν ενεστώτων απαρέμφατα , ούτω βραχείαν

έχει την παραλήγουσαν τα δετωναορίστων μακράν 5οωςέμμετρα γράφουσιν ( fuprafe. γράφοντες ) αμετραως

επει δήτερ ως τα πολλα πάντες αοριστοι κάντε φύσει αληθώς και μηδεν προσήκοντα μέτρα συνείροντες

των από της τρίτης και τετάρτης και έκτης συζυγίας στεύεται μέτρον είδος εις ανάγκην καθίστησινεύχε

κάντε θέσει μακρα παραλήγονται, πλην μετρίων τινών ήν αν ούπωτουτί τοσούτο δεινόν ήδη δε καιεφ ' έτερον

πολύ του προτέρου χείρον ετράποντο δ' τους εί τι πι

των βαρυτόνων'' ως το ήνυσα'' και έφρασα , και έπτυ- σθαι, μηδ' αν γεγενήσθαι την αρχήν μέτρον μη δ' εν:

καιτινων των εκ των περισπωμένων ωςτο επή- ανθρώποις ακμάσαι,είγεμηδ' εν τούτοις χαμαι πεσείν

νεσα' εγέλασα ήρoσα. σίγα ,το μεν προστακτικών στρα: έμελλε τα της παροιμίας, ως νικήσαι επ' αυτών τα χει

δειακόν δν παροξύνεται : Σοφοκλής: σίγα , νυν εστώς : '

το δ' επίρρημα τροχαικών όν περισπάται ως ο αυτός. ου ρείονα άλλα γαρ, αισχύνη και γλώττη ταυτί προφέρειν,

σιγαν έξη; περί μέτρων.
πολιτικούς τινας αύτοϊς καλουμένους στίχους ποιούσι: μέ

βοτρον μεν άπαν εν τούτοις λήτρον ηγούμενοι τόνους δε
Το έμμετρονείδος του λόγου , πρότερον ήνθησε του

πεζούς ωςτούτ' είδέναι δίδωσιν," Ομηρόςτε και Ορφεύς δύοπερίπουτα μέσα καιτο τέλος τηρούντες, καλώςέχειν
και Ησίοδος καιάλλοι όσοις πρώτους απάντων Ελλήνων σφισιτον στίχον Φασι· τόνους και γήκαιήλιε προτων

Tt
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στοιχείων εξ ών τα μακρά βραχέα , των δ' αύθις το μέ- τοιόνδε ομοιότατον αν είη , δένδρω καρπούς τε βρίθοντι

τρον τιθέντες ώσπερ ει τόνοις έγραφομεν και μη γράμ- και φύλλω προς κόσμος περικειμένων χρή δε μηδέν έπα

μασι και ήδηγε το κακόν εξενίκησεν εκείνων μεν ούν χθες οίεσθαι, ει των άλλων πολλα και αμετρα συνειρόν .

αν τιςεπιτωθάζωντώ εγχειρήματι , εξ Ιωνικών γυναι- των , αυτόςυπότουμέτρου πως ενεχόμενος , ήττων εκεί .

καρίων είπεν αυτούς το τοιούτο γε ύφελέσθαι· τώδε γαρ νων περί στίχων δόξεις συνθήκας είναι τω βραχύτατα

τώρυθμώ κακείνα θρηνεί τους των εκφερομένων νεκρούς γράφειν πότερον γάρ σου φαίνοντ’ αν βέλτιον είς ζών, ή

εγω δε τοσούτου δέω τουτί το βλάσφημον των της αυτής πεντεκαίδεκα τεθνεώτες και χρυσους ανδριάς είς, δου
μοι μετεχόντων τέχνης κατασκευάσαι, ώστε καν επιτι- δεκα χάλκεοι· έγωγε οίμαι και δίκαιον πάντα νούν έχειν ,

μήσαιμι τωτολμήσαντί τι παραφθέγξασθαικατα τάδε , ειδότα τα κρείττω προ των χειρόνων αιρεϊσθαι καν βρα

σοίγε μην ο νεόΦρον και τούτο μη &ν έρραθυμηκότα μα-τοχύτερα η· 'οράς γαρ δήπου και αυτος ως εν πάσι τοίς

θεϊν ουκ αποκρύψομαι πόθεν αυτοίς παρείκυσται )·' ου ουσι παι'περί ημάς στρεφομένοις, πλεονεκτεί τα χείρα

γαρ εξεύρηται καί σοι συμβουλεύσαιμ' αν τούντεύθεν, ως τών βελτιόνων " ως σοφών άσοφοι και φρονίμων ανόης

αν εγω ταληθές ανορύξας εύρω κεχρήσθαι διττας δε ται· και χούς χρυσίου: ου μην παρατoύτo υποβεβηκε τα

σοι δείξω χρυσίου Φλέβας : ών oπoτέρας βούλη λαμβά- αμείνω των κακιόνων » μάλλον μενούν και επίπροσθεν

νειν , διάφορα σαυτώ και τους άλλους σκεύη κατασκευά- άγεται. - Ex iis , quae huic disputationi ſubjecta

σεις τους εις το πολιτικόν άρτι μεταναστάσιν όνομα στί- funt , haec memorabiliora adfcribam : έτι μετατίθενται

χοις και τραγικοί πάντες και ο κωμικός δε · και λάι- στοιχεία: οίον κραδία καρδία · ατραπός αταρπός σφάγα
"

βους " εκάτεροι μέντοι τετράμετρον καταληκτικών αυτοίς τον φάσγανον· ολιγος λοιγός αλλά και συλλαβαι: οίον

όρον εστήσαντο ήκιστα μεν ούν έστιν άδηλον , ως ουκ λακέρυζα η κελάρυζα και κεκρύφαλος ο κρυπτοκέφαλος :
έστιν ότε του κρότου και ρυθμού των τόνων γέγονεν εκεί.20ού μην δέ αλλά και λέξεις μετατίθενται: οίον εί τις

νοις Φροντίς : μόνης δετότε είς μέτρον ήκον της ακρι- τας σεμνας θεας , θεας σεμνας λέγει και το θείον

βείας , τούτου πολυν τον λόγον (ic corr. pro πόν ) τι- άπυρον, άπυρον θείον ή γαρ καθωμιλημένη συνήθεια εν
θέμενοι , όπου περ αν των συλλαβών ο τόνος πεσων ετύγ- εκείνω μεν , το σεμνας προτάττει· εν δε τούτοις το
χανεν ουδ' οτιούν επεστρέφοντο· αλλ' ούτω τούτοις ποι- θείον: τον ίσον δε τρόπον και λόγοι μετατίθενται ως το

ουσιν , έν τισι συνενέχθη των στίχων και ρυθμόν τινα καλούμενον σχήμα προθύστερον· οίον , οι δ' άνεσάν τε

τού τόνου ευτροχον προχωρήσαι" και λαμυράν κρότου πύλας :πύλας και απώσαν οχήας μετα γαρ το απωσθήναι

συνθήκην, ως Ευριπίδην μεν έγνως λέγοντα " συγκατα
συγκατα- τους μυχλούς , ανίενται ήγουν ανοίγονται αι πύλαι .

σκάπτοις αν ημάς. κοινα γαρ τα των φίλων Αισχύλον Ex eodem Cod.m .

δε , ώ βασιλίδων άνασσο Περσίδων υπερτάτη μήτερ ή Ξέρ
ξου γεραια χαίρε Δαρείου γύναι: Σοφοκλή δε , ώ πάτρας30 το εις τα ει μεν μονοφθόγγω παραλήγονται, οξύνε .

Θήβης ένοικοι λεύσσετ’ Οιδίπους όδε και μετα στίχον, ται· ει δε διφθόγγωπερισπάται πλην του σαύρα αύρα' " "

όστις ου ξήλων πολιτών και τύχαις επιβλέπων' και 'Αρι- λαύρα " (in marg. Φαίδρα : 'Αριστοφάνης: αύρα τίς εις:
στοφάνη ως ήδομαι και τέρπομαι και βούλομαι χορεύ- έπνευσε μυστικωτάτη και παρ' ευπίδη ( fic το Φαίδρα )

σαι" και μιμούμενος και τον ποδούν ωοι παρασαλεύων τα εξ ονομάτων γινόμενα θηλυκα το α μηκύνουσι δι

τινές δε δόξαν την τoιάνδε των στίχων ζηλώσαι πλοκήν, καία σεληναία ευκταία απευκταία περικεφαλαία δει

τάχα μεν εν προοιμίοις και το μέτρον περιέπειν ουδενός λαία : κεραία: τούτοις ηκολούθησεν , ελαία νεολαία. το .

δεύτερον εδοκίμαζον , ήρεμα δε και κατολίγον ύστερον ευκαιρεϊν οι 'Αττικοί , ευ σχολής έχειν λέγουσι.

προς τα χείρω και ευτελή πάντες ευολισθότεροι , το μεν eodem Cod.

μέτρον ως πορρωτάτω εξετόξευσαν , ως μη δ' ίχνος παρα

τους στίχοις εμφαίνεσθαι· μόνου δε του ειρμού των τό-40 ποθεν το ήμιβρoτον και σημαίνει το ήμαρτον από του

νων αντεποιήσαντος και νύν ουδεν αποδείν δοκούσι σώ- αμάρτω αμαρτήσω και ο δεύτερος αόριστος ήμαρτον καθ'
ματος ερήμου ψυχής ψυχή γαρ στίχου το μέτρον , μό- υπερβιβασμόν του ρ και τροπή του α εις ο και πλεο

ναις κειρίαις ( ic ) ένειλημμένον της γαρ τούτων εικόνος νασμα του β γίνεται ήμβροτον" και διατί έπλεόνασε το
τους τόνους αυτών αξιω· τίνι μεν ουν δικαία προφάσει, β και ου το μ ' επειδη το μ προ του ρ, ούτε εν συλ

λόγου υπηρέταις ανδράσι προς τόδε το της ορμής γέγονεν, λήψει δύναται είναι, ούτε εν διαστάσει· εν συλλήψει
εγω μεν ουν ούχ ορώ · αλλ' ουδ ' εκείνοι λέγειν αν έχοιεν μέν , ότι επειδή αμετάβολον αμεταβόλου ου προηγείται,

ως έμαυτον πείθω πλην ίστωσαν άδικώτατα παντων ειρ- ει μη το μ του ν· οίον μνά μνημείον εν διαστάσει δε

γασμένοι , είγε ηρώον μεν έπος και τρίμετρον ίαμβον, ού- ουκ ήδύνατο είναι το μπρο του ρ' επειδή το P
ου θέλει

πω μη συν μέτρω προενεγκείν αυτοίς ετολμήθη, το δ' έχειν έτερον συμφωνον προ εαυτού , ει μη το ρ' οίον

λαμβαλα τε και τροχαία τετράμετρα ουδέν δεινόν έδοξεν,5cέρριπτο επίρρημα άρρωστος και δια τούτο έπλεόνασε

ει του μέτρου ψιλώσαιτο (ic folio accifo , ut apices ver- το β και γίνεται ήμβροτον. πότε δει λέγειν έπληγου

borum vix dignosci queant) και δέος δή φίλε νεόφρον, και το έπλαγον ει μεν σωματικούς ή, δε λέγειν έπλη
μήπο ( ic ) πραΐόντες και τον τόνον ως το μηδέν όντα δι' γον δια του η : εξ ου και το επλήγην' ' ει δε ψυχικας
ολιγαρίας ποιήσωνται και παν ότι ούν λόγου κώλον ψη- ή , δεί λέγειν έπλαγον · εξ ου και το επλάγην και

Φίσωνται στίχον είναι συ δ' άν βελτίων πολλώ τω εξεπλάγην και κατεπλάγην · ο δε ποιητής επί της

μέσω σαυτού γένοιο , και τους δε τους στίχους oπoτέρω ψυχικής διαθέσεως κατεπλήγην είπε δι' ανάγκη !

των μέτρων βούλει συντιθείς , επεί τούτο τους καθ' ημάς μέτρου το αυτο δε επί του πονώ πονήσω πονέσω δει

εποπόλασε το καλόν ηγείσθαι μηδαμώς την τών τόνων λέγειν· ψυχικώς μεν δια του η συμματικώς δε δια

περιορϊν αρμονίαν έση γαρ δύο καλώς συνάψας εις έν τού ε. (in marg. Cod. σεσημείωτα το παρ' Αριστοφάνη:' ,
.

ποδών τε μέτρον και τονου ρυθμόν · πόνημα δε στίχωνβοπεπόνηκα κομιδή τω σχέλη.)

Ex

TOV

1) alter cod. παρέλκυσται.
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Πόθεν το έπεφνον » παρά το φώ το φονεύω γιο του και εις :, ως ολίγον, ολίζον, Φύζω , ο μέσος παρα .γ ? · :

θεται φένω δια του ε · κκι και αόριστος έφενον · και επέ- κείμενος πέφυγα " η μετοχή και πεφυκώς » και πεφυκό

Φενον και κατα συγκoτην έπεφνος : Πόθεν το έβαλε το πόθεν το ειλόλουθμεν ελεύθω" και παρακείμενος

σημαίνον το ήρεσκε " από το ήθος του σημαίνοντας το ήλευκα ο μέσος ήλευθα' και 'Αττικώς ελήλυθα: και

αρέσκα και δευτερος αόριστος λόγω μεν παραληγούσης γί- Ιωνικώς ειλήλυθα ' και Βοιωτικώς εϊλήλουθα . οι γαρ Βοι.

νεται άδον εξ ου το έδε δ ' "Εκτορι μύθος απήμων λό- ωτοι προστιθέασι τώ υ το ο : το πρώτον των πληθυντι .

γο δε αρχούσης γίνεται ηδον ' το τρίτον ήδε και κατά κών ειληλούθαμεν , και κατα Αιολικην ελήλουθμεν·

διάλυσιν άαδα ώσπερ ήλω εάλω» - το έπεσον ας Φη- το ε! αντί του υπάρχεις, ο μεν Απολλώνιος από του έω
' ως

σιν Ηρωδιανός , από του πεσω περισπωμένου γίνεται πεσή- προάγει έομαι έη και 'Αττικώς έει : ας βούλει: είτα κα

σω" εξ ου και ρηματικών όνομα πάσημα και ο β αό-τοτα συναίρεσιν εί, οι δε μεταγενέστεροι τούτον ανατρέπον
ριστος έπεσον : άσπερ και από του χραισμώ έχρισμον τες , ουδέποτε φασί τα υπαρκτικα εις πάθος λαμβάνον.

και κτυπώ εκτυπον και διατί μη από του πέσω βα- ται» ουδε γαρ έρεί τίς ποτε το υπάρχομαι: δείν ούν
βυτόνου γέγονε το έπεσον επειδή ου δύναται το εν σ φασι λέγειν ως κατα πάθος γέγονε από του ειμι εις άπο

χαρακτηριστικών είναι βαρυτόνου ενεστώτος: η γαρ δ συ βολή του σ περιεσπάσθη δε του είς όξυνομένου , εις χα

ζυγία των βαρυτόνων δια του και ή δύο σσ εκφέρεται: ου ρακτήρα έμπεσον πάσα γαρ λέξις εις ει λήγουσα έχουσα

μην δι' ενός σ ' οίον Φράζω ορύσσω ότι επί της δευτέ- επί τέλους τον τόνον περισπάται: οίον νοεί ποιεϊ: ούτω
ρας και τρίτης συζυγίας των περισπωμένων, τα τρίτα πρό- και εις έχθιστος δέ μοι εσσι διοτρεφέων βασιλήων· έα

σωπα των ενεργητικών· δεύτερα των παθητικών γίνε- του έαν, εμι: , και επειδή τα εις μια μακρά παραλήγονται:
διατί το είπε : ελθέ και ευρέ αορίστου όντα προσέλαβε το σ: το δεύτερον εσσ δια δύο σσ : και έπει.

βου οξύνεται των άλλων βαρυνομένων επειδή τα άλλαχοδή ου δύναται δύο τα αυτα σύμφωνα εν μιά συλλαβή πα
βραχεία παραλήγεται" ταύτα δε μακρά και ως διαλ . ραλαμβάνεσθαι προσέλαβε το ι: και εγένετο εσσι·

όθεν και το τρίτον γενόμενον εσσι και συμπίπτουν τω δευ

λάξαντα κατά την παραλήγουσαν, διήλλαξαν καιπ ' την τέρω , έτρεψε το εν σ εις τ ' και γίνεται εστι καθ 'ομοι
τασιν · διατί οι Αθηναίοι τα δεύτερα πρόσωπα και τρίτα ότητα των Δορικών του δίδωτι » και Φατί » των εις με τα

των υποτακτικών παθητικών της τρίτης συζυγίας των πε- τρίτα πρόσωπα των πληθυντικών κατά τους ' Αττικούς φη

ισπωμένων δια του και προφέρουσιν · οίον εαν χρυσώται σιν ο Απολλώνιος συστέλλουσι την παραλήγουσαν και
εάνστεφανώται επειδή τα εις μαι βήματα θέλουσι και προσλαμβάνουσι τοα προτουσ και εκτείνουσιν αυτά τα"

εν τώ α και τρίτων προσώπω τα ίσα Φωνήεντα φυλάττειν εις ι γαρ λήγοντα ρήματα μακρά θέλουσι παραλήγεσθαι

κατά την παραλήγουσαν, και δια τούτο Φυλάττουσι το δ δε Ηρωδιανός αδοκίμως ( Schol. ad hanc vocenmin marg.( .

ώκαι εν τω τρίτων προσώπω· ένα ευρεθή φυλάττον την30πώς γαρδύναται του ζεύγνυσι το ν, εις τονκαι δια

παραλήγουσαν του α ου προσώπου Πόθεν το όσσω και λύεσθαι" ) φησί κατα διαίρεσιν της μακράς τα τοιαύτα

πέσσω" παρά το όπτω και πέπτω όθεν το άπεπτω Αι- γίνεσθαι· αι γαρ διαιρέσεις εις ταύτα αναλύονται εξ ών·

ελικώς γαρ ετράπη το πτ εις δύο σσ' και γέγονε όσσω συνίστανται εσχηματίσθησαν δε ούτως , ίνα ομοτονώσι

και πέσσω εξ' ου το κακο οσσόμενος προσέειπεν το έρ- τοϊς ιδίοις πρώτους και δευτέροις· τίθεμεν τίθετε : δι.

ρω , από του φθείρω γέγονε είρω" και Αιολικώς αποβολή δομεν δίδοτε ζεύγνυμες ζεύγνυτε ότι επί του πρώτου

του ι και κατα διπλασιασμός του e γίνεται έρρω" ως και δευτέρου προσώπου των πληθυντικών ου ποιούσιν
δείρω κέρρω · δείρω δέρρω εξ ου το δέρρις: το ελαύ- οι Αττικοί διάλυσιν επί της παραληγούσης , ως επί του

νω παρά το ελάω και Αιολικώς προσθέσειτου υ ελαύω τρίτου προσώπου,των πληθυντικών , επειδή ταύτα προ
και κατα Δωριέας προσθέσει του ν γέγονε ελαύνω" οι γαρ παροξύνονται όταν τινές αττικίζειν νομίζοντες αμαρτά.

Δωριείς τα εις και καθαρόνκαθαρών λήγοντα ρήματα δια του ν4ονουσιν , εν τώ λέγειν τιθέαμεν τιθέατε : διδόαμεν διδόα

προφέρονται' οίον δύω δύνω : θύω θύνω" ως παρ' “Ομήρω το ζευγνύαμεν ζευγνύατε . τα εις ας κατά αποβολης

θύνε γαρ αμπεδίον ποταμώ πλήθοντι εoικώς. του σ' κλινόμενα και δια του ντ , περισπώνται" Βορράς:

Πόθεν το καθίζω : έκ τού έζω το καθίζομαι και Βορρά : Θωμάς Λουκάς αλλάς αλλάντος· όσα δε ου κα

Σικελικώς έτράπη το ε εις ' και γέγονε ζω ούτοι γαρ τα αποβολής του σ ουδέ δια του ντ κλίνονται , οξύνονται:

το αρκτικόν ν εν ώ έπεται σεις μετατιθέασιν· οίον έθας : Φυγάς και τα θυλυκα , τριας λαμπας.

έχω άσχω έπω "σπω: ούτως ούν και έζω ζω καθίζω :

το γαρ 3 εκ του δ και σ σύγκειται.

Πόθεν το γινώσκω , εκ του νοώ- και πλεονασμώ Excerpta ex gram maticis disputationibus..

κού γ Αιολικώς γνοώ , εξ ου το κατα στέρησιν άγνοώ· καιq

κατάσυγκοπήν , γνώ , ο μέλλων γνώση και προσθέσει5 °βαρύνεται επειδήτο μεν κλούνων, από του χλωρύνει
διάτι το χλούνων χρήστων ετησίων και αφυίων

του και και αναδιπλασιασμώ Ιωνικώ, γινώσκω τιφάσκω χλεύνων εγένετο, χλούναι χλούνων» και εφύλαξε την
:

φω το λέγω και κατα ΔωριέαςΦάζωκαιΑιολικώς κατά βαρείαν τάσιν» τα δε χρήσται χρήστων, προς αντιδιαστο
πλεονασμόν του φαύζω " οι γαρ Αιολείς ειώθασι τω α
προστιθέναι των ωςάταρ αυτάρ.και Σικελικώς, διαλύσει λήν , του οι χρηστοι τωνχρηστών . το δεετήσιαέτη.

του ζείς και , γέγονε φάσκω"και κατα αναδιπλασιασμόν 'Ιω- σίων , λέγουσιν ότι συνέδραμον ( Cod. συνέδρά ) κατά την

γικόν γίνεται πιφάσκω· οι γαρ " Ιωνες τα από συμφώνου αρ- γενικήν των πληθυντικών , το ετήσιοι ετησίων ετήσιαι (live)

κόμενα βήματααναδιπλασιάζουσι λελάχωσι κεκάμωση: δε εισίν άνεμοι, οι κατ' έτος πνέοντες απαρκτίαι και
το γέντο , εκ του έλω ού το παθητικός έλομαι " και

παρατατικός έλόμην έχετε και κατα”συγκοπήν Αιολι έφυροι,κατ' 'Αριστοτέλης το δεαφυίων, προς διαστολής
κην άλτο και κατα μετάθεσιντουλειςτον Δωρικώς,6οτού οι αφυείςτων αφυών εβαρύνθη.

ντο» και εν πλεονασμώ του η Αιολικώς , γέντο : -:
Πόθεν το ειστήκειν ' πε το εστήκω· εξ ού το εστή

Πόθεν το πεφυζότες από του φύγω τροπή Ιωνική ξειν το τείχος επ’ αρχαίοισι θέμεθλους σε Καλλιμάχω.
Tt 2

OU



663
664

της

.

Πορφυρίου εις το τι εστιν εμπειρία διατί δε των έξ τούτων μη όντων μόνως μερών αλλά και

Πολλοί τώ Διονυσίω ψόγον προσάπτουσι λέγοντες κα
οργάνων, τα πάντα μέρη εκάλεσε και λέγομεν ότι προς

κώς αυτήν ειρηκέναι την γραμματικήν, εμπειρίαν. ου- εισαγομένους ουκ ακριβολογείται: ιστέον δε ότι:

δεν γαρ άλλο έστιν εμπειρία , αλλ' ή και της αλόγου τέ. γραμματικής μέρη είσί: το αναγνωστικών μετα της δε
χνης κατόρθωσις· ώσπερ πείρα ή ειςάπαξ τινός αλόγου ούσης προσωδίας και το εξηγητικόν ως Φησιν αυτός , κα .

τριβήςδοκιμασία και δε γραμματική ουκ άλογος εστί τέχ- τατους ενυπάρχοντας ποιητικούς τρόπους: τουτέστιτους

νη · άλλα μικτή αγνοούντες ότι, επει μικτή εστίν η έγκειμένους όργανα δε τα λοιπα και γαρ άλλαις τέχ

γραμματική λογική τεκαι πρακτική , δια τούτο έμπειρίαν ναις αρμόζει οίον το γλωσσημαντικών , και ρήτορσι και τα .

το πρακτικών αυτής, μέρος αφορίζεται τί ούν μη απο τρούς (in narg. γλωσσημαντιιαι λέξεις εισιν αι επιχα

του κρείττονος ορισάμενος, το χείρον διέλαβε κρείττον τοριάζουσαιτουτέστιν αι καθ' εκάστην χώραν ή πόλιν διαι

γάρ έστι το λογικόν του πρακτικού προς τους φαμεν, τινες λέξειςκαι πρώτον ανάγνωσις εντριβήςκατα προσωδίαν

ότι κακώς Φατέ , αγνοούντας ότι πάντα του είναι εφίεται: πρώτονλέγει την ανάγνωσιν αναγκαίως : πρώτονγαρ

«ί δε ωρίσατο το κρείττον , ελάνθανεν άρα το χείρον ως φοιτώντες εις γραμματικού το αναγινώσκειν μανθάνομεν

μηόν διατούτο το χείρον ορισάμενος, το κρείττον διέ- εντριβής δε, ή τετριμμένη και εκ παλαιών παραδεδεμένη

λαβεν : ένθεν και ημίονος από του χείρονος ωνομάσθη, ανάγνωσις δεύτερον , εξήγησις κατά τους ενυπάρχοντας·

ουκ ημίιππος" τινές δε λέγουσιν ότι εμπειρία επί άμ- ποιητικούς τρόπους , μετα το διδαχθήναι τον καλώς εις

φοτέρων των σημαινομένων λαμβάνεται επί τε του λο- αγόμενον το αναγινώσκειν, αναγκαίων εκλέγεσθαι και της

γικού και τουπρακτικού λέγουσι γαρ ότι εμπειρία στην καλώς ανεγνωσμένης λέξεως την σημασίαν ήτις εστίν εξή

ή άλογος τριβή και η λογική γνώσις, αγνοούντες ότι το γησις εις τα εξής ημάς του νου άνουσα · τρίτον γλώσσαν

προκατάρχον της λέξεως αίτιον " το πείρα ουδέν άλλο2οτε και ιστορίων πρόχειρος απόδοσις : πρώτον τον εισα

δηλοί , αλλ' ή την άπαξδοκιμασίαν αλόγου τέχνης ως ελ. γόμενον, διδάσκει, ότι μήνινβαρυτόνως δεί αναγινώσκειν
πομεν" παρά το πείρα γαρ εν σχηματισμών και συνθέσει διδαχθέντα δε απατείν τοιεί την εξήγησιν· μαθόντα δε

της εν προθέσεως εγένετο έμπειρος και το θηλυκόν έμ- ότι οργήν επίμονος σημαίνει , απαιτεϊν , ποιεί την διάλεχ.
:τον , ήτις εστί των Ιώνων" πρόχειρος δε αντί του έτοιπειρία των παρα ποιηταίς τε και συγγραφείσιν " ουκ

.

έστι μόνον παρά τους ποιηταίς τε και συγγραφεύσιν χρει- σιν ερωτώμενον· ή περί σημασίας και περί ιστορίας προ
μος απόδοσις ή απολογία : δεί ούν τον γραμματικών Φη

ώδης η γραμματική αλλά και παρά ρήτορσι και ιστοριο

γράφοις· δα γαρ εισι ταύτα αλλήλοις αντιπαρακείμενα ρεσις , μετα το αναγνώναι ημάς την ιστορίαν, αναγκαίας:
χείρας αποδιδόναι την αιτίαν · τέταρτον , ετυμολογίας εύ

εξεκατέρας τε αντιθέσεως εν ειπων, και το έτερον παρε- τρέχομεν προς ετυμολογίαν ετυμολογία δε εστίν, ανά
δήλωσεν αντίκειται δε , τη μεν ποιητική , η ιστοριογρά 30πτυξις των λέξεων κατά το δυνατόν είρηται δε παρά το

Φική : η μεν γαρ ποιητική τέχνη ή δέ ιστοριογραφική έτυμον ό έστι το αληθές και πιθανόν οίον θάλασσαη και
ου τέχνη: το δε τέχνη και ου τέχνη , αντίκειται ως- θάνασσα δήλιος ο ήλιος έκ τού είναι δηλος τους πα .: "

αύτως πάλιν αντικείται η ρητορική τη συγγραφική ( cf. σιν . ή εκ του θερμαίνειν ' έλη γαρ η θερμασία : Ald

Anecdd. Graec. ad Villoif. p. 172. Τom. Ι. φui omnia 91ου παρα το την όψιν αίθουσαν έχεις δεινός παρά

usque ad χαρακτηριστικούς ενulgavit. ) συγγραφεύς μεν το δέος έμποιείν: αίνος , παρά το εστερήσθαι δυνάμεως :

γαρ και τα εφ' εαυτού γενόμενος συγγραψάμενος , ως Θου. αίνος τις ών· πέμπτον αναλογίας εκλογισμός μαθωνó

κυδίδης ο Αθηναίος τον Πελοποννησιακόν πόλεμον συνέγρα- και εισαγόμενος τα προειρημένα και έμφρων γενόμενος , άρ

ψεν επί αυτού γεγονότα ιστοριογράφος δε και τα προαυ

του γράφων ως Ηρόδοτος " ρήτωρ δε και περί τα πολιτι- σθαι· τι δήποτε μηνιν λέγομεν, και ουχί μηνίδα ανα

χεται και περί τα τεχνικά καταγίνεσθαι και πυνθάνε .

κα ησχολημένος" ως Δημοσθένης και οι κατ' αυτόν ποι: 4ολογία δε εστί, λόγος από δεικτικός καθ' ομοίου παράθεσιν

ηται δε κεκόσμηνται τοις δ ' τούτοις " μέτρω: μύθω

ιστορία και ποιά λέξεις και πάν μη μετέχον των δ' του- δ 'αναλογία δε και τον αυτον λόγονσυλλαβας και τις λέ
της εν εκάστω μέρει λόγου Φυσικής αναλογίας είρηται

των , ουκ έστι ποίημα αμέλει τον Εμπεδοκλέα και Τυρ- ξεις και ιδίω κάνονι απονέμουσα : έκτον , κρίσις ποιη

ταΐον ου καλούσι ποιητας ει και μέτρω έχρήσαντο , δια το μάτων , όταν γάρ τις ακριβώς μαθων το καταπροσωδίαν

μη χρήσασθαι αυτούς τους των ποιητών χαρακτηριστι- αναγίνωσκειν κατα (deletum videtur ) προς ποιητικους

κούς ως επιτoπολύ λεγομένων τουτέστι των υπο πολλών τρόπους, και την γλώσσαν την ιστορίαν την ετυμολογίαν

αρχαίων δια μνήμης αξίως ενεχθέντων λείπει δε τολέ- διδαχθή ικανός εστίν ο τοιούτος κρίνειν κρίνει δετα
ξεων· ίν ή τοιούτο νόημα χρειώδης μεν η γραμματι- ποιήματα ουχ ότι καλα εστιν ή κακα ποιητού γαρ εστί

κή , εμπειρία ούσα των ωςεπιτoπολύ λεγομένων λέξεων τούτο" αλλ ' επειδη παν μέτρον υπό την τέχνην εστίν,

παρά τε τους ποιηταίς και τους συγγραφεύσι" μέρη δεσοανάγκη πάντα τον γραμματικών διακρίνειν ει του αυτού

αυτής εισί έξ : τι δήποτο της γραμματικής μέρη λέγο- έστι ποιητού · δ δη κάλλιστον εστί πάντων των εν τη

μεν , της δέ ρητορικής είδη και τίνι διαφέρει μέρος εί- τέχνη: κάλλιστον είπε τούτο το μέρος ουχ ότι τα άλλα

δους και οργάνου είδος μεν γαρ τέλειον τι εστιν ως ασθενέστερα εισιν, αλλ' επειδή συμπέρασμα της πάσης

λέγομεν είδος ζώου ο άνθρωπος μέρος δέ έστιν , δ μεθ' τέχνης το κριτικόν , και τρόποντινα στέφανος" δια τούτο

ετέρων συναγωγή , τέλειον τι απεργάζεται όργανον δε κάλλιστον είπε πόσα θεωρούμενα περί την γραμματι.

το, και ετέραις τέχναις πεποιημένος αντιπεποιθότως τω κήν οκτώ αίτιον " αρχή έννοια ύλη : μέρη όργανα

μέρει " το γαρ μέρος, αυτό μόνον πεποίηται, ού έστι , έργα και τέλος το αίτιον , κατά πάσαν γαρ λέξιν , αλ
μέρος, το δε όργανον , και ετέροις αρμόζει : οίον, το σμι- τιον οράται και αιτιατικών αρχή ότι περ ώσπερ αρχή,

λίον ούκ έστι έν έργω εστι χρήσιμον, αλλ' εν πολλοίς , και τέλος : αρχήν γαρ έχει , στοιχεία έννοιαν δε λέ

έργοις Ιστέον δε , ότι η γραμματική είδος ουκ έχει· ουδογει, τον σκοπόν σκοπός γαρ οράται περί την γραμμα.

γαρ το αναγνωστικόν, και το εξηγητικόν, τέλειον αποτελεί τικήν ως και περί την διαλεκτικής και εις όλας τας επι:

γραμματικόν ώσπερ το συμβουλευτικών ρήτορα τέλειον στήμας και τέχνας ύλην δε έχει , πάσαν Ελληνίδα φα

>
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νους "

M

νην μέρη δε λέγει , ή ότι πάσα Ελλενική φωνή εις οκτω οι γάρ οι τηλικούτοι... επ' ωφελεία και τραγικών
μέρη διαιρείται, ή ότι της γραμματικής μέρη κυρίως τέσ- ποίησις εισήγετο ... τα των ηρώων ώσανεί τους εαυ

σαρα αναγνωστικόν» εξηγητικόν διορθωτικόν» κριτικόν» των προσώποις ... άνδρας τους μείζονα Φωνήν έχον"
όργανα δέ εισι τέσσαρα περί την γραμματικήν όντα : τας παδήρι η δε ετυμολογία της τραγωδίας

γλωσσημαντικόν: μετριιόν : ιστορικόν και τεχνικών έστιν αύτη ή ότι τρώγον ελάμβανον έπαθλον οι νικών

έργα το , τον έμετρον λόγον τεχνάσθαι τέλος , το μη τες ... και ότι του γ τρεπομένου εις χ , νοείται τραή

αμαρτάνειν μήτε περί μίαν λέξιν , μήτε περί πλειόνας γωδία ή τραχεία ωδη τραχύτερον γαρ και φευκτέον

το γαρ περί μίαν λέξιν αμαρτάνειν βαρβαρισμός εστί • . οιονεί τε τραγωδία οι γαρ χορευται αυτών,

το δε περί πλείοναςσολοικισμόςσολοικισμόςδε εστίν, τετραγώνω
σολοικισμός δε εστίν , τετραγόνω .... των μεν τραγικών ποιητής κω

και του σώου λόγου αικισμός . ανάγνωσις εστί, ποιημά-Ιομικός και τραγικός είχε τούτους
τα αυτών

των , η συγγραμμάτων , αδιάπτωτος προφορά, άλλο τρο- εκ του δημοσίου την δε κωμωδίαν , βιωτικώς: κυμωδία

Φορα , και άλλος προσφορά , προφορά μεν γαρ έστιν , η λέγεται: "τα των κωμικών ποιήματα , ως του Μενάνδρου,

πρoένεξις , και προοδήγησις προσφορά δε , η προσφερο- και Αριστοφάνους , και Κρατίνου και των ομοίων ευ
μένη τινί. ποιημάτων , των εμμέτρως γεγραμμένων συγ- ρέθη δε η κωμωδία ώς φασιν έκ τινος τοιαύτης αιτίας :

γραμμάτων , των αμέτρως γεγραμμένων αδιάπτωτος βλαπτόμενοι τινές γεωργοί παρα των πολιτών τών Αθή

αδιάπταιστος" προφορά πρoένεξις : ούτος εστίν ο όρος νησι και θέλοντες ελέγχειν αύτους , κατήεσαν εν τη πό

της αναγνώσεως μετα δε τον όρον λοιπόν θέλεις ημάς λει" και περί τον καιρόν του καθεύδειν περιϊντες περί

διδάξαι , τίνα προφυλαττόμιενοι ή πόσα την αρίστην τας αύγειας , έλεγον ανωνυμί τας βλέβας" ας έπασχεν

ανάγνωσιν ποιησόμεθα , αναγνωστέον καθ' υπόκρισιν. υπ' αυτών · ίνα δε σαφέστερον είπωμεν , τοιαύτά τινα

δεί αναγινώσκειν καθ' υπόκρισιν · κατα μίμησιν καταλοεβόων· ενταύθα μένει τις τάδε και τάδε ποιών τισι

προσωδίαν· κατα τέχνην · τουτέστι κατά τόνους: χρό- των γεωργών» και ου μετρίας βλάβας επιφέρων αυτοϊς .
πνεύματα πάθη καικατά διαστολής : κατα ώστε τους γειτνιώντας ακούοντας ημέρας γινομένης προς

στιγμήν , τι δε εξ εκάστου τούτων ωφελούμεθα , αυ- αλλήλους λέγειν , α νύκτωρ περί των γεωργών ήκουσαν
του επιφέρει εκ μέν γαρ της υποκρίσεως την άρε- επονείδιστον δε ήν τώ αδικούντι τον δε εμφανιζόμενον

την νόει το , δρώμεν · τίνος δε την αρετήν ορώμεν τοίς της πόλεως, αιδείσθαι και παύεσθαι της τοιαύτης
των αναγινωσκομένων εκ της μιμήσεως γαρ ενάρετα αδικίας · τούτοις πολλάκις παρακολουθήσαντες' πολλοί

δείκνυται τααναγινωσκόμενα δεϊ μεν γαρ τα ειρων- τωναδικούντων ανέστειλαν όθεν τοϊς της πόλεως έδοξεν
κα συντόνω τη φωνή αναγινώσκειν και μη εκλελυμέ- επ' αγαθώ γεγονέναι το εγχείρημα των κωμικών και ανα
νως " τα δε βιωτικα τουτέστι μιμένους γυναίκας νέας ή ζητήσαντες αυτούς ήνάγκασαν και επί θεάτρου τούτο
γραιδες, ή οργιζομένους ή όσα πρέπει τοϊς εναγομένοις3oποιείν: οι δε αιδούμενοι μάλλον δε φοβούμενοι τρυγι
προσώποις· παρά Μενάνδρο, ή 'Αριστοφανει: η παρα περιχρίoντες αυτών τας όψεις , ούτως εισήεσαν και έτι
τοις άλλοις κωμικούς εκ δε της προσωδίας την τέχνην· μάλλον έλεγχομένων των αδικούντων επί θεάτρου , ανο

ενταύθα κατακοινού ως προείρηται το , ορώμεν δεί έκ- χη των αδικιών εγίνετο" της αιδούς έτι συνοικούσης της
δέξασθαι: τίνα δε την τέχνην ορώμεν, του αναγινώσκοντος, ανδράσιν έδοξεν ούν της πόλεως το εγχείρημα καλών
εκ γαρ του παραφυλάττεσθαι " τόνους χρόνους πνεύματα υπάρχειν και λογίους άνδρας αυτο μετιέναι : πρώτον ουν

πάθη εν τω αναγινώσκειν, την τέχνην ορώμεν του αναγι- Σουσαρίων τις της εμμέτρου κωμωδίας αρχηγος εγένετο

νώσκοντος , εκ δε της διαστολής , τον περιεχόμενον νούν ου τα μεν δράματα, λήθη κατενενήθη δύο δε ή τρείς
δρώμεν' αποδέδωκεν ενταύθα το , ορώμεν όπερ προείπο- ίαμβοι επί μνήμης Φέρονται εισί δε ουτοι· ακούεται:
μεν επί των δύο λείπειν των προκειμένων διαστολή δε λέξεως " Σουσαρίων τάδε λέγει · υιος Φιλίσκου μεγαρόθεν

λέγεται η στιγμή η διαστέλλουσα και διαχωρίζουσα" ή4οτριποδίσκης κακον γυναίκες " αλλ' όμως και δημόται , ού

λέξεις από των επιφερομένων λέξεων , ή στοιχεία από κέστιν οικείν οικίαν άνευ κακού αρχήν ούν δεξαμένου

στοιχείων. τον περιεχόμενον νούν ορώμεν. τον όντα και του πράγματος , πολλοί γεγόνασι κωμωδοί ελέγχοντες τους

εγκείμενον νούν εν τοις αναγινωσκομένοις δια στιγμής κακώς βιoύντας, και τους ταίς αδικίαις χαίροντας ανα

ως επί παραδείγματι είπείν το εστίν , άξιος" ει μη τό. β

νον ( ic ) διαστείλας και διαχωρίσας μεταξύ δν τού έστι στέλλοντες τας αδίκους και ακαίρους αυτών πράξεις, και

και του άξιος προσκείμη ή τώ έστιν ή τω άξιος , ου ωφέλουν κοινή την πολιτειαν των Αθηναίων έπει δε το

ποιεί το λεγόμενον τοϊς ακούουσι δήλον δύο γαρ τινα μέν παράνομον επικρατές : ότι τα χερείονα νικά το δε

νοείται , ή το άξιος εστίν ο δείνα του δείνος , ή από καλών δικαίως υφίσταται της των ανθρώπων πολιτείας,

της νήσου έστι της Νάξου ως προείρηται ούν ή το ν ου μετα πολύν χρόνον οι άρχοντες Αθήνησιν ήρξαντο

προςνείμας τη δευτέρα λέξει και εις αυτό τον υποστίξας5οκφλύειν ( ic ) τους κωμικούς των φανερώς ούτω και ονο
τίποτε διαστείλης και την προτέρων λέξιν από του α' μαστί ελέγχειν τους αδικούντας : αυτοί γαρ θέλοντες

προσφερόμενος σαφές ποιήσεις το λεγόμενον. ομοίως δε αδικείν και μη ελέγχεσθαι , τούτου χάριν επετίμων αυ

και το επί του έστιν ούς ή ότι νούς εστίν , ή ότι ούς τους · όθεν ώσπερ αινιγματωδώς και ου φανερώς ήλέγ

έστιν ειπων τα τρία τα διδάσκοντα ημάς καλώς αναγι- χοντο από των κωμικών έτι δε και επί το πλείον προι

νώσκειν , υπόκρισιν τέχνην στιγμήν διαλαμβάνει ούσης και κρατούσης της κακίας , εκωλυσθησαν του και

πρώτον περί της διαφοράς της υποκρίσεως, και φησιν, αινιγματωδώς ελέγχειν και υβρίζειν " τους κρατούντας

να την μεν τραγωδίαν ηρωικας αναγνώμεν. τραγωδία και άρχοντας της πόλεως διο και τρεις διαφοράς έδοξεν

λέγεται , τα των τραγικών ποιήματα" ας Ευριπίδου και έχειν ήκωμωδία και η μεν , καλείται παλαιά ή έξ.

Σοφοκλέους και Αισχύλου και των τοιούτων ( Haec et αρχής Φανερώς ελέγχουσα η δε , μέση και αινιγματώ

ea quae deinceps in Cod . fequuntur , edita funt aboδης: η δε, νέα μηδ' όλως τούτο ποιούσα ' πλην επί. , "

Villoifono Anecd. Graec. Τom. ΙΙ. p. 178. ) ... της δούλων ή ξένων και της μεν παλαιάς : πολλοί γεγόνασιν

πόλεως (ine τους ... ηρώων .... τού αμαρτάνειν επίσημος δε Κρατίνος ο και πραττόμενος μετέσχον δέ τι

α
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Πορφυρίου εις το τι εστιν εμπειρία διατί δε τών έξ τούτων μη όντων μόνως μερών αλλά και

Πολλοί τω Διονυσίω ψόγον προσάπτουσι λέγοντες και οργάνων, τα πάντα μέρη εκάλεσε και λέγομεν ότι τρα

κώς αυτήν ειρηκέναι την γραμματικήν , εμπειρίαν. ου- εισαγομένους ουκ ακριβολογείται: ιστέον δε ότι η

δεν γαρ άλλο εστίν εμπειρία , αλλ' ή και της αλόγου τέ. γραμματικής μέρη είσι: το αναγνωστικών μετα της εν

χνης κατόρθωσις· ώσπερ πείρα ή ειςάπαξ τινός αλόγου ούσης προσωδίας και το εξηγητικόν ως φησιν αυτές, κ.
: 13

τριβής δοκιμασία και δε γραμματική ουκ άλογος εστί τέχ- τα τουςενυπάρχοντας ποιητικούς τρόπους : τουτέστι τε:

νη· άλλα μικτής αγνοούντες ότι, έπει μικτη εστίνη έγκειμένους όργανα δε τα λοιπά και γαρ άλλαις τέχ

γραμματικήλογική τε και πρακτική , δια τούτο έμπειρίαν ναις αρμόζει οίον το γλωσσημαντικών, και ρήτορσι και τα
το πρακτικών αυτής μέρος αφορίζεται τί ούν μη απο τρούς ( in narg: γλωσσημαντιιαι λέξεις εισιν αι ετιχα .

του κρείττονος ορισάμενος, το χείρον διέλαβε κρείττοντοριάζουσαι τουτέστιν αι καθ' εκάστην χώραν ή πόλιν 23

γάρ έστι το λογικόν του πρακτικού προς ούς φαμεν, τινες λέξεις) πρώτονανάγνωσις εντριβής κατα προσωνείαν
ότι κακώς Φατε , αγνοούντας ότι πάντα του είναι εφίεται πρώτον λέγει την ανάγνωσιν αναγκαίως : πρώτον τα

«ι δε ωρίσατο το κρείττον , ελάνθανεν άρα το χείρον ως φοιτώντες εις γραμματικού το αναγινώσκειν μανθάνομες

μη όν διατούτο το χείρον ορισάμενος, το κρείττον διέ. εντριβής δε , ή τετριμμένη και εκ παλαιών παραδεδεμέ,

λαβεν: ένθεν και ημίονος από του χειρονος ωνομάσθη, ανάγνωσις δεύτερον, εξήγησις κατά τους ενυπάρχοντες
ουκ ημίιππος" τινές δε λέγουσιν ότι εμπειρία επί αμ- ποιητικούς τρόπους , μετά το διδαχθήναι τον καλώς ερ

φοτέρων των σημαινομένων λαμβάνεται επί τε του λο- αγόμενον τοαναγινώσκειν, αναγκαίων εκλέγεσθαι και της

γικού και του πρακτικού λέγουσι γαρ ότι εμπειρία εστίν καλώς ανεγνωσμένης λέξεως την σημασίανήτις εστίν εξη

ή άλογος τριβή και η λογική γνώσις, αγνοούντες ότι το γησις εις τα εξής ημάςτου νου άνουσα· τρίτον γλωσσών

προκαταρχών της λέξεως αίτιον " το πείρα ουδέν άλλοτε και ιστορίων πρόχειρος απόδοσις : πρώτον τον είρα

δηλοί, αλλ' ή την άπαξδοκιμασίαν αλόγου τέχνης ως εγ. γομένον διδάσκει, ότι μήνινβαρυτόνως δεί αναγινώσκειν

πομεν" παρά το πείρα γαρ εν σχηματισμών και συνθέσει διδαχθέντα δε απατεών ποιεί την εξήγησιν · μαθόντα δε
της εν προθέσεως εγένετο έμπειρος" και το θηλυκόν έμ. ότι οργήν επίμονος σημαίνει , απαιτείν, ποιεί την διάλες

έστι μόνον παρά τους ποιηταίς τε και συγγραφεύσιν χρει- σιν ερωτώμενον·ή περί σημασίας και περί ιστορία , το

πειρία των παρα ποιηταίς τε και συγγραφείσιν ουκ τον, ήτις εστί των Ιώνων: πρόχειρος δε αντί του έτει.

μος απόδοσις ή απολογία · δει ούν τον γραμματικον ψη

ώδης η γραμματική αλλα και παρά ρήτορσι και ιστοριο- χείραςαποδιδόναι την αιτίαν τέταρτον , ετυμολογίας ει
γράφοις · δα γαρ εισι ταύτα αλλήλοις αντιπαρακείμενα ρεσις , μετα το αναγνώναι ημάς την ιστορίαν , αναγκαίας

εξεκατέρας τε αντιθέσεως εν ειπων , και το έτερον παρε- τρέχομεν προς ετυμολογίαν ετυμολογία δε εστίν , άνα.

δήλωσεν αντίκειται δε , τη μεν ποιητική , η ιστοριογρα3οπτυξις των λέξεων κατά το δυνατόν είρηται δε παρά το

Φική: η μεν γαρ ποιητική τέχνη , η δε ιστοριογραφική έτυμον ό έστι το αληθές και πιθανόν οίον θάλασσα

ου τέχνη: το δε τέχνη και ου τέχνη , αντίκειται ως- θάνασσα" δήλιος ο ήλιοςαύτως πάλιν αντικείται η ρητορική τη συγγραφική r. θάνασσα δήλιοςο ήλιος" εκ του είναιδηλος τείςτο
( cf.

Anecdd. Graec. ad Villoif. p. 172. Τom. ΙΙ . qui omnia θίοψ παρα το την όψιν αίθουσαν έχειν , δεινός τερά
σιν. ή εκ του θερμαίνειν ' έλη γαρ η θερμασία: Α .

usque ad χαρακτηριστικούς evulgavit. ) συγγραφεύς μεν το δέος έμποιείν· ' αινός , παρά το εστερήσθαι δυνάμεις

γαρ και τα έφ ' εαυτού γενόμενος συγγραψάμενος , ως Θου. Δίνος τις ών · πέμπτον αναλογίας εκλογισμός : μαθαν

κυδίδης ο Αθηναίος τον Πελοποννησιακόν πόλεμον συνέγρα- και εισαγόμενος τα προειρημένα και έμφρων γενόμενος,άρ

ψεν επί αυτού γεγονότα ιστοριογράφος δε και τα προαυ

του γράφων ως “ Ηρόδοτος ρήτωρ δε και περί τα πολιτι- σθαι· τι δήποτε μηνιν λέγομεν, και ουχί μηνίδα ανα

χεται και περί τα τεχνικά καταγίνεσθαι και πυνθάνε.

κα ησχολημένος" ως Δημοσθένης και οι κατ' αυτόν ποι:4ολογία δε εστί, λόγος από δεικτικός καθ' ομοίου ταράθεσια

ηται δε κεκόσμηνται τοϊς δ ' τούτοις" μέτρων, μύθων της εν εκάστω μέρει λόγου Φυσικής αναλογίας : είρητα
ιστορία και ποιά λέξεις και πάν μη μετέχον των δ' του- δε αναλογία δε και τον αυτόν λόγονσυλλαβας και τας λέ.

των , ουκ έστι ποίημα αμέλει τον Εμπεδοκλέα και Τυρ- ξεις και ιδίω κάνονι απονέμουσα : έκτον , κρίσις ποια
ταΐον ου καλούσι ποιητας ει και μέτρων έχρήσαντο , δια το μάτων ,όταν γάρ τις ακριβώς μαθών το καταπροσρείαν

μη χρήσασθαι αυτούς τους των ποιητών χαρακτηριστι- άναγίνωσκειν κατα ( deletum videtur ) προς ποιητικούς

κούς ως επιτoπολύ λεγομένων τουτέστι των υπο πολλών τρόπους, και την γλώσσαν την ιστορίαν την ετυμολογία:

αρχαίων διαμνήμης αξίως ενεχθέντων λείπει δε το λέ- διδαχθή ικανός εστίν ο τοιούτος κρίνειν κρίνει δετο·

ξεων · ίν' ή τοιούτο νόημα χρειώδης μεν η γραμματι- ποιήματα ουχ ότι καλα εστιν ή κακά ποιητού γαρ εστί
,

κη , εμπειρία ούσα τών ωςεπιτoπολύ λεγομένων λέξεων τούτο " αλλ' επειδή παν μέτρον υπό την τέχνην εστά,

παρά τε τους ποιηταίς και τους συγγραφούσε μέρη, δέσοανάγκη πάντα τον γραμματικών διακρίνειν ειτου αυτος:

αυτής εισί έξ : τι δήποτε της γραμματικής μέρη λέγο- έστι ποιητού και δη κάλλιστον εστί πάντων των εν τη

μεν, της δέ ρητορικής είδης και τίνι διαφέρει μέρος εί- τέχνη· κάλλιστον είπετούτο το μέρος ουχ ότι τα άλλα

δους και οργάνου είδος μεν γαρ τέλειον τι εστινας ασθενέστερα εισιν , αλλ ' επειδή συμπέρασμα τηςτάση
λέγομεν είδος ζώου ο άνθρωπος μέρος δέ έστιν , και μεθ' τέχνης το κριτικών , και τρόπον τινα στέφανος" δια τούτο

ετέρων συναγωγό , τέλειον τι απεργάζεται όργανον δε κάλλιστον είπε: πόσα θεωρούμενα περί την γραμματι.

το , και ετέραις τέχναις πεποιημένος αντιπεποιθότως τω κήν οκτώ αίτιον " αρχή έννοια ύλη» μέρη έργου

μέρει το γαρ μέρος, αυτώ μόνον πεποίηται, ου έστι, έργα και τέλος το αίτιον, κατά πάσαν γερ λέξιν , ή"

μέρος, το δε όργανον , και ετέροις αρμόζει : οον , το σμι- τιον οράται και αιτιατικών αρχή ότι περ ώσπερ αρχή,

λίον ούκ έστι ένα έργω εστι χρήσιμον , αλλ' εν πολλοίς , και τέλος : αρχήν γαρ έχει στοιχεία έννοιαν δε λέ
έργοις Ιστέον δε , ότι η γραμματική είδος ουκ έχει ουδογει , τον σκοπόν σκοπός γαρ οράται περί την γραμ.11.

γαρ το αναγνωστικόν , ή το εξηγητικών , τέλειον αποτελεί τικήν ως και τυρί την διαλεκτικής και εις όλας τας έτ
γραμματικόν » ώσπερ το συμβουλευτικών ρήτορα τέλειον στήμας και τέχνας ύλην δε έχει , πάσαν Ελληνίδα ψα

.

,

9



665
666

.

νους " KUTOC

νην μέρη δε λέγει , ή ότι πάσα “Ελλενική φωνή εις οκτώ οι γαρ οι τηλικούτοι... επ' ωφελεία και τραγικών
μέρη διαιρείται, ή ότι της γραμματικής μέρη κυρίως τέσ- ποίησις εισήγετο ... τα των ηρώων ώσανει τους εαυ

σαρα αναγνωστικόν» εξηγητικόν διορθωτικόν» κριτικών των προσώποις ... άνδρας τους μείζονα Φωνήν έχον
όργανα δε εισί τέσσαρα περί την γραμματικήν όντα" τας ποδήρι . η δε ετυμολογία της τραγωδίας

γλωσσημαντικόν: μετρικόν : ιστορικόνέργατου τον έμετρονλόγον τεχνάσθαι. τελοσεκτικά εστιν αύτη ή ότι τράγουελάμβανουέπαθλον οι νικών
, , μη ή ότι του γ τρεπομένου εις χ, νοείται τρα

αμαρτάνειν μήτε περί μίαν λέξιν, μήτε περί πλειόνας γωδία ή τραχεία ωδη τραχύτερον γαρ και φευκτέον,

το γαρ περί μίαν λέξιν αμαρτάνειν βαρβαρισμός έστι: ... οιονεί τε τραγωδία οι γαρ χορευται αυτών ,
το δε περί πλείονας σολοικισμός , σολοικισμός δε εστίν, τετραγόνο των μεν τραγικών ποιητής κω

και του σώου λόγου αικισμός. ανάγνωσις εστί, ποιημά-τομικός και τραγικός είχε τούτους τα αυτών

των , ή συγγραμμάτων, αδιάπτωτος προφορά , άλλο τρο- εκ του δημοσίου την δε κωμωδίαν, βιωτικώς: κυμωδία

Φορα , και άλλος προσφορά, προφορα μεν γαρ εστίν , και λέγεται τα των κωμικών ποιήματα, ως του Μενάνδρου:

πρoένεξις , και προοδήγησις προσφορα δε , η προσφερο- και 'Αριστοφάνους , και Κρατίνου και των ομοίων ευ

μένη τινί. ποιημάτων , των εμμέτρως γεγραμμένων συγ- ρέθη δε η κωμωδία ώς φασιν έκ τινος τοιαύτης αιτίας:

γραμμάτων , των αμέτρως γεγραμμένως αδιάπτωτος βλαπτόμενοι τινές γεωργοί παρά των πολιτών τών Αθή

αδιάπταιστος" προφορά πρoένεξις ούτος εστίν ο όρος νησι και θέλοντες ελέγχειν αυτους , κατήεσαν εν τη πό

της αναγνώσεως μετα δε τον όρον λοιπόν θέλεις ημάς λει " και περί τον καιρόν του καθεύδειν περιίόντες περί

διδάξαι , τίνα προφυλαττόμενοι και τόσα την αρίστην τας αύγειας , έλεγον ανωνυμιά τας βλάβας : ας έπασχεν

ανάγνωσιν ποιησόμεθα αναγνωστέον καθ' υπόκρισιν. υπ' αυτών· ίνα δε σαφέστερον είπωμεν , τοιαύτά τινα

δεί αναγινώσκειν καθ' υπόκρισιν· κατά μίμιησιν κατα2οέβόων· ενταύθα μένει τις τάδε και τάδε ποιών τισι

προσωδίαν κατα τέχνην · τουτέστι κατα τόνους: χρό- των γεωργών και ου μετρίας βλάβας επιφέρων αυτούς.
πνεύματα : πάθη κατά διαστολής : ώστε τους γειτνιώντας ακούοντας ημέρας γινομένης προς

στιγμήν · τι δε εξ εκάστου τούτων ωφελούμεθα , αυ- αλλήλους λέγειν , α νύκτωρ περί των γεωργών ήκουσαν

τος επιφέρει : έκ μεν γαρ της υποκρίσεως την αρε- επονείδιστον δε ήν τώ αδικούνται τον δε εμφανιζόμενον

την νόει το , δρώμεν · τίνος δε την αρετήν ορώμεν τους της πόλεως, αιδεΐσθαι και παύεσθαι της τοιαύτης

των αναγινωσκομένων: έκ της μιμήσεως γαρ ενάρετα αδικίας τούτοις πολλάκις παρακολουθήσαντες" πολλοί·
δείκνυται τα αναγινωσκόμενα δεί” μεν γαρ τα ειρων- των αδικούντων ανέστειλαν · όθεν τοΐς της πόλεως έδοξεν

κα συντόνω τη φωνή αναγινώσκειν και μη εκλελυμέ- επ' αγαθώ γεγονέναι το εγχείρημα των κωμικών και ανα·

νως τα δε βιωτικα τουτέστι μιμένους γυναίκας νέας ή ζητήσαντες αυτους ηνάγκασαν και επί θεάτρου τούτο

γραίδας , ή οργιζομένους ή όσα πρέπει τους εναγομένοις3oποιείν ' οι δε αιδούμενοι μάλλον δε φοβούμενοι τρυγί

προσώποις· :παρα Μενάνδρου , η ' Αριστοφανει η παρα περιχρίoντες αυτών τας όψεις , ούτως εισήεσαν :ή και έτι

τοις άλλοις κωμικούς εκ δε της προσωδίας την τέχνην· μάλλον έλεγχομένων των αδικούντων επί θεάτρου, ανο

ενταύθα κατακοινού ως προείρηται το, δρώμεν δεί εκ . χή των αδικιών εγίνετο της αιδούς έτι συνοικούσης της

δέξασθαι τίνα δε την τέχνην ορώμεν, του αναγινώσκοντος, ανδράσιν έδοξεν ούν της πόλεως το εγχείρημα καλών· ·

έκι γαρ του παραφυλάττεσθαι· τόνους χρόνους πνεύματα υπάρχειν και λογίους άνδρας αυτό μετιέναι : πρώτον ουν

πάθη εν τω αναγινώσκειν, την τέχνην ορώμεν του αναγι- Σουσαρίων τις της εμμέτρου κωμωδίας αρχηγός εγένετο

νύσκοντος, εκ δε της διαστολής , τον περιεχόμενον νούν ού τα μεν δράματα, λήθη κατενενήθη δύο δε ή τρείς

δρώμεν· αποδέδωκεν ενταύθα το , δρώμεν όπερ προείπο- ίαμβοι επί μνήμης Φέρονται εισί δε ουτοι· ακούεται

μεν επί των δύο λείπειν των προκειμένων διαστολή δε λέξεως " Σουσαρίων τάδε λέγει: υίος Φιλίσκου μεγαρόθεν

λέγεται η στιγμή η διαστέλλουσα και διαχωρίζουσα ηθοτριποδίσκης κακον γυναίκες" αλλ' όμως και δημόται , ού

λεξεις από των επιφερομένων λέξεων , ή στοιχεία από κέστιν οικείν οικίαν' άνευ κακού αρχήν ούν δεξαμένου

στοιχείων. τον περιεχόμενον νούν ορώμεν. τον όντα και του πράγματος , πολλοί γεγόνασι κωμωδοί ελέγχοντες τους

εγκείμενον νούν εν τοις αναγινωσκομένοις δια στιγμής κακώς βιoύντας , και τους ταίς αδικίαις χαίροντας " ανα

ως επί παραδείγματι είπείν το εστίν , άξιος " ει μη τό β

νον ( c) διαστείλας και διαχωρίσας μεταξύ δν τού έστι στέλλοντες τας αδίκους και ακαιρους αυτών πράξεις, και

και του άξιος προσκείμη ή τω έστιν ή τω άξιος , ου ωφέλουν κοινή την πολιτειαν των Αθηναίων έπει δε το

ποιεί το λεγόμενον τους ακούουσι δήλον δύο γαρ τινα μέν παράνομον επικρατές : ότι τα χερείονα νικά : το δε

νοείται , ή το άξιος εστίν ο δείνα του δείνος , ή από καλών δικαίως αφίσταται τής των ανθρώπων πολιτείας,

της νήσου έστι της Νάξου ως προείρηται ούν ή το ν ου μετα πολύν χρόνον οι άρχοντες Αθήνησιν ήρξαντο

προςνείμας τη δευτέρα λέξει και εις αυτό τονυποστίξας5οκφλύειν ( ic ) τους κωμικούς των φανερώς ούτω και ονο

τίποτε διαστείλης και την προτέραν λέξιν από του α μαστί ελέγχειν τους αδικούντας : αυτοί γαρ θέλοντες

προσφερόμενος σαφές ποιήσεις το λεγόμενον. ομοίως δε αδικείν και μη ελέγχεσθαι, τούτου χάριν επετίειων αυ
και το επί του έστιν ούς ή ότι νούς εστίν , ή ότι ούς τοίς · όθεν ώσπερ αινιγματωδώς και ου φανερώς ήλέγ

έστιν ειπων τα τρία τα διδάσκοντα ημάς καλώς αναγι- χοντο από των κωμικών: έτι δε και επί το πλείον προι

νώσκειν , υπόκρισιν τέχνης στιγμήν διαλαμβάνει ούσης και κρατούσης της κακίας,, εκωλυσθησαν του και

πρώτον περί της διαφοράς της υποκρίσεως , και φησιν, αινιγματωδώς ελέγχειν και υβρίζειν" τους κρατούντας

ίνα την μεν τραγωδίαν ηρωικας αναγνώμεν. τραγωδία και άρχοντας της πόλεως : διο και τρεις διαφορές έδοξεν
λέγεται , τα των τραγικών ποιήματα " ας Ευριπίδου και έχειν η κωμωδία και η μεν , καλείται παλαιά : ή εξ.

Σοφοκλέους και Αισχύλου και των τοιούτων ( Haec et αρχής Φανερώς ελέγχουσα η δε , μέση και αινιγματω.

ea quae deinceps in Cod . fequuntur , edita funt aboδης: η δε, νέα μηδ' όλως τούτο ποιούσα " , πλήν επί

Yildifono Anecd. Graec. Τom. ΙΙ. p. 178.) ... της δούλων ή ξένων και της μεν παλαιώς πολλοί γεγόνασιν·

πόλεως Line τους ... ηρώων .... του αμαρτάνειν επίσημος δε Κρατίνος ο και πραττόμενος μετέσχον δέ τι

α

N



663 664

>

Πορφυρίου εις το τι εστιν εμπειρία διατί δε τών έξ τούτων μη όντων μόνως μερών αλλά και

Πολλοί τώ Διονυσίω ψόγον προσάπτουσι λέγοντες κα
οργάνων, τα πάντα μέρη εκάλεσε' και λέγομεν ότι προς

κώς αυτήν ειρηκέναι την γραμματικήν , εμπειρίαν. ου- εισαγομένους ουκ ακριβολογείται ιστέον δε ότι της

δεν γαρ άλλο έστιν εμπειρία , αλλ' ή και της αλόγου τέ. γραμματικής μέρη είσι: το αναγνωστικών μετα της δε

χνης κατόρθωσις' ώσπερπείρα ή ειςάπαξ τινός αλόγου ούσης προσωδίας και το εξηγητικόν ως Φησιν αυτός, κα
:

τριβής δοκιμασίας και δε γραμματική ούκ άλογος έστι τέχ- τα τους ενυπάρχοντας ποιητικούς τρόπους: τουτέστι τους

νη· άλλα μικτή , αγνοούντες ότι, επεί μικτή εστίνη έγκειμένους όργανα δε τα λοιπά και γαρ άλλαις τέχ.
:

γραμματικήλογική τε και πρακτική, διατούτο έμπειρίαν ναις αρμόζει οίον το γλωσσημαντικών, και ρήτορσι και τα .

το πρακτικών αυτής μέρος αφορίζεται τί ούν μη από τρούς (in narg:γλωσσημαντιιαιλέξεις εισιν αι έτιχα

του κρείττονος ορισάμενος , το χείρον διέλαβε κρείττοντοριάζουσαι τουτέστιν αι καθ' εκάστην χώραν ή πόλιν διαι

γάρ έστι το λογικόν του πρακτικού προς τους φαμεν, τινες λέξεις ) πρώτον ανάγνωσις εντριβής κατα προσωδίαν

ότι κακώς Φατέ, αγνοούντας ότι πάντα του είναι εφίεται: πρώτον λέγει την ανάγνωσιν αναγκαίως: πρώτον γαρ

«ι δε ωρίσατο το κρείττον , ελάνθανεν άρα το χείρον ως φοιτώντες εις γραμματικού το αναγινώσκειν μανθάνομεν

μη όν διατούτο το χείρον ορισάμενος, το κρείττον διέ- εντριβής δε, ή τετριμμένη και εκ παλαιών παραδεδεμένη

λαβεν: ένθεν και ημίονος από του χείρονος ωνομάσθη, ανάγνωσις" δεύτερον , εξήγησις κατά τους ενυπάρχοντας

ουκ ημίιππος" τινές δε λέγουσιν ότι εμπειρία επί αμ ποιητικούς τρόπους , μετά το διδαχθήναιτον καλώς είς

φοτέρων των σημαινομένων λαμβάνεται επί τε του λο- αγόμενον το αναγινώσκειν, αναγκαίων εκλέγεσθαικαι της

γικού και του πρακτικού λέγουσι γαρ ότι εμπειρία στην καλας ανεγνωσμένης λέξεως την σημασίαν ήτις εστίν εξή

ή άλογος τριβή και η λογική γνώσις , αγνοούντες ότι το γησις εις ταεξής ημάς του νου άνουσα · τρίτον γλώσσαν

προκαταρχών της λέξεως αίτιον " το πείρα ουδέν άλλο2οτε και ιστορίων πρόχειρος απόδοσις : πρώτον τον είσα

δηλοί , αλλ' ή την άπαξδοκιμασίαν αλόγουτέχνης ως εγ. γόμενον, διδάσκει, ότι μήνινβαρυτόνως δεί αναγινώσκειν

πομεν" παρα το πείρα γαρ εν σχηματισμών και συνθέσει διδαχθέντα δε απατείν ποιεί την εξήγησιν · μαθόντα δε

της εν προθέσεως εγένετο έμπειρος και το θηλυκόν έμ- ότι οργήν επίμονος σημαίνει , απαιτεϊν , ποιεί την διάλεχ.

πειρία των παρα ποιηταίς τε και συγγραφείσιν " ουκ
τον , ήτις εστί των Ιώνων " πρόχειρος δε αντί του έτοι

έστι μόνον παρά τους ποιηταίς τε και συγγραφεύσιν χρει- σιν ερωτώμενον· ή περί σημασίας ή περί ιστορίας προ
μος απόδοσις ή απολογία · δει ούν τον γραμματικον Φη

ώδης η γραμματική αλλα και παρά ρήτορσι και ιστοριο- χείρας αποδιδόναι την αιτίαν τέταρτον , ετυμολογίας εί

γράφοις· δα γαρ εισι ταύτα αλλήλοις αντιπαρακείμενα ρεσις , μετα το αναγνώναι η μας την ιστορίαν , αναγκαίας"

εξεκατέρας τε αντιθέσεως εν ειπών , και το έτερον παρε- τρέχομεν προς ετυμολογίαν ετυμολογία δε εστίν, ανά
δήλωσεν· αντίκειται δε , τη μεν ποιητική, η ιστοριογρα:30πτυξις των λέξεων κατά το δυνατόν είρηται δε παρά το

Φική : η μεν γαρ ποιητική τέχνη , η δε ιστοριογραφική έτυμον ό έστι το αληθές και πιθανόν οίον θάλασσα
ου τέχνη το δε τέχνη και ου τέχνη , αντίκειται ως- θάνασσα" δήλιος ο ήλιος εκ του είναι δηλος τους πα

αύτως πάλιν αντικείται η ρητορική τη συγγραφική ( cf.

Anecdd . Graec. ad Villoit . p. 172. Τom. ΙΙ , qui omnia 9ίου παρα το την όψιν αίθουσαν έχεις δεινός παρά
σιν . ή εκ του θερμαίνειν' έλη γαρ η θερμασία: Αι.

1sque ad χαρακτηριστικούς ενulgavit. ) συγγραφείς μεν το δέος έμποιεϊν · αινός, παρά το εστερήσθαι δυνάμεως:.)

γαρ και τα έφ' εαυτού γενόμενος συγγραψάμενος , ως Θου- αίνος τίς ών· πέμπτον αναλογίας εκλογισμός μαθαν

κυδίδηςο Αθηναίος τον Πελοποννησιακών πόλεμον συνέγρα- οεισαγόμενος τα προειρημένα και έμφρων γενόμενος , άρ

ψεν επί αυτου γεγονότα ιστοριογράφος δε και τα προ αυ

του γράφων : ας Ηρόδοτος , ρήτωρ δε και περί τα πολιτι- σθαι· τι δήποτε μηνιν λέγομεν, και ουχί μηνίδα ανα
χεται και περί τα τεχνικά καταγίνεσθαι και πυνθάνε.

κα σχολημένος " ως Δημοσθένης και οι κατ' αυτόν ποι:4ολογία δε εστί, λόγος από δεικτικός καθ' ομοίου ταράθεσιν

ηται δε κεκόσμηνται τους δ' τούτοις ' μέτρω : μύθω" :

ιστορία και ποια λέξει και πάν μη μετέχον των δ' του- δε αναλογία δε και τον αυτον λόγον συλλαβες και τις λέ .
της εν εκάστω μέρει λόγου Φυσικής αναλογίας : είρηται

των , ουκ έστι ποίημα " αμέλει τον Εμπεδοκλέα και Τυρ- ξεις και ιδίω κάνονι απονέμουσα : έκτον , κρίσις ποιη

ταΐον ου καλούσι ποιητας ει και μέτρω έχρήσαντο , δια το μάτων, όταν γάρ τις ακριβώς μαθών το καταπροσδίαν

μη χρήσασθαι αυτούς τους των ποιητών χαρακτηριστι- αναγίνωσκειν κατα ( deletum videtur ) προς ποιητικους

κοίς ως επιτoπολύ λεγομένων τουτέστι των υπο πολλών τρόπους, και την γλώσσαν την ιστορίαν την ετυμολογίαν

αρχαίων μνήμηςαρχαίων δια μνήμης αξίως ενεχθέντων λείπει δε τολέ- διδαχθή ικανός εστίν ο τοιούτος κρίνειν κρίνει δετο
ξεων · ίν' ή τοιούτο νόημα χρειώδης μεν η γραμματι- ποιήματα ουχ ότι καλα εστιν ή κακα ποιητού γαρ έστι

κή , εμπειρία ούσα των αςεπιτoπολύ λεγομένων λέξεων τούτο" αλλ ' επειδή παν μέτρον υπό την τέχνην εστίν,

παρά τε τους ποιηταίς και τους συγγραφεύσι" μέρη, δέξοανάγκη πάντα τον γραμματικών διακρίνειν ει του αυτού·

αυτής εισί έξ: τι δήποτε της γραμματικής μέρη λέγο- έστι ποιητού · δ δη κάλλιστον εστί πάντων των εν τη

μεν , της δέ ρητορικής είδη και τίνι διαφέρει μέρος εί- τέχνη· κάλλιστον είπε τούτο το μέρος ουχ ότι τα άλλα

δους και οργάνου είδος μεν γαρ τέλειον τι εστινας ασθενέστερα εισιν , αλλ' επειδή συμπέρασμα της τάσης
λέγομεν είδος ζώου ο άνθρωπος μέρος δέ έστιν , και μεθ' τέχνης το κριτικών, και τρόπον τινα στέφανος " δια τούτο

ετέρων συναγωγε , τέλειον τι απεργάζεται όργανον δε κάλλιστον είπε πόσα θεωρούμενα περί την γραμματι .

το , και ετέραις τέχναις πεποιημένος αντιπεποιθότως τω κήν οκτώ αίτιον" αρχή έννοια ύλη » μέρη όργανα

μέρει το γαρ μέρος, αυτό μόνον πεποίηται, ου εστι . έργα και τέλος το αίτιον, κατά πάσαν γορ, λέξιν, αί
μέρος , το δε όργανον , και ετέροις αρμόζει· οίον, το σμι- τιον οράται και αιτιατικών αρχή ότι περ ώσπερ αρχή,

λίον ουκ έστι ένι έργω εστι χρήσιμον , αλλ' εν πολλοίς , και τέλος : αρχήν γαρ έχει, στοιχεία έννοιαν δε λέ.

έργοις" Ιστέον δε , ότι η γραμματική είδος ουκ έχει ουδογει, τον σκοπόν σκοπός γαρ οράται περί την γραει 23.

γαρ το αναγνωστικόν , ή το εξηγητικόν , τέλειον αποτελεί τικήν ως και περί την διαλεκτικής και εις όλας τας έτι
γραμματικών ώσπερ το συμβουλευτικών ρήτορα τέλειον" στήμας και τέχνας ύλην δε έχει , πάσαν Ελληνίδα C

.
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νην μέρη δε λέγει , ή ότι πάσα Ελλενική φωνή εις οκτω οι γαρ οι τηλικούτοι ... επ' ωφελεία και τραγικών
μέρη διαιρείται, ή ότι της γραμματικής μέρη κυρίως τέσ- ποίησις εισήγετο ... τα των ηρώων ώσανεί τους εαυ
σαρα " αναγνωστικόν » εξηγητικόν διορθωτικόν κριτικών των προσώποις ... άνδρας τους μείζονα Φωνήν έχον

όργανα δέ εισι τέσσαρα περί την γραμματικήν όντα " τας ποδήρι η δε ετυμολογία της τραγωδίας

γλωσσημαντικόν μετρικόν: ιστορικών και τεχνικών έστιν αύτη ή ότι τράγον ελάμβανον έπαθλον οι νικών
έργα το , τον έμετρον λόγον τεχνάσθαι τέλος , το μη τες ή ότι του γ τρεπομένου εις χ , νοείται τρα

αμαρτάνειν μήτε περί μίαν λέξιν, μήτε περί πλειόνας γωδία ή τραχεία ωδη τραχύτερον γαρ και φευκτέον
το γαρ περί μίαν λέξιν αμαρτάνειν βαρβαρισμός έστι : • . οιονεί τε τραγωδία οι γαρ χορευται αυτών ,

το δε περί πλείονας σολοικισμός , σολοικισμός δε εστίν, τετραγώνω των μεν τραγικών •• ποιητής κω

και του σώου λόγου αικισμός. ανάγνωσις εστί , ποιημά-τομικές και τραγικός είχε τούτους
τα αυτών

των, η συγγραμάτων , αδιάπτωτος προφορά , άλλο προ- εκ του δημοσίου την δε κωμωδίαν , βιωτικώς: κυμωδία

φορά ,και άλλος προσφορά , προφορά μέν γαρ έστιν , και λέγεται " τατων κωμικών ποιήματα , ωςτουΜενάνδρου,

πρoένεξις, και προοδήγησις προσφορα δε , η προσφερο- και Αριστοφάνους , και Κρατίνου και των ομοίων : ευ

μένη τινί. ποιημάτων , των εμμέτρως γεγραμμένων συγ- ρέθη δε η κωμωδία ώς φασιν έκ τινος τοιαύτης αιτίας

γραμμάτων , των αμέτρως γεγραμμένων : αδιάπτωτος βλαπτόμενοι τινές γεωργοί παρα των πολιτών των 'Αθή

διάπταιστος" προφορά πρoένεξις: ούτος εστίν ο όρος νησι και θέλοντες ελέγχειν αυτούς , κατήεσαν εν τη πό

της αναγνώσεως μετα δε τον όρον λοιπόν θέλεις ημάς λει" και περί τον καιρόν του καθεύδειν περιίόντες περί

διδάξαι, τίνα προφυλαττόμενοι και τόσα την αρίστην τας αύγειας ,έλεγον ανωνυμί τας βλέβας " ας έπασχεν

ανάγνωσιν ποιησόμεθα , αναγνωστέον καθ' υπόκρισιν. υπ' αυτών: ένα δε σαφέστερον είπωμεν , τοιαύτά τινα

δει αναγινώσκειν καθ' υπόκρισιν · κατά μίμησιν καταλοεβόων» ενταύθα μένει τις τάδε και τάδε ποιών τισι

προσωδίαν κατα τέχνην · τουτέστι κατά τόνους χρό- των γεωργών» και ου μετρίας βλάβας επιφέρων αυτούς.

νους πνεύματα: παθη : κατα διαστολής : κατα ώστε τους γειτνιώντας ακούοντας ημέρας γινομένης προς

στιγμήν · τι δε εξ εκάστου τούτων ωφελούμεθα , αυ- αλλήλους λέγειν , α νύκτωρ περί των γεωργών ήκουσαν

τος επιφέρει εκ μέν γαρ της υποκρίσεως την αρε- επονείδιστον δε ήν τώ αδικούντι τον δε εμφανιζόμενον

την νόει το, δρώμεν· τίνος δε την αρετήν δρώμεν τοϊς της πόλεως , αιδεϊσθαι και παύεσθαι της τοιαύτης:

των αναγινωσκομένων εκ της μιμήσεως γαρ ενάρετα αδικίας τούτοις πολλάκις παρακολουθήσαντες" πολλοί
δείκνυται τα αναγινωσκόμενα δεί μεν γαρ τα ειρωι- των αδικούντων ανέστειλαν όθεν τοϊς της πόλεως έδοξεν
κα συντόνω τη φωνή αναγινώσκειν και μη εκλελυμέ. επ ' αγαθώ γεγονέναι το εγχείρημα των κωμικών και ανα

νως τα δε βιωτικα τουτέστι μιμένους γυναίκας νέας ή ζητήσαντες αυτούς ήνάγκασαν και επί θεάτρου τούτο

γραίδας , ή οργιζομένους ή όσα πρέπει τους εναγομένοις3oποιείν : οι δε αιδούμενοι μάλλον δε Φοβούμενοι τρυγι
προσώποις · παρα Μενάνδρου , ή 'Αριστοφανει» η παρα περιχρίoντες αυτών τας όψεις , ούτως εισήεσαν · και έτι

τοις άλλοις κωμικούς εκ δε της προσωδίας την τέχνην· μάλλον έλεγχομένων των αδικούντων επί θεάτρου , ανο

ενταύθα κατακοινού ως προείρηται το , ορώμεν δεί εκ- χή των αδικιών εγίνετο της αιδούς έτι συνοικούσης της

δέξασθαι τίνα δε την τέχνην ορώμεν, του αναγινώσκοντος, ανδράσιν έδοξεν ούν της πόλεως το εγχείρημα καλών

εκ γαρ του παραφυλάττεσθαι " τόνους χρόνους πνεύματα υπάρχειν και λογίους άνδρας αυτό μετιέναι: πρώτον ούν

πάθη εν τω αναγινώσκειν, την τέχνην δρώμενα του αναγι- Σουσαρίων της της εμμέτρου κωμωδίας αρχηγοςεγένετο

νώσκοντος, εκ δε της διαστολής , τον περιεχόμενον νούν ου τα μεν δράματα, λήθη κατενενήθη δύο δε ή τρείς

δρώμεν αποδέδωκεν ενταύθα το , ορώμεν όπερ προείπο- ίαμβοι επι μνήμης Φέρονται εισί δε ουτοι· ακούεται

μεν επί των δύο λείπειν των προκειμένων διαστολή δε λέξεως : Σουσαρίων τάδε λέγει: υίος Φιλίσκου μεγαρόθεν

λέγεται η στιγμή η διαστέλλουσα και διαχωρίζουσα , ήθοτριποδίσκης κακον γυναίκες" αλλ' όμως και δημόται , ού
λέξεις από των επιφερομένων λέξεων, ή στοιχεία από κέστιν οικείν οικίαν · άνευ κακού αρχήν ούν δεξαμένου

στοιχείων. τον περιεχόμενον νούν δρώμεν. τον όντα και του πράγματος , πολλοί γεγόνασι κωμωδοί ελέγχοντες τους

εγκείμενον νούν εν τοις αναγινωσκομένοις δια στιγμής : κακώς βιoύντας , και τους ταϊς αδικίαις χαίροντας ανα
ως επί παραδείγματι είπεϊν το εστίν , άξιος ει μη το. β

νον (c) διαστείλας και διαχωρίσας μεταξύ δν τού έστι στέλλοντες τας αδίκους και καίρους αυτών πράξεις, και

και του άξιος προσκείμη ή τώ έστιν ή τω άξιος , ου ωφέλουν κοινή την πολιτειαν των Αθηναίων έπει δε το

ποιεί το λεγόμενον τους ακούουσι δήλον δύο γαρ τινα μέν παράνομον επικρατές ότι τα χερείονα νικά το δε

νοείται , ή το άξιος εστίν ο δείνα του δείνος , ή από καλόν δικαίας αΦίπταται τής των ανθρώπων πολιτείας,

της νήσου έστι της Νάξου ως προείρηται ούν ή τον ου μετα πολύν χρόνον οι άρχοντες Αθήνησιν ήρξαντο

προςνείμας τη δευτέρα λέξει και εις αυτό τον υποστίξας5οκφλύειν (Mic ) τους κωμικούς των φανερώς ούτω και όνο

τίποτε διαστείλης και την προτέρων λέξιν από του α' μαστί ελέγχειν τους αδικούντας αυτοί γαρ θέλοντες

προσφερόμενος σαφές ποιήσεις το λεγόμενον. ομοίως δε αδικείν και μη ελέγχεσθαι, τούτου χάριν επετίμων αυ

και το επί του έστιν ούς ή ότι νούς εστίν , ή ότι ούς τοίς· όθεν ώσπερ αινιγματωδώς και ου φανερώς ήλέγ
έστιν ειπων τα τρία τα διδάσκοντα ημάς καλώς αναγι- χοντο από των κωμικών· έτι δε και επί το πλείον προι

νώσκειν , υπόκρισιν τέχνην στιγμής διαλαμβάνει ούσης και κρατούσης της κακίας, εκωλυσθησαν του και

πρώτον περί της διαφοράς της υποκρίσεως , και φησιν, αινιγματωδώς ελέγχειν και υβρίζειν " τους κρατούντας

ένα την μεν τραγωδίαν ηρωικας αναγνώμεν. τραγωδία και άρχοντας της πόλεως διο και τρεις διαφορές έδοξεν

λέγεται , τα των τραγικών ποιήματα" ας Ευριπίδου και έχειν ή κωμωδία και η μεν , καλείται παλαιά ή εξ

Σοφοκλέους και Αισχύλου και των τοιούτων ( Haec et αρχής φανερώς ελέγχουσα η δε , μέση και αινιγματώ

ea quae deinceps in Cod . Γequuntur , edita funt aboδης ή δε, νέα μηδ' όλως τούτο ποιούσα' πλήν επί

Villoifono Anecd. Graec. Τom. ΙΙ. p. 178.) ... της δούλων ή ξένων και της μεν παλαιώς πολλοί γεγόνασιν

τόλεως (ine τους ... ηρώων • ... τού αμαρτάνειν . επίσημος δέ Κρατίνος ο και πραττόμενος μετέσχον δέ τι
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νος χρόνου της παλαιάς κωμωδίας, Εύπολις τε και 'Αρι- πόδας περιττευούσης συλλαβής και την πεντημιμεριδα το

στοφάνης , της δε μέσης , και αυτής μεν πολλοί γεγό- μην αποτερματιζούσης πάντως μικράς φύσει ούσης ή θέ.

ναι επίσημος δε Πλάτων τίς , ουχ ο φιλόσοφος" αλλ' σης το δεύτερον τμήμα , τους μεν δύο πόδας πάντως
ó

άτερός τις ομοίως κακείνου τα οράματα ου φαίνονται δακτύλους θέλει έχεις την δε τελευταίας συλλαβην,

της δε νέας, πολλοί ομοίως γεγόνασιν επίσημος δε Μέ- αδιάφορον τώ λόγω των μέτρων ως μεμαθηκαμεν : παν
νανδρος: δς άστρον εστι της νέας κωμωδίας ως μεθήκα- τος γαρ μέτρου , αδιάφορος εστίν η τελευταία συλλαβή :

μεν είρηται δε κωμωδία , οιονεί επί τω κώματι δή · τούτω ουν τω μέτρω , πολλοί ποιηταί τινα γεγραφήκασιν·

και γαρ περί τον καιρόν του ύπνου εφευρέθη κώμα άτινα επικαλείται επικήδειοι προς γαρ παραμυθίαν, του
γαρ ο ύπνος ή η των κωμιτών ωδή κώμαι γαρ λέγον. τετελευτηκότος των καλών τούτο μνημονεύοντες και των

ται οι μεζονες αγροί· ταύτην ουν την κωμωδίαν δει ανα-10συγγενών τούτου και φίλων τη παραινέση , την λύπης
γινώσκειν βιωτικώς τουτέστιν ως εν τω βίω μιμουμέ- ανέστελλον διο και ελέγεια λέγεται οιονεί ελεγεία , του

νους το παρεισάγον πρόσωπον και την εκείνου σχέσιν γ εκθλιβομένου παρά το ελεειν τον τελευτήσαντα και
αναματτομένους τα δε ελεγεια λιγυρώς. έλεγείον , έμ- ευλογεία , παρα το ευ λέγειν τον αποβιώσαντα ταύτα

μετρός τι στίχος " ελλείπων, ενι ποδι του ηρωικού στίχου : ουν τα ελεγεία , πως δεί αναγινώσκειν' λυγιρώς τουτ.
εις δύο (cf. Villoifoni Anecd. Graec. pag. 179. Τom. ΙΙ.) έστιν οξυφώνως η γαρ λύπη τη παρατροπή της φωνής
πενθημερείς τεμνόμενος· οίον νηίδες αι μούσης ουκ εγέ- εκ του παρακλαυθμού , οξυτονά τινα παρεισάγει. το δε
νοντο φίλοι' ού το μεν πρώτον τμήμα , αδισφόρος και έπος , εντόνως έπος λέγεται , πως στίχος ιαμβικός και
σπονδείον" και δάκτυλον δέχεται της δε μετα τους δύο τροχαϊκός και απαπαιστικός και δακτυλικός.

-



***

CRAMMATICA DESCRIPTA OPERA BIRNBAVMII BAMBERGENSIS (BAVARI) EX*** ( )

CODICE LIB . BARONIS SCHELLERSHEIMII. QVI CODEX HESIODVM , THEOCRITVM

ET DIONYSIVM DE SITV ORBIS HABET.

Μέλλονταςημάς περί προσωδιών και στοιχειων και συλ- γέν προς τον θεόν αγάπη αύτη εστίν αληθής σοφία 1).
λαβών και λέξεων διδάξαι, έτι τε και περί των οκτώ Προσωδία τοίνυν εστίν , ως ο πολυμαθής φησίν Ηρωδια

μερών του λόγου , αναγκαίον εστί πρώτον περί προσδιών νος 5) ποια τάσις εγγραμμάτου φωνής υγιούσης, κατά το

ειπείν , είτα και περί των οκτώ μερών του λόγου διαλα- επαγγελτικόν της λέξεως εκφερομένη , μετα τινός των
βεϊν . δεί τοίνυν τον ορισμός της προσωδίας ειπείν ώς- συνεζευγμένων περί μίαν συλλαβην, ή κατα συνήθειαν

περ και γραμματικής αρχόμενοι τον ορισμόν 1) πρώτον διαλέκτου ομολογουμένην, ή κατά τον αναλογητικών όρον

εμάθομεν ότι γραμματική εστιν εμπειρία των παρα και λόγον , όθεν συνίσταται ο ορισμόςκαι από γένους, και:

ποιηταίς τε και συγγραφεύσιν ως επί το πολυ λεγομένων. συστατικών διαφορών , ώσπερ κανταύθα. το μεν ποια

Ομοίως δε και ρητορικής αρχόμενοι τον ορισμόν πρώτον τάσις αντί γένους έστι, και γαρ καθολική εστιν η τάσις.

εμάθομεν , ότι "Ρητορική εστι δύναμις τεχνική πιθανούταλέγεται γαρ επι χειρος , και ποδών , και λίθων , και

λόγου , εν *) πράγματι πολιτικό τέλος έχουσα το πιθα- ξύλων , και άλλων πολλών. το δε έγγραμμάτου και τα

νως ειπείν, κατά το ενδεχόμενον. ωσαύτως και Φιλοσο- λοιπα αντί συστατικών διαφορών. τι εστι ποια τάσις,

φίας αρχόμενοι τον ορισμόν έμαθομεν ότι φιλοσοφία και ποίον τίνα ήχον δηλούσα των τόνωνκαι η οξύτονον ή

έστι γνώσις των όντων, ή 2) όντα εστι , τουτέστι γνώ- παροξύτονον , ή προπαροξύτονον. ήγουν επιτεταμένον,

σις τής των όντων φύσεως. ή Φιλοσοφία εστί γνώσις ανειμένον , και μέσον. Διατί είπεν έγγραμμάτου Φωνής ;

θείων τε και ανθρωπίνων πραγμάτων, τουτέστιν ορα- Διότι των φωνών αι μεν εισίν εγγράμματοι και σημαν
των τε και αορατών ή Φιλοσοφία εστί μελετη θανάτου τικαί , οίον άνθρωπος, αι δε έγγράμματοι και ασημαντι

του τε προαιρετικού και του φυσικού , η φιλοσοφία εστιν και , οίον κνάξ βλίτηρι. έστι δε και τούτων εκατέρα

ομοίωσις θεώ κατά το δυνατόν ανθρώπω , ομοιούμεθα δε διττή ή γαρ σημαντική εστιν , ή ασήμαντος , και αναρ

θεώ κατα το σοφών, ήτοι την του αγαθού γνώσιν την20θρος μεν σημαντική , ως και του κυνός υλακή σημαίνει

αληθή, και κατά το δίκαιον , ό εστι το τού ίσου διανε- γαρ παρουσίαν τινός επιδημήσαντος. 'Αναρθρος δε ασή" .

μητικών και απροσαπολήπτoν εν κρίσει και κατα το καντος , ως ο εκ λίθων ήχος γινόμενος. " Έναρθρος δε

όσιον δε το υπέρ το δίκαιον ήτοι το αγαθόν, το ευεργε- ασήμαντος , ως το σκινδαψός , βλίτηρι και έτερα. 'Έναρ
τείν τους αυτον αδικούντας. η Φιλοσοφία εστί τέχνη θρος δε σημαντική , ως ύδωρ , θάλασσα, και όσοι κατα

τεχνών , και επιστήμη επιστημών. δι' αυτής γαρ πάσα πραγμάτων Φωκαι τίθενται, Δια τι είπες υγιούσης ;

τέχνη εύρηται , και πάσα επιστήμη. η φιλοσοφία αυθίς ήγουν σημαινούσης τι. Οίον πεποιημένον φησι τάσις ουκ

εστι φιλία σοφίας , σοφία δε αληθής ο θεός έστι , η οφείλει , ως έτυχεν , εκφέρεσθαι , αλλα παντα υγιώς

9

.

1) cf. Villoiſoni Anecdd. gr. p. 102. 103. (Creuser.) s) agoowdlas, quem ex cod. Marc. edidit Villoiſonus in Anecdois.

V in cod. pici. p. 137, a, lin. 7. Sup. 3 ) ή p . ead. lia . grr. T. II. p . 103. qui liber cum his conferri debet. ( Creuz. }

10, Sup. 4 ) Haec eadem leguntur in Porphyrü libello wegd 5 ) Non leguntus is Porphyrio. (Creus.)
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και ορθώς , και κατα το επαγγελτικόν της λέξεως , ήγουν αίτινες αναλογώτεραί εισιν ες και εκ λεγόμεναι το σω

κατα την σημασίαν της λέξεως. οίον το αγνός ει μεν μέγα , διατί; τα παρα τον ωδην γινόμενα άπαντα δια

σημαίνει τον καθαρόν , οξύνεται ,και οξύνεται, ει δε την βοτάνην, του ο μεγάλου γράφεται οίον ύμνωδία , τραγωδία, ψαλ

παροξύνεται. πάλιν το αργός: ει μεν σημαίνει τον δά- μωδία , προσωδία , και τα όμοια και τα δε παρά την οδον,

θυμον , οξύνεται , ει δε βαρύνεται, όνομα πόλεως , και δια του και μικρού , οίον ευοδία , η καλή οδος , κακοδία ή

κυνός , και ανδρός. Πρέπει ούν φησί , την ποιαν ταύτην κακή οδός. ευωδία δε η μυρωδία , και δυσωδία , η οσμή ,

τάσιν την εγγράμματος , την σημαίνουσάν τι , ως η ση- μεγάλα. το δι , 7 , διατί; τα δια του ,, ία και παροξύτονα

μασία της λέξεως απαιτεί , εκφέρεσθαι , και μη βουλο- θηλυκα δια του και γράφεται , οον κοιλία , καρδία , σωτη

μένω σοι το αργος την πόλιν ειπείν , αργος η τάσις απο- ρία , αδοκία , πελαγία , προσωδία , πλην του θεία , χρεία ,

δοθήτω , αλλα κατα την σημασίας της λέξεως. το δέχομνεία , υγεία , και σιτοδεία . σιτοδεία δε ί. το τι βραχύ ,

μετα τινος των συνεζευγμένων τούτο Φησί : επεί συνεζευ- και το α μακρόν. Διατί; τα δια του τα παροξύτονα θη
γμένα λέγονται τα στοιχείακαι συμπλεκομένων γαρ αι συλ- λυκα , το μόνο παραληγόμενα εκτείνουσι το α , και

λαβαι , και αι λέξεις γίνονται , ουκ έστι δε συλλαβη συστέλλουσι τοι. πόσαι προσωδίαι ; δέκα , οξεία , βα.

κατα τους παλαίους των γραμματικών μη επιδεχομένη ρεία , περισπωμένη, μακρα , βραχεία, δασεία , ψιλή ,

τόνον , πρέπει, φησί , μήτε τόνον χωρίς χρόνου ευρί- απόστροφος , υφέν , και υποδιαστολή , πόσαι κυρίως προς

σκεσθαι, μήτε χρόνον χωρίς τόνου , αλλ' ού πνεύμα πά- αδίαι; επτα , η γαρ απόστροφος , η υφές, και η υπο

λιν' αυτό καθ' αυτό εκφέρεσθαι, αλλ' ή μετά τινος χρό, διαστολή ούκ είσι κυρίως προσωδίαι, άλλα καταχρηστιή

νου , ή μέσος χρόνου και τόνου. ώσπερ και ο τόνος , ή κώς. εις πόσα διαιρούνται αι δέκα προσωδίαι; εις τέσ

μετα χρόνου μόνου ευρίσκεται , η μετα χρόνου και πνεύ σαρα. εις τόνους , εις χρόνους , εις πνεύματα , και εις
ματος. έπει λέγονται συνεζευγμένα κατά τινα ού ταχοπάθη. και διατί διαιρούνται είς τέσσαρα , διότι και το

στοιχεία μόνον , αλλα και οι τόνοι , και οι χρόνοι. Οίον τέταρτος αριθμός γεννητικός έστι του δεκάτου. και πως

το ήλιος όνομα έχει και μακρον χρόνον το μεν, και εστί γεννητικός και μετρείς γαρ από του πρώτου έως του
πνεύμα το δασύ , και τόνον την οξείαν· ίδου , και πνεύ- τετάρτου , και τελειούται ο δέκατος αριθμός. και πως

μα , και τόνος και χρόνος. το δε η κατα συνήθειαν δια- μετρείςκαι μία και δύο τρείς, δις τρεϊ εε , μεθ' ών τέσ.
λέκτου ομολογουμένην , ή κατα τον αναλογητικών όρων και σαρες , και ιδου δέκα . πόσοι τόνοι ; τρείς , οξύς , βαρύς ,

λόγον είπεν τους τρόπους διδάσκει , καθ' ούς αι προσωδίαι περισπώμενος. και διατί είσι τρείς τόνοι: διότι και τρείς
εκφέρονται. και γαρ φησιν , ή κατά διάλεκτον προάγον- τροποι είσι των τεινόντων εαυτους προς δρομόν · ει γαρ
ται , η κατα αναλογίαν. Αναλογίαν δέ φημι την των ορθώς τις τρέχει , μιμείται την οξείαν , ει δε συνκεκυ
ομοίων παράθεσιν , οίον το μεν ομοίος κατά αναλογίαν φως, μιμείται την βαρείαν , ει δε ηνιοχευτικώς , μιμεί

εκφέρεταικαι τα γαρ δια του οίου άπαντα περισπώμεν.30ται την περισπωμένην· πόσοι τόνοι κυρίως ; δύο , η οξεία,
οίον έτεροϊος, παντοίος, γελοίος. δια τούτο και Ομηρος και η περισπωμένη. η γαρ βαρεία συλλαβικός τόνος

τη αναλογία χρησάμενος έφη: ας αλεί τον ομοίον άγει έστι, και ου κυρίως. Τι εστί τόνος ; επίτασις, ή άνε
θεος ες τον ομοϊόν. Ο δ' 'Αττικοί όμοιος λέγουσι. και σις , η μεσότης συλλαβών , ευφωνίαν έχουσα. πόθεν το .

πάλιν ημείς αναλόγως τρόπαιον λέγομεν, ως έλαιον , σπή- νος , παρά το τείνειν την φωνήν· τι εστίν οξεία και ποιό
λειον. οι δ' Αττικοί τροπαίον. και το Αχιλλεύς , και της συλλαβής τεταμένον έχουσα φθόγγον . πόθεν ωνό

Πηλεύς , και τα ομοία ημείς μεν οξύνομεν, οι δ' Αιολείς μασται οξεία ; εκ μεταφοράς των οξέων δοράτων , η δια
βαρύνουσιν. Ούτω και το ειρκτή , οι μεν Αττικοί δασύ- το τους οξείας ήλους μιμείσθαι. τι εστί βαρεία και ποιότης

νουσιν, ημείς δε ψιλούμεν. και το Απόλλων ημείς μεν συλλαβης, ύφειμένον έχουσα φθόγγον. πόθεν ωνόμασται
αναλόγως το & συστέλλομεν , οι δ' Αττικοί εκτείνουσιν . βαρεία: έκ μεταφοράς των τα φορτικα βασταζόντων,
ως το '"Απόλλων ανακτι , τον ηύκομος τέκε Λητώ.4 και ευθείαν τρίβον ανυόντων. τι εστί περισπωμένη; ποι

Ιστέον δε ότι ου τους τόνους μόνον, αρίσατο , και του- ότης συλλαβής κεκλεσμένον έχουσα Φθόγγον. πόθεν
τους προσωδίας εκάλεσεν, ώς τισιν έδοξε πλανηθείσιν εκ ωνόμασται περισπωμένη ; εκ του περιεσπάσθαι , ήγουν
του είπείν ποια τάσις, αλλά και τους χρόνους , καιτα περικεκλάσθαι δια τηνεξ οξείας και βαρείας συναίρεσιν.

πνεύματα. και γαρ και οι χρόνοι τάσιν έχουσι, καθ' ο πόσοι τόποι της οξείας; τρείς, οξύτονος, παροξύτονες,ο μεν εκτείνεται, ο δε συστέλλεται. και τα πνεύματα δε , και προπαροξύτονος. τι εστίν οξύτονον : το έτι τέλους

έπει το μεν εκ του θώρακος πρόεισιν επιτεταμένον, το έχoν την οξείαν. οον · καλός, σοφός, δυνατός τι εστί·

δε εξ άκρων των χειλέων συνεσταλμένον. και άλλως εί- παροξύτονον, το προ μιας συλλαβής του τέλους έχουν την

ρηται ο της προσωδίας όρος προσωδία εστί τόνος , προς οξείαν, οίον λόγος , βίος. τι εστί προπαροξύτονον, το.

δν αδομεν , και την Φωνήν ευρυτέραν ποιούμεν , ή τόνος προ δύο συλλαβών του τέλους έχουν την οξείαν. γρηγό

φωνής κατα διαλεκτον , ή κατά αναλογίαν κατορθουμε-50ριος, βασίλειος. όσοι τόποι της περισπωμένης και δύο , πε.

νος , ή το εν τη εκφωνήσει γινόμενου κρούμα. Ποσαχώς ρισπωμενος , και προπερισπώμενος. τι εστί περισπώμε

αι προσωδίαι ; τριχώς , προσανδία και ο τόνος , προσωδία νον ; το επί τέλους έχουν την περισπωμένην. οίον Θεμιάς,

και η χειρονομία , προσωδία και η του οργάνου φωνή. Λουκάς : τι εστί προπερισπώμενον; το προ μιας συλλα

πόθεν προσδίαι , παρά την προς πρόθεσιν και του ωδή βης του τέλους έχουν την περισταμένην. οίον κήπος, δη

το δε ώδη παρα το αείδω, το έμμελώς λέγω ποιητικόν μας. Πόσοι χρόνοις δύο, μικρός και βραχύς. διατί λέ
και εξ αυτών όνομα αοιδής : ποιητικών και αυτό , και γονται χρόνοικαι δια το εν εκτάσει και συστολή παραλαμ

κράσει του & ο μικρού εις ω μέγα αδη , κι εξ αυτού βάνεσθαι. και διατί εισί δύο χρόνοι ; διότι και τα αν.

ωδία και προσωδία. πόθεν ετυμολογείται προσωδία και θρώπω δυο χρόνοι παρέπονται και μεν εις πολυχρόνιος,

παρα το προτάσεις και αρμόζειν τη υποκειμένη λέξει , ή, ο δε έτερος ολιγοχρόνιος. και άλλως· διατί είσι δύο χρό

παρα το προς αυτήν αδεσθαι τα ποιήματα , ωδας γαρ οίβονοι ; διότι πάν φωνήεν ή ένα χρόνον επιδέχεται , ή δύο,

παλαιοί τα ποιήματα εκάλουν. το προ μικρόν , διατί; ουδέποτε δε πλείονα . τι εστί μακρος χρόνος ; σημείωσις

πάσα πρόθεσις βραχυκαταληκτεί , πλην της είς , και έξ , εκτεινομένου φωνήεντος. τι εστί' βραχύς χρόνος ; ση
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μείωσις συστελλομένου φωνήεντος. Πόσα πνεύματα και δύο, θρωπος επίσταται , την δε πρακτικής και τινα των αλό-.

η δασεία, και η ψιλή. τι εστί. δασεία και ποιότης συλλα- γων ζώων. τις καλείται λογικός και όστις μετα λόγου πράτ.

βής , καθ' ήν εκ βάθους το πνεύμα προφέρεται , και τις καλείται πρακτικός και όστις μετα των λοιπών

άλλως , ποιότης συλλαβής τρέπουσα τα ψιλά σύμφωνα μερών του σώματος και της χειρος πράττει. Ποΐαι λέ

εις δασέα εν τη συνθέσει. έστι δε το πνεύμα λίαν ορ- γονται λογικαί τέχναι; Η γραμματική , η ρητορική, και η

οιητικόν. πόθεν δασείακαι παρά το δά επιτατικόν μόριον, ιατρική. ποΐαι λέγονται πρακτικαί ; ή τεκτονική ,η χαλ
και του σθέσω την ορμήν *) . τι εστί ψιλή και ποιότης συλ. κευτική , και πάσαι , αι χειρωνακτικαί και βάναυσοι . Τ !

λαβής , καθ' ήν άκροις τοις χείλεσι το πνεύμα προφέ- εστί γραμματική και τέχνη θεωρητική και πρακτική το ευ

ρεται. πόθεν ψιλή και παρά το βήμα το λεπτύνω, γράφειν διδάσκουσα ημάς . Ου γαρ πάς ο γράφων ή ο

εξ ου και ψιλόν τον στρατιώτην λέγομεν τον άοπλον και τοαναγινώσκων λέγεται γραμματικός , αλλ' και τον κανόνα και
γυμνόν· ή ότε λεπτώς και αμαυρώς ηχεί το πνεύμα . τον όρον αποδιδούς. και άλλως · γραμματική εστιν εμπει

Πόθεν ωνόμασται απόστροφος; εξ αυτής της θέσεως: ρία των παρα ποιηταίς τε και συγγραφεύσιν ως επί το

επί τα έσω γαρ νεύει, και επί τας στρεφομένας λέξεις πολυ λεγομένων. τι εστίν εμπειρίακαι η άλογος τριβή , και

τίθεται. Πόσα πάθη, τρία . 'Ατόστροφος , υφές, και η λογική γνώσις. τί ούν η γραμματική αλογός έστιν ;

υποδιαστολή. Διατί λέγονται πάθη; δια το εν ταις πα- ουχί , αλλ'ενταύθα καταχρηστικώς είπεν αντί του γνώ

θητικούς λέξεσι τίθεσθαι. Τί εστί πάθος ; Φωνής πε- σις . Tίνες λέγονται ποιηταί, οι τα έμμετρα γράψαντες.

πονθύας σημείον , τα ηνωμένα και διακεχωρισμένα διακρί: Τίνες λέγονται συγγραφείςκαι οι τα εφ' εαυτών γεγονότα

νον. Τι εστίν απόστροφος και σημείον εκθλίψεως φωνήεν- συγγραψάμενοι. Τιεστί γραμματικόςκαι επιστήμων λέξεων

τος ή Φωνηέντων· οίον ως έφατ' ευχόμενος. Και ή ειδήμων. πόθεν γραμματικήκαι παρά το γράμμα, 3 δη
βούλομ' εγω λαόν σόον έμμεναι. Αντί πόσων φωνηέντων2oλoί το ποίημα , γίνεται γραμματικός , και γραμματική, ώς.

τίθεται η απόστροφος και αντί τεσσάρων· αντί του α , αν- περ παρα το πράγμα γίνεται πραγματικός και πραγματι-,

τι του ε , αντί του ι , και αντί τουκαι αντί του ο , του μικρού. Αντί κή. Τι εστί γραμματικής τέχνη λογική, περί τα οκτώ
του α · ως το άρα ούτος - άρ' ούτος. Αντί του ε · , ως μέρη τα λόγου καταγινομένη. πόθεν γράμμα και παρά το

ούτε είδον - ούτ' είδον. Αντί του ι , ως το ουχί ούτως- γράφω , γράψω , γέγραφα , γέγραμμαι , γράμμα. πόσα

ουχ ούτως , και αντί του ο μικρού » ως το άλλο εμόν- σημαίνει γράμμα και επτά. γράμμα, ο τόνος , γράμμα και

άλλ' εμόν. Τι εστίν υφέςκαι σημείον συναφείας δύο λέ- χαρακτήρ , γράμμα η επιστολή , γράμμα το σύγγραμμα ,

ξεων συγκειμένων ή παρακειμένων. Πόθεν υφέν ; παρα γράμμια το ψήφισμα , γράμμα το ζωγράφισμα , γράμμα

την υπό πρόθεσιν, και του έν , ή υπό έν δύο λέξεις συν- και αυτό το γράμμα. πόσα είδη της γραμματικήςκαι δύο,, ;
άγουσα : οίον αρχίφωτος , και αρηίφιλος. Τι εστίν αναγνωστικών , εξηγητικόν διορθωτικών και κριτικόν,

υποδιαστολής σημείον διαστάσεως γράμματος αμφιβαλλο-3οπόσα όργανα φωνητικά και τρία , γλώσσα, οδόντες και χει

μένου περί την σύνταξιν· οίον έστιν, ούς ήγουν υπάρ- λη. τι το τέλος της γραμματικής και το μηδέποτε αμαρ

χει ωτίου εις γαρ το έστιν υποδιαστολή τίθεται, ένα τάνειν περί μίαν λέξιν , μήτε περίπλείονας το γαρ:

μη συντεθή το καινα μετα το ους , και νοηθή , ότι περί βαρβαρισμός το δε τε

νούς εστί. Ούτω και έστιν, άξιος εις το ,, ν τίθεται οι πλείονας σολοικισμός.. τι εστί βαρβαρισμός ; λέξις πε

υποδιαστολή, ίνα μη νοηθή , ότι ναξιός έστιν , ήγουν από ρι τα στοιχεία ή τας προσωδίας ημαρτημένη. Τι εστι

Νάξου της νήσου, αλλά άξιος. πόθεν υποδιαστολή και πα
σολοικισμός ; και του σώου λόγου αικισμός , ήγουν η ύβρις.

ρα την υπό πρόθεσιν, και του διαστέλλω ,το διαχωρίζω, τι διαφέρει και βαρβαρισμός του σολοικισμού , Διαφέρει
η διαστέλλουσα , και διαχωρίζουσα τας λέξεις απ' αλλή- ότι ο μεν βαρβαρισμός εν λέξει γίνεται , ο δε σολοικισμός
λων. Τι διαφέρει η διαστολή της υφάν;διαφέρει , ότι η εν λόγω. Και άλλως τι εστί βαρβαρισμός; διαμαρτία
μεν διαστολή τα δοκούντα ηνώσθαι,διαιρεϊ , ηδε υφές4οπερί λέξιν, η κατα στοιχείων, η κατα προσωδίαν. Κατά
τα δοκούντα διαιρεΐσθαι , συνάπτει. Τι εστί τέχνης με- πόσους τρόπους γίνεται ο βαρβαρισμός; κατα τέσσαρας"

θοδος ενεργούσα τω βίω το συμφέρον και άλλως ' κτή- κατα εναλλαγών στοιχείου , κατα πλεονασμόν , κατα έν.

μα τιμιότατον , και κατά πολύ χρήσιμύτατον , πάσιν αν- δειαν , και κατά προσωδίαν. τι εστί σολοικισμόςκαι η κα

θρώποις , τοίς εν τώ βίω» και άλλως. σύστημα εκ κατα- τάλληλος συμπλοκή των λέξεων. κατά πόσες τρόπους
λήψεων εγγεγυμνασμένον προς το τέλος , εύχρηστος των γίνεται ο σολοικισμός και κατα ια. κατα πλεονασμον λέ

εν τω βία . τί έστιν εκ καταλήψεων και το εξ εφευρέσεων. ξεων , κατά ένδειαν , κατα εναλλαγών , κατα γένος , κατα

ου γαρ αθρόως αι τέχναι εύρηνται. 'Αλλ' άλλος άλλο τι είδος, κατά αριθμόν ,κατα πρόσωπον , κατα χρόνον , κα
εύρεν , ο μεν πρίονας ο δε το εις κάλλος αποξέειν τα ξύ- τα διάθεσιν , κατα έγκλισιν , καικατά σχήμα. πόσα

λα , και ταύτα πάντα ομού συνελθόντα απετέλεσαν την 2 ) γλώσσακαι το τού λόγου όργανον , και από τού.

τέχνην. τί εστίν εγγεγυμνασμένον , οιονεί το φανερον50τε τους λόγους ως πολύγλωσσον λέγομεν τον πολυλό

και δεδοκιμασμένον. Πόθεν Τέχνη και παρά το τεύχω, το γον , την διάλεκτον , και την των εθνών ενηλλαγμένης

κατασκεύαζω γίγνεται τευχάνη , και εν συγκοπή τέχνη. ομιλίαν3 ).
τι εστί διάλεκτος ; ιδίωμα γλώττης. πόσαι

και άλλως παρά το έχω , και το νούς· έχονόη και ένα διάλεκτοικαι πέντε Ιας, Ατθις, Δωρίς , Αιολίς και κοινή.

συγκοπή πλεονασμό του τ τέχνη. ποσαχώς η τέχνη και δι- και ' Ατθίς μεν εκλήθηαπο Ατθίδος της Κραναού θυγα

χώς , λογική και πρακτική. τι διαφέρειη λογική της τρός . Δωρίς δε από Δώρου του έλληνος. Ίας δε από "Ιω

πρακτικής και διαφέρει , ότι την μεν λογικούν μόνος ο αν . νος του σκύλου *), και Kρεούσης της Ερεχθέως θυγατρός

.

1. cf. cod. p. 139, a. inde a lin . 6. inf.

μαίνει ) pict. in Cod. p . 140 , b , lin . 4. Γup.

ETYMOLOG . T. II.

( ση- Grammaticus Meerm . p . 642. ed. Schaefero et relegg. Excerpta

praeſertim ex Cod . Auguſt. p . 667. ibid. (Creuz .)

3 ) Conf. Koen. ad Gregor . p . 10. Schaef. ( Creuz.)

4 ) cf.

>

Vv
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κοινή δε η εκ τεσσάρων συνισταμένη. έχει δέ γκάστη και διατου και προσφέρεται. νύμφαι νυμφάων, θυρίων,
διάλεκτος οικείον ιδίωμα " η Ατθίς τρέπει το σπή μεν μελισσάων , έρχομενάων , πυλάων , και τα όμοια. συγκο

εις τ , πη δε εις το ξ . την γαρ θάλασσαν θάλατταν παι Αίολέων εισίν ίδιαι. Γίγνονται δε κατά το μέσον .

λέγει, και το τεύτλον τεύτλον. την συμφοράν ξυμφο- (oίoν ώρσεν αντί του ωρούσης , και ώρμησεν.) 3) προσθέ

ράν, και τον σύμβουλον ξύμβουλον . τρέπει δε εις το ξ σεις της θα συλλαβής επί των υποτακτικών σημάτων και
επί της συν προθέσεως και μόνης. τας εις και είς " πλη- προσώπων είς σ ληγόντων Αίολέων εισί . είπησθα αντι

θυντικας ευθείας από των εις εύς αρσενικών γινομένας του είπης , και είδησθα αντι του εύδης. προσθέσεις

δια του ή προφέρεται. οίον γονείς , γονής , βασιλείς , βα- του ε εν τω ν επιφερομένου Φωνήεντος Αιολέων εισί.

σιλής. τα εις αος λήγοντα αρσενικά προπαροξύτονα , η χεύσαντες αντί του χύσαντες. - τα εις αις μονοσύλ.

οξύτονα για το έως προσφερόνται. Οιον Μενέλαος Με-τολαβα ονόματα διαιρεί. παίς , δείς αντί τg παις και

νέλεως. λαός. λεώς. το ταϊς λέξεσι προστίθησιν. δαΐς. τα ω αντί του ού διφθόγγου χρήται. Μώσα αν

οίον νυνί , τουτωνί, πρινί , ουτωσί. ημείς δε τούτο, ούτως, τι του μούσα, λειπώσαι αντί του λειπούσαι. τουτων αντι

πρίν . τα εις εύς ονόματα δια του εως επί γενικής έκφέ. του ο στοιχείου χρήται το όμοιον ύμοιον λέγει .

ρεται. οίον 'Αριστεύς Αριστέως, Πηλεύς, Πηλέως. Αι ή αντί του ει διφθόγγου κρηται· ελθών γαρ λέγει.

συναλριφαι 'Αττικών εισίν ίδιαι. οίον τουμόν αντί του το τα αμετάβολα διπλασιάζει:τα αμετάβολα διπλασιάζει εγείρω εγέρρω , εγείνατο

εμόν. "Έρχομ' έχων , αντί του έρχομαι έχων. Αι εξαι- έγέννετο, πενθήσης πενθέσσης , τόσον τόσσον , τοσούτον
ρέσεις του των Αττικών εισίν διαι, και Δωριέων , και τοσσούτον, το όπη αντί του όππεα , ( κοινόνια ) 3). Η
Αίολέων. έτάρων αντί του εταίρων. ες χρήσης , αντί γαρ κοινή τα αναφορικα διπλασιάζει. οίον οποίος, όπ.

του εις χρύσης. Αι παραλήψεις των κλητικών ( τινών ποίος , όσος όσσος τω π αντί μ χρήται. όππατα όμ

και) ) ονομαστικών Αττικών εισίν ίδιαι : νεφεληγερέτα2οματα λέγει. της Β 5) συζυγίας των περισπωμένων το
Ζευς , αντί του νεφεληγερέτης, και ιππότα Νέστωρ αντί ι ανεκφώνητον δν παρά ταϊς άλλαις διαλέκτοις εκφωνεί

του ιππότης , και ευρύοπα Ζευς αντί του ευρυόπης : οίον οίον βοάεις βοαείς . τας κλητικας των εις ω ληγέντων

αι ευθείαι αντί κλητικών , και αι κλητικαι αντί ευθει- ενικών συστέλλει. χελιδων , χελιδόν. μακεδων μακεδόν.
ων. τούτο δε μόνον αθηναϊον το σχήμα. Αι παραλήψεις

των γενικών πληθυντικών πτώσεωναντί γενικών Αττι: "Απoλλον 2) της αϊ διφθόγγου το 1 εκβάλλει , όταν, δ
κών εισίν οίον Μήτεσυ τώνδ' αγαθός περ εων απο- αυτή μη επιφέρηται, σύμφωνον. OTον 'Αλκαίος 'Αλ .

αίρεoν κούρην , αντί του τούτου. 'Αεί παθητικούς βήμα. κάος.

σιν αντί των ενεργητικών χρήται , οίον γράφομαι αντί:
του γράφω , ποιούμαι αντί του ποιώ. ποιείσθων και νο

είσθων λέγει αντί του ποιείτωσαν και νοείτωσαν . Τα30
Δωρίς το α αντί του η κέχρηται, τον γαρ ήλιον

είς ως επιρρήματα αντί μεσότητος εις τον περατού. Οιονάλιον λέγει, και την ημέραν αμέραν, και την μητέρα

καλάς , καλόν. 'Ονόμασιν αντί επιβόημάτων χρήται. οίον ματέρα και τα τοιαύτα. τώ & αντί του ω χρήται επί

δέον , πρέπον αντί του δεόντως , πρεπόντως. Τας εις ες
των γενικών πτώσεων. Μουσών λέγει , και θυρών , και

θεαν αντί του Μουσών και θυρών και θεων . τας είς

ληγούσας ευθείας των ) εις ους περατού. οίον μεί. ουςληγούσας γενικώς από των ειςής ευθείων γινομένας
εις εύς τρέπει" οίον διογενείς αντί του διογενούς. τα

ζους, χείρους , καλλίους , αντί του μείζονες , χειρονες, και στοιχείου αντί του συ διφθόγγου χρήται.ω
καλλίονες. ταΐς συναλοιφαΐς; 2! ατά κόρον χρήται. το μούσας μώσας λέγει . τω ή στοιχείου αντί της εί διφ

γαρ ιμάτιον θοιμάτιον λέγει , και το έλαιον τούλαιον. το θόγγου χρήται. ως, όταν λέγη δήν, αντί του ιδεών.
σ αντί του ο χρήται. το γαρ θάρρος θάρσος , θαρρα- σ αντί του 9 χρήται, τούς γαρ θεούς σεούς λέγει.7)

λέον θαρσαλέον , και το άρρην άρσην τη ου χρήται, ως των λέξεων και αεί το ι υπεξαιρείται. λαβα γάρ και ελ

όταν λέγη τούνδυμα , τούγκλημα , τούτος αντί του το 9ά αντί του λαβείν και ελθείν λέγει. διπλασιασμούς των

ένδυμα , το έγκλημα, το έπος . Ευθείαις αντί κλητικών αυτών συμφώνων χρήται. Οον όττι, και οππόθι και

χρήται: ώ φίλος αντί τε ώ φίλε . Υπερθετική αντί όσσον. και η Αιολίς δε χρήται τούτοις. Έκτάσεις των

των συγκριτικών πολλάκις κέχρηται, αντί ειπείν θηρίου- διχρόνων στοιχείων διαι της Δωρίδος. οίον Τσος εν βρα

δέστερος πάντων , θηριωδέστατος λέγει. Τα η αντί του και χεία συλλάβη . 'Αποκοπαι Δωριέων εισίν διαι , γίνονταιτω .
κέχρηται. τρέπει γαρ το ε εις η ας όταν λέγη ηδυνά- δε κατά το τέλος. δω αντί του δωμα . Προσθέσεις

μην, ήβουλόμην. το β το ρ προσνέμει, ήγουν προσφέ- της και με " " συλλάβης επί των ( παρ' ημίν) 8) εις ναι
ρει , όταν το ρ επιφέρηται κ , ή τ , ή δ. οίον βρυτηρ ληγόντων αι παρ' εμφάτων δημάτων Δωριέων εισίν.
αντί του δυτήρ. βράκος αντί του ράκος , βρόδον αντί του . Οΐου βήμεναι αντί του βήναι.soOToν βήμεναι αντί του βήναι . Εξαιρέσεις του ο και
ρόδον. των πλαγίων πτώσεων ενικών Δωριέων εισίν οίον παριος

Αιολις τας απο τών εις α ευθείων γενικας διαιρεί ,

τας γαρ

50

)

lin . 3. inf.

vlt .

6 ) ita pict. in cod . pag. 141, 4.
lin .

7 ) C. Gramm . Leidens. pag. 634. ed . Schaef.
1) τις . .) p. ,in cod. pict .) p. 340 , b. lin . 9. inf. 2)

ita pict . in cod . p. 1 , 4 , lin . 2. Γup . 3) ? Cf. cod. p .

141 , 4 , lin . 12. inf . 4) (κοινόν Β' (κοινόν έστιν) pict .

in cod. ) p . 141 , 4, lin . 5, inf . 5) β ) cod. p . 111. 2)

8) ( α.tudying pict. in cod .) pag.11 , b. lin. 13.way
. ) , .

ſup .
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των
δε θρούς εκκλήροςώρεσεν) αντί του πάριδος. Ομοίως λέξεων : Ίωνεςεξαιρούνται το πολλάκις,το γαρ1 “ οι

και το κέραος αντί του κέρατος. δείξω δέξω λέγουσι , και την απόδειξιν απόδε ξιν.

Iας τα είς ας λήγοντα ονόματα εις ης τρέπει , εαν μετοχών τας παθητικές τας εις ος ληγούσας διαιρούσιν

μη ώσι δώρια2). Οΐον έρμη , ερμείης.” σωσίας , σωσίης, οι Ίωνες ,οίον λυπούμενος λυπεόμενος. τας εις ων λη
.

"

ταύτα γαρ οι Ίωνες τρέπουσιν, ότανμήή τετραμμένον γέσας μετοχές από της πρώτης συζυγίας τωνπερισπω
εκ Διοριέων ως είρηται. Ερμείας Ερμείης, ουδέ γάρ οι μένων γινομένας, αν το επι δευτέρου προσώπου προς“

,

Δωρίειςεκτρέπουσιν αυτά. παν εις
ηςλήγον ούη γενική τακτικόν εις ει δίφθογγον λήγει, διαιρούσινοιΊωνες.

Οίον Φρονών Φρονέων.
περατούται εις ου παρ' αυτούς εις εω λήγει. οίον Πέρσης

νόει γαρ και τα απ' αυτών δή

Πέρσεων, Ξέρξης Ξέρξεω, Πηληιάδης Πηλητάδεων. τα εις ματα διαιρεϊ, ου γαρ θέλει διαιρείσθαι. τα γαρ της

ης αρσενικά ,ών η γενική εις δυς, δια το έος προφέρετοδευτέρας συζυγίας φεύγουσιτηνδιαίρεσιν, πλην όμως α

ται οίον Δημοσθένης Δημοσθένεος , αμαθής άμιαθέος· διαιρεί σπανίως & έστι διαιρεί των ρημάτων της συν
την δε αιτιατικήν εις εα ποιείται . Δημοσθένεια, αμαθέα. θέσεις δια ψιλών συμφώνων ποιούσιν" οι "Ίωνες , οίον

τας εις ούς ληγούσας γενικας από τών ειςες ευθείων κατορώ ,κατοράς, κατορά. τοϊς προτακτικούςοι Ίωνες

έδετέρων γινομένας διαιρεί: ευσεβές , ευσεβέος , ευσε .
ευσεβές , ευσεβέος ευσε, αντί υποτακτικών χρώνται. οίον τονθέλω ,όν θέλω,

βούς δυσγενέος δυσεβέος. πάσα ευθεία εις ευς λήγουσα τηνθέλω, ήν θέλω. τω και αντί τουπ εν τοις ερωτημα

δια του η εκφέρεται επί γενικής παρ' Ίωσιν . οίον βα- όπως , όμως των αντί του α εσθ' ότε οι "Ίωνες χρώντικούς και αναφορητικούς χρήται. οίον πόσα , κόσα --

σιλεύς βασιλήoς. ' .
τερα , κατα την γενικήν εις εος ποιούσιν οι Ίωνες. τα , θώυμ... το θαύμα λέγοντες. Αν τμήσεις Ιώνων

πλήθος πλήθεος . τας εις εις ευθείαςπληθυντικας από δικαι", Πέλοπος νήσος Πελοπόνησος. άγριονέλαιον αντί

των εις ευς ένικών γινομένας ειςτεςδιαιρούνται οι Ίω-συος αγρίουαντί τουσυάγρου. παραλήψεις των παρεμ"
2οτού αγριέλαιον · άγριων αιγα αντί του αίγαγρον , και

φες: οίονβασιλήες αντί του βασιλείς . τα εις αι πλη- φατων αντί τωνπροστακτικών Ιώνων εισι πάντες. Μάλ

θυντικα διαιρεί επί γενικής δια του εων. οίον Πέρσαι '

Περσέων , νύμφαι νυμφέων,το δε νυμφάων Αιολίων. ατρεκέως αγορεύειν. και πειράν δ' ως Τρώες. αντί του

αγόρευε και πείρα , και μορία τοιαύτα. Αι παραλήψεις

Πάσα δοτική Α' (πληθυντική ) εις αις λήγουσα μεταβάλ . των αρσενικώναντί θηλυκών Ιώνων εισίν "οι δε δύω:

σκόπελοι, ο μεν ουρανόν εύρυν κάνει. αντί του των

λει το.α εις η επί της Ιάδος , συγγραφομένου του ι μη δύο σκοπέλων ο μεν , το δε - ο δε, τόδε. Αι εναλλα
εκφωνουμένου δέ. οίον καλαίς, καλής, καλήσι νύμ- γαι του η εις και βραχύ Ιώνων εισίν , μεμακυΐα αντί
Φαις , νύμφησι. τας εις α ευθείας εις η τρέπουσιν οι μεμηκυία , και λελασμένος αντί του λελησμένος , και

*Ιωνες. οίον "Ήρα "Ηρη και χώρα χώρη. τα εις ω λήγοντα3οάλαστος αντί του αληστος. Αι εναλλαγαί του μικρού α
θηλυκα επί της αιτιατικής εις ουν περατού. οίον Ιω εις η Ιώνων εισίν . "Ήρα "Ηρη , στείρα στείρη. ΑνAL

Ιούν 2) , - Λητώ, λητούν - Σαμπφώ Σαπφούν. το αφαιρέσεις κατ' αρχήν Ιώνων εισίν είβειν αντί του-

ενίων λέξεων εξαιρείται η Ίας. το γαρ πονείσθαι πονέ- λείβειν. και την ,, ων « συλλαβην περισσήντιθέασι με
σθαι 2) λέγει, όθεν πονέοντο. τα εις ις λήγοντα θη- ταξύ των προθέσεων: εξ ών είλον , και απ ' ών

λυκα ουδέποτε δια του και μεγάλου κλίνουσιν οι "Ίωνες, έδοντο · αντί του εξείλον και απέδοντο. τα πρώτα των

άλλα δια του ο μικρού, οίον πόλις , πόλιος. Διαιρέσεις λέξεων "Ίωνες αφαιρώνται. εκείνος , κεΐνος , εορτη ορτή.

των εις ει ληγόντων ενικών δοτικών Ιώνων εισίν ίδιαι. Ομοιώς και το ε των παρεληλυθότων. ενόει νόει , έτευ.

Βέλεϊ αντί του βέλει , και έγχεί αντί του έγχει. Με- χε τεύχε, έτικτε τίκτε. τω π αντί του Φ : αφικόμην

ταστάσει στοιχείων ή Ίας χρήται , οίον κραδίη αντί του απικόμην. ' Ασύνθετα ρήματα διαλύουσι, και μεταξύ τι

καρδία . 'Αναδιπλώσεις ίδιει εισίν Ιώνων. λελέχωσιν αντίαςθέασιν άλλο τί. οον · λέων κατα ταύρον έδεδώς. αντί
του λάχωσιν , κέκλυθι αντί του κλύθι. 'Απο της ει δι- του κατεσεδώς. κατα δε κτάνεν Ήετίoνα , αντί του κα

φθόγγου τοι εξαιρούσιν οι Ίωνες. εκτόρειος , εκτόρεος , τέκτεινε .

χρύσειoς χρύσεος. τας εις σ ληγούσας ευθείας πληθυν
Τικας οι "Ιωνες πάντοτε διαιρούσιν. ' Απο τών εις ευς Τι εστί στοιχείον ; Φωνής Ελληνίδος φθόγγος ελά

ούσας δια τού η προφέρονται , από δε των εις ης ή εις
χιστος. και άλλως η πρώτη και αμερής του ανθρώ

υς δια του. ε.'Αληθής , αληθείς , αληθέες. -
που φωνή. Διατί είπεν αμερής και διότι ου μερίζεται ως

οξείς οξέες. Προθέσεις του και του ε · επιφερομένου Φω- 157) συλλαβή. την γαρ μη συλλαβην δύναμι μερίσαι
νήεντος, η ενός των αμεταβόλωνΙώνων εισίν . οίον, εΐίως.

η δε κοινή έως , και κεινη κενή. εναλλαγή της οι δι- εις το μ και εις το η' και άλλως : αφ' ου πρώτου

φθόγγου εις την ες συλλαβην Ιώνων εστίν. ορίηρες αντίξογίνεται τι , και εις δ' έσχατον αναλύεται.
πόθον στοι

του αρίηροι ). είες αντί τε είοι , ερνσιθάρματες αντί του χεΐον ,. παρα το στείχω, το τάξει πορεύομαι πόσα

έρυσθέρματοι ). τα εις η πληθυντικα ουδέτερα εις εα στοιχεία λόγους κό ', τα αυτα δε και γράμματα λέγον

διαιρούσιν οι Ίωνες. οίον τείχη τείχεα , όρη όρεα. ται . Είς πόσα διαιρούνται τα είκοσι τέσσαρα γράμμα

Ομοίως και τας γενικας δια του εων. και του προς τα και εις δύω, είς φωνήεντα , και εις σύμφωνα. πόσα

τιθέασι ταϊς λέξεσιν οι Ίωνες. οιον όρος , ούρος , - , Φωνήεντα ; επτά ο μικρον , υ ψιλόν,

νόσος , νούσος όνομα ούνοια. το δισσον σσ εις ξ ω μέγα. Είς πόσα διαιρούνται τα και φωνήεντα και εις

τρέπουσιν οι Ίωνες , τα γαρ δισσα διξα λέγουσιν, τών τρία εις μακρα , είς βραχέα και εις δίχρονα. πόσα μα

-

οξυς,

α . ε , ή , ί ,

Vy 2

1 ) Cf. cod . p. 141 , 6. lin . 16. inf. 2 ) cf. Gramm. 6 ) Gregor. pag. 443. Exc. e Cod. Vat. pag. 697. ( Creuz.)

Meerm . p. 649. Schael. (Creuz. ) 3 ) Cf. Gregor. p. 427.

Schaef: ibig. notat. (Creuz.)
5 17: 7) pict. in col. 1s (4 ) p. 143 , 4 , lin , 5. Γup .

Gramm . Meerm . p. 652. et Auguft. p. 667. ed. Schaef. (Creuz.)

4) Ιbid . 43ο . (Creuz.)
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πόσα

κρύ και δύο, η και ο μέγα. και ποίον εστί μακρότερον ; λουσι των ρημάτων ούτε εν ταις τελίσεσι των ονομά

το η. επειδή το η και μόνον επί τέλους ου παρέχει τρί- των. οίον: ψάλλω , ψαλώ , νέμου , νειώ , σπείρω,

την απo τέλους διδόναι την οξείαν. οον δικαιοσύνη, σπερώ. Διατί λέγεται το σ άσημον ; δια το μή έχειν

αγαθωσύνη: το δε ων ο μι νο επί π3 :) παρέχει τρίτην σημασίαν, ήγουν 60μλ νείαν 2 ).
πόσα άφωνα και

από τέλους διδόναι την οξείαν. οίον μέλεων. 9'. -- β , γ , δ , κ , π , τ , 9 , Φ , κ. Διατί λέγονται

Πόσα βραχέα ; δύο , έψιλον και όμικρόν. ποίον δε άφωνα , διότι μάλλον των άλλων εισι κακόφωνα. εις

Βραχύτερον , το ο ή το ε ; το ο: επειδή προσλαμβάνον πόσα διαιρούνται τα θ ' άφωνα και εις τρία , εις ψιλα , εις
το πολλακις συστέλλεται , και τρίτης από τέλους δι- δασέα , και εις μέσα. πόσα ψιλά ; τρία και , π , τ. δια-.

δωσι την οξείαν. οίον άγιοι , Φιλόσοφοι. Το δε ε προς- τι λέγονται ψιλά ; διότι ασθενέστερα εισί των δασέων .

λαμβάνον το 1 , και γινόμενον J , ούτε συστέλλεταιιοΠόσα δασέα, τρία, θ, Φ , χ . Διατί λέγονται δασέακαι, χ ;
(πητε ? ) σε αποτελεί τρίτης από τέλους την οξείαν , διότι ισχυρότερα εισί των ψιλών..

πόσα μέσα και τρία ,

οίον καταγράφει, αναγινώσκει. Πόσα δίχρονακαι τρία , α,
β , γ , δ. Διατί λέγονται μέσα και διότι των μεν ψιλων

1, υι και άλλως εις πόσα διαιρούνται τα επτα φωνήεν. εισί δασύτερα , των δε δασέων ψιλότερα.- τίνων εισι

τα ; εις δύο , εις προτακτικά , και είς υποτακτικά. πόσα μέσα και το μεν β μέσον του π και Φ , το δε γ μέσον

του και και χ , το δε ο μέσον τα 9 και
καταχρηστικώς δε και το 1 έτι μιλα μεν ψιλών προηγούνται, οίον κτύπος , δασέα

δ τ . Ιστέον δε ,προτακτικά και τρία α ε ο .
και το ω μέγα. Διατί λέγονται προτακτικά , διότιπρο- δε δασέων,οίον ιχθυς, μέσα δε μέσων, οίον γδούπος.,

τασσόμενα του ι, υ, τας διφθόγγους αποτελεί και πό
σαι δίφθογγοι; εξ. αι , αυ , εξευ Σου, πόσαι δι- πόσα τελικά των αρσενικών ονομάτων στοιχεία και πέντε.

φθογγοι καταχρηστικώς και πέντε και το η μετα του ν , ξ , ρ , σ , ψ, οίον Δίων , Φοίνιξ , Νέστωρ, Πάρις

προσγεγραμμένου και δίφθογγόςέστι, και το αυτό μετα2οΠέλοψ. πόσα τελικά τονθηλυκών ονομάτων ; οκτώ α,:

του υ , και το ωμέγα μετα του ι , και το αυτό μετα ή , ω , ν , ξ , ρ , σ , ψ. οίον μούσα , Ελένη, Κλειώ,

υ , α μετα του προσγεγραμμένου .
χελιδων , έλιξ , μήτηρ , θέτος , λαίλαψ . Πόσα τελικά

τσοτακτικά τους καιο και του δεν είστε προτακ- Τεχ. δετόβεν, έδωρ,έπα , δόρυ τινές"δε πρόστικαι δύο , ι υ "
των ; α , , ν , σ, υ , οίον ' ,

τικόν έστι του ι. ως εντω μυϊα και άρπυια , υιόςκαι μέλι, δένδρον , ύδωρ, έπας, δόρυ .
ο · άλλο.

εν τούς ομοίοις. και πάλιν των φωνηέντων τα μέν εισι

μεταβολικα , τα δε αμετάβολα. και πόσα μεταβολικά και Τι εστίν ανάγνωσις ; κατα φιλοσόφους και των πρώ

τρία , α , ε , ο , ών το μέν α εις η τρέπεται το δε ο

μικρόν εις ωμέγα ομνύω άμυον το δεε ποτέ μεν ποιημάτων , και συγγραμμάτων αδιάπτωτος προφορά. πό
των μαθημάτων της ψυχής αναγνώρισις , και άλλως

εις η τρέπεται, οίον ελέγχω ήλεγχον , ποτέ δε και τοι προσλαμβάνει. και πάντοτε μεν εις η τρέπεται , πλην3οθεν ανάγνωσης και παρά το γνώ, γνώση, γνώσεις , και

των δεκατεσσάρων του έχω, είχον, έπυ το λέγω , και αναγνώσεως και τρία , υπόκρισις, προσανία , και διαστολή.
μετα της ανα προθέσεως , ανάγνωσις. Πόσα είδη της

το ακολουθεν, είπον , έλω το λαμβάνω και το Φονεύρο Τι εστίν υπόκρισις ; ή των υποκειμένων σωμάτων ή πρα

ελoν, έλκω το σύρω είλκον , ελκώ δε , το τραυματίζω γμάτων δι ευρύθμου κινήσεως γινομένη μίμησις. Τι έστι

ελκουν ,εξ ου και ηλκωμένος, ο τετραυματισμένος, διαστολή και διανοίας ολοκλήρου περιτομή. Τι εστίν ανα

έρπω , το βαδίζω είρπον , εώ το συγχωρώ είων ; έω το λογίας και το πολυσχεδές των ανθρώπων φθέγμα συντό

ενδύομαι και το καθέζομαι εδον . έθω , το έξ έθους
μως παραδιδούσα. Τι εστί συναλοιφής συνέλευσης και

συλλαβών συλλαβήν

; Φωνής

είθα , και πλεονασμό του ω είωθα , και ο υπερσυντέλι-40τή οξεία , η κατα ομαλισμόν εν τη βαρεία , η κατα

κος ειωθειν. των τα μεν ούν εισί δισύλλαβα , τα δε περίκλασιν εν τη περισπωμένη. Τί εστίν απήχησις , και

υπέρ δύω συλλάβων. ελκύω - ελκυον , ερύω είρυον. ήχος, και η προφορά, και η εκφώνησις. Τι εστίν ομα,

ερπύζω , είρπιζον , εθίζω, είθιζον , έστιν, το τρέφω, λισμόςκαι η κατέθεξις, και ο υπτιασμός. Τι εστί στιγμή ,
είστιον , και εργάζομαι ειργαζόμην. Διατί λέγονται άμε. διανοίας απηρτισμένης σημείον. Τί έστι διανοίας ; τουτ .

ταβολα το η , το ι, του και το ο μέγας διότι ου με
έστι νού εννοίας . Τι εστίν απηρτισμένηςκαι πεπληρωμές

ταβάλλονται , εν τούς παρωχημένοις. οίον ηγεμονεύω, νης. Τι εστί σημείον, σύμβολον. Πόσαι στιγμιαίς τρείς,,

ηγεμόνευον, ιχνεύω ίχνευον, υδρεύω ύδρευον. ωφελώ τελεία , μέση, υποστιγμή. Τι εστί τελεία στιγμή, η
ωφέλουν. Πόσα σύμφωνα και δεκα επτά β , γ , δ, ζ , έχουσα απηρτισμένην την διανοίαν , και μη επιζητούσαν•

9 , κ , λ , μ , ν , ξ , π , ρ , σ , τ , Φ , χ , ψ. εις το λείπον . Τι εστί μέση και σημείον πνεύματος ένεκα

πόσαδιαιρούνται τα δεκαεπτα σύμφωνακαι εις δύο, εις οπαραλαμβανόμενον, η αναπνοής χάριν. Τι εστίν υπο
ημίφωνα, και εις άφωνα. πόσα ημίφωνα ; οκτα , και στιγμής διανοίας μηδέπω απηρτισμένης, αλλ' έτι ενζ

ξ , ψ , λ , μ , ν, 2 , σ. εις πόσα διαιρούνται τα οκτώ δεούσης σημείον. και άλλως η έχουσα έκκρεμαμένην
ημίφωνα και εις τρία, εις διπλά, εις αμετάβολα , και εις την διανοίαν, και επιζητούσαν το λείπον τινι διάφε

σ άσημον. πόσα διπλάκαι τρία ξ, ξ, ψ. Διατίλέγονται ρει στιγμή υποστιγμής χρόνων και ενμένγαρ τη στιγμή;

διπλά , διότι έκαστον αυτών εκ δύο συμφώνων σύγκει- πολύ το διάστημα , εν δε τη υποστιγμή παντελώς όλ

το μεν 3 εκ του σ και του δ, οίον παίδω, γον.και πόθεν στιγμή και παρά το στίζω, στίξω , στιγμή

παίζω: το δε ξ εκ του σ κει κ , οίον σκηρόν , ξηρόν. ίστησι γαρ την φωνήν. Τι διαφέρει η στιγμή της δια
το δέ ψ έκ τού σ και π , οίον σπαλίς ψαλίς. πόσα στολής ; διαφέρει, ότι η μεν στιγμή την Φωνήν διίστη

αμετάβολα και τέσσαρα , λ , μ , ν , ρ. Διατί λέγονται , σιν , η δε διαστολή άμα τη φωνή και τας διανοίας .

αμετάβολα. Διότι ου μεταβάλλονται ούτε εν τοις μέλ.Τι εστί ραψωδία και τoίημα εμπεριειληφός τινα υπόθεσιν .

?

διαπράττομαι τι, είθον,εξ ου και (μεσός 3,5 τετραγωνίαπήρηστο εναρμονίουτελετή ανάτασινε

-

9

>

ται ,

1 ) Cf. cod. p . 143 , 4 2) ita pict. in cod. p. 143 , b. lin . 3. Lup . 5 ) ita pict. in cod. p. 143 , b. lin . 11. inf.
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και άλλως μέρος ποιήματος περιλαβον και έχον έν λαβήκαι σύλληψις συμφώνου μετα φωνήεντος. Οον

εαυτώ ολίγην τινα και μικραν περιπέτειαν. ως η α Κάρ, βούς , καταχρηστικώς δε και η εξ ενός Φω: .

έχει οργήν' Αχιλλέως η δε β απάτην ονείρου , και η γ νήεντος. Οίον , ή , εις πόσα διαιρείται η συλλαβής

"Αλεξάνδρου και Μενελάου μονομαχίαν . Τι διαφέρει εις τρία , εις μακραν , εις βραχείαν , και εις κοινήν.

ποίησις , και ποίημα , και ποιητική , και ποιητής ; ποί- κατά πόσους τρόπους γίνεται η συλλαβή και κατα επτά.

ησις μεν γαρ λέγεται πάσα η Ίλιάς : ήγουν το όλον ή εξ ενός συμφώνου και ενος φωνήεντος , οίον κατά

βιβλίου του Ομήρου. ποίημα δε η ραψωδία, ποιητική λογος , ή εξ ενός συμφώνου , και δύο Φωνηέντων, οίον
δε η λέξις , ποιητής δε ο μετέχων ποιήματος. Πόσα ταύρος , η εκ δύο συμφώνων και ενός φωνήεντος , οίον

είδη ποιήσεως και τρία , διηγηματικών, και μιμητικόν , και κράνος , ή εκ δύο συμφώνων και δύο Φωνηέντων , οίον

μικτόν. Διηγηματικών μεν ότε το του ποιητού πρόσωπονιοπλείστον, έχοντος φύσιν του ενός συμφώνου προηγείσθαι

εμφαίνεται μιμητικόν δε, όταν διάφορα πρόσωπα και του ετέρου , η έκ τρίων συμφώνων και ενος φωνήεντος,

ποιητής μιμηται, μικτον δε , όταν και το του ποιητού οίον στρατός , η εκ τρίων συμφώνων , και δύο φωνηέν

πρόσωπον εμφαίνεται , και διαφόρων προσώπων μίμη- των , οίον στρουθος , ή εξ ενος φωνήεντος καταχρηστι.

πόθεν ραψωδία και από του ράβδος και του ωδή γί- κως. Τι εστί μακρα συλλαβής ή έχουσα μακρόν φω

νεται ραβδωδία , και τροπή του β και δ εις Ψ ραψω- νήεν , ή μηκυνόμενον , ή μίαν των διφθόγγων.
κατα

dio . πόθεν είρηται ραψωδίακαι από του δαφνίνη ράβδω πόσους τρόπους γίνεται η μακρά συλλαβήκαι κατα οκτώ.

περιερχομένους άδειν ταΟμήρου ποιήματα. Διατί δαφ. φύσειμεντρείς, θέσει σε πέντε, και φύσειμεν, όταν

γίνη ράβδων κατέχοντες ήδονται Ομήρου ποιήματα και Δια δια των μακρών στοιχείων εκφέρηται , οίον ήρως ή όταν
το αειθαλές του φυτού. και δια το αειθαλές της έχει έν τι των διχρόνων κατα έκτασιν παραλαμβανόμε

Ομήρου ποιήσεως , ή δια το μαντικόν. Τι εστί συλ- νον , οίον πράγμα.

σις.
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P. 1. 1. 10. "Αλφα το στοιχείωνa
- eugloxw ) Vid. Apollon . P. 1. v. 45. oi diy o'r da súvous, etc.) Hacc ad fuem usque,

Alexandr. de Syntaxi L. I. p. 18. KUL. Vid. Helladius Chre- paucis mutatis ex Apollonii Sophiftae Lexico Homerico in v.

ſtomath . init. et ibi Meurſius p, 30. ANON .

αάπτους defumta funt. Dubito num editor de Villoifon aucto

P. 1. v. 12. metà degowy warróuevov ra's prayios ditorasiv, ris lui mentem bene perceperit . Reliqua enim ut taceam , quid

inquit Philemo in Lexico technolog;MS. BE. Inhoc Philemo- quaefo fibi volunt verba? ita ut prior quidem litera fit Super.

nis Lexico , ut a Car. Burneio Lond. 1812. 8. editum eſt, verba extenſa, pofterior vero conciſa . Si quid ego video , lignificare

illa invenias p . 10 , 28. 6T .

voluit Sophiſta , primam vocis aantos fyllabam produci, di media
P. 1. v . 14. Principium meis daturus animadverſiunculis , Syla cum fpiritu denfo Lignetur, & cum tenui, illam corripi. Producta

burgii ca agito non ſatis trixaiga elle obſervo . Dum enim
cnim lyllaba Gramınaticis &XTETQuévn , rarius {TEXTETAPén, (v.

pro

αάθικτος , αντί του αδικτος , . άαπτος , παρά το θίγω το infra p : 397, 8.) correpta suvestamp ivm dicitur. Atque hoc modo
artw , ordine inverſo legi rectius ita putat : saga To årtu , ró Etymologus mentem Apollonii cepit. Quo iure vero , qua iniu .

Piyw ,

fallitur. Quippe cum de voce calixtos , non vero de ria id ſtatuatur, non inquiro, cum exempluin delit, ex quo ap
Santos, quaeſtio lit, unde dicatur : recte etiam ró Piyw , a quo pareat, primam vocabuli dantos aliquando produci. Kul.

formatur délixtos , priori loco ponitur , et, quid fignificet , per

P. 1. v , 46. SVE Dixt Cus ] Apollon. Sophifta I. l . et Photinus

ſequens artw declaratur. Absque hoc & fuiflet, ex p. 174 , 5.

in Lexico in ν. αάπτους habent ανεκφεύκτους. Vocerm ανέφικτος

autóv xéxgouxas tox Bariga tou hóyou ipli lucclamare potuiffen . apud Lucian. Halc. p. 180 , 43. explicat Scholiaſteş aderata

αναληφθήναι. Conf . eiusdem Hermot. p . 808 , 35. T. L. et Pro

P. 1. v. 17. 'Aaros] Vid . Hefiod. Theog. 714.
imag. p. 503, 53. T. II .

P. 1. v. 19. 'Aatos etc. eneráese con a. vid.Schol -Apoli iudice Villoifono ad Apollon Sophift Lexic. Homer.ubiita les

P. 1. ν . 48. συνεσταλμένον ] Reponendum eft συγκεκομμένοι.

lon. Rhod. I. 459. Qui ſequitur locus Homeri, exſtat ll. E. 271.Vid.etibi Brevia Scholia. ex iis enim Etymologusfequentia gitur. Confer tamen Tullium ad eundem Apollon. p. 43 ſq .

haufit. Eodem vocabulo poeta utiur Od. 0. 91. et x . 5. it.

dpollon . Rhod. II. 77. ubi Cod. Guelpherb . pro dáatoy habet
P. 1. v . 50. 'Aayès] Vid . Odyl . 4. 574. atque ibi Brevia

daros. ' Aaroy quoque exhibent editiones prima et fecunda Scholia , it. Euſtath. p . 1699 , 22., Conf. Apollon . Rhod. IIL

auctoris neliri in loco Homeri allegato, quod Sylb. in caator 1249. ubi MS. Guelph. pro day's Labet svayès , cum glollemate

mutavit. Conf. Apollon. Sophiſt. in b. v. et Euſtath. p . 985, Méya . KUL.

16. KUL.

P. 2. v . 53. 'Aßan, et p. 3. v. 54. 'ASára ] Malim 'Asaree

P. 1. v . 2i . "Aacas etc.] Vid . II . O. 237, et l. 116 , cum Ita reliqui Grammatici omnes. Omnino vid . H. Stophe

Scholiis. Statim pro ärò w , quod habei Sylburgius, ex edit. Thel. Gr. Ling. Vol. I. p . 23— 26. edit. novae.

1. et 2. ano coü iw revocandum . KUL.
P. 2, v. 54. Poft aBad cum 1. et 2. edit. punctum ponen .

P. 1. v. 27. Locus eſt ex Od. A. 61,
dum eſt, in Sylburgiana neglectum . Statim pro aßea fcriben-.

P. 1. V. 29. aasdumu] Vid. Il. 1. 116. et alibi , et Schol. dum . Báže, quod fequentia poſtulant. Vid . inſta ' p . 269 , 37

Apoll. Rhod. I. 1333. ANON.
P. 1. v . 30. Margós &TreXTÓv] 11. E. 892. yulgo habent

P. 2. ν. 55. 'Αβάλε σοι- Στέφανε ειδωλολάτρησας] Ηoc tefti

{otiv. Iſtud aily, quod in Noftro eft, ex v. 891;naium vide
monium forte petitum eft ex quadam epiſtola ad Stephanum IIL

De voce cáoxitoy ipſa vid. Apollon. Sophiſia , cuius ta- Pontificem Max. qui cultum imaginum poftliminio reduxerat , antea

men gloſſema manum emendatricem exſpectat, et praelertim Eu
a Conſtantino Copronyino abrogatum . . Videtur quoque exponi

fath . p . 616 , 36. et p . 1372 , 9., KUL.

poſle hoc exiggna per interiectionem vac , ac ſi ellet ab He

P.ʻl . v . 35. Locus'allegatus eft 11. A. 567. Conf. H. 309. et braico box , lucit, non per folum utinam , ui in Lexicis inve.

alibi .

nitur.

P. 1. v . 38. Caſus ſecundus lagvasoü mutandus eſt in quar- P. 2. v. 20. 'Aßof ] Vid . Valckenar. Animadverfl. ad Am

Lum . Euripidis verſus integri ſic ſé habent : mon. P : 2. "Conf. H. Steph . Theſ. Gr. Ling. Vol. I. p .

Διόνυσος , δς θύρσοίσι και νεβρών δοραίς καθαπτος έν πεύκαισι 5ι Ιqq. edit. nor .

Παρνασσον καταπηδά κορεύων παρθένοις συν Δελφίσιν. P. 2. v. 12. end oiardamote savidos ). Vid . Euſtath. ad Homer.

Sunt autem initium Hypſipyles Tragoediae, ut docet Scholiaſtes p. 1494. extr .

Ariſtophanis ad Rann . 1212. ubi extant, itemque apud Macrob.I. P.2.v .13. Verſus hicexftat apud Apollon. Rhod. I. 932,

Saturna . c . 18. legunius. PERGER.
ad

quem
hiſtoriam de nativitate Priapi iisdem verbis recenſer

Ad locum Homeri Il. A. 567. paulo ante allatum videantur Scholialtes. PERGER.
Scholia minora et Euſtathius. Inde hauftum quoque eft illud ApudApollonium 1.I. legitur 'Alapvédos sinaloessay ' Hróvæ , fed
&rousapud Heſychium ( T. 1. p . ?: ed. Alberii), five potius in vulgaris editionibus Etymologici, staróessay. Pro'ABagvis

o arous, ut merito iam dudum virieruditi reftituendumputar apud Sucphanum Byzant, et Heſychium; quorum interpretes vir
runt. Sequentia, quae apud Noſtrum leguutur , só di , xafantės dendi , " . Lexicon .

εν πεύκηει Παρνασσού , πας Ευριπίδη , Iaborant, Sunt enim ex 'ABaşvis et 'Apagyo's, Conf. Lucian . Dial. Dcor. Xxiii . p. 273.
initio Hyp lipylae eiusdem poetae, monente Scholiafte ad Ariftoph. T. 1. Schol,ad eiusdem lov. Trag. p . 64g. T. 11. KUL.

Rann . 1212. ſq. referentem haec ex Euripide; Arówusos
P. 2 , v. 14. llegawan dé loro nódis Tgoias) Interpres Apol

zadã xozsuwo cuius
poſterioris iambi partem reliquam addit ad lonji l . 1. addit: sxal ' Quengosféuryzac. np. ll. B. 835.eio .

illum locum Scholiaftesi naptivos Asapien ,alludit huc 5.18.Steph. Byz.in lleşxatuv eandem urbem elle exiſtimat,quae
idem Ariſtophanes Nubb . 604. ubi verſus hosce memoratos ad- et llegruan dicitur , cuius mentio quoque fit ll. 4. 229. Sed

dlucit etien Scholiaſtes, ſed corrupte xatunindows Tapfévous, diſentit Euſtathins ad h. I. p. 810 , 47. Verba eius excitat

quod priusvitiumeuam tollendum apud Macrob.1.Saturn. c.18. Barneſ. Plura dabit Chpk . Cellarius Geograph. ant. p. 49. T.II.

ubi loci huius Euripidei fit mentio. E quibus omnibus liquet,
apud Noftrum pro πεύκησε , πεύκαισε , ut fere feniper apud Εu- P. 2. v. 17. eis v Mydoxnix) Ex Scholiafta Apollun. Rhod .

ripidem occurrit , et pro Tagvasov, Nagyeosov elle refcribendum , 1. l,recipiendum eft ' Ivdixvv. Idlem ſtatim pro iyapeysu iteruni

errore Tibrariorum forte inde nato , quod Παρνασού cum πεύκησι έμίγη . Μox(ν. 18.), υπήντησεν, et v . 20. το εξ αυτής κυοφορού

coniungendum putarine etc. anon, in Miſcell. Ollervalt, Vol. II. MevovBoleroTexxiv.ubi rectius= pro Etymologi cov legi iu

dicat etiam Berckel, all Steph. Bina 1. 1. qui Scholiaften Apol

P. 1. v .40. výkavos) Huius loco Olawy. allegatur in Thelonii vicillim ex noſtro ,emendandum , et pro, zensiv ved dvehsiv

Sauro apud Aldum impreffo in vi cantos.Kul. eť PEYRON; vel xTeveñv legendum cenſet. Mihi sexsiy OL lequência probabile

As 2

Dir .

PERGER

KUL.

BE .

ST.

KUL

κατα

KUL .

.

P. 1 18 .
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KUL.

ST .

KUL.

7

KUL .

.

KUL .

>

ut cuin

magis videtur : Lampſacum enim fe recipiebac Venns , quo
ibi P. 3. v. 12. 'ABIAregos ) Vid. Schol. Ariftoph. Nubb. 1903 .

( intell. clam ) pareret. Kul.. qui etiam addidit Scholia' e 'Codice et Eccleſ. 763, Suid . et Hefych. it. Reiskii index Demoſthea.

Pariſienſi 2727. quae tamen cum nuper a Schaefero publicata

fint, adſcribere nolui. P. 3. v . 15. únou anhou etc.] Eandem lectionem Pharor

P. 2. v. 26. 'Aragvédmy et v. 27. 'Abagríðnu] Syllabam finalem nus in Lexico exhibet, qui tamen in Theſauro apud Aldum ia

onu utrobique in da mutandam puto. Conf.v. 13. Hoc fieride preocúry, Suryapetoscocomo de comparation fcripfit
bere , vidit iam Berckel, ad Stephan. Byz, in ' A Başvos. KUL . P. 520 , 1-5. 717, 3. Conf. H.Steph. Thel. Gr.T. p.71e.

P. 2. v. 30. 'AZáungar ] Vid . Apollon. Sophiſt. et Helych.

et Suid. cum interpretibus , it . Euſtach. p . 1494 , 59. KUL. Aelii P.3. v. 20. 'Abiw »] Vid. n. N. 5. et Schol. ex quo, qui:

Herodiani Σχηματισμοί Ομηρικοί κατα στοιχείον ita tradunt : hic exbibentur, partim deſumta lunt. Obſerva , Scholio Łom.

ABáxmsar syvóncar. xafidatos d? • ommatioues otros orw : quod , turbatum olim , Barnefius ait le ordinalle et in lorus

έστι το ρήμα , φώ το λέγω παράγωγον " φράσω , και τροπή ,, Opá3w, *xd ezory fuumredegiſſe, editionemeius, typothetae errore , penitus carere.

βάζω : ο μέλλων , βάξω και παρακείμενος , βέβιχα: ο παθητικός,
De Abiis .vid . Apollon. Sophift. et Steph . Byz. in b . y . Strate

βέβαγμαι βέβ κται. βακτος ως πρακτος , στακτος , εκτός και
p . 455. et Euſtath. p . 325, 15. et p. 916 , 17. Conf. omno :

άβακτος ως άπρακτος. ώσπερ ούν από του άπρακτος άπρακτώ,
Valckenaer. ad Theocr. Adoniaz. p. 215 lg. KUL .

ούτω και από του άβακτος αβακτω · ως και από του αβλεπτος Ρ . 5. ν. 21. η παρα το επιτατικών α) Intell . και το βίος , και

& 3λεπτο και άπεπτοςαπεπτω. και αλεπτος αλεπτά , καΣ αλλα και etc. Conf infra p. 251, 1. Eadem ratione v. 23. pofi ou

pugia, uşaxta ovv, xai xar' fyderan dißaxwi $ ey á Baxas xal
2.0. ſubaudiendum eft , quod Euftachius addidit, ies Bin si

αβακήμονας καλούσι τους απαιδεύτους. ότι δε το αβάκησαν ση
oidagi vel fimile quid . Pro Talaxto @ ayos legendum cecie 1

μαίνει το ήγνόησαν , και αντιδιαστολή παρίστηει· οίδ' αβάκησαν Γλακτοφ. vid.infra p. 21, 16 .
πάντες ' εγώ δέ μιν οίη ανέγνων . w. Ti ' 'xalos etc. eſt ex P. 5. v. 25._`AB AEMÉws) De hoc et pluribus huius generis

Odyſf. A. 219. ubi recte editur ta 'xen. . Quare etiam in poſtro vid. H. Steph . Thel. Gr. Ling. Vol. I. p. 158. A. edit. 109. I.

particulam delendam cenfeo. P. 3. v. 28. 'AB12xşor] imbecillum , infirmum , mile , less

P. 2. v. 33. čomo Busw etc ) Conf. Apollon. Sophiſt. apud Vid . II . E. 337. et alibi . Apollon . Rhod. " II. 205. Oppisa .

quem , quod in transitu moneo, pro napálmtry legendum vide- Halieut. IV. 469. Ad locum ex iliados libro quinto adetutue

tur aşósantor. Vid. Euſtath. p. 1654 , 16. Conf. Etymolog . intra Euſtathius p : 552 , 41. oblervat, Grammaticos quosdam xona
p . 375, 44. Quod mox l'equitur hemiſtichium , šros deteg To abanxpnv male interpretari taiv algus tegar, cum dextra Vearts a

BéBaxter, exftat Odyſl. o. 408. KUL Diomede vulnerata fuerit . Recie . In memoriam interim buc

P. 2. ν. 39. Poft βικτος addendum και άβακτος , gloſſema mihi revocat locum Nicandri. Kripa Başrias feruedea

qartes äraxtos draxtù conveniat, ex l'arino in Thel. ap : Al- interpretationem Scholiaftae tu dešrus dicentis , Alexiph . 04 .

dum impreffo p . 1. b. (p . 3 , 55. ed. Bafil.). KUL . βαρείαν χείρα κατεμματέων. ita enium recte pro κατεμπία

P. 2. v. 45. oir''e mer etc.) Ex Odyſr. E. 167. PERGER, editionum Aldinarum et Parifienfium edidit Bandinius, ut 1
Editt, 1. et 2. omittunt oir', et õ#101ey exbibent , ac v . 47 . collatione verlus 138. eluceſcit. De voce a Barmos cont ;

in loco Sapphus náuDzeva , et P. 3. v . 53. Jogußudur . Veneta praeter Schol . ad loca poetarum allara , Apollon. Sophift. in .

anni 1710. Syiburgianam exprimit. KUL . et Euſtath. p . 705, 59 et p . 1676, 55. praelertim vero l'alches.

P.2. v. 47. Fulvium Urſinum quem Sylburgius laudavit, ſe- ad Theocr. Adoniaz. p . 218. apud quem iplius Orionis bar

quendum puto , et aßuxsiv cum Sylburgio in Bex mutandum . reperies , a noſtro, uti 1. 32. fatetur, in epitomen redacia. Col.

Editio I. C. Wolfii male habet & Báxn. Conf. H. Steph . Theſ. infra Banxsov p: 182 , 13. 'A320xpuis eos, quod , obſervan ?
Gr. L. p. 630. T. 1 KUL . I. Alberti ad Heſychium ', ex Nicandro afferunt Lexica , exlia

P. 3. v . 50: Sflburgius metrum Anacreonticorum plane de- Theriac. 885. KUL .

pravatum agnoſcit. Ac metiénti mihi, tres iambici dimetri , ana- P. 3. v . 36. Tóv karvor etc. ) Eodem modo Scholiaſtes ad il

paelio in fine aucti , emergunt. Pro έχουσι legerem χέoυσι per 4. 117. Conf. ujanra iov apud Apollon.Rhod. III . 279. Ansø.

hyperthelin, vel cxousi , ut fimul alluderet ad axétas, live ci- P. S. v : 17.' Gyvatos] Vid . Lobeck. ad Sophocl. Aiac. p .

cadas , cum gulupu's vocet novious . , PERGER. 274. BE .

Vid Iof. Barnef. ad Anacr. p. 270 ſq. et I. C. de Pauw . P. 3. v. 50. 'Abonnis] Lege 'Aßolutús , ut eft in Lexico

p. 282. ' ' KUL . Pro χθονίους fortaffe σχολιούς corrigendum eft. Sangerman . MS .

° P . 3. v . 53. "aboãos) tulos addit Eudemus in Lexico US.

P. 3. v . 53. gogu3wdwr] Philemo in Lexico technologico Ms. Mox idem omittit őri , et deinde legit yowgilėrau cou Soul

dat popu3ouuétwi: Be: Conf. ad P. 2. v . 45 . πώλου τε και μόσχου, it . μήνας γενόμενοι BE. Platode Legh .

P. 3. v .: 54: ? Aßáñar) Legendum eſt 'ABíte , quod ab He- lib . VIII. T. II . Öpp: p. 834. C. Movinnou's de 2923 risives

fychio explicatur Dekor , riski
πώλοις τε άβολοις. ad quem locum Scholia a Ruhnkenio edits

P. 3. v. 3. 3Banev , quod Sylburgius fualit , Aeolica fynco- p. 231. haec habent: "Asokos reos , ordénw ywwuosa . [ va
pe pro ανέβαλε. Similiter -αββάλλου pro αναβάλλου. H. Steph. μονα έλεγον τον βαλλόμενον οδόντα, δι' ού τας ηλικίας εξής
in Thef. Gr. Ling. indice p . 231. τον. τον δε αυτόν και Κιτηρτυκότα έλεγον έκαι μεταφοράς τοSov. . ?

P. 3. ν. 4. αβαστάκτως , δυσβαστίκτως εκ Helchio repo- της από των τετραπόδων και Λειπογνώμονας , τους απογεγηρας

nendum judicat etiam Alberti ad Hch ch.in h . v . et , quem τας, εν οίς έλελοίπει το γνώρισμα. ST.

laudat ' , H. Stephanus Thel. Gr. L p . 726. T. I. Sequentia, xal P. 4. v . 3. juisewv) Musú habet Eudemus.

desavista deleta copula a praecedentibus feparanda funt. KUL. P. 4. v. 4. deltogva Moves ] Vid. Lucian . T. II. p. 551 å

P. 3. v . 6. rns Bazúrou pro pou Bas. cum Sylburgio legen

dum puto. De voce Bardviotos vid ' Suidos et Heſych. in h . v, P. I. v. 5. poft durdusvoi Eademus haec addir : grauora o

cum interpretibus. Zonaras in Lexico P. 10.) αβασάνιστον το λέγουσι τον βαλλόμενον οδοντα.
αγύμναστον και ανεξέταστον P. 4. v. 6. Bounsav elt apud Apoll. Rhod. II. 770. et as

P. 3. v. 8. " Aßongas Bij Járasoa] Puta oceanus ſeptentriona- Avoouev III. 1145. anon: De loco Antiinachi vid Sckeltes

Lis. Nam a3engitysboreas exponitur Hefychio. PERGER, bergii reliquiae Antimacbi p . 32. et 91. be.

Vid. Suid . in l . v. Zonnras p . 4. Lexici : 'A38nzitus , õve- P. 4. ν. 7. ' Αντίμαχος Ιαχίνη · τοι δ' άρ' οί] και Μihi fi

mosoitw xalowusvos GO TOū rómov. Et p. 8. plane ut noſter, ;, dem valde fufpectum elt iſtud lexivm Forlan legendum Air
omiſſo tamen , qui allegatur, loco incerti ſcriptoris. Cyrilli Lex. ,, uaxos. ,'lá xovta äçoi." Diatrib . de Antimacho, in Chat

MS. Brım . 'ABDía ginagoa. Et fic Ler . MS. Barthol. ' KUL. ſical Journal VII. p . 234.

P. 3. y . 20. 'ABývade in epiftolio arl Protagoram exponi P. 4. v . 15. áßyosipoves] Ex Aeſchyli Perf. 543. confert

poſle per önade vix probabile eſt.' Ego de repatriante philofoplio dßgoxítwas 'AXON.

capio , qui fuit Abderisa, ut Diogenes Laert. ex Heraclide Pon- P. 4. v. 18. Poſt evap us Codex Pariſ. 2638. addir : suro

tico fcriptum reliquit lib . IX. ( legm . 59. et 56.). Pronomen cou, Φιλόξενος .

poft freiori quod legitur , in nominativum ou mutandúm'arbitror. P. t . V , 22. 'ABsa ) Vid . Baft. Commentat. palaeograph. A

789. in Schaeferi editione Gregorii Corinthii. 28.
Add.

Conf. H. Steph . Thel. Gr. L. ind.- p. 234. ex vet. Lex. Steph. Thel. Gr, Ling. Vol. I. p . 43.'edit. nov. ST.
verba Astúgade 'Agavner diaplahev & excitans. Nofter avant- P. 4. v . 32. éis ő xey - Born ) Extat ll . E. 77 fa- Axos.

martxos . De Abderis, altera Thraciae ' altera Iberiae çivitate, P. 4. ν. 36. μήπως ära koj ] Eft ex II . K. 65. Les

vid . Sieph. By :. ibique commentt. 39. ſequens , MBzotes etc. extat Il. E. 287. PEAGER .

SCHLEUSNER .

SCHLEUSNER .

1

SCHLEUSNER .

KUL.

BB.

ANON

BE.

KUL .

BARKER.
1

1

BE.

PERGER .

KUL .

14
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ST .

BB .

SCHLEUSNER.

Lt

ANON ANON

地
。

ANON .

ANON.

ANON

XER

ußpodiacousy in Cod . Gud. et Lex, MS. Barthol. eſt aßgoroso- P. 5. v. 55. Zolls d'ayavois intesor] -Eft locus 11. B. 180.

Mev ,, fed in Lex. MS . Cyrilli Brem. e3sorá touse , quod reci- Vid . Schol. Ariftoph. Velpp. 1458. ANON

piendum eſt. Cf. interpp. Helychii in v. aßporaswuev. KUL . P. 5. v . l. yavyor] Praeter Apoll. Rhod. I. 917. legitur

Conf. Schol. Apollon. Rhod. I. 1356. Anon. 11. I. 195. ubi Schul. interpretatur agoonvéol, acous. ANON.

P.4. v. 38. dravapodnooi) Recte dranepodnooi eſt in Schol. P. 5. v . 5. 'Agarwny, gñua euxtonóv etc.) Conf. infra p . 374.
ad Il . K. 65. et Eufiach . P: 789, 49. Utrumque , et aßgotáćo- extr . in v. Zusin , et H. Sieph. Thef. Gr. L. Vol. I. p . 77. A.

urv et dique podnoai Panagiota recepit, ( Vid. Acta Eruditor.
edit. nov.

Lipſ. 1713. p : 485. ) qui tamen locum Homericum vitiofe ex prio- Ρ. 5. ν. 7. ρήμα ευκτικόν. αγαπάω , αγαπώ etc.] Ηaec cor
ribus edicionibus expreſlit, fcribendo cum illis manows asporaw- rigenda funt'e odice Gudiano et Theſauro Manutii in h . v .

μεν αλλήλοιν. κυι . Διαμφοδώσαι probat etiam Bat. 1. 1. p . 741 . ANON . Conf. Phavorin .

P. 6. v, 16. avdglav] Scribendum elt avogsíay. Pro avguo

P. 4. v. 41. Bomor] Extat Il . N. 41. ubi Schol. explicat awy Etymologus fine dubio voluit aidgar Cont. Apollonii Lexic.

πολύβρομοι και πολύηχοι. ΑNON. Homer. in v. ayarývwg , et Schol. ad Odyſ. H. 170. et Heſych.

P. 4. v . 47. 'AxgóBystos) Vid. infra p . 49, 47. Conf. Schol.
Ariftoph. ad ' Rann . 138. et Biſelus ad eiusdem Lyſiſtrat. 174 . P. 6, v . 18. 'Ayáotovos] Vid. Odyll. M. 97. ibique Schol.

P. 4 , v. 49. 'Aßs?] Vid . Barneſ, ad Euripid. Rheſ. 730. P. 6. v. 20. Avrá @ gwr] in Alexandra v. 265. ubi vid. Tzetz,

ANON . Heſychius interpretatur fygmyógws. Et lic etiam in Ety E Lycophronis Ioco legendum eft τον φίλτατον pro των

op mologico M. legendum eſt. SCHLEUSNER. Qidrátwy. SCHLEUSNER.

P. 4. v. 52. A /3úgByrov) Helych. et Suidas habent á 3ugßu- P. 6. v. 26. oyaves,, Aigdixw's). Conf. Koen.ad Gregor. de

Rov. Anon. Sed Zonaras in Lexico p . 11. cum noſtro confentit. dialecit. p . 612. ed. Schaefer. ubi nec Baftii nota negligenda

P. 4. v . 54. Pro o Paytos ſcribendum awatos. ANON . eſt, qui totum loeum oftendit ex Orione lumtum effe , ubi vi

P. 4. ν. 56 φέρουσαι άκαρπον ] Leg. φέρουσαι , άκαρποι. tiofe paulo polt vaūs vavós pro vais vavós ſcribitur. De locis

UNON. Homeri, ubi a'yaux Il& gos Córera dicitur , ut Odyll . 4. 212. 225 .

P. 4. v. 1. 'Aßugrárs ] Vid . infra xavoiam p . 445 , 53. et 634. vid. Wyttenbach, Animaduerll. in Plutarchi Moralia T. I.

Relandi Diff. mifcell. P. II . p. 104 [ q P. I. p . 237. st.

P. 4. ν . 6. αγασάμεθα ) Olyff. κ. 249. αγασσάμεθ'. ANON. P. 6. v. 33. ayaugos Toyxocor) h. e. deditum deliciis,

P. 5. v . 8. ă yauas avtoü etc.) Vid. Pierfon. ad Moerid. elegantem , delicatum . Vid. H. Steph. Thef. Gr. Ling. Vol . I.
p. 1[ q. BE. Poſt fequens ouita covor colon tollendum eft , ut not. ad p . 113. edit. Lond . st.

hic lenlus appareat , ayana: ajud Atticos ,ut Jawmágeox genitivo P. 6. v . 41. 'Ayavóratov] Vid . Odyſ. 0. 229.
iungi. Vid . H.Steph. Thel. Gr. Ling. Vol. I. p . 97. not. I. edit . P.6. v. 12. "Ayywves ] Vid Agathias lib. 1.p . 40. B. D.
Lond. ST .

et p . 41. A. Conf. du Fresne lexicon mediae et infimae Grae

P. 5. v . 13. Locus Homeri extat Odyll. E. 129 . citatis in h . V. ANON. Vid . Meurſ. Gloflarium Graeco - Barbarum

Ρ. 5. ν . 15 τω δ' ήτοι avaistai ) Vid . Fragm . Homer . p . 4.. Vol. IV . Opp . p . 147. ), ALMELOV.

y . 86. edit. Barneſ. p. 108. et Apollon.Rhod. I. 899. et III . 470, P. 6. v. 49 Segionou's] Leye $98.919 Mouse, Cf. p. 7 , 29. et
ubi Schol. {ra yaiona , explicat 81 % aigw . ANON. Eſt verſus He. p . 23 , 1. ubi Segromixos in içe910tonos mutandum .

fiodi Egy: 333. ubi tamen in editis : „ du 70 %. Atque in ea- P. 6. v . 10. ''Ayurveçor] Extat II. A.424 .

dem ſignificatione apud Homerum legitur Odyll. T. 16. SCHLEUS- 1 ' . 6. v. 14. Tútwur] de rep . lib . VII . p . 515. E. T. II.

' Add. H. Steph. Thef. Gr. Ling. Vol. 1. p . 189. not. 1 . opp . ubi iungirur verbo oduvāsfar.' Conf. eiusdem Platonis Me

edit. nov. nix. T. 11. opp. P: 248. B.
P. 5. v . 18. { r autóv] Legendum in' autó. ANON. Valde P. 6. v. 15. 'Ayyagtów ] De hoc et ſequenti 'Ayvágous vid.

hoc probandum puto. Cum altera notatione , &* Toù ayaçu , etc. Relandi Dill. miſcell. P. II . p . 125 .

praeter Zonarae lexicon p . 12. conſentit Plato in Cratylo p . P. 6. v. 17. Aiskúnos šv 'Ayapéuvovi] verſ. 290. ubi vid .

412. C. et p . 422. A. T. 1. opp. edit. Steph. st. Pauw.

P. 5. v. 21. 2nobody - ssena'sga] Vid . Pierſon. ad Moerid . P. 7. v . 27. dyaror] Vid . Schol. Ariftoph. Velpp. 1458 .

P. 5. V. 26. 'dyaguéşyera ] Recte Sylburgins praefert 'Aya- P. 7. v . 35. raga two pointy ] Prior locus eſt Odyſ. 0. 313.
θοεργία . Vid . H. Steph . Thel, L. Gr. Vol. I. p. 163. edit. alter Iliad . A. 140. ubi vid . Schol.

P. 7. v. 39. 'Ayersin) Vid . IJ. A. 128. ubi Schol. fere ca

P. 5 .v. 32. 'Aya fasouén ] Vid. H. Steph . Thel. Gr. Ling. dem quae Etymologus dixit. Cont. Tzetz. ad Lycophr. 356.
Vol. I.

p . 133. A. edit. Lond. 'Agurains dyeasins meminit etiam Heſiodus Theogon . 318 .

P. 5. v. 33. rgámpatos} Neceſſario ex Heſychio reponen
dum eft gámuatos. Vid. omnino H. Steph. Theſ. Gr. Ling. P. 7. v. 42. 'Ayehatus] Conf. Odyſ. K. 410. ibique Schol.

Vol . I. p . 130. A. edit. nov. et ſaepius. ANON.
35. καλλώπισμα Bóavov} Eodem modo Schol. ad P. 7. v . 47. 'Ayégwxos] Vid. 11. K. 430 ibique Schol. Anon.

I ) . A. 144. explicat, totidemque verbis, nifi quod verba x y ze P. 7. ν. 19. η μεν ούν συνήθεια Táster] Vid . Baft. com

ιμάτιον ή , κάν τε εικών omifit. In univerfum de nomine άγαλμα mentar. palaeographi in Schaeferi editione Gregorii de Dialectis

vid. Suiceri Obſervatt. lacr. cap . Xll. p . 296 - 299. ST. Di- p . 844. BE. Conl. Wyttenbach. Animadverff. in Plutarch . T. I.
tinctio ante nãy fortaſſe delenda. Caeterum quod Nofter cum P. I. p 225. επί ψόγου pro επί ψόγον legendum eft ex
a liis Grammaticis affirmat, poſteriores poetas dyaapa dixiſſe rå Apollonii Lexico Homerico in h . v.
davor , veriſlimam eſt : ſed tamen et priori modo uli funt ea- P. 7. v . 52 ſq . Loci Homerici ſunt ll. E. 623. et B. 654.
dem voce. Vide Aeſchylum Prometh . 465. et Agamemn. 216
και οι Iphigenia dicitur δόμων αγαλμα ut Pindarusetiam Arifto . P. 7. ν . 3. ' Αγέραστος άνευ γερών και τιμής] Similiter

clidem Nem . III . 21 xugas a podnice vocavit SCHLEUSN. Conf . interpretatur Schol. 11 A. 119.

H. Steph. Theſ. Gr. L. Vol . I. p. 189. not. 1. edit. Lond. st . P. 7. v. 8. Itaátwv) in Politico p. 272. C. Tom . II . opp .

P 5 ν. 42. Αγάλακτες Aliter αγάλακτοι όλες dicuntur apud qui et de rep. lib . 8. p. 845. E üdwg ouvayugróv dixit . Anon.

Callim . H. in Apoll. 52. ANON. Sed Erneſii ad hunc Calli- P. 7. v . 17... oux ayeupayw etc ] Viel l'alckenner. epiſt ad

machi locum practert αγάλακτες. loh Aug. Emeftium edit. Tittmann. p . 156. et Ruhnken. ad Ti.

P. 5. v . 41. 'Ayamépowy ubyw ] Similem nominis Aya
maei lexicon Platon p . 87. b , BL . Cont. Schol. Eurip . ad An

Méurw rationem affert Plato in Cratylo T. I. opp . p . 395. A.
drom . 860. et Iphigen Aul. 910 , vano .

Quae fequuntur , άγαν, το γαν μακρόν πάθος ποιητι P. 7. v. 24. dnéßaraox] Fiſcherus in Animadverff. ad IVel.

delumta lunt e Draconis libro de metris p . 9 , 37 199
leri

nór grammat. Graec Spec. lll. P. I. p . 12. legi árißaroy iubet,

Verba xar' nyárov Nuonion funt ex 1l . 2. 133. omninoque verba 'Ayeipes w xad ayepatwa της παραληγούσης

adiecta ab alia mana elle , neque dubitandum putat , quin pro
Vid . Schaefer. ad Ariſtoph. Plutum Hemſterhuſ. p . 493.

Nam prorſus fic legitur in Orione MS. Etiam Fabricius ad Ayergéfw xad ayezé2w reſcribi debeat 'Ayergéta nad d'aigésw , et

Sert. Empir. p . 170. not. D. et p. 697. pot. N. habet in' pro ίνα μη ευρεθή δια του αθω γινόμενον , rectius fcribi po

αυτό. tuide' ίνα μη ευρεθώσι δια του αθω γινόμενα . 8 .

ST ANON .

ANON .

ANON.

P. 212 , b . BE ANON .

ANON.

wov. ST.

ST.

ANON .

ST

P. 5. v .

ST.

SCHLEUSNER .

ANON .

ANON .

AXON .
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ANOX .

SCHLEUSNER .

it.

Arox .

I. 554.
ad v .

ST.

-

ASOX .

ANON.

1

ST.

AXOX.

AXOX .

AVON .

P. 7. v . 29. 19097] Mallem legere a poco , contemnit , negli- P. 9. v . 5. 'Agarol, Saumastod ] Vid . 11. E. 787. ibique

Schol. ANON ,

P.8 . v . 30. 'Ayugatov ) Conf. 'Ayúgaov p . 9. 13.

P. 9. v. 10. 'Ayu ] Il . 1. 784. eſt d'yiveov.

P. 8. v . 32, Każainaxos) H. in Lauacr. Pallad. v. 130. e P. 9. ν. 12. αλλεπάλληλον ] Sic p. 522, 4. αλλεπάλληλος ,

quo loco Ou799si pro Corrás legendum , et dysoiaq; Anon . ubi praecedit draainaia. Cont. Schaefer, ad Gregor. de Dia

P. 8. v. 33. iondoxa ) Aelius Horodianus in Schematismis lectis p . 264. be. Add. infra p. 22 , 5 .
Homericis : εδήθοκα , από του ήδοκα κατα αναδιπλασμόν (lege P. 3. v. 19. "Agatos] Phaenom. v . 23. Conf. Brunck . ad

αναδιπλασιασμός). w.

Apollon. Rhod. I. 613. ANON.
P. 8. v . 55. ' äyn ni' 8X81 ögxque hawr] Eft locus Il. 0. 221 . P. 9. v . 24. 'Ayxolun] Sic II. 2. 213. a'yxoive sıv. ANOS.

P. 8. v . 1o. dys ö onnaires etc.) Conf. Schol. Apollon . Rh. P. 9. v. 25. 'Eyxovein)etc.) Vid. Aeſchyl. Prometh . 961. ibi.

Axos .

que Schol. et Miſcell. Obl . Amſtelod. Vol. IX p. 125.

P. 8. v.50. 'Ayaror] Vid . H. Steph. Thel. Gr. L. Vol . I. Pro gloffa 'Ayxorrides lege 'Ayxovides. Vid . interpp. Hefyckit

p. 92. A. edit. Lond. et not, ad p . 113.

ayxérous , Strunz ad Rutgerfii Gloſſarium in v. e'yxovégr

P. 8. v. 53. 'Ayanntog MoVoyevn ] Conf. Schol. ad 11. 2 . TES , etH. Steph . Thel. L. Gr. T. II. p. 314. B. SCRLEUSX.

401. et Lucian. T. 1. p. 631 , 20.

P.9. v . 26. 'Ayistía ] Rectius dyroteia apud Ifocr. Buſir. c. 11 .

P. 8. v . 54. 'Ayúdrovor] Vid . Schol. ad Il . M. 97.

et Heliodor. p . 139. Ayon . Ita etiam in Platonis vel Aefchinis

P. 8 v. 57. 'Ayeandov] Vid . 11. 11. 160. ibique Schol. anos . Axiocho fect. 20. ubi Scholia in Platonem p . 253. edit. Ruhr

P. 8. v. 1. 'Hgwöravm ]Legendum eft ‘Hzodów. Vid. Valcke- ken. 'Αγιστείας αγιωσύνας , καθαρότητας, λατρείας.
naer. ad Il . XXII. p.: 120. et illoiſon. ad Apollon. Sophiſt. P. 9. v. 29. 'Aprúa ] Vid . Schol. Arifiopk. Avv. 1180. et

Add . Hufchk. dillert de Fabulis Archilochi Schol. Eurip. Oreft. 1477. Axon .

p . 855. b . Anox.
p . CCXXXV. in Francisci de Furia Fabulis Aeſopicis, Lipſ. P. 9. . 52. 'Aγηλομένη , αγαλλομένη] Pro 'Aγηλομένη k .

1810, 8 .

Herodoti locus eſt VI. 60. p . 464, 14 . Vid . etiam gendum
eſt'Ayaaropéen , led ayarlouévn éticiendum . Vid . H ,

H. Steph. Thel. Gr. Ling. Vol. I. p. go . D. edit . Lond. st. Steph. Thef. Gr. Ling . Vol. I. p. 177. B. C. edit Lond. St.

Apud Herodotum genuinae vocis äyn locum in editionibus oc- P. 9. v. 31. artixisér ) Kocnius ad Gregor. de Dialectis p.257.

cupat aty. SCHILEUSNER.

a . ( p . 5 +6. ed . Schnejer.) emendat aixíssive Alberti ad Refych.

P. 8. v . 2. 'Onúgq ] II. 0. 221 .

in v. ayudartiv coniicit úßgisen rel ganiseur, quorum prius ples

P.8. v. 4. ' Aforj Vid . ll . 2. 306 .
cet Schaefero l. 1 .

P. 8. v . 8. áyeur ] Lege aynu , ex Codice Gudiano.

P. 9. v. 36. 'Aynna! Vid. Liv . XLII. 51. et 58. et Index in

P. 8. v . 9. 'Ayn . . xaáris Toù xúzatos] Vid. Schol. Apol Curtium Freinshemianus in v. Agema. Anox. Conf . quos lain

lan . Rh . I. 554.et IV . 941. Axon.

davi in libro de Dialecto Macedon. et Alexandr. p. 30 .
P. 8 v. 12. 'Aynyisato) Vid. ll. 4.211. ibique Schol. axox. P. 9. v. 38. 'Ayirmós ] Videtur corrupte ſcriptum pro 'Aye

delius Ferodianus in Schematismis Homericis de Perfecto dymo np.wor ; quod Helychio eſt ódès 18RTÝ. SCHLEUSNER.
γέραται haec habet : Αγηγίραται · αγείρω άγερν ήγερκα και P. 9. v. 11. 'Ayiserv] Vid . Ariftoph. Plut. 681. ibique Schol.

αγήγερκα : ο παθητικός 'Αττικος , αγήγερμαι αγήγερται και

επενέσει του ο αγγίραται. » .

P. 9. v. 43. 'Ayxa's, ra's dynáras) Vid. Il. E. 371. ibique Schol.

P. 8. v . 28. 'Ayxoxo] Aelius Herodianus in Schematismis
Homericis : 'Αγήρχα , παρακείμενος έχων πάθος και διάλεκτον P. 10. v. 46. ' Ayxm ] Vid. ll . E. 321. ibique Schol. et r .

' Argida dyw abw xa xe (ita correctum pro ) Mera oux 490. Anor.

μεν (hoc μεν manu correctoris fuprafcriptum) το ξυνήχα παρα
P. 10. v. 53. 'Ayxietpwpévos] Ita perperam pro 'Hyuistex

Esvo ¢ ürre ( vid. Valckenaer, ad Xenoph: Memorr. IV. 2. 8. ubi révos fcriptum eſt
. SCHLEUSNER. Apud' Lycophronem v . 67. ex

Zennius et Schützius et Schneiderus ouvñxos pro vulgari suvitas tar ήγκιστρωμένη . ΑNON .
ediderunt.) αντί του συνήγαγον και προσθήκη δε Αττική των P. 10. v. 1. aynúka róza) 11. F. 209. Odyn. 0. 264. Avox,
κατά την αρχήν γραμμάτων δύο, και πλεονασμό του ο επει P. 10. ν. 3. αγκύλα δ' άρματ' έδυνες] 11. ί. 39. legitur εγκυ

φιλεϊ ο τοιούτος την τρίτην έχειν βραχείαν · αγήοχα. w . Conf. hoy agua . AYON .
Fiſcher. ad Welleri Grammat. Graec . Specim , 11. p. 311. et P. 10. v. 4. { v urojenjaon 'Iacédos] hoc eſt, in Scholiis ait

II. B. 205 .

Spec. Ul. P. I. p. 19 .
P. 9. v. 36. 'Ayúvws] Vid. Schol. ad Il. B. 296. Axon. P. 10. v . 8. 'Ayxudonútew ] Legitur II. B. 205. Anox,

P. 9. v . 45. 'Evote for etc.] Homer. II . I. 398 .

P. 10. ν. 12. αγκυλομήταο a'yxuloj hrew ) Vid. l'alcke

v. 47. ó aynas ärrws] II. I. 695. Ason. qui naer , ad Eurip. Phoenill. p. 366. a.
etiam ex Aefchyli Perf. 1031 attulit ayaróscos. Vid. ibi Schol. P. 10. v. 16. 'Ayxvoxel.ms] Vid . Schol. Ariftoph. Equit .

P. 9. v . 50. 'Aroarros) Legendum eft 'Ounzos. Extat 197jenim locus II. 1. 696. ubi vid . Barnef: Conf. Oba. Miſcell. P. 10. v. 20. αιγυπιοι γαμώνυχις αγκυλοχεϊλαι ] Sunt verba
Amſtelod. Vol . I. p. 413. ANON. Sed nibil hic mutaverim . Vult Homeri II . II . 428. Conf. Heſiod . *An. v. 403.

tantum Etymologus, Apollonium vocem oynvogías ita explicalle P. 10. v . 32. 'Ayhaia ] Vid. Schol. Apollon. Rhod. IV . 119r.
ut exbibet . Tuin ſine nomine , ut pallim , lubiicit exemplum et Schol. ad Il . Z. 510. ANOX .

Homeri

. Quinet iple Apollonius in Lexico Homer . explicationi P. 10. v. 33. 'Ayhažeio fa. có xallwnicrofa ] Vid Schol.

Luic eundem ſubiecit Homeri verſum. SCHLEUSNER.
II. K. 331 .

P. 9. v. 52. Aynha ] Conf. Suidos, et Schol. Eurip. Med . P. 1o. v . 40. " Apredes] Vid.Schol. Ariftoph. Acharan. 763,

1027. qui et ipſi afferunt verba Ariſtophanis, quanquam non et ad Velpp . 678. ei Nicander Theriac . 854.

Apud illum enim male efi apsane porno vid. Koen. ad Gregor. de Dialectis p. 213. ed. Schaefer, ks.uno eodemque modo.

P. 10. v. 41. oyaidea ! MS. Leidenlis rectius exhibet dyres.

cui hic recte habeat agnaoiper ,, quod etiam apud Noftrum pro

dyedovuev reponendum eſt. ' Sed Ariſtophanein verba ifta non
Codex Taurinenſis CLXV. fol. 2. verſo legit : û xogóður seca

in Nubibus, verum in Pace v . 398. poluille, dudum oſtendit aides. 'Agaida , ró auró. PEYRON.

Hemſterhuſ, ad Poll. VII. 168. p. $37. not. 62. ANON.

P. 10. v. 42. Ayxanlaywyor] Mutandum ex Helychio eſt in
"Ayaacümey legi iubet Toup. in Appendice Emeudationum 'Ayxadesayuyol. Cf. Euſtath . ad I. X. p. 1390 , 20. Avox.

in Suidam Vol. IV . p.496.' Conf. Ruhnken. ad Timaeun 'Ayradedayoy'seft, qui manipulos ſeu fafciculos vehit navigio

p. 5. BE.

vel ſuper iumento.
P. 9. v. 56. dynaw ] Scribendum el årinos, et paulo ante P. 10.0.45 . 'Aydírus ] Apud Heſychium legitur dyrsiaus. Arosa

τιμήσαι θεόν , αγλαΐσαι , pro τιμήσαι , θεόν αγλαΐσαι , nifi ο P. 10. v . 52. Ayva's) Vid. Placo lib . VI . de legib . p . 751.
Suida mavis rouensa Seav draatas. Quod autem in Etymologico D. T.II. Ariftoph. Eccleſ. 636. Phocylides v. it . Coni.'Schol.

dicitur dyrna, interdum fignificare dowłas ,per errorem confudit Ariſtoph. Rann. 957. Anox.
auctor dyáarsiv cum cynnarsív. Vid. H. Steph. Theſ. Gr. Ling. P. 11. v. 54. Ayvos) Vid. Nicander Theriac. 530. et Dios.

Yol. I. p. 169. not. 1 .

corid . lib . I. fol. V. 3. verſo edit. Ald. AXOX .

P. 9. v. 1. Auxógew ] Alexandra x. 436. De diſcrimine no- P.. 11. y. 55. öpelar] Codex Gudianus dat áyvoras. Avor.

tionis in dyna. et arma. vid . Schol. Sophocl. Oedip. Tyr. 401. P. 11 , v. 7. oudé krv 'Hen sjyvoineer] Eft locus ex U. A

536 ſq. ' Anon .P. 9. v. 4. 'Ayugaov] Vid. Il. B. 447. et Schol. ad Odyſ. p . 1.v . 9. sárayos dé dyvumerów ] Sunt verba L. II.

E. 136. ANON .

769. ANON .

ANOX

ST.

BE.

P. 9 .
AXOX .

ANOX.

ANON.

SCHLEUSXER .

ST .

.

Axox .
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AVON

6. a . BE.

ANON .

AXOX .

BE ,

SCHLEUSXER.

AXOX .

W.

SCHLEUSNER.

.

ST.

!
AXOX .

ANON .

ANON .

ANOX .

P. II . v. 13. 'Ayxoxides ) Vid . 11. 2. 555. cum Scholiis, et P. 13. v . 13. 'Aygweral) Vid . Schol. Apollon . Rhod . IV .
8. 503, ANON .

175. ubi rectius ſcribitur dyzwara .. ' Anos .

P. 11. v. 17. 'Ayxóvous] Conf. Ariſtoph. Lyfiftr. 1313. ANOS . P : 13. v . 14. *Aygweris, sidos Bazárms] Samta ſunt e Schol.

P. 11. V. 20. 'Ayrúan etc.} l'id . Schol. ad Ariftoph . Aves Odyſl. 2. go .
1180. ANON ,

P. 11. V. 22. 'A Yyw modúv ]Vid. Ulpian. ad Demofth. p. 3r . P. 13.v. 21. 'Ayurd'] Fid Tzetz . ad Lycophr. v . 26. Axo .
Coof, Pierfon. ad Aloerid. P.

C. et Schol. Sophocl. Oedip. Colon . 86, ANON.
P. 13. v. 26. réony és aqulay lovou ).El locus Homeri Il . T.

P. 11. V. 25. 'App? ryegélovto ] Eft verſus Homericus 254, ANON.

H. r. 231 .

P. 13. v. 31. dyúgtus] Conf. Schol. Sophocl. ad Oedip . Tyr,
P. 11. V. 26. "Ayos Tò mahagóx] ut apud Schol. Sophocl. 386.

ad Oedip. Tyr. 664. exponitur.
P. 13. v, 32. sidos Búkov } Repone Bólov , inquit Hemſter :

P. 11. v . 27.rò gunagov xar' avriepasi ] ug apad Apollon. huſ. ad Polluc. VII. 205. p. 813. not. 20. AXON . lia iam cinen

Rhod. IV . 478. Caeterum poli haec verba excidit gloffa 'Ayootós, daverat Meurſius de ludis Graec. T. III. Opp. p . 1017. st .

quod vocabulum habet Apollon Rhod. III . 120, Vid . Pierfon .

ad Moer.p . 79. b. Conf. Cod . Gud. in v. 'Aynstos. Anon. naga to wysigw etc.] Vid . Ruhnken , ad Timaei lexic . Pla
ton , p . 216. a.

Add. Apollonii Lexic. Homer . in: v . 'Agostóv, et Euſtath. p • P. 13. v. 33. &rl víxy ] Cod . Gud. negi veixes. ANON .
854 , 23 .

P. 11. v. 28.' Ayxa'o] Conf. Cod. Gud . in h. v. ANON . " P. 13. v. 37. 'Ayniados] Vid . Schol. Sophocl. Aiac. 135.

Aelius. Herodianus in Sehematismis. Homericis : 'Ayootos , aywy,

ώ περιέγεται η χεις και κάμπτεται · τινές δε κόλπον ή το ένδον . P. »3. v. 39 - 41. 'Hugs d avéges - Páos jous ] Sunt rerlenν. - '

Cumylverar os, aywdylow dyrot's gmpetixov, sal diyortos , w's Sckoliaftes Apollonii Rhodil synaugår explicet rör saigor Tom, apu ayeotos 109 . ubi vid. Schol. .
τελεστός . αγκαυρον καιρόν τον

P. 11. v.:54. "Ayovos] Vid. Sophocl. Oedip . Tyr. 27. ibique ToyTorouran xangov.ai augaa nulouse diverſa fuille Scholia, quiπλησίον της ημέρας , ώσπες το καλούμενον λυκόφως 683 ?, pag
Schol. ANOS.

P. 11. v . 36. souviço, iwws] Ex. II. I. 530. ANON . bus uſus elt Auctor Etymologici, ab iis quae nunc liabemus ad

P. 11. v. 37.áramós a aronésI« .} 11. T. 40. Delendum eli
dictum Apollonii locum , luculenter apparet. Neque id notare

inutile fuerit.
quod praecedit , Ayamos, et totus verſus uno ſpirita legendus :

Α' όφελές τ' άγονός τ ' έμμεναι , άγαμός τ ' απολέσθαι] Cuius P. 13. v. 45. 'dyarorium etc ] Conf. Euſtath . ad Odyſ . In
1582 , 3 .verſus vocem oyovos cum explicaffet auctor, et reliqua voluit ex

ponere. Quod autem hic apó gépwy, Scholiafocs ibi per ngó P.13. v. 48. SyXsoriav] Valckenaer. Animadverf. ad Am
cromoo expreſlit. SCHLBUSNER. mon , P: 9. corrigit arXiotelav. BE. Ita habent Suidas et Pha

vorin SCHLEUSNER .
P. 11. v. 46. raga Tó ázsigw. To odgoisw ) Vid . Hi A. 54. et Et lic legitur in Schol. Sophocl ad Aorig.

57. ANON.
174. ANON ,

P. 11. v. 54. macody ovxóres ayogáarfs } Extat Il. B. 337. P. 33. v. 49. " Axy ] Conf. Schol. Apollon . Rh. IV. 294,

P. 11. v . 56. 'Ayopasw. - doarpißw ] Vid. Scholi Ariftoph .darpißw] Vid. Scholi Ariſtoph. meri 11. E. 141. ubi vid. Schol. ANON.P. 13. v. 3. 'Ayxmotiva ] Legendum eſt 'Ayxotivas ex Ho

Vid . ibidem Politusad Equites 1370. et ad Acharnn. 720 .
T. III,

P. 12. v. 9. ' Ayogarómor] Vid. Plato lib. VI. de legib. T. II.
P. 1141. ST.

p . 764. B. et Schol. Ariftoph . Acharnn. 720. et alibi . P. 13. 6. 7. 'Ayxímorov] Vid. Schol. ad it. A. 529. Anon.

Ρ . 12. ν. 16. απολειφθέντων] Legendum eft απαλειφθέντων, P. 13. v . 10: AyxIxXyThi Vid. Schol. ad 11. B. Coin

cum Harpocratio dixerit adepévtwy. Vid . Kühn. et Jungera
mann . ad Pol . VIII. 54.

p.
886 .

Et pro praecedente P. 13. v . 13. "AXXE d MEN neot's ima's ] Scribendum eſt nos

åsoyoyganpéywy Codex Taurinenfis CLXV. recte legit eneyeygamo aóxectos ina's ex ll . r. 371. ubi vid . Schol. Anox. CF. infra

Hévwy. PBYRON. p . 618 , 44.

P. 12. v . 19. " Ayget háßr ) Vid. Nicander Theriac. 534. P. 14, V , 20. 'Ayxráoas] Reponendum pro eo eft 'Armand

Conf. II. H , 459. ANON. σας . Sequentes duae expofitiones , ανακουφίσας et αναβαστέσας,

P. 12. v . 26. 'Aygunvía Vid. Pupori. ad Theophrafii Cba conveniunt potius participio evoxuáras, SCHLEUS YER :

racteres p . 284. ANON .
Vid: Seidler . de verfibus dochiniacis p . 352. ANON.P: 14. V. 21. Laodinyy

eidos agiotar] Verſus extat II . Z.

P. 12. v. 34. O1Aww] Etymologicum LeidenſeMS. dat 0126. ubi legitur Scopýdeos. Cont. Duport. ad Theophraſti CharacteP. 14. v. 23. 'Afov daj črnos sitoudou] Eft ex ll. 2 .. 306 .

yos. Vid. Koen. praefat. ad Gregor. de Dialectis p. XVIII. ed.

Schaefer. BR . res p. 354. Sequentia , Eis 'Ayaméprova viny , lunt ex II. H.

512. ANOX .

P, 12. ; 35.'Aygorégas traiQovs] Lpeus eft II. 0. 486 .
Con £. Hefiod . ' A07. 407. AXON . P. 34. v. 30. Ayursu's ] Vid . Schol. Ariftoph. Velpp. 870.

P. 12. 2. 37, "Evvé tor särs - terganógwyos ] Ef Hefiodi Conf.Thesmoph.196. et Barnes.adEuriplón. 186.".Partiv ,

fragmentum , de quo, praeter Clericum ad v. 153 fqq. fragmen. culasoi, ante nomen Buros, ſecundum Hefchium delenda eft.
borum Hefiodi vid. Ruhnken . epiſt. crit. I. p. 113. Pro ingura. . γηρών

Pwy infra p. 209 , 54. eli yugártwy. De re ipla conf. Cic. Tulc. P. 14. v. 33. 'Ayugus] Vid . Eurip. Iphig. Aul. 753. et Schol ..

III. 28.Oppian. Cyneg. 11. 292. etBrodacus ad Anthologiam ad ili n.661 et 2. 141. ANON .
P. 14. v. 34. 'Ayxugus] Scribe 'Ayxages. Hefychius aequeP. 194. a .

P. 12. 8. 39. aygıwrégas aygorígas] vid.Fiſcher. ad Wet male: Axxesxims arrús soconto Asáuarzs.ubiviri docti
8

beri Grammat. Graec. Spec. II. p. 110.
viderunt 'Ayxúgys ſcribendum effe.

P. 19.v . 40. Aygdsutus – dygorus) Vid. Apollon, Rhod .
P. 11. v. 37. 'AyxaBaw's } An dyxoßa's, vel ayxıßeßews ?'

ν. 'Αγροιώτης .
Sed Kufterus ad Helých, in v. Bawois referi ad verbum .

IV . 1183. et Aeſchyl : Perſ. 1007. ibique Schol.
βλώσκω vel βλόω. Β.

P. 12. 6. 47. 'Aygros, oi naidspártai). Vid. Forſter. ad Plas. P 14. v. 40. 'Hvogtyy usigordor ayuusvos] Eft locus Hefiodo

p . 379. et Steph . Bys. in Nayos nóris.
Theog. 618. Vid. Fragmenta Homeri v. 188. p . 198. edit. Bar

P. 12. v. 50. 'Ayşqon] „ Emendatius 'Ayseios ponendum : nam nef. Axov. Conf. H. Steph . Thef Gr. L. Vol. I. p . 89. D.

de lonismo cogitari vix poteſt. T'alckenaer. ad Ammon . p. 3. edit. Lond.
BE . Idem coniecit. ANON . P. 14. v. 48. Arinuary dywva] Exlar Odyff. ©. 260. Conf.

P. 12. v. 51. 'Ayógevors, cóyos ayoguretos , Poroutatos} Scholia inedita apud l'alckenaer , ad Iliad.'lib, XXII. p. 1.28 .

Poft zózos interpunctio maior ponenda eft, et deinde ex Helj anos .
chio fcribendum 'Aγορητότατος, λογιώτατος . ΑNON . Ρ. 14. V. 5ο. Λύτο δ ' αγών) 11. Ω. 1 .

P. 12. v.54. 'Aygav os} Vid. Schol. Ariſtoph. Thesmophor. P. 1. v. 5. “Họa Mày
Aføvn) Il . r . 33.

540. et Apollon. Rhod. iv . 317. 561, 1341 .
P. 14. v. 52. Jsãoy dugoytai dywva] Il. H: 298. ANON . Quod

P. 12. v . 3. 'Aygmor] Vid . Valckenaer. epiſt. ad Roeverum praecedit , tò faov , mendoſe legitur pro ó szos.

p . 42. ANOS.
P. 84. *. 57. 'Aywnionata , šna92a ) Vid. Schol. Ariſtoptie

P. 12 v. 6. 'Aygwoow ) Vid . Schol. ad Odyſ . E. 53. Anos . Rann. 286 : -

ANON

ANON .

129. extr . BE.

.

ANON. et BE.

SCHLEUSXER .

ANOY.

ANON.

ANON.

ST.

AXOX .

SCHLEUSSER .
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sit,
SCULEUSNER .

quo

ANON,

125. Ayer

ST.

ASOX.

AYON.

ST .

SCHLEUSNER

AXOX.

W.
V.

ANON .

P. 7. v . 29. Dop ] Mallem legere apoga , contemnit, negli- P. 9. r. 5. Aynról, houpaorol) Vid. II. E. 787. ibiqua
Schol. ANON.

P. 8. v . 30. 'Ayúgarov) Conf. 'Ayuçæov p . 9. 13 .
P. 9. v, 10. 'Ayouw ] II. R. 784. eſt dyiveox. ANON .

P. 8. v . 32, Kanaiya xos) H. in Lavacr. Pallad. v. 130. e P. 9. ν. 12. αλλεπάλληλον ] Sic p. 521 , 4. αλλεπάλληλος,

loco Qutassi pro cortos legendum , et ayesiną. ANON . ubi praecedit erarandía . Cont. Schaefer, ad Gregor. de Dir

P. 8. v. 33. iðndoxa ) Aelius Herodianus in Schematismis lectis p . 26t. Be. Add. infra p . 22 , 5.

Homericis : εδήθοκα , από του ήδοκα κατά αναδιπλασμόν (lege P. 9. V. 19. "Agatos] Phaenom . v . 23. Conf. Brunck.

αναδιπλασιασμός). w . Apollon. Rhod. I. 613.

P. 8. v. 55. ' ayn mexeu ozxane Nawr] Eft locus Il . 0. 221 . P. 9. v. 24. 'Ayxolun] Sic II. 2. 213. dyxoiva sv. ANOS,

P. 8. v . '1o, dyni onuaires exc.] Conf, Schol. Apollon . Rh. P. 9. v. 25. 'Eyxovens) etc.) Vid. Aeſchyl. Prometh. 961. in

1. 554. ANON . que Schol. et Miſcell. Oblr. Amftelod. Vol. IX
P. 8.v. 50. 'Ayaſov) Vid . H. Steph. Thel. Gr. L. Vol. I. Pro gloffa 'Ayxorrides lege 'Ayrovides

P.

. Vid. interpp . Hefycat

p. 92. A. edit. Lond. et not, ad p . 113. ad v. dyxorous, Strunz ad Rutgerfii Gloffarium in vo dyscréta
P. 8. v . 53. 'Ayannoy Moyoyevn ] Conf. Schol. ad ll. 2. TES , et H. Steph. Thel. L. Gr. T.II. p . 314. B. SCHLEUSS,

401. et Lucian. T. 1. p. 631, 20.
P.9. v. 26. 'Ayosaic] Rectius dyroteia apud Ifocr. Bufur.c.!!

P. 8. v . 54. 'Ayestovov ] Vid . Schol.ad Il . M. 97 . et Heliodor, p . 139. Anon. Ita etiam in Platonis vel Aeſchlox

P. 8 v. 57. 'Ayeandov ] Vid . 11. 11. 260. ibique Schol. anox . Axiocho fect. 20. ubi Scholia in Platonem p . 253. edit. Raks

P. 8. v. 1. 'Hwdravmi ]Legendum eſt 'Hşodéry. Vid. Valcke ken . 'Aycottías . ayowsúvas, xafapórytas, aarzuias
.. . . Αγιστείας• , λατρείας.

nacr . ad Il . XXIl. p : 120, et illoiſon. ad Apollon. Sophiſt. P. 9. v . 29. 'Aynure ] Vid . Schol. Ariftopk. Avv. 118.*
p . 355. b . ANON Add. Hufchk . dillert. de Fabulis Archilochi Schol. Eurip . Oreſt. 1477. Axon.

p. CCXXXV. in Francisci de Furia Fabulis Aelopicis, Lipſ. P. 9. ν. 52. 'Aγηλομένη , αγαλλομένη ) Pro 'Αγγλομένη Εv. 32. ,, ] ' ko
1910. 8 . Herodori locus eſt VI. 60. p . 464, 14. Vid. etiam gendum

eſt'Ayoraouévn , fed ayarlouévn eticiendum . Vid.Er
H. Steph. Thef. Gr. Ling. Vol. I. p go . D. edit. Lond. st . Steph. Thef. Gr. Ling . Vol. I. p. 177. B. C. edit. Lond. ,

Apud Herodotum genuinae vocis šyn locum in editionibus oc- P. 9. v. 34. artıxde« ) Koenius ad Gregor. de Dialectis p.36
cupat arm. SCHILEUSNER.

a. ( p. 576. ed. Schaefer.) emendataixíceite Alberti ad Helista
P. 8. v. 2. Ouýew ) Il. 0. 221 . in vs ayanareiv coniicit Beiserv vel ganisere, quorum prius in
P. 8. v. 4. ' Açox] Vid . Il . 2. 306 .

cet Schaefcro l . l.

P. 8. v . 8. áyev ] Lege aynu, ex Codice Gudiano . Axos. P. 9. v. 36. 'Aynma] Vid. Liv. XLII. 51. et 58. et Indez is
P. 8. v. 9. Ayni, másis toù xúvatos] Vid. Schol. Apol Çarlium Freinshemianus in v. Agena. Anox . Conf.

quoi
lon . Rh. I. 554. et IV . 941. ANON . davi in libro de Dialecto Macedon . et Alexandr. P. 30.

P. 8 v. 12. 'Aynyisato ) Vid. 11. 4. 211. ibique Schol. ason. P. 9. v. 38. 'Ayomós} Videtur corrupte fcriptum pro "App
delius terodianusin Schematismis Homericis de Perfecto dyno riper, quod Helychio elt odos dentý .

γέραται haec habet: Aγηγίραται· εγείρω άγερν ήγερκα και P. 9. v. 46. 'Ayiserv] Vid. Ariſtoph. Plut. 681. ibique Sckch.
αγήγερκα : ο παθητικός 'Αττικος , εγήγερμαι αγήγερται· και
επενθέσει του ο αγγίραται.

P.9. v. 45. 'Ayxa's, ras éyxáras] Vid . Il. E. 371. ibique Scks.
P. 8. v . 28. 'Ayroxa] Aelius Herodianus in Schematismis

Homericis : 'Aγήοχα, παρακείμενος έχων πάθος και διάλεκτον P. 10. v. 46. ' Ayun] Vid. ll . E. 321. ibique Schol. et T.

'Ατθίδα : άγω άξω ήχα και (ita correctum pro δ) μετά την συν 490. Anox.

Men (hoc mày manu correctoris fuprafcriptum ) ró furixe naga P. 10. v. 53. 'Ayxiet wpévos] Ita perperam pro 'Hyustri

Esvocavo ( vid. Valckenaer. ad Xenoph. Memorr. IV. 2.8. ubi névos ſcriptum eſt. SCHLEUSNER. "Apud' Lycophronem v . 67. er

Zennius et Schülzius et Schneiderus guvixas pro vulgari suvišas tat vinnistpuérn . ANON.

ediderunt .) αντί του συνήγαγον και προσθήκη δε Αττική των P. 10. v. 1. ayuuka roža ) II. E. 209. Odyſ. 0. 261. Aror,

κατά την αρχήν γραμμάτων δύο , και πλεονασμό του ο επει P. 10. v. 3. aynúka ďagmar' šduyev] Il . Ž . 39. legitur após

φιλεί ο τοιούτος την τρίτην έχειν βραχείαν αγήρχα. w . Conf . hor agua. ANON.

Tiſcher. ad Welleri Grammat. Graec. Specim . il . p. 311. et P. 10. v. 4. lv 'rouvaory ' Incados] hoc eft, in Scholiis al

Spec. II. P. I. p. 19 . II . B. 205.

P. 9. v. 36. ' Ayúvws] Vid. Schol. ad Il. B. 296. Axon. P. 10. v . 8. 'Ayxułopýten ] Legitur Il . B. 205. Axos,

P. 9. v . 45. 'Eydzę pios etc.] Homer. Il . I. 398 . P. 10. V. 12. αγκυλομήταν αγκυλομήτεω ] Vid. Falkla

P. 9 .
v. 47. ó doarvog äławs] II. 1. 695. ANON . qui naer . ad Eurip. Phoeniſl. p . 506. a.

etiam ex Aeſchyli Perl. 1031. attulit ayavóscos. Vid. ibi Schol. P. 10. v. 16. 'Aynuogeiams] Vid. Schol. Ariftoph. Equi

P.9. v. 50. 'Axoaluv.os] Legendum eft 'Ourgas. Extat 197. Anox.

enim locus II. 1. 696. ubi vid . Barnef. Conf . 'Oba. Miſcell. P. το. ν. 20. αιγυπιοι γαμψώνυχις αγκυλοχείλαι] Sunt serie

Amſtelod Vol. I. P.
413. ANON. Sed nibil hic mutaverim . Vult Homeri Il. 11. 428. Conf. Hefiod . 'Agn. v. 405. Asos .

tantum Etymologus, Apollonium vocem oyuvuglas ita explicalle P. 10. y. 32. 'Ayhaix ] Vid. Schol. Apollon. Rhod. IV. 1192
ut exhibet. Tum Line ' nomine , ut pallini , ſubiicit exemplum et Schol. ad Il . Z. 510. ANOX ,

Homeri . Quin et ipſe Apollonius in Lexico Homer. explicationi P. 10. v. 33. 'Ayaažeiofuo cò xohlaniceofau] Vid Schal

huic eundem ſubiecit Homeri verfum . SCHLEUSNER. Il. K. 331 .

P.9. v. 52. 'Agnar] Conf. Suidas, et Schol. Eurip. Med. P. 10.v. 40. 'Aya1865] Vid . Schol. Ariftoph. Acharnn. 763

1027. qui et ipſi afferunt verba Ariſtophanis, quanquam non et ad Velpp. 678. et Nicander Theriac. 874. ' Axon.

uno eodemque modo. Αpud illum enim male eftαχαλούμεν, P. 10. v. 41. dydidia ) MS. Leidenſis rectius exhibet ayrides,

cuin hie recte habeat dynãoüper,, quod etiam apud Noftrum pro Vid . Koen . ad Gregor. de Dialectis

αγελούμεν .
P: 243. ed. Schaefer,RS

Codex Taurinenſis CLXV. fol. 2. verſo legit : ñ swsgóðar skęs: 1eyeojuev reponendum eft. Sed Ariſtophanein verba ifta non

inNubibus , verum in Pace v. 398. poſuiſſe, dudum oſtendit dides . Aynida , rò avró.

Hemſterhuf. ad Poll. VII. 168. p . 837. not. 62. Axos. P. 10. v.42. 'Ayxancaywyol] Mutandum ex Heſychio eft in

" Ayancümen legi iubet. Toup. in Appendice Emeudationum 'Ayxanıdaywyol. cf. Euſtath.ad 11. X. p. 1390 , 20. esos.

in SuidaiVol.IV. p. 496. Conf. Ruhnken. ad Timaeun 'Ayxahidaywyös eſt, qui manipulosfeufafciculos vehit navigo
vel ſuper iumento.

P. 9. v. 56. dynaw ] Scribendum el arvas, et paulo ante P. 10. v. 45. 'Ayaitus] Apud Heſychium legitur dyleírys.AYOS

τιμήσαι θεόν, αγλαΐσαι, pro τιμήσαι, θεόν αγλαΐσαι, nifi e P. 10. v. 52. Aywow's) Vid. Plato lib. VI. de legib. p.251.

Suida mavisrrugorSeav ayaatas. Quod autem in Etymologico D. T. 11. Ariſtoph. Ecclel. 636. Phocylidesv. 14. Conf. Sekoi.

dicitur dynaar interdum fignificare dewear,per errorem confudit Ariftoph. Rann. 957. ANON.
auctor αγάλλειν cum αγηλατεϊν . Vid. H. Steph . Theſ. Gr. Ling. P. 11. v. 54. "Ayvos] Vid. Nicander Theriac. 530, et Dios

Yol. I. p. 269. not. 1 .
corid . lib. I. fol. V. 3. verfo edit. Ald.

P. 9. v. 1. Auxó @ gwx] Alexandra v. 436. De difcrimine no Pa. 11. y. 55. eyelar] Codex Gudianus dat å voras.
tionis in dyna. et dyna. vid . Schol. Sophocl. Oedip . Tyr, 401 . P. 11 , v . 7. Oude Mix 'Hey sjyvoineer] Eſt 'locus ex II. A

536 ſq. ' ANON.

P. 9. v. 4. ' Ayagaos) Vid. IL B. 447. et Schol. ad Odyſr. P. 11. v. 9. Bérayos dé no agrupeváwy] Sunt verba Il !

E. 136 . 769. ANON .

.

ST. ANON .

-

BB.

ANOX .

AXON

PEYRON.

BE.
SCHLEUSNER.

p. 5.

ST . AXON .

AYOR

ANON .

ANON .

.
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N

.

ANON
ST.

12 :
P. II . v. 13. ' Agnealdes) Vid . ll . 2. 555. cum Scholiis , et P. :3, v. 13. Ayeweral ) Vidł . Schol. Apollon . Rhod . IV .

X. 503, ANOX
175. ubi rectius ſcribitur dygürtas. AoN.

P. 11. V. 17. 'Ayróvous] Conf. Ariſtoph . Lyfiftr. 1313. ANON .

P. 11. v. 20. 'Aynúan etc.} l'id . Schol. ad Ariſtopi . Aves Odyff. z . go .

Pi 13. v. 11. "Aygweris, sidos Boráros] Sumta ſunt e Schola

1180. ANON .

P. 13.v. 21. 'Ayura ] Vid Tzetz. ad Lycophr, v . 26. ANO?..

P. 11. v . 22. 'Aywmosúvn ] Vid. Ulpian . ad Demofth . p . 3r .

fi

Conf. Pierfon. ad Moerid. p . 6. a .

C. et Schol. Sophocl. Oedip. Colon. 86. ANON.

P. 13.v. 26. méon is aquay lovoai]. Eâ locus Homeri II . T.

P. 11. v. 25. 'App

2:31 H: F. 231.

ryegáfonto ] Eft verſus Homericus 254.
P. 13. v. 31. dyúgrus] Conf. Schol. Sophocl. ad Oedip . Tyr.

P. i1. v. 26. "Ayos - rò matagóv] ut apud Schol. Sophocl. 386.

m 1 ad Oedip . Tyr. 664. exponitur.
P. 13. v. 32. vidos Burou ) Repone Bónov , inquit Herſter

p.ir. v.27. To gutagòn xa7' urti pasıy] us apnd Apollon. huſ. ad Polluc. VII.205
. p. $ 13. not. 20. Anon. lia iam cienza

6.6.22 Rhod. IV. 478.' Caeterum poft haec verba excidit gloffa 'Ayooros, daverat Mcurfius de ludis Graec. T. III. Opp . p . 1017 : ST.

I. p . j* ? quod vocabulum habet Apollon Rhod. III . 120. Vid . Pierfon .

had ad Moer. p . 79. b . Conf. Cod. Gud. in v. 'Aynstos. Alon.

nega To wysigw etc.] Vid . Ruhnken , ad Timaci lexic. Pla

Add. Apollonii Lexic. Homer . in: v . 'Ayootóv, et Euſtath . p .

ton . p . 216. a .

P. 13. v. 33. dod vix ] Cod . Gud. nep! veixfi. £ XOX .

on !: 854 , 23.
P. r . v. 28. 'Ayxws ] Conf. Cod . Gud. in h. v.

P. 13. v . 37. 'Ayziałos] Vid . Schol. Sophocl. Aiac. 135.

1. Anta Aelius Herodianus in Sehematismis Homericis : 'Ayootos, dywy,

segráveze s Xeię xal xómatetor Tuvesdè xóanoy Toivdoy Apollonii Rhodii IV. 199 sqq . ubi vid . Schol. Axox.

P. 3. v . 39-41. 'Hugs d'avéges
Páos nous] Sunt rerlow

Cum

un plverar ouv, ayu ayeow ayror's gupearixov, xai ayootòs, w's Scholiafies Apollonii Rhodil iynaupar explicetrör saugov tovκαι γίνεται ούν , αγω ,
Εμίν» Δ:: τελεστός. w.

αγκαυρον τον καιρόν τον

P. 1.v. 54. " Ayovos} Vid. Sophocl. Oedip . Tyr. 27. ibique o rosourun kaupöy ai augan nylovor diverſa fuille Scholia, quia- ]

πλησίον της ημέρας , ώσπες το καλούμενον λυκόφως , περί γας

Gregor Schol. Anon .
P. 11. v . 36. Fouvą uw's] Ex II. I. 530. ANON .

bus uſus eli Auctor Etymologici, ab iis quae nunc liabemus ad

P. 11. v. 57.åyapós a aronéfar } Hl . f. 10. Delendum eli
dictum Apollonii locum , luculenter apparet. Neque id notare

inutile fuerit. SCULEUSNER.

quod praecedit, Ayamos , et totus verſus uno ſpirita legendus :

1. 5. ' όφελές τ ' άγονός τ' έμμεναι άγαμός τ ' απολέσθαι] Cuius

P. 13. v . 45. 'Ayniotin etc ] Conf, Euſtath . ad Odyr. p

1582 , 3 .

verſus vocem ayovos cum explicaffet auctor, et reliqua voluit ex

me ponere. Quod autem hic apo yaww , Scholiafoes ibi per nyo

P. 13. v. 48. dyxuoriav] Valckenaer. Animadverſ . ad Ama
mon, p. 9. corrigit a'yxiatelov. be . Ita habent Suidas et Pha

nomeou expreſlit. SCHLBUSNEA.
P. 11. v. 46. raga rò dyeigw. Tò a' poisw ] Vid . Hi A. 54. et

vorin SCHLEUSNER. Et lic legitur in Schol, Sophoch ad Aorig.

57. & NON.

174. AVON ,

P. 11. v. 54. maiody fouxores dyogáao $s } Extat Il. B. 337.

P. 33. v. 49. "Axy] Conf. Schol. Apollon . Rh. IV . 294.

P. 11. v . 56. 'Ayogás . doarpißw ] Vid. Schol. Ariftoph . meri 11. £ . 141. ubi vid. Schol. Anox.

P : 13. v. 3. 'Ayxnotiva ] Legendum eft Ayxiativas ex How
Vid. ibidem Politus

ad Equites 1370. et ad Acharnn. 720 .
T. III, p . 1141 .

P. 12. v. 9. ' Ayogarówor] Vid. Plato lib . VI. de legib. T. II.

p. 764. B. et Schol. Ariftoph .. Acharna. 720. et alibi.

P. 13. v. 7. 'Ayxipomor] Vid. Schol. ad Il. A. 529. ANON .

Ρ. 12. V. 16.. απολειφθέντων ] Legendum eft απαλειφθέντων,

P. 13. v. To : AylıMaxytni ) Vid. Schol. ad 11. B. toto

cum Harpocratio dixerit faiesoSévewy. Vid . Kühn. et Junger

ad POH . VIII . 51. 886 . Et pro praecedente

P. 13. v , 13. " AyXE de pe negro's ina's) Scribendum eft noé
CF. infra

hóxectos ina's ex ll . r . 371. ubi vid. 'Schol. Axox .

απογεγραμμένων Codex Tauriuuenis CLXV. recte legit επιγεγραμ
P. 618 , 44.

Méywy. PEYRON .
P. 12. v . 19. " Ayget háßr ) Vid. Nicander Theriac, 534.

P. 14, v . 20. 'Ayxhoras ). Reponendum pro eo eft ' Aykala

s] la é Conf, II. H. 459. Anon.

σας. Sequentes duae expofitiones , ανακουφίσας et αναβαστέσας »

P. 12. v. 26. 'Aygunvía) Vid. Duport. ad Theophrafti Cba- conveniunt potius participio dvoucoes., SCHLEUSTEN•

284, ANON .

P: 14. v . 21. Laodinyy
Vid. Seidleri de verlibus dochmiacis p .

racteres P.

eidos ágiornr] Verlus extat Il . Z.

*54307 329. extr .

P. 12. v.34. O !Amy] Etymologicum Leidenfe MS. dat 01264. ubi legitur Scoutýdeos . Cont. Duport. ad Theophrafti Characte2.

P. 14. v. 23. 'Afov daj šyxos siromádou ] Eft ex !!. 2 .. 3061

Vid . Koen . praefat. ad Gregor. de Dialectis p. XVIII. ed. res p . 554, Sequentia , Eis 'Ayauéprova - vím , lunt ex II. H.

Schaefer. Be.

, 'Αγαμέμνονα

312. ANOX.

P, 12. ; 35. 'Aygorígas dadi@ous] I.peus eft 11. 0. 486 .

Conf. Hefiod . 'Aon. 407. ANON.

P. 34. v. 30. 'Ayursu's ] Vid . Schol. Ariftoph. Vefpr . 870 .

P. 12. v . 37, 'Eyyés Tou Saen cerganogwyos] Eft Hefiodi

Conf. Thesmoph . 496. et Barneſ. ad Eurip. Ion . 186. Parti

fragmentum , de quo, praeter Clericum ad v.153fqq.fragmen- cula sol, ante nomen Buro's , ſecundum Hefy chiun delenda eſt.

P
113,

torum Hefiodi vid . Ruhnken. epiſt. crit. I.twy infra p. 209 , 54. eft ynsávewy. De re ipla conf. Cic. Tulc. P. 14. v. 33. 'Ayugis) Vid . Eurip. Iphig . Aul. 753. et Schol.

der WI. 28. Oppian. Cyneg. II . 292. et Brodaeus ad Anthologiam ad 11. n. 661, et n . 141.
P. 14. v. 34. 'Aynýgis] Scribe 'Ayxigas. Helʻchius aeque

P. 12. v . 39.dygowrégas árgotigas ] vid. Fifcher, ad Wels male:'Αγκιρήνης : ο εγγύς Σοφοκλής'Αθάμαντι. ubi viri docti

viderunt 'Ayurgys ſcribendum efle. SCHLEUSNER.

të Beri Grammat . Graec. Spec. U. p. 110. P. 11. v. 37: 'Ayx Baw's } An arxißa's, vel ayxußeßous ?
P.12. v. 10. 'Aygosurus - dygorus] Vid. Apollon. Rhod . Ason. Sed Kuſterus ad Helých, in v. Bawais rcferi ad verbum

IV . 1183. et Aeſchyl : Perſ . 1007. ibique Schol. βλώσκω vel βλόω. Β.

P. 12. v . 47. ' Aygros, oi naidspaarai) Vid . Forſter. ad Plas. P. 14. 5. 40. 'Hvogény úrégordos dywlsvos] Eft locus Hefiodi

579. et Steph. Byz. in Slavos róxis.
Theog. 618. Vid . Fragmenta Homeri v . 186. p. 108. edit. Bar

P. 12. v. 50. 'Ayşño ] „ Emendatius 'Aggeios ponendum : nam neſ. ANON. Conf. H. Steph . Thel Gr. L. Vol. I. p . 89. D.

le Ionismo cogitari vix poteſt
. L'alckenaer. ad Ammon. p. 3. edit. Lond.

Idem coniecit. ANON.

P. 14. v. 48. Asins ay aywva ] Exlar Odyff. O. 267. Conf.

P. 12. v. 51. 'Ayógevors, hóyos ayogiretos , hoyectatos ] Scholia inedita apud l'alckenaer, ad Iliad. ' lib, xxu. p. 128.

Poft hóyos interpunctio maior ponenda eft, et deindeex Helj's anos.

hio Γcribendum ' Aγορητότατος , λογιώτατος. ΑNON.
P. 14. v. 50. süro de ayur) II . 2. 1 '.

P. 12. v. 54. 'Aygav.or] Vid. Schol. Ariftoph . Thesmophor. P. 14. v . 51. 'Hon May 'Agrivn ] Il . T. 33 .

P. 14. v. 52. 9s7oy dúcortar dywva] Il. H. 298. ANON . Quod
P. 12. v . 3. 'Aygyvov] Vid . Valckenaer. epiſt. ad Roeverùm praecedit, tò dirov, mendole legitur pro oignos.

42.

P. 14. . 57.. 'Aywnionata , špofla ] Vid. Schol. Ariſtoplio

P. 12 v. 6. 'Aygacow } Vidi Schol. ad Odyſ . E. 53. anos. Rann . 286:

321. 25

ANON.

ANONPerpet
t
:

Lysses
ANON.

mann . P.

DO. 0.4
7

v] 1122

-

- 1.2 252. ANON.
BE.

Vos .

you

Apois
sos .

Pro ynguro

ANOX .

ANON, et BE.
p . 194. a.

c. *
ANON.

ANON.

ST.

TE

ANON,

2 .
11o. et Apoll

on
. Rhod . IV . 317. 551, 1341. SCHLEUSER .

&
ANON.
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ANON .

3

P. 14. v 2. Adahuay, areigos, YERLOT"Mor] Conf Sthol. P. 16. v . 55. napfévoy a suroj ] Scholia Pariſienſia ad Apol
ad II. E. 634. et alibi .

lon. Rhod. IV. 897. *To nagévov ojcay. Sophocles Antig. 353.
P. 14. v. 8 , addeis ] II. Ⓡ. 423. ubi vid. Schol. ANON. ' habet admira qaügoy. ANON.

Ρ . 14. ν. 9. α του σημαίνοντος το ομού] Plato in Cratylo P. 16. v . 57. ''Adoleonic ] Vid. Biſet. ad Ariſtoph . Nulb .

Τ. 1. opp. p. 405. C. το α σημαίνει πολλαχού το ομού. ANON . 1482 , Hoc autem nomen επί των τα μετέωρα λεσχηνευόντων

P : 14.,v. 12. 'IoTéoy, , ori sa kis dous avyorto etc.] Verba poni patet etiam ex Platonis Cratylo T. I.p.401. B. ubi.iun .

haec inGloſario Barthol. praefixit verbis " A'ssapidos, o dve untul METE SORÓ Vosxa adohéoxán. Pro fequenti ovytespév**

pois, peculiarem obſervationemconſtituunt, quod eftpraeferen- legendumeftpuyxelpevov., ANON,
dum. Ρro αδελφίδεος et θυγατρίδεος Γcribendum eft αδελφιδέος P. 16. y. 3. åro ro adsīv] Vid. Coraes ad Plutarch . T. IV ,

et Puyargıdéos. Vid. Steph. Thel. L. Gr. T. I. p . 490.A. P. 209, 2:

Pro negionw évwe ( p. 15. v . 22.) Gloſarium Barthol. habet pfalni CVIII. v . 23. Verba'Esjager 'Iawus immo 'Isadu) ajo
P. 16. v. 23. 'Od doudos δικαιώμασι σου ] Sant verba

περιέχονται. Milii poft περισπωμένων addendum videtur εστί
KUL. Hoc idem {or addi iubet.' ANON. desniñogi sis ro medior , extant Genel. XXIV. 63. El 'Hdoné

P. 14..21. očuveofar) Fort, napotúverta., inquit Fiſcherus Xmse.
Tovupă nou , Plalm . LXXVI. 3. ANON.

animadve; ll. ad Welleri Grammat. Graec. Spec. I. p . 296. Nain
P. 16. v . 30. 'Aficzovov] Legendum eſt 'Ad.vósrovoy. Vic

Ruhnken. Epift. crit . Il .

infra p . 558, 29. hatc praecipit Etymologus: ŠOTIV Einer , oro ta
16 .

p .
p. 135. BE.

kis ous óvómata od'OÉTOTE ošúvovran, dra' Bagúvorca . Ř Bego Conf. Ruhnken . adHomeriHymn. ' in Cer. v. 208. BE .
P. 17. v. 39. avtomáxais ) . Legendum 'Artimaxos. ANON .,

Add .
COWNT a.. st .

P. 15.v. 27. 'Adeumns] Conf. Schol. Odyff. A. 489. et 2.373. gius, 'Avziuaxos. Dein legendum puto sunaator, i. e. eu choro
Schellenberg. ad Antimachi reliquias p. 95. $ T. Recte Sylbur

Aelius Herodianus 1. 1. 'Adeuxès, odmmov , dpaves, amosa Aeomévov. Diatribe de Antimacho , ia Claflical Jouru . VII. pa

Φον. Δέχω, το επιμελως βλέπω , και επιτηρώ. και ως εκ του 233.

πρέπω απρεπής , σέβω ασεβής , ούτως εκ τού δέκω άδεκής , και

κατα παρένθεσιν του ο αδευκής. σημαίνει δε το μη ορώμενον,
P. 17. v. 42. supuxoi , Júkaxos, doxoll lisdem nominibus 'no?

ή το δι' ευτέλειας και δυσμορφίαν παρορώμενον. w. ' Αδευκής red
men adogou explicarHeſychius.

ditur öyvuotos ab Helychioquoque et aliis. Vid. Euſtath. ad
P. 17. v . 41. 'Aogos, o xovdgós] Ariftoplu. Rann. 1131 .

Iliad. K. 245. ubi tamen addit, faepius reddi per dagoodówntos,
Acharan. 520. Velpp.736. ANON.

anò toũ déxw , pleonasmo toữ ū ; ut ſcribit ad Odyſ. 11. H.
P. 17. v. 47. 'Adgastsidwy etc. ] . Clarius in Theſauro Cornu

copiae Aldino fol . 3. 'Adga67fïdw . olov 'Adguarddwy Jó dos. ou.

Ρ . 15. v . 20. ο δ' εν ψαμάθοισιν EXTafey arys] Sunt verba
τως ο Ηρωδιανος περί παθητικών» PEYRON.

P. 27. v. 49. Nixardgos] Theriac. 377. ANON.
Apollonii Rhodii I. 1034 – 1937. ubi vid. Schol. et IV . 1503.

Conf. d'Arnaud Lecit. Graec. p . 237. ANON.
P. 17. v. 5. adgáveia ] Vid. Nicander Theriac. 248. et 745,

Apollonius lae

pillime voce adeuxis uſus eſt , ut i. 1339. II . 267. 390. IV.
In Arali Phaenomm . 471. eft adgaréwy. Locus Homeri extat
II . K. 96. ANON .

1053. SCHLEUSNER .

P. 15. v . 55. 'Adélnrov] Vid . Apollon. Rhod . III. 206. IV.
-P. 17. v . 55. én añ 'Olondo ) Excidit hoc loco numeris,

1439. et Odyll. T. 2. et 142 .
ita ut incertus fit annus, quo Dionyſius Adriam condidit. Vid .

Weſſeling. ad Diodor. Sicul. XV, 13. T. II . p . 13. ANON,
P. 15. v . 57. Ads iv ó méad.ww ß adw ] Nempe futurum ſe- P. 17. v. 3. ädura ya's sisteval) Hoc gloſſema ſumtum eft

cundum ców verbi dw regreditur in ihrema ágxoxov, fitque Prae- e Schul.' ad Il. E. 44. unde apud Noftrum pro oüs legi eis ois

ſens. Haec et alia dicit Politus ad Euftach. T. III. p. 1156. debet. Conf. ibid. v. 512. Anox.

Ρ . 17. ν. 9. όροφα , οίκοι υπόγειοι] Αη κρυφαίοι οίκοι , υπό
P. 15. v . 38. ade do 'Exroge nüfos ] Eſt locus Iliad. M. Sc. γειοι , vel κρύπται , οίκοι. υπόγειοι ? ΑΥΟΝ.

ubi vid. Euſtath. p . 893 , 44. Paulo poſt pro xal si deīva forſi- P. 17. v. 14. 15. xapto's αδώνειος καρπός] Αη pro utroque

tan legendum eft xará qóy deiva . καρπος legendum eft κήπος ? ANON . Cerle Pharorinus haec ha

P. 15. v. 42. "Admv] Vid . Schol. Il. E.203. Quae ſequuntur, bei :" Ada15601 magnol aéyoutai oi,METéwço rāpos
eneix ewley holém..0 , leguntur Il. T. 402. Deinde moaro ď P. 17. v. 16. " Adwvots! Lege 'Adwymis. Vide Heſychium et

airws , Odyſ. 1. 353. ANOS. Schol, antiq. ad Ariftoph. Lyfift . Male Salmafius in Homo.
P. 16. v. 47. Avras énel girono réser] Odyff. Z. 99. eſt nym . Botan : p . 101.

Αυταρ έπει σίτου τάφεν. et T. 213. ή δ' επεί ούν τάφφθη P. 17. v. 18. 'AdwnEGMOB ] Vid. Schol. Ariftoph. Lyfſtr. 390 ,

gócio. Sequens locus , "Agrev ev T going taxias xúvas , eft ll . a .

817. ANON . P. 17. v. 19. Adovrea) Conf. Schol. Ariſtopt. Paç. 419. et

P. 15. r. 52. 'Adanas] Vid. Plato in Timaeo T. III. opp . Biſet. ad Arifioph. Lylitir. 390. Axox.

p . 59. B. Conf. Politic. T. II. p . 303. E. P. 17. v. 20. 'Adwgos) Cont. Schol. Sophocl. Aiac , 656. axox .

P. 15. v . 57. 'Adeno , pora ] Vid. Schol. Sophocl. Antig . P. 17.v. 28. Oitos udy on äsjaos šaros] Sunt verba Ho
298. ANON

P. 25. v. 4. où öv tus {Tidendein] Ex Heſychio et Phavorino agirodás 'at , ex Il . ¥. 259. ita corrigenda lunt: Name $ excep
meri Odyll. X. 5. Sequentia, mir so 'Expégerai ra 2920

lege oύ ουκ αν τις επιδ. Fortallis etiam loco 'Adeun,toy ex He- aigua etc.

brchio legendum 'Afeurúxo SCHLEUSNER . P. 17. v . 31. 'Arflebeny , rò dywvigsefa .] Vid . Schol. II. A.

P. 15. v. 5. adeunki ] 'Afeunti ſcribitur Odyff. A. 489. ubi 389. ANON .
vid. Schol, ANON. P. 17. v. 32. 'Aéxro ] Il . 1. 666. Verbum dexasw eft ll z.

P. 15. v . 12. "Ajdnv) Vid . Schol. ad II . E. 203. Axox. 458 .

P. 15. v . 16. 'Andms] Conf . 'infra p . 38. Ains. Plato in P. 17. v. 57. 'Asxaca igye ) Vid . Il . E. 77. ibique Schol

Cratylo T. I. opp. p . 103. A. et 40+ . B. Schol, Sophocl. ad

Aiac : 602. Conf. Biſei. ad Arifioph . Rann. 69. Axon . P. 18. v. 44. " Acana] Vid . Porphyr. Quaeftt. Homor. p. 85 .

P. 15. v . 22. 'Adnxótes , *EXYKÓTes] Ita Schol. Odyſl. M.
P. 18. v. 55. xovisados ögvur' dedas] Haec extant ll. r. i3 .281 .

P. 10. v . 34. idemuitw ] Sunt verba Apollonii Rhod . III.

1104. Cont. Schol. ad 1. 269. ubi a'diva Tegov legitur. Midisocws P. 18. v. 1. Astrow ) Vid . Valckenacr. ad Eurip. Hippo

adivdwy eft ex ll . B. 87. et udva mnae cx Odyll. a . 320. Anon. lyt. 1201,

Aelius Herodianus in Schematismis Homericis : 'Adevor , Rentóv . P. 18. v. 5. quorpo Wa's ] Schol. ad 11. B. 293. nomen sexda.
*ara%84371xüs de auxyóy. interpretatur verbis : αι των ανέμων συστροφαί. ΑΝΟ .

Ρ . 16. ν . 10. Αδήριτος , χωρίς μάχης και αφιλόνεικος] Glolta P. 18. v . 4. 'Agads) Schol. ad Il . r . 13. 'Asakss : deana

cum gloſſemate eſt- ex' ll. P. 42. ei Scholiis ad eum locum de- ons , xonográdns. ANON,

lunua P. 18. 8. 6. ' A $ 22órodes] Vid . Schol. II, ©. 409. ANOX .

P. 16. v. 15. Pro äragxov paulo poft p. 26 , 28. minus bene P. 18. v. 20. 'Oro $ dadiónos) Vid . ll. © . 409. 12. 77.

legitur 259. Sequentia, aginos, me puurii ſunt ex Il . x . 204. Asos .
P 16. v. 53. 'Adunaiv , ada wartoy, véay, á SeuxTov ] Deſumta P. 18. v . 23. 1'Acastor) . Vid . Sophocl. Oedip. Colon. 118 ..

baec funt e Schol. ad il . K. 293. ubi legitur dömrtav ANON . et Bijet. ad Ariſtoph. Lyliftr. 256. axon,

&T.

AXON . .

er .

SCHL.

AXOX.

AXOX .

AXOX .

ANOX

AXON

ANOX.

NON .

ANON.

BE .

VY .

ANON .

a . * 7 ,
AXON .
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ANON .

AXON.

et

ANON.

OV

BE.

ANON. BB.

AXON .

BE .

ANON . et ST .

Ρ. 18, ν . 28. και ανέμων d'évtwr] Sunt haec ex Odyll. E. P. 21. V. 11. " Anrov) Vid. IL 1. 5. ANON .

478. fed paululum mutata . P. 21. v. 15. "Anto . asunto) Reſpici Hefiodi 'A08. V. 8 .

P.18. v. 29. 01Aww] EtymologiconMS. Leidenſeapud Koen. animadvertit Ruhnkenius ad Homeri H. in Cer.275. Sed legi
in praefat . ad Gregor . de Dialectis p. XVIII. edit. Schaefer, tur etiam Il. O. 386. ubi Schol. explicat lnveito . wema. ANOX .
habet Φιλόξενος. ΒΕ. "Anton] Apollon. Rhod. IV. 1673. ubi Schol. Qegetal, xe

P. 18. v. 30. Ivoinot d'évres) Locus Il. ' E. 526. ubi pro xivutas. Anon .

διασχίδασθεν eft διασκιδνασιν. P. 21. V. 17;. " Antoy, dervor , suyu, méya) Sic pl. 0. 395.
P. 18. v. 32. 'Aévaos ó del géww] Pierſonus ad Moerid . Jagoos äntoy ubi Schol. Mégioto, fágoos. Conf. Schol. Nican .

p. 2+. a . ita affert hunc locum : 'Afvæos • naga! ro vow yéw , dri ad Theriaca p . 36. med. Anon. Aelius Herodianus in Sche

pro hoc legendum eſſe dicit géw. BE . matismis Homericis : "Αητον , το μέγα. Και πολυσχημάτιστον

Mévaos legitur apud Apollon. Rhod. III. 222, et Ariftoph. otws δω το πληρώ: ένμι έσω· έτoν , το πλήρες και μέγα
Nubb. 274. ubi vid . 'Schol. et. Rann . 1344 . και κατά έκτασιν , ήταν και το α πρόσκειται. σημαίνον το μέγα

P. 18. v . 34. 'Ašer] Vid. Sophocl. Aiac. 223. Sequentia

verba , 'Aydig? aétais reperiuntur 1. Z. 261. Etymologus dè και αχανές πέλαγος . τινές δε ούτως · ητο ( ic) αντί του ώρμη»

poft 'Avdgi omiſit. ANON.

P. 18. v. 35. détero] Ut explicatio , quae ſequitur, locum το δίχα δέ σφι θυμος αητον (fic) (11. Φ. 386.)· όθεν και αήτης,

habere pollit, addendum eft amaç ex Iliad .o. 66. Neque fre- ó dveros, dno toồ ăw to TVÉD . w.
quentius quid committi videas ab auctore noſtro , cum faepiſſime P. 21. v. 22. avómotor] Ruhnkenius Epiſt. crit. I. p. 87. le
diverſorum locorum ſcholia coacervet. - SCHLEUSNER. git άνομον. ΒΕ .

P. 18. v. 38. 'Aegoinfos) Vid. Apollon. Rhod. II. 1061 . P. 21. V. 26. 'Αηθεϊν , λανθάνειν , ανεπιστημονείν.] ,, Ρofterior

dezosaoPous tguDalsias, et Schol. ad eum locum . ANON . „, interpretatio. recte le habet: at prior pertinet ad Augerv, quod

P. 18. v. 40. 'Aegfev ,: fusar Debentur haec Scholiaſtae Etymologus propter ſimilitudinem rou A etA cum 'AyEtv con
ad ll . . 74. ANON . qui etiam Apollonium Rhodium I. 995. lau- fundit. “

Ita Kuſterus ad Heſych. in v. 'H46586.
davit, ubi eſt aegrácortes. P. 21. V. 29. 'Aydova Xenedóva] Errorem hic ſubeſſe, recte

P. 19. v . 43." 'Asgormodes innoi) Iliad. r. 527. et alibi. monet Verheyk. ad Antonin. Liberal. c. XI. p . 80

P. 19. v. 51. 'ResiQgwr] Vid . Schol. ad 'Iliad . T. 183. et P. 21. v. 32. dýry , rý Fron ] Fortaſſe legendum eſt dýry,

Barneſ. ad eundem aliosque locos. ANON . si tvori. Conf. Heyn . ad Iliad. O. 626. SCHLỀUSNER.

Ρ. 19. 1. 'Αετος και στέγασμα τι των οίκων ] Vid. Schol . P. 21. v. 36. úno Toù DW τα μη τέρποντα ) Ηaec defumta

Ariſtoph. ad Aves v. 1110. lunt e Schol. ad Il. E. 876. ubi male legitur apérovta. Addun

P. 19. v. 5. vääs , ó ČREDO'S] Vid. Lycophron v . 117. ibique tur enim haec : Ý su zaivorta. ANON.
Tzetz . ANON. P. 21. ν. 41. τα από φωνήεντος αρχόμενα ] Fi/cherus ad Wel

P. 19. y. 24. Toù di tigas Nixaydgos] Locus eſt Theriac. leri Grammat. Graec. Spec. II. p. 282. legendum putat ta do

v. 19. 20. φωνήεντος α ασχόμενα.

P. 19. v . 26. 'Holodos TIFEIXIY ] Vid, Clericus et Robin- P. 21. : 46. çuvázXeogøe) eodem modo incipere, ut infra

fon. ad Hefiodi Fragmm . v . 187. Eundem , verſum Tzetzes ad p. 119, 2. Vid. Schaefer. ad Gregor. de Dialectis P. 405 .

Lycophr. Ý. 314. ita laudavit : ſlávta yag oosa daß =oxev etc. P. 21. v. 47. are sé é moiga Bagưia] Il. N. 602. eſt qóy do

öye moiga xax “ .- ANON. Schaeferus ad Gregor. l. I. p . 406. Icribi

Conf. Ruhnken. Epiſt. crit. I. 115. Be . iubet άγεν δέ έ μοίρα βαρεία. ΒΕ .

P. 19. v . 36. 'Axoxénior] Vid. Schol. ad Odyff. A. 244. ANON. 1 : 5 P.21. 3. 48. "Αψατο δ ' ημιόνων ) 11. Ψ . 666. eft "Αψάτο δ'

P. 19. v. 46. 'Asithear] Vid. Ruhnken. Epilt. crit . Il . p 17. poróvou . ANON,

AXON , p . 136. ' be. P. 21. v. 54. áýhrotov ) .Apud Apollon . Rhod . I. 1191. eft

P. 20. v. 49. decnéa 2017óx] Iliad . A. 341. et pluribus locis. dr gecov, quod Scholiaftes interpretatur sýtels heav. Sed iv .

'Asrxía Svuor habet Apollon. Rhod. II . 5. Anon. 38. elt ånglooovoa , Schol. mens oura . ANON.

Ρ. 20. ν . 53. Σον γένος av gw710101 ] El verſus Homericus P. 22. v. 56. áduisomas andesóuny] Vid . Nicandri Alexipharm .
II. T. 124. In Aeſchyli Prometheo v. 472. eſt aimis aima. Anox. V. 378. ANON.

P. 20. y. 2. 'Asixércov ). Vid. Apollon. Rhod . II.” 1127. et P. 22. v . 2. m Legendum at dw , auctore Fiſchero l . l.

IV. 411 . pag. 285. qui idem e Snida docet, mox pro end jer toù diwe

P. 20.v. 4. decxicowri di veugóv] Vid . I!. 11. 545, et T. 26. reponi debere end mèy Toü õw , et poſt verba 270 tot tw exci
dile verba, quibus doceretur , Imperfectum verbi diw proptereaet ad utrumque locum Schol. Anon.

P. 20. v. 12. Tú te Ogýmy Ev'ünToy} Eft ex Il . 1. 6. carere incremento temporali, ut diſtingueretur a Praeterito vie,

P. 20. v. 14. 2o7€ arany cessiv ] Haec funt Hefiodi h . e. fnogevero, verbi sip .. 6T.
Theogon . 874. ubi pro dann male legitur artar. ANON. P. 22. v. 5. ansattox dsurrows fixor ] Sic Schol. ad Il.

P. 20. v. 16. 'Asecouévm) Vid. Scholia inedita ad Apollon . K. 493. asurýders Moar. Anon.
In ifto Iliadis loco nonnulli le

Rhod. IV , 420. ubi legitur deigeo . ANON . gunt ax98rnov. vid . Fiſcher. I. I.

Ρ . 20, ν . 18. Μή μοι οίνον αειρε μελάφρονα ] Εt locus 11. Ζ. P. 22. v . 10. Kai mer für 'Αθαμάντιον] Sunt verba Apol

lonii RhodiiII. 513 fq. Cf. v. 1153. et Tzetz. ad Lycophr.22. Anor.264 .

P : 20. V. 20. duurzacDos) Conf. infra p . 55, 6. . Anon. P. 22. v , 14. Khéasxor] Refcribendum eft nagxov, uti lie

P. 20. v. 2i. "Asw etc. ] Vid . Schol. Eurip. Alceft . 326. et quet ex Apollodor. 9. 1. 2. Hygini Fab.1 . et Paulan. 1. 44. p . 108 .

Schol. Sophocl. ad Oedip. Colon. 132. et Nicander Theriac. 779.

P. 22. v. 21. 'A9MIT05) Vid . Ariſtoph. Pac. 1097. et Euripi
P. 20. v. 33. &x Tou Tóv 'A2xmãva cinsiv dyiodeo] Vid . Koen . Ion . 1093. ibique Barnef. ANON .

ad Gregor, de Dialectis p. 598. edit. Schaefer, et infra p. 411, P. 22. v. 23. 'AFÉoDatos] Vid. Il. r . 4. Anon.

P. 22. v . 36. OŠTOTÉ nos afigisov ) Ex Il. A. 261. legenduni
40 .

P. 20. v. 35. " Agn ? Vid. Nicander Theriac. 304 . eſt : OÚROTÉMe oi n'eségesov. Conf. Apollon. Rhod. IV .1101. anon.

P. 20. v. 48. 'Asaxes nepeaxuña ] Eft locus ll. A. 435. ubi vid . P. 22. v. 43. 'Agnvä gw ] Aliain nominis 'Afmvã notatio .

Schol. Conf. Schol. Apoll. Rhod. II. 99 . nem habet Plato in Cratylo T. I. opp. p . 407. Sequens verlus

P. 21. v . 51. 'Açarény, šrçar] Conf. Schol, ad Il. H. 259. ex II . 2. 58. ita legendus eſt : yuvaixe Te Iurato uastóv. Anox.

et A. 494. it . Nicander Theriac. 37. et 539. ANON . P. 22. v. 55. 'AgałÚTTÖTOS] Vid. Ariftoph. Rann. 206. ibi.

P. 21. v. 52. "AGEC , Toroua a'zows 7gornveiv] Antero que Schol.

cróua inlere disi ANOX . At fic etiam του στόματος reponentlumn P. 22. v. 56. 'Agaup?s] Lege 'Agnus vel 'Afeipus , ut iam in

foret. Multorectius e Phavorino in v. ä sovelle legeretur rý Indice Graeco Sylburgii notatum video. SchleusNER.

στόματι αθρόως προσπνείν.
'Agargas , non 'Agneris, ſcriplit. st.

P. 21. v. 53. dómqu " Axtogos 'Ageidao] Eft locus Il. B. 513. P. 23. v. 58. agegris, ó üyov fegrotixós] Legendum eſt d'9€

sis = 98910tixós., Anon. Cf. ad p . 6, 49.

P. 213 v . 5. "Oungos] Odyſ. M. 325. ubi legitur ärznutos. P. 23. v. 4. ãyev, XITQQgoveiv] Neceſſario ſcribendum eft

άγαν καταφρονείν. SCHLEUSNER,
ANON .

P. 21. v. 7. 'Aijs naga rò argw TÒ Xoupisw etc.] Conf . Plato P. 23. v. 24. 'Agagongiyon , TÓ,ATúor] Ita etiam Schol. ad

in Cratylo T. 1. Opp . p. 410. B. AXOK. Odyſ. 1..223 . ubi legitur asngyaorróx. ANON,

ANON .

ANON.

ANON .

SCHLEUSXER .

AXON .

AXOX. et BE.

ANON.

ANON. :

ANON .

Ille vero

AXOX .

igETYMOLOG . T. II.
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AXON.

ANON . et BB.

ANOY.

BE.

ANON :

gos .

ANON.

ANON.

$ ANON .

SCHLEVSKER .

ANON.

KUL .

KUL .

P. 23. v. 43. xal modrá neg 92ýoavta ) Vid . IL 0. 50. ubi .P. 25. v. 40. 'Ayiards ele.) Vid . Helladii Chreſtomath . p .

Schol . κακοπαθήσαντα . 20, et Tzetz. ad Lycophr. v. 244. ANON. TH...

P. 25. ν. 19. μεθυσκόμενον] Αη μεθισταμένων ? ANON. Pro P. 25. v. 44. "Hte- üdwg] Sunt verba Homeri 1. I. 15.

ſequente 'A:33.3m , fi 'Agoußis, nókis Aiyumrou recte legitur, ubi vid. Schol.

fcribi debet 'Afgußútur. Poſtea , pro anniwr. oitws 'Spiar, di P.25. v . 50. Aiychougos aiythougos] Codex Voffianus apud

ftinctione maiore poft καρδίαν pofita legendum eft : 'Απίων ούτως Pierſonum ad Moerid . p. 36. b. addit haec : fws 'Howdiaros

xal 'S2gów . SCHLEUSNER. ty tự TEN? A9 9471xwv. Conf . infra p. 29, 43.

P.23. v. 58. 'A3şóc.] Vid .Schol. Ariftoph. Acharn. 26. In P. 25. v . 52. sv Ongiaxois) Hodie non ibi reperitur. ANON .

loco Homeri qui ſequitur , Il. B. 439. vulgo editur a'$ góo.. ANOS. P. 25. v . 53. Aiyiásra) Conf. Schol. ad 11. E. 412:

Conf. Stoeber. ad Thom. Mag. p . 16. a. P. 25. v. 67. aurrir] Immo avtor refcribendum eft. ANOX .
P. 23. ν . 1. Ου γαρ onos Içóos] Extat locus II. A. 437. P. 25. v. 58. ' Ealnyv E xal Aiyas] Eft locus II . O. 203.

Conf. Waj. ad Thucyd. p: 418, 56 . Conf. Schol. ad Il . N. 21. . ANON .

P. 24.v. 4. "Agnior) Vid. Schol, Ariſtoph. Lyſiſtr.881. Anon . P. 25. v. 7. Aiavor] Sic nefchyl. Perſ. 639. alavä Báyuara.

P. 24. v. 6. 'Agu , ó mhu] Vid . Synej. Epiſtt. p. 96 , 6. et 945. alavaly audáv. Eumenid. 419. aiarn réxva. 482. Giannis ró
Iablonski Pantheon Aegyptiorum P. I. p . 3. ANON . Sophocl. Aiac. 665. wutós ajavës. Electr. 499. isnric

P. 24. v. 9. 'AJúgpata , Falyva] ' la explicat .etiam Schol. alavr , ubi conf . Schol. ANON .

ad ll . O. 363. Sic " Schol. Apollon . Rhod . III . 919. a'sugos P. 25. v . 8. AiSeròs) Conf. Falckenaer. ad Theocrit. Ado

falso .. Conf. IV. 350. et Oppian. Halieut . III. 619. ANON. niaz . p . 272. ( 268.) ANON . .

P. 24. v . 12. 'Aggxiv] Vid . Schaefer. ad Gregor. de Dialectis P. 25. v. 9. Aißoi Faupaouou] Eadem habet "Heſychius.

p . 378. Be. P. 26. v. 17. Aizrades diviados) Hef chius habet Aiyaa
P. 24. v. 16. Eoçoxais Ammerlas Boos] Eft lenarius e tra- Dides Αιγιαλίδας.

goedia deperdita. Vid . Heath. ad Sophocl. p . 109. b . et Pier- P. 26. v . 25. áno Ilodeidāvos} Conf. Tzetz. ad Lycophr. v .
fon . ad Moerid . p . 267. a . Conf. Schol. Apollon. Rhod. I. 135 .

602. ANOX, et be.
P. 26. v. 50. Aiyaría] Omnino conf. Schol. ad Il. B. 774. Asox .

P. 24. v. 19. ' Agqos] Vid . Arifioph. Nubb. 1415. P. 26. v . 55. ro Awgixòr aiyaños etc. ) Conf. Gregor. de Dia

P. 2. . 39. et 42. περισπάσθαι περισπάτα .] Legerem προ lectis P : 250. edit . Schaefer. ibique Koen . item Arifioph. Rann .

hepronão90, et ngoteegionära.. Conf. Berkel ad Steph. Byzant. 678. et Notata ad Alcman. IV.

p . 46 , 77 P. 26. v. 48. "Ourgos ). Locus eft Odyſf. H. 106. Anon.

P. 24. v . 48. Sútet tĘ 'Agów dɛ] Infra p . 314, 9 . P. 26. v. 51. Kám.pos) Legitur apud Theocrit. Epigr. XX. 4 .

P. 2+. V. 50. Ai frigonna suxims onmartióv] Ita Schol, ad Et ſequens Theocriti locus teft" idyll. i . 147 , ubi vid . I alckenaer .

Il. A. 288. - Sequens verlus , Ai pas de Meréłae , ' extat ll . A. ANON. In Εpigrammate illo editur Καμείρου.

189. Deinde Ei nou révoito nodar Bioet , fun ! Euripidis P. 26. v. 5+. rd Ayogon Corruptillime bic " Ayısou ſcribitur
Hecub. 836 ſq . Conf. Valckenger. ad Phoeniſl. v. 318. Mox pro Aiyeigos. SCHL.

pro Ei yaç w Eev apud Apollon . Rhod. III. 712. eſt ai pas P. 36. v. 4. Aipuarios etc.] Schol. ad 1). H. 59. unde Ery

osaasv , et apud Aeſchylum Perſ. 916. eit' was. Denique mologus fua haufit , habet Tons gónas défavo.

Verfum Eί μοι γένοιτο Tégeiva attulit etiam Scholiaſies Ari- P. 26. v. 9. Tuis Meydusios] Cum Sylburgio legendum eſt

ſtoph. Plut. 253. ubi vid . Hemſterhuf. ANON. De hoc ultimo oi Merdings" . Conf. infra p . 525 , 3 .

conf. Valckenaer. ad Eurip. Phoenn . v. 761. be. P. 26. v. 15. árwys ] Ex Odin. z . 246. lugi debet av785. KUL .

P. 24. v . 58. až oXFTASTIxoy Zmięśnmar] Conf. Tzotz. ad P. 26. ν. 16. Στήσας δ' Αιγύπτω! Scribe Στησα δ' εν Αιγύπτο

Lycophr. 31. et Biſer. ad Ariſioph. Acharnn. 1082 . ex Odyſl. 2. 258. PERGER . . In eodem Homeri laco elt etiam

P. 24. ν . 2. Λιαίη , η Μήδεια , ως το , Alain dozóersar] véas pro vnas . Caeterum Graecorum , qui fluvium Aegypu Nilum
Odyfi. 1. 32. Sic Apollon. Rhod. III . 1136. Aiain Mýdesa, appellaverit, primus eſt Hefiodus Theogon. 338. quod Scholia .

Conf. IV . 243. Alains rózews Archiwvias non reperi qui me- Stae eius arguinevto elt , bunc aetate Hornero iuniorem elle , cui
minerit . Sed Alain Kórxwe umrpórioris dicitur a Scholiafta nomen Nili, quem Aegyptum dicit , haud videtur innotuille.

Apollonii Rhod . III . 1074. et Aix nónis rūs Kongeldos ab eodem Vide eum p . 261. b. Conf. Cleric. ad Hefiod. 1. l . Iablonski

11. 417. Conf. Eurip. Med. 2. ibique Schol. Sic Scholiafies ad Pantheon Aegyptiorum P. II . p. 154. Alberti ad Helych. in Ağa
Odyff. I. 32. Aiala väg ý nóros rūs Koaxidos. in iſto Homeri yuniTOS.

locó Circe vocatur Aivín domostra . Conf. Munoker. ad Hygin . P. 26. ν. 17. Αιγύπτοιο δείπετίος ποταμού] Εκ Olvd. Δ . άγ7.
Fab . 127. p . 194. Nisos Aisin memoratur Odyll. A. 70. et Γcribendum eft ποταμοίο . Sed lequens diacarous minime cum

Apollon. Rhod. ll . 1074. 1993. Unde Alain Kigan apud Apol Hiburgio in 0.0021 mutandum . Hoc enim epitheton non

lon. Rhod. IV . 559. Inſula Aiain in Scholiis Apollon. Rhod. aquae Niliacae caula additur, quae , vi turbida, non nifi perco
111. 1074. vocatur incos dy rõ 01o.de, et in Scholiis ad Odyff. I. lata bibitur , ſed quia Gloſſographus hane vocis dilmestos expoli
32. voos räs Tuggmaias ü Koaxixñs. Apollonius Rhod. IV . tionem in aliorum Scholiis inveniebat, v. C. ad Il . ll . 176. P.

661. habet Alains homéra. ad quem locum vid . Scholia Pariſina. 263. et fortaffis alibi. Eam igitur absque iudicio huc referebat.

lolulam iliam Alainy appellatam fuiſſe a'ró roù aiússin nad údú- Rectius explicuillet , toj dios ( i . e. veru ) ningoupérov . Vid .

progai tous avsparous {ni rois govétous , aucior eft Dionyſius Euſtath. p. 1505, 47.. KUL.

Halicarn, vel fecundum alios Plutarchus de vita et poeli to- P. 27. v . 19. kvt ifry non , quod Sylb. voluit , pro dvraita

meri , fect. CXXVI. In quo conſentit cum Etymologo. Anon . pofitum eſt. ' lunge illud cum fequentibus , poft Airistov, vero

Ριο Απολλωνίας legenduin effe 'Απολλώνιος , et Syllurgius adde φεύγομεν , et lege αμαρτίαν pro αμαρτίας, ex Gregor. Νa
vidit , et Bafiius aliique e Palaeograpbia confirmarunt. Vid . zianz. Orat. XLII . p. 686. C. évreuter Aiyuator Peúyomoy etc.

Epimetron Ill . eorum quae Schaeferus novae edilioni Pluii Ari- Hinc Aegyptum averfamur, foedam illam et perſecutricem
Sioph. Lipf . 1811. 8. adiecit, p : XLIII. fq . Be . peccatorum colluriem . Codex Gudianus: Evnegoy szfagus cú

P. 25. v . 11. Béußprva ] Apud Steph . Byz. et Strabonem VIII. γομεν Αίγυπτον . Και πάλιν : Αίγυπτος σκότει κολάζεται. Priora

p . 377. D. eſt Beußiva . Pro Blacva Sseph. Brz. habet Béaßiva. ad eundem , quem explico, locum referenda efTe fulpicor. Polire
Cont. Polyb. T. 1. P : 19+ , 4, Biußiva , quod fuit ma , fixoadderau mutatur in rivalerat, forte relpiciunt eius

oppidum Laconicum , haud dubie reſtituendum eſt Etymologo. dem Theologi effatum , Orat. XX. p . 345. C. ubi iš Aiyuntou
SCHLEUSNER . declaratur , ex añs d'Séou mal cxorsor's eyroías .. KUI .

P. 25. v. 23. Mrj xiver Kapazivav] Vid. Steph. By:. in Kaua- dowxtgrov ) Recte . Stephanus in Theiauti ind. dedit dre

góra . ANON . * Tiav ex vel. Lexic . i. e. Etymolog. MS. qui iam in Biblio

P. 25.v. 20. EoQoxlys, Ai ai - PutuYXávw ] Locus eſt in theca Batava ſervatur. Vid . Koen . ad Gregor. de Dialectis p.

Aiac. v . 425-428. ubi vid . Schol. 256. (p . 5 + 3. ed . Schaefer.) Arwxrgiauapud Schol. Aeſchyl. Eu
P. 25. v. 25. Aia xgrinn fy llaovią ] Memoratur ab Anti. men . 206. dicuntur Furiae Oreſtem agitantes. Hae benigne fatis

matho apud Schellenbergium p . 76. BE. APOTOMTOU's, deductrices, le perhibent , re deux gram perfecu
P. 25. ν. 27. Αιγίς , το του Διός Ηφαιστότευκτον όπλον] ιrices.

Haec hauſia funt e Schol. II . A. 202. Conf. 11. B. 157. Arifioph. P. 27. v. 21. Airúrrios , 100900 ógos ] Ex Ariſiophanis Avi

Nubb . 602. et Barneſ. ad Eurip . Ion . 991. 996. ANON. bus v . 1133. Conf. Rann. 1453. cum ſchol.

P. 225. ν. 35. λέγουσι γαρ αυτον τεθηλακέναι 'Αμάλθειαν την P. 27. v. 23. Aiyutriedo ) Arifioph. Thesmophor. 924 .

wiya] Vid. Aras, Phaenom . v. 163. ubi ai iegri vocatur. Conf. Schol. ad Nubb. 1128. Hefycki ac Suid . in h . v . KOL.

ANON .

KUL .

ANON .

ANON .

KUL .

KUL .

AXON.
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P.

KUL.

KUL ,

KUL .

r

KUL.

KUL.

. KUL .

XUL.

美

KUL.

.

KUL.

KUL.

sas ,

P. 27. 1. 24. Aidoiós té jsou etc. ) Eſt ex ll. r. 179. et Schol, pronuntiare folebant. . Vid . Koen. ad Gregor. de Dialectis.

505. ( p . 456. edit. Schaefer.) Kul .
P. 27. v, 30. REGIORYTQ1] Scribendum eſt nponegion MUTA.. KOL. P. 28. v. 4. Aidorborazos) Vid . Pierfon. ad Moerid . p . 25. b.

P. 27. v. 51. Aicarxiv ] Y. 26. erat BatwTextu KUL. BE. Aeſchyli locus eft inter Fragmenta på 643. a.

P. 27. v . 56. xafórira sis Denetartós] Hoc totum com- Ρ. 28. ν. 7. τα γαρ δια του και συγκιτικά , δια τον ες προ

ma reiiciendum eft ut ſuperfluum , fallum et dictionem turbans. Otgovor ] Sic opoudaristezos apud Herodot. 1; 8. p. 5 , 19. éşšava

Parlem eius pofteriorem, πλην του Aexenerxés , omittit Gu
MEVégregos apud eund. IX . 70. p . 723, 86. nidume éstegos et avina

dianus Codex. gésregos apud Noſtrum infra p: 381 , 49. fq . Conf. p. 357 , 5.

P. 27. v . 6. dixerwuaToxov] Vid . Schaefer. ad Dionyf. Halic. Plura huius et fequentium formarum exempla congeſſit Maittairev .

de compoſit. verbor. p . 186. BE. de Graecae Linguae Dialectisp.3o. fq. ( p.41-45.) Kul. Add.
P. 27. v. 19. Polt d'stgovom.xos Codex Gud . addit.civ.dompo". Fiſcher. ad Welleri Grammat. Gracc. Spec. II. p .

86 .
fdg

youiar. Recte. Quae vero poſt o'st govoporxos in vulgatis ſequun P. 28. v. 13. 'Attixol dod zou is) Vid . Eufiath . p . 867, 61.
τιur , ομοίως και ρήτωρ και φιλόσοφος , a fciolo invecta et nequa

Sic aanis egos apud Ariſtoph. Rann. 91. ATWXISTEgos Acharnn .
quam huc pertinentia , atque adeo eliminanda cenleo.

P.27. 5. 12.xédgivos,' ufóga pos] Immo xéogivov , ifózopov. 424. ubi vid . Schol: novopayistoros Velpp. .918. Kul.

P. 28. v . 14. Pediae legis memor inlero poft sadistegov lite
ex ll . N. 192 .

P.27.v. 14.Megw. TOÙ ommaros] Quae ftatim ſequuntur, Socratis eloquentiam ridicule habet. Alibi enim .Arwxòv adoré.
ram Arbitror autem , verſumi elle Eupolidis, quo pauperis

poftulant ut corrigarmus . δηλούντων μέρος του σώματος oxuy comico naſo ſalutat . Vide Noſtrum in 'Adolerxia. PERGER.
P. 27. v. 18. Aiyuntusa.] Cum Hefychio ſcribendum eft Ai.

YUAZITOA.. · Vid. ibi interpp. et Steph. Theſ. index p . 303.C. Tuprá, p. 26, 10.
P. 28. v. 15. Pro Ohatavotais iam Sylburgius in Indice

P. 27. v. 19. Aldúas) Heſychius et Gloſarium Barthol.
Heſychius et Gloſſarium Barthol. Latino fcribendum eſſe coniecit Turmuotais , cum ter fic fcriba:

didudos. Vid . Euſtath. p . 399 , 37. KUL .
tur apud Athenaeum et bis infra , p . 398, 44. et 499, 25. Conf .

P.27. v. 22. Aisiva etc.]Vid.Heſych. in v Arion Auve lef.) ei Kufier. ad Suid, f. 1. p. 114, 5.
Fabric. Biblioth. Graec. T. I. p . 678. ( Vol. ll. p .373, ed . Hara

Exhibetur locus in
'Ajjves, et Ainva', ibique interpp . item Steph . Theſ. ind . p .

306 .

G. XUL .

Fragmentis p : 1240. Vid . etiam Meurſ, in Catalogo Comoedia

P. 28. v. 24. Aintoy πνευστον ] Immo πνευστικον ex Hely
rum Ariſiophanis, adiecto editioni Burmann. p. 1255. KUL.

Ρ. 28. ν . 17. ομοίως και δια του. αι etc. ] v c. ισαίτατα
chio in V, Αιζητον et Aίητον reftituendum eft . De caeteris in

terpretamentis vid . Schot. ad ll . 2. 410.

Plato de legib . T. II. p . 744. C. d'ousvaitata idem Polit. I.

P. 28. v. 26. Aidw's] Vid. Schot. et Barneſ. ad Eurip. Hip- quem locum Noſter excitat; T. 11. P:329. C. ubi oditi babent

- . ,polyt. 385. ANON .
ασμενέστατα. Προύργιαίτατα Αriftoph. Lyfiftr. 20, ιδιαίτατου

P. 28. v . 28. dsidw ró oů Baéxw ] : Vid. mox v. 35. et Eu
Demofthenes in Ariſtocr. T. 1. p. 641, 17 ; ngwïuirata Thucyd.

fiath. p. 9 , 27, ęt: 1754, 42, qui etiam alias etymologias profert
VII . ig . p . 456, 97. Plato in Phaedone T. I, p. 59. E. natai

p . 1606 ,

tatos Thucyd. 1. 4. p . 5 , ' 79. I. 18. p. 14, 54. Unde et I. 13.
29.

P. 28. v. 52. Aidouévo 'Avotutmy] Gloſfa cum gloſſemate
p. 12 , 8ο. παλαιτάτη, et Ι. 1. p. 2 , 11 , παλαίτερα legendum

eſt ex 11. A. 331. fq. ubi grýtuv eſt pro dvorýcyu , et Schol, qui 89.p.559, 70. ioaitegov Euripid. Suppl. 441. ragananasaitagor
videtur. Item Oppian. Halieut. IV . 23. ivait égay Thucyd. VII .

habet aideshéYTES.

P. 28. v. 40. Aidw ] ' Choeroboscus f. 176. V. Pò aidw's Ordine
Ploto Politico T. II . p. 275. C. Xonaitegoy Herodot, IX . 6 .

o diddoxanos coupírou, xwgistoù ó ngonvéyzato , situ ? D: 693 , 65. Thucyd. 1. 84. p. 56, 84. ngwaitegoy Plato in

avaly $ 82 Degiv aidá .
Theaeteto' T. 1. p. 160. E. Vide Noſtrum infra p .206 , 31 .
422 , ii . 628, 43. KUL.

P: 28.6: 42 rázniów small anúnter] Extat :B. 262. Eo
dem fignificatų venit II . X. 75. KUL . De Ρ. 28. ν . 18. άσμεναίστατα ] Scribendum eft ασμεναντάται

Mox ήσυχαίτερον, et v. 20. nouxaltate commutata videntur.
qumdeciendo vid. Fiſcher. animadverft, ad Welleri Grainmata

Graec. Spec. I. p . 296.
Pofterius igitur ad antecedentia Superlativa referendum pulo , et

P. 28. v, 41. Aidoious etc.) „ Locus hic pluribus fcatet errori- in huius locum yjouxaltegoy ſubſtituendum . Pro çingirata quo

„ bus. Quid enim tous oixitas héver ? Num Homerus unquam
que lubens Pilaitepoy repoſuerim , quo utitur Xenophon Exped.

dixerit, vehementer dubito . quare legas inétos , quas aidoivus
Cyr. lib. I. p. 269. C. ( 1. 9. 16.) Sed nihil muto . Non enim

„ per excellentiam fcribit in Odyſ. H. 265. 181. et alibi paſlim .
vacat unius vocabuli cauſa integrum Xenophontem perluſtrare. .

Veram elle emendationem , ex omnibus quae ſequuntur parebit.
Osnaíratos reperitur in Hiſtoria Graeca VII. 3. 7. p . 456.

», Pergit enim Nofier:user Tovvex éruo aidsoomes, quae fych . in h. v. et in v."Anco. et Azco ,
et Anaco

P. 28. v. 23. Aithobe etc.] Conlule Euſtath..p. 618, 46. Ha

,, ſunt pars verlus ex Odyll. Z. 388. ubi Schol. vocem aidńsomai
cum interpp:

Arios , ó ouvraußgos eſt etiam in Gloffario Barthol. : Poft

», explicat per agoodtzorai xar eru how w's inétny. . UndeNoſtrum

„ in fequentibus, . al' ord to feudetí se reg! 'Odvodéws, dia
Guyyaveis diſtinguendum eſt. KUL .

Ρ. 28. ν. 25. ευρήσεις εις το ακτίνα ] Oblitus eft auctor
και τούτο προσήσομαί σε ως οικέτην , corrige , reftituendo προσδέξο Arriculum enim 'Axriva in hoc

promilli.
ſunt ex II . A.

fruſtra
opere

» pzige ws inézny. Verba ,' aideiufai g ' isgña
quae

Gveris. KUL.
5, 23. Quae porro habet : καί , Αιδοίος μέν τ' έστι και αθάνατος,

laborant quoque, vt lege ex Hom . Odyf . E. 447. davatortillaec habet: 76 ges usi xalaiềw zad aiis xal det, aiel , aito

P. 29. v. 29. Aiel] Codex Sangermanenſis 316. in v. 'Aldos

Dum vero a fait alidtor nofter : εξηγείται ούν τί ποτέ έστιν αι
και άϊν , και άι, εξ ου το αίδιον , και αίί , και αέ , και αές.

και δοίος , επενεγκων , Σόν τε νόον , σά τε γούναθ' εκάνω , αντί του

3, 6xete'w , apertillime probat, quod ſcriplimus, imitas non oixé .
Conf. interpp . Gregorii de Dialectis : p. 346. 348 --350 .

Pro ni furibendum eft eor , ex Il . B. 87. ubi locus ab

„ Tas ex eius ſententia ab Homero aidvious dici . Pro róov autem

,, reſcribe ghov, ex Odyll. E. 449. et adde verſum (equentem ad
auctore allatus extat , Et mox (v. 33.) pro. a ROTETXymérm repo

KUL.

» confirmandlam auctoris explicationem .“
nendum áforetanévm ex Euftathio p: 278. extr.

ANONYMUS in Milcellan .

Obiervatt. Vol . VIII.

P. 29. v. 38. Aisyevírys, legitur I ). 2. 527. ct alibi . Ionibus

p.
268 .

et p . 365 , 19.P: 28. v . 45. Toővex' dyw ] Praepone ()u yaç , ut legitur yevigtas elle sivæ dicit Enfiaih. p. 245, 20.

Odyſl. z . 388. et ſequens explicatio boc innuere videtur. Mox
P. 29. v. 45. Aillougos) Vid . Pierfon. ad Moerid. p . 36. b.

v . 48. fcribe afarároist , et *. 50. góov, ex Odyſf. E. 447. 449. Noſter Tupra p. 25,50.babet Aiyinougos HeſychiusinaleAires

Omnia quae Anonymus in Miſcell. Obff. et Pergerus ſcripſe- aguousos; Cod . Gudianus : sinoucos maça to alóleov zbiy oja

runt , probat etiam kul. qui iple monet, pro aidyoonar Barne
φαν, ό εστι κινείν και ανάγειν , ut Nofier p . 51. 8 .

P , 29. V. 46. Aler's aggriy etc. eſt ex Odvſ. 0. 161. Alter

fium , Clarkium et Erneftium rectius dediſſe aidéosomas locus exlat 11. O. 247. Vid. ibi Schol. qui derivationem naga
P., 28. v.51. 1idW] id eft adw , lota , quod minoribus literis ,

fubfcribitur, initiali ad latus polito.
και κράσει ) Plene, και αποβολή του ε και κράσει , ut

{sto , únes , deducendum cenſet. Utramque profert Codex

Gud. KUL. Conf. Pierſon . ad Moerid. p . 231. a .
fupra v. 29. eft. Heſychius fimiliter Aides et ’Aidsivo Vid. ibi

P. 29. v. 52. Aisti's Tó ogówua ] Vid . fupra ad p . 19, 1,

interpr . KUL.

2.28. v. 2.' Iwyexov , oidoia] Non Ionum modo , fed etDo congrmat Etymologicon Ms.Leidenle, livevet.lex. H.Stephani

P , 29. v. 51. Alfúrn ) Heſych . Aisuutý. Scripturam Noſtri

rienfium ct Acolenfium erat per 7 efferre, quae reliqui per a in Theſauri indice" p. 306.E.Kul.

BE.

1

KUL .

>

BE .

KUL .

PERGER.

KUL.

BE .

Yy 2
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KUL.

KUL .

et

1

KUL .

KUL.

KUL .

BE.

CU

KUL.

Ρ. 29. ν. 55. Αιζόκροτον και αξόκροτόν , παρά την άδην . Ιta Opp . p . 847. C. Αλέφα καλούμεν ουχ ώς τινες διά το πορώδη
Euſtath.p . 618, 47. KUL. ousay ai960 901 , αλλά δια το αε) θείν κυκλοφορουμένην , etc.

P. 29. v. 56. Aisnos Stw ] Conf. Euſtath. p. 376, 27. KUL . Randem etymologiam agnoſcit Plato in Gratylo T. l. opp . p.

Vid. Valckenaer. ad Theocr. Adoniaz. p . 224. A. BE. 410. B. Sed a'no tou a 98. deducit Schol. Ariftoph. Nubb. 261.

P. 29. v . 2. Ante fraudzi lubaudiendum videri geomusiwran, Conf. Euftach . p . 697, 13 . Caeterum Ariftotelem év Kupon

putabat Sylburgius. Minus recte. Deſiderantur talia , ad quae laudat Pollux IX . 62. Vid. Fabric. Biblioth . Gr. T. il . p. 192 .

ratio , quam de ſcriptura vocabuli Aişnos reddit, referenda eſt. ( Vol. III. p. 396. ed. Harlem) kul.
Supplendum igitur To , fcilicetfyllabae penultimae , vra. Sic P. 30. v. 5. Aitiot, etc.] Vid . fupra p. 30, 43. et Euliath .

enim ſolent Grammatici , vel poſitive, ut p. 33 , 33. et p . 378, p. 235 , 55.
p . 1389 , 6. KUL .

18. vel interrogative, addito dati; ut p. 169, 10. et alibi , quo P. 30. v. 9. Az iga – {n} { ungnuoj] Vid . Helych. eiusque&

fyllabas, in quibus vocales vel diphthongi , i, ii , oi , lecun- interpp. p. 152. not. 15. KUL.
dum

pravam eorum pronuntiationem eundem Conum habentes, P. 30. v. 13. Aifóncxas] Alii algúarxas. V. interpp. Hefych .

occurrunt, ab invicem diſtinguerent. KUL. in v. a??oxes p. 153, 11. Stephanus in Theſauri indice habet ai

P : 29. v. 5. x náhous] Intelligenda eſt non xpasis , quae Sámixes.

crat Sylburgii fententia , ſed {nQÚEnors ex v. 1. qua ē in ū imu- P. 30. v. 14. Artwy, ardgεios etc.] Vid . Schol. Sophocl. Aiac .

Tatum fuit. 221. Tzetzes ad Lycophron. 27. et 109.

P.29, v.6. para zgorev süs ē7 sis ] V. Koen. ( et Baft.) ad innou xpwma ] Vid . Iliad. B. 389. Euftach. p . 357 , 10.
Gregor. de Dialectis p . 129. ( p . 278. ſq. edit. Schaefer. ) kul . 8gt , 10.

P. 29. v. 8. Tó ögzos xal Lúxnos , Maxwv.xá] Vid . Baſt. ad haungov ) Vid . fupra p. 30 , 35 .

Gregor. I. 1. p . 187 : BE.. a forta] Vid. Iliad . K. 24. et Euſtath. p. 787 ; 11. et pag.

P. 29. v. 12. owe tu iwr ] Contrariatur Herodianus apud 862, 5.
Euſtath. p. 376 , 29. Conf. p . 1117. init. homor] Vid . Callimach. h . in Cer. 67. ubi conlule Spare.

P. 29. v . 22. 'Apodau'reos] 11. 320. PERGER. Stephanus ibi hem . et Erneſti. Kul.

edidit diégevoav, reliqui ut Noſter. P. 30. v. 23. Aigen j Ajuros] Vid . Steph. Byz: quem

P. 29. v. 26. Ainues] Vid . fupra p. 27 , 22. et omnino Al- Berckelius ex Noſtro emendat. Sirabo p. 181. B. p . 341. C. ec
berti ad Heſych. p: 150, 22 . alibi dicit Aiganlar. XUL.

P. 29. v. 30. Aigos aigos] Eadem fere babet Suidas. Vid . Buttmann de Molychlo p . 296. T. 1. libri qui inſcribi

Conf. interpp: Heſychii in b. v. KUL. Alsos eft vocabulum Eu. tur Muſeum der Alterthums - Willenſchafı , cura Frid. Aug.

Tipidcum . Vid. Suppl. 208. Rheſ. 990. ibique Barnef. ANON . Wolfii et Philippi Buttmanni edito Berol. 1807. 8.

P. 29. v. 33. Ajetos al ww] Legitur Iliad . O. 690. ubi vid. Ρ . 3ο. ν. 25. από δε του Αιθάλεια , αιθαλείτης ο καπνώδης]
Schol. KUL . Haec mendola ſunt line dubio. AitéAria , ut Arginn et Aitania,

P. 291 v . 34. Aitwy ordúgw } Hefiod. Eşy. 743. II . A. 485. dicebatur Lemnus. Ab ilto gentilitium Aifansitus, quod nullo

1, 123. PERGER: Altwee geduğw habet etiam Sophocles Aiac. 147 . modo o munus reddi poteſt , licet inſula ah aidiyi fuligine,

Vid. Schol. ad loca ex Iliade adducta , ubi altero loco aitwas fumo, nomen acceperit. Quid igitur? Excidit vocabulum ,

in :erpretatur { umigeßöras. Conf. Athenae. p. 37. F. et, qui ius interpretamentum eſt o xanvuons, idem illud nempe quod

eum excitat , Euſtath. p. 740 , 7. et Nofter P.
30 , 15 . mox v. 3o. exhibetur , aitáneios five aifaneos , quo ulus eſt' Ni

P. 30. v. 39. Aigouoror] Cum explicatione eſt ex ll . 2. 243. cander Theriac. 760. quodque ibi Scholiafies Dendus reddit,

et ad eum locum Scholiafta, ex quo , poſt lv aurais , addi de- cineritius, i . e. canus, niger. Vid . Sirph. Theſ. T. 1. p. 130. E.

bet Püs , quod ad lenlum eft neceffarium . Conf. Schol. ad Hoc igitur vocabulum Noſtro reſtitui debel , et a praecedentibus

Odyir. r.399 Mox v. 47. Noſter : Aigovodi - tà nugá. Vid . Ceiunzi. KUL.

et Euſtath. p ;,764, 44. Kyl. P. 30. v. 26. tū rigesti - dyreains - enérgare 'Egurins)αγγελίας ]

P. 30. v . 44. Algoræ olvov) II. A. 462. et ſaepius alibi . Vid. Ex Apollon. Rhod. I. 641 , fq . reponi debet Tønéz te αγγε

Euſtath. p . 155, 52. XUL. λίας dnéTg8nOy (vel. ut Bruinckius edidit, oni panov) 'Epusias .'

P. 30. v . 45. &n de zoyXalxor] Refpicit 11. A. 495. xexo- Quoad reliqua conlule ipfum Apollonium I. 6 + 6 . iq. et Scholia

guméros 079011 Xalxw , vel fimilem locum . fion. KUL.

P. 30. v. 46. Aigousa etc.) Vid . 11. r. 11. Zlotys aifouoye P. 30. v. 32. aianos Tóv Xatvor] Potuit fic fcribere Ety .

en Disarov, conſedere in porticu columnis politis fulia , or- mologus, ut toy xanvov referatur ad afanns. Si vero ad aita

nata. Ad a lovoao igitur ſupplendum eſt oroad apud ' Homerum , 2810sº referre malis, rov xarvadin ſcribendum eft. . Aitados em

et quae in expofitione ponuntur , στυλωται καθέδραι , περίστυλα stodia eft apud Lycophr. 55. ubi Tzetzes conſulendus eſt, ad

šgeouous, funt ipfa portions, columnis cincta , in cuius pavi iective autem apud Nicandrum Theriac. 659. KUL.
mento , non in ſellis, Dii congregati fedebant. Ita Schol. ad P. 30. v. 37. AigÚstery] Vid . p . 30, 53 .

1. l . et Euſtaih. p . 1193 , 23. KUL. P. 30. v .38. Aiggnyerétus etc.] Vid . Odyff. E. 296. cum

P. 30. v. 47. Ilūg avans] Il . 1. 468. PERGER . Pro oigots Scholiis, Euftach . p. 1534, 69. et p. 1538, 34. Schol. Apollon.

ons ex ifto Homeri loco ſcribendum eſt ailouoy . Gloſſenia , one Rhod. IV . 765. KUL .

palve: d2 , iisdem verbis in margine Apollonii Rhod. MS. Guel- P. 30. v. 40. Ai qq xal xauarq ] Vid . Odyff. z . 518. ibique

pherbyt. lll. 59. exhibetur, cuius codicis marginalia fere omnia Schol. item Euſtath . p . 1760, 28. “ KUL.

in Etymologico nofuo reperiuntur. Conf. Helych. eiusque in- P. 31. v . 47. aveūma] Num fúxos legendum ? KUL .

serpp: p : 154. not. 17. et 19. Stephani Thef. ind. p . 308. F. kul . P. 31. v . 47. ' Ev súkw - Bahar] Vid . II . E. 397. et ad eum
P. 30. v. 51. Algadóssj Vid. ll . B. 415. ibique Schol. ANON. locum Schol.

P. 30. y . 53. AigL'oseir] Legitur apud Aratum Progn. 302. P. 31. v . 48. Scribo ut eft apud Homerum I. p. 231. sisó

Vid. Hefych . et Suid . in b . v . Holych . in v. avattoow , cum * sy 94 Aslados ó pe dúwy. PERGER . Nofter recte intra p . 237,

interpretibus , Stephani Thef. T. I. p . 157. D. Compofitis dar

Φύσσειν , καταιεύσσειν et παραιτύσσειν utitur aliquoties Pindarus . P. 31. v. 50. Aiggov , ro ogrevor Lúxos] Sic Sophocl. Antig:
Vid. Dammii Lexic. Graec. p. 1070 . 363. ais proe Scholiafies Codicis Auguſtani explicat fuxga: quod

P. 30. v . 54. A7925MC, ovocóryta] Malim ozunua. Aitúcsen tamen librarius cius male in textu poluit. ANON. Pro ogenson

enim per féşeofa , iam expofitum . PEEGER . τι nofter ομοιότητα, montanum , coniiciebam ivor vel ewtrov. matutinum . Sed pro

ita Gloffar. Barthol. imbiwma. Debuillet vero Pergerus etiam pius ad Noſtri ſcripturam accedit Stephani opp.vor , quod reci
aiguous in 019 : //ma mutare. Utrumque eſt apud Snidam , in piendum puto. Vid . eum in Theſauro Ling: Ġr. T. I.

Conf. Euliath. p . 472. extr. Verum et ſequens onicomà F. kul,
non placet. XUL. P. 51. v. 51. Aixlsw etc. ] Vid . Euſtath. p. 1276, 15. Codex

P. 30. v. 56. Aigga argon] Vid . Pierfon . ad Noerid. p. Gudianus addit : "Oumpos 'Aerxísswoi de yexpor, ex 11. 11. 515.

384. a . et Vorheyk . excurf. ad Antonin . Liberal. p . 301, et no- vel T. 26. KUL . Conf. Sopkocl. Antig. 425. (417) ANON.

3ae tam buius quam Munckeri ad eundem Antonin. c. 32. BE. P. 31. v. 53. sis ra's dra Pogous) Supple altris. Innuit enim

P. 30. v . 57. Ai9 m 1.73ños Jurieus] ll. . 144. vel Ammonii de alfinium vocabulorum differentia ubi p. 9. quae

P. 30, v. 2. lloinoob aisgar] Verba funt ex ll. P. 616. ubi huc pertinent invenies, vel fimilem alius Grammatici libellum,
vid . Schol.

ad quem reinexille , immo ex quo ea , quae inlia p. 701, 13. in
P. 30. v . 4. Pro Kupaaiwy legendum eſt Kóomote In boc v . u spis profert , haufille vid -tur. Pro ßpeis igitur fcribendum

enim driflotelis libro verba ab auctore allegaia inveniuntur T. I. eft.ößges , reſpectu ad b. l. babito. Idem liber, live lit Arrmonii

.

KUL.

.

KUL .

KUL .

KUL .

P: 152,

b. v .

PERGER.

XII .
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KUL . To , KUL.

ad

KUL.

KUL .

KUL .

9

KUL .

"

KUL.

*

2 )

live alius fcriptoris , faepinscule ſub titulo al dra popa á Noſtro P. 31. v. 40. Cod . Gud. poſt' oxiosis addit: Ougsá te ontóry

allegatur , ut infra p . 121 , 10. p . 135 , 35. etc. ex 1 ) . A. 157. etc.

P. 31. v. 55. oi Awgoris etc. Vid. Schol. Theocrit. Idyll. I.

4. et Koen. ad Gregor. de Dialectis p. 115. a. ( p . 251. ) et' p.

P. 32. V. 47: quóets) Corrigendum eſt puýsis. Hoc ſequentia

poſtulant. Cod. Gud. addit : Bwrós te guveus , ex Il. 0. 48. KUL.

138. ( p. 304.) Kul . P. 32. v. 54. Ante si inſerendum eft touro. Mox pro žyour
p . 31. v. 1. Aixáaler ] Vid . Schol. Ariftoph. Equitt. 48. et ο μετέχων Ιcribendum έστιν και μετ . Denique poſt dia tou

211. it. Thesmoph . 876. Anos. addendum vivera .. Ita Cod. Gud. KUL .
P. 31. v. 2. ' Aixvov, dsinvoy desAcróx} Similiter Etymologicon P. 32. v. 54. ióeus] Aelius Herodianus in Schematismis Ho

MS. Leidenle. Vid . Steph. Theſ. ind . p. 310. F. Codex Gu- mericis: óevra oidugove atio zoù io usfan, jj töv xis axidas T&

dianus et Gloſarium Barthol. fimpliciter deinyov , ut Heljchius, TUTMÉvor. W.

quem
conlulendi ſunt interpp. Adde Euſtath . p. 1714. extr . P. 32. v. 1. Arkivoy etc.] Vid. Schol. Eurip. Oreſt. 13gr. et

1395. Euſtath . p. 1164. init. et quos laudarunt interpretes He

P. 31. v. 3. 6980 A210. Xgquarigovor] Supplendum eli oi Sychii in v. Alasva . KUL.

βασιλείς , ut mox eft Αίλιαι χρηματίζουσιν αι βασιλίδες. Quoad P. 32. v . 3. Aižórgonos] Ita et Heſychius, cuius interpp.

reliqua vid. Steph. Byz. Adde Reimarum ad Dionem Cafj. conſule. Fortaffis reponendum eſt Aiskórgomos. KU...
XLIX . 12 ,

P. 31. v . 9. Aidoúgros) Apud Heſychium eſt Ainoxgios. ubi

P. 32. ν. 4. Αιμάτη , μάχαιρα παρα Σοφοκλεί] ,, Νon dubito

quin fit legendum Aina 'n uaxarga *. E. Atque line dubio re
vid . nott . {picitur ad Sophoclein in Electra v. 1410. idque Heſychii et

P.31 . v . 10. Aina etc.] Eadem ex vet. lex . i . e . Etymolo- Snidae auctoritate in hac voce confirmatur, nec aliter videtur

gico MS. Leidenſi refert Stephanus in Theſauri indice p. 510. leyifle Scholiaſtes. Quibusomnibus neglectis, quod maxime
G. tamen mirandum , locum corruptum eſſe putat Johnſon, ſola

P.31, v. 19. aitcas, faça ró etc.) Haec ex alio quam ante ut dicit inſolentia locutionis molus. Quare legit pro αίμα χει

cedentia libro procul dubio ſumta ſunt . Exhibentur quoque leor

fim in Cod. Gud . quare etiam bic feiungenda ſunt.

» Buy etc. r five potius , quod ex Latina verſione coniicio,

Scribendum videtur παρά το αίσμα τι είναι , ex eo quod

» uacuugay etc. quam coniecturam , licet literarum fimilitudo ei

favere videatur, minime tamen recipiendam putarim . Non
fit fomes quidam et ardor. Rectè ita Sylb. Etymologi mens enim fapit Sophoclis ingenium , nec per metri leges forte con

efi , aina ex atauoi originem ducere , eiectó nimirum E , et fpi- „ fiftit, contrariatur denique nouiſſimae Criticorum regulae, qua
situ , ut vocant, leni in denlum mutato , Ex his vero minime rarillime dicuntur librarii ignotum vocabulum magis notae voci

probari poteft, aiona cum fpiritu efferendum eſſe. Loeus certe „ fubftituille. Licet igitur audax vidcatur nobis metapliora , vix

corruptus eft.
Cod. Gud. habet : παρα το άμμα και σύνδαιμα tamen contra veterum Grammaticorum et Codicum fidem ali

al sivou toj odov qu'natos, ex quo Bielius efficit, etiam apud

Noftrum παρα το άμμα τι είναι , φuod fit vinculum corporis,

quid mutare ſuſtinebimus, ne ignari quam maxime Graeci fer

,, monis hoc tempore, ipli Sophocli loquendi leges praeſcribere

legendum effe. Vid. Act. Eruditor. Lipſ. Supplem . T. VI . p. velimus. Fulnus aliquando pro haſtili' vulnifico ex Gratio v.

255. Atque hoc mihi quoque placet. Kul .
P. Si. v . 20. Male Sylb. legendum putabat asp ? agadiyos vó

~ 109. fumi, probat idem vir cl. Alia attulit Alarkland . ad Sla

tii lib. II. Sylv. v. 6. quae tamen dubito num id probeot.
Tu

mua. Peius iamen peccavit modo nominatus Bielius, qui ex vide. Virgil. Aen . II. 529. et X. 140. aliaque plura loca, quae

monſtrola Codicis Gud . ſcriptura , avisworo.More , non avtgary attulit Drakenborch . ad Silium Itali.'m ' y . 260.“ Axox . in

SPORússa, ut ille volebat, Empedoclea penitus pellundedit, 'ſcri- Miſcellan . Obff. Vol. I. p . 416.

bens : Aιμα γας ανθρώπων ποτίσει. Περικάρδιον νόημα λέγει quae, Ex Heb chio aina pro vulgato aiuárn edendum .
Erroris

qui cupit , intelligere ftudeat. Corrigendus eft locus ex Stobreo originem indicat Alberti p. 158. not. 17. Johnſoni emendatio

clog: phyl. p . 131. (p . 1026. edit. Heeren.) docente, Empedo- admitti nequit. Conf. Auclarium emendationum in Heſych. ad

clem latuille , fanguinem animae (lentilivae) elle organum . Ita l. l. kul. Adiectivum aimarugós legitur apud Aeſchil. Eumen .

opim Philofophus: 137. et Lycophr. 250. ANON .

Αιματος έν πελάγεσσι τεθραμμένου αντιθρώντας, P. 32. v. 5, Aguátia , agorafofutóvws, Heſychio reſtituen

Το τε νόημα μάλιστα κικλήσκεται ανθρώποισιν. dum eft , apud quem , quod Alberti non monuit, minus recte

Αμα γας ανθρώποις περικάροιόν εστι νόημα. αίμαλία legitur p. 159. κUL .

Horum igitur carmioum ultimum Etymologo reſtituendum eſt. Αίμαλεο ] Αίματία , παροξυτόνως , nempe ή , edendum eft ex

Caeterum hypotheſeos buius , - poſt Platoncin in Phaedone T. 1. Poll.VI. 57. Ab hoc derivatum aimarıáris , quod Stephanus in

Opp. p . 96. B. mentionem fecit Cicero Tufc. 1. 9. Empedocles, indice Theſauri profert , occurrit in Fragmento Sophili apud

inquicns , animum elle cenſet cordi fuffufum fanguinem , quae Athenaeum III. p . 125. F.

verba carminis ab Etymologis allati ipfillimam interpretationem P. 32. V. 6. Αιμαλεον pro αικαλεόν fcribendum eft.
Vid .

exhibent, puriorem certe Tertullianca : Namque homini ſan- Hehch. in b . v. ibique interpp. 'Asfora movere nolui, cum He

guis circumcordialis efi anima, apud Gatakerum ad Antonin. ſychius habeat dolevés. Aivancos,cruentus, legitur in Antho
p . 96. a. Conf. Plutarch. de placitis philoſophor. IV . 5. Plura log. lib . II. c. 47. Ep . 25. Conf. Suid.

dabunt Davifins ad locum Ciceronis laudatum , Th. Mangey ad In Brunckii Analectis Vol. II . p . 83. Epigr. XL. eſt aipa

Philon . T. 1. p . 480. et T. II . p . 356. Moshemius ad Cudworthi héwy egéu dózawy. Etiam Hieron . 'de Boſch “ T. I. p. 514. lic

Systema intellect. p . 1039. et interpretes ad Levit. XVII. 11. in- edidit, non aipadews. ST.

primis Grotius. P. 32.v. 7. Aimaxougíaı numero plurali ſcribendum eſt pro

Nolo iterum dicere, quae fuſe olim diſſerui in Empedocle Singulari Aimaxougía , quod iam H. Siephanus obſervavit Theſ.

P. 440. ſqq. et p. 633. Ling. Gr. T. I. p. 155. E. Statim pro Tois xato:Xouévors eden

Vid .'Lamp. ad lob . VI. 53. AXON . dum Tüv xaqorxomévwy, i . e . ut Schol. Pindari Olymp. I. 116.

P. 31. v. 22. 4xy – nyomvn Eft locus II . 2. 518.. ] explicat , των νεκρών. Vocabuluum αίμαχουρίαι Boeotis et Doribus

P. 31. ν . 26. όν πότμον γοόωσα] 11. Π. 857. peculiare erat , oblervantibus Schol. Pindar. I. I. et Gregorio de

P. 31. v . 28. Ain@ ros sis yagoio] Odyſ. A. 611. Dialectis p. 96. ( p. 215.) Conf. Heſych. et interpp : Kul .

P. 31. V. 29. Aina ďaynxórtise etc.] Il. E. 113. P. 32. v. 10. Ainacia ) Plura in huius vocis explicatione de

prehendit vitia Menagius in Amoenitait. iuris civilis c . 53. quo
P. 31. v. 31. läsa yevixzi etc.) Idem canon infra p . 276, 25. monente pro χαλήκων Γcribe χαλίκων. Axox . in Miſcellan . Ob

traditur cum eodem vitio , quod et in Cod . Gud. obrinet in v. ſervait . Vol. III. p . 269. Vox xalímw etiam infra p . 698 , 5.

sis, nempe quoso farçar pro, Sicro Maxgar, quod recipiendum árones pro réximes legendo reftituenda erit. Carmen Nican

eft. Conf. Sylb. ad 1. 1. (p . 305.) kul. Conf. infra in χαρίεις dri , Τροχοί μάλα 9' αίματιά τε και ιλύος ερίoντες, ex Theriac.

v. 143.'ira emendandum eli: Tróxuga.. ti ainaora's te xa sio
P. 31. v. 56. rasis sis óvóuara etc.) Eodem modo canonem λνους ερέοντες . Caeterum de vocabulo ainaosa vid , Apollonii

exhibet Codex Gud. ea tamen varietate , ut pro Bagúrova habeat Sophiſine Lexic. Homer . p. 88. Scho !. Theocrit. I. 47. praeſer

Bagúves. Sufpicor mendum haerere in vocabulo satovas , cu- tim vero Euſtath. p . 1851 , 23. et p . 1959, 41. et quos
laudat

ivs' loco aasovacousay fcribendum eft , quod per compendium editor Helychii p . 159. not. 5. et 6. Addantur Koen. ad Gre

ſcriptum facile in risovasmý degenerare potuit. Corrigerem igi- gor. de Dialectis' p. 243. ( p. 510. 512. edit, Schaefer. Conf.

tur πλεονάζουσαν Bagúviii Mox Cod. Gud. oro šxtasis tuté. Etymol . infra p. 75-4, 54. br. ) et Valckenaer. ad Theocr. Ado

njač. p . 219. C. item quae notavimus infra ad p . 506, 22. KUL.

KUL .

KUL .

XUL .

ST.

ANON, et

KUL .

ANOX.

P: 732 , 14.

KUL.
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KUL .

KUL .

Scholia in Platonem p . 225. edit. Ruhnken . Aipaoral , epoxol ſauro T. I. p . 167. Quod in Etymol. una ſerie editum eſt, Nis

muis xxvwvor. δ' ολίγην αινείν : σημαίνει δε δύο , etc. id minus φuidem Γεια

P. 32. v. 16. Aimanos ο οφθαλμός πλήρης αίματος] Sylb. factum puto . Loca enim ex Homero allata non ad verbum -

nomen oganmo's expungendum putabat. Sed 'nihil mutandum . veiv , fed ad vocabulum alvos pertinent. Tum etiam verba

Vid. Svid. in v . aipatwaos et alumnous, Heſych. in ciuatūris uaivet de dúo etc. Codex Gud. in v. Ažveous poft airos product
et aiuwao!, cum interpretibus ; Schol. ad Eurip. Orelt. 256. et Vel igitur obſervatio baec , . ut in Gudiano , poft cives ſupra r. 16

Valckenaer. ad Phoenili. 877. · KUL. inferenda , vel, poſito ante omuasive nomine Airos, vox haec :
P. 32. v. 21. aimova Søgms] Ex ll . E. 49 . Mox v. 25. pro praecedentibus ſeiungenda erat. Ne ordo nimium turbetur, pa

Kpioutá 1 € ex ll . s . 296. reponendum eſt apelouro. KUL. Iterius praefero . KUL.

P. 32. v. 27. XTHTHOY] lia et Cod . Gud. Sed Euſtath . p . P. 53. v. 25. 'Aytihóxou MÉVTOI MÉRos] Repone ex l . 7.

1391 , 8. παράγωγον. Ad fequens αιμυλίοις fubaudi λόγοις. Re- 795. Γς : ' Αντίλοκ' ου μέν τοι μέλεος ειρήσεται αινοσ. Ορεια
picitur , uti et in fequentibus, Odyff. A. 56. ex cuius loci Scho- ludit hic cum lua coniectura Sylburgius. PERGER .

liafia quae hic habentur partim lumta ſunt. Conf. Apollon , P. 33. v. 26. yrwuns nagamúscort Cod. Gud.: grans

Rhod . III . 51. et 1140. KUL. De nomine vinúdos vid. Bifet. ad ραμυθικών και παραβεβλημένην προς υποκείμενον.

Ariſioph. Lyfilir. 1271. De aimundos conf. eiusdem Equit. 684. P. 63. v . 28. Aivos MéYTO xataNÉžers] Refcribendum el

xarketas , quod et Cod. Gud. habet , ex Odyll. z. 508. t.

P. 32. v. 29. ouyysvinois habet etiam Schol. ad Odyſ. A. Scholinfien et Barneſium conſule. KUL.

56. et aópor ourysyxo ſunt , ut cum Euftachio loquar, oi non- P. 33. v . 33. Polt aivos e Cod . Gudiano addo : oro sa

σεοι , και οιους αν είπoι τις των προς αίματος. Verum pro πα- To drovás. Hoc fequens canon requirit, non tamen ſemper oh

φασυλλογιστικοίs ex Homeri Scholiaftαπαραλογιστικούς recipien- fervatus . Sic Iones dicunt είβειν pro λείβειν, ότταβος pro αρέ
dum fuit. Locus Hefiodi extat Egy. 374. Caeterum oblerrata zoos, absque mutatione literarum Conf. Gregor. de

Etymologi per librariorum incuriam confuſa videntur, eaque lu- Dialectis p . 209. (p. 446. edit. Schaefer.) ibique Koen. All
bens ita reficerem : το κτητικόν , αιμύλιος , και αίμμλίοισι λό- P. 53. v . 56. Aiva' rexovou eum Glofl'emate eft ex II. A. 414.

γοισι , τουτέστι κολακευτικούς , εμπ. και συν. παραλογιστικούς ή
et Schol.

συγγεν. και ευνοϊκοίς. Tum , Αιμύλος, έμπειρος, συνετός usque P. 33. v . 37. Aivomógos] Sic Cáguarov civoy apud Apollon.

ad ειδήμονα και έμπειρον και Ησίοδος, αίμύλα κωτίλλουσα , Rhod. III . 1169. ANON .

ποικίλον , πυκνον, πανούργον , δολερόν. ΚύL. P. 33. v . 39. ó o taivuro] Legendum ex Il . 0. 502. Avto
P. 32. v . 34. Aivɛías naga' tò aivór to decvóv] Vid . Homer . de suvaivuro . PERGER . Codex Gud . omillo ó do itidem daar:--

h. in Ven . 199. et 200 . Videntur Antal & Ealvuto legille. KUL.

P, 32. ν. 41. περιττοσυλλαβούσα της] Cum genitivo conftrui- P. 33. v . 41. aige ugyw ] Cod : Gud. aiga aigua. Pofteris

tur hoc verbum etiam a Gregorio de Dialectis p. 488. ubi vid . Pro priore Euſtath . p. 1626 , 40. dat aigu .

Schaefer. BE. agro igitur reftituevdum eſt argw cigyü KUL.

P. 32. V. 5ο. Ρro τέρπομαι et ευφραίνομαι et διαχέομαι ex Ρ . 33. ν. 42. πέρνασκε] 11. Ω : 752. περνάς νήσων etc. et 12

mente Sylb. fcribendum eft τέρπω et ευφgαίνω et διαχέω, ob X. 45. Conf. Euftauh . p . 1222 , 37.

Gudiari Codicis confenfum , exhibentis παρά το ίαίνω το διαχέω P. 33. v. 50. fuivuto Suuóv) 11. E. 155. et alibi.

και τέρπω . ΚUL. P. 33. v . 51. APĘ , ovoua aposvowóv] Scilicet 11. A. 105. ma

P. 33. v. 53. jaar. * , deskvas sow] El locus Apollon. locum pofter excitat. lones nempe et Altici ó ai dirba .

Rhod. lll . 1018. Verbis Toison idvon Jupes reſpicitur vel 11. ¥ . Herodotus II . 46. p. 126, 10. ofBorta di crtas Tot's siyas

597. vel 12. 321. Kuź . Μειδήσιοι , και μάλλον τους ερσενας των θηλέων. Conf. Eeftek

P. 33. v . 56. airóley h . I. ad aivos appellativum referri debet. p . 1015, 53. . KUL.
Procul dubio enim refpicit ll . H. 97. Sed Airo988 , er Aeno, P. 33. v. 53. oudly sis į etc.) Eadem avroletet habet Cod
occurrit II . A. 520. Utrumque explicat Heſych. cuius interpretes Gud. Emendatione indigent . Circumdectitur etiam poi ,
conſule P. 162. not . 30 , et p . 163. not . 1. Pro vivórara God . Bwe, piſcis quidam , ex Biag contractum . Vid. Steph. Thelus.
Gud. habet airótaros . Ellicio inde , adverbium aivóraroy Noftro T. I. p . 761. E. rious acuitur et circumflectitur. Vid . Esfiae.

Teddendum elle , ex ll . N. 52 . p . 1151, 62. et p . 1922 , 7. Tavę nullibi invenis .

P. 33. v. 3. 'Aará moi etc.) Ex ] . A. 169. ubi eft äxos P. 54. v. 57; Aitwereofan, rò xarnyopsiv) Florens Chrifie

siggy ÉTTETOI. PERGER . Conf. Sophocl. Aiac. 697. ANON . nus ad Ariftoph. Velpp. 890. Holſtenius ad Steph. Br . 15

P. 33. v . 5. Aivas aktivessi eic . ] ll. K. 547. Aivas afavá- et alii malunt xaxnyogeiv, quod Harpocratio verbum citrusts

ayon etc. II. r. 158. ubi vid . Schol.
Sed pro expĀyXTixūs poſi- interpretetur xaxis hévery. Similiter Euſtathius p . 7+1 , 4. af

zum eft ll . A. 555, et alibi.
ξωνεύεσθαι, κακολογείν , aldens : Αιξωνείς δημότι: 'Ασταρι την

P. 33. v . 9. Pro xextmjén fcribendum eſt xextruŚVE , ex TÓM EVO Ws xaronówoi. : Quare xoxnyoptiv recipiendum eft. Prze

Scholiis ad 11. 11. 31. quae ab ipſo auctore noſtro allegantur. ter allegatos vide Suidam in v. H. Stephani Theſauri indicar

Vid . et Barnef. ad eum locum , et Albert, ad Hebch. p . 161 . p . 313. D. Meurfum de Populis Attic. P , 688. T. IV. Then

Gronoviani , Abreſchium in Miſcellan . " Obi. Vol. V. p .

P. 33. v . 12. réşı dý or etc.) Eſt 11. N. 374. KUL. L'alckenarium ad Ammon. p . 117. not. 73. Albert, ad Hcbc

P. 53. v. 16. yuwuni napornia etc.) Mens quidem auctoris p. 165. not. 1. Ruhnkenium ad 'Timaei Lexic. Platon. p . iš

liquet . Docet nimirum , vocem civos aliquando idem fignificare, not. 14. qui, ut nos Etymologo xaxnyogeiv , ita Timeeo x2x

quod γνώμη, παροιμία etc. Fortalle tamen feorfim fcribenda
yopio reſtituit pro xarnyogía MSti. KUL.

fuillent, ita fcilicet , ut repetita vox aivos cum interpretamentis P. 34. v . 3. Aiónov ] Conf. Tzetz . ad Lycophr. v. 4. ti.
norum articuluin effeciſſet.

P. 53. v.20. QuQüvea] Euſtath. p . 801 ; 58. ex Aelii Dio- 0s 11.M. 208. ubi Scholiaſtes praeivit Etymologum . Cat.
Aioos 'Iznorádns, vel potius Aigãos, eſt Odyſ . K. 2. 4.99

nyfii Lexico affert ¢ uşorra. Sed Lex . Reg. MS. apud Alber- Valckenaer, ad Iliad . XXII. p . 95. ANON .
ciuin ad Heb ch . p . 164. not. 17. Pugwr .

P. 33. v. 21. Bianteix fine dubio corruptum eſt . Neque
P. 34. V. 7. ενυπόστατον] Lege ανυπόστατον .

placet βράττειν , quod quis ob antecedenς αναβάττειν coniicere P. 54. v . 19. Aioonuhous] Vid. Il. r. 185. et ad eum lo

pollit. Verum cum non folum qivsiv eo qui illudiratur ſenlu di- cum Schol.

catur , fed etiam aveira docente Euftachio p . 801 , 59. Paula- P. 31. V. 22. Ai douitgav] Vid. Schol. ad Viad. E.

nice Lexicon rhetoricurn hunc in finem allegante: vero mili' fit

fimile , pro oi de BAANTEIN elle oi dè KAI ANEIN legen
P. 34. v . 23. Aiolets 60'n gorofa .] Vid , Muncker, a

dum , quod , ut idem v . 63. addit , dicitur &71 xngwi, üstes xa
Antonin. Liberal. c. 25. extr . p. 170, fq . edit. Verhey k. E .

φύων , ένα το άχυρώδες αυτων περικαεν αφαιρεθείη. De ipίο hoc In fequentibus, poft histoi, Sylburgius addi iubet Asus

verbo vide, praeter Euſtath . et interpp. Heſychii, H. Stephanum quae eius coniectura probatur Munckero 1.l. cum alias obra
in Theſauri indice p . 444. Tas, tum ob verba Euftathii ad Dionyf. Perieg. 320. 'H A., 3

P. 53. v . 22. aivery xai quyxatatifeofa ] Sic et Schol. j aury z Aiorida 1677.

Odyſf. O. 9. P. 34. v . 26. aionisw ) Interprete Scholiafia ad Theocn .

P. 33. v . 24. Nýja d oriyny aivkiv] Heſiodi locus eft Egy. Idyll . I. 56. eſt ró oraru axon .

613. ubi rectius legitur Nă oriyny alreiv . Ita Euſtathius quo- P. 34. v. 28. AITU Baguróvws] Vid . Schol. ad Il. B.

que p. 802 , 4. et Plutarchus , obſervante H. Stephano in The- Sequens locus Quróvto – agov extat Odyſ. P. 47. srus .

KUL . KUL.

KUL .

1

not . 14. KUL.

KUL .

KUL.

SCHLELSXIR .

ANON

ANON.

KUL.

ANON .
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apie

PEYRON.

ANON.

21 .
SCHLEUSNER .

ANON . ANON .

L

ANON .

ANON .

ANON.

BE.
ANON

P. 38. v .

BE.

III.

1.3.
62

Ser
a

P. 34. v . 34. Ainus etc.), Vid.. Foup.sin Said: III. p . 2'1 r . Ρ. 37. . 20, τα ονόματι ] Scribe τών τα ονόματι. ΒΕ.
- Axon . Sed nihil ibi quod huc pertineret invenia . Videtur Ano- P.: 37. V. 26. rå medy ' &regynova airngomar] Similiter prae

Dymus intellexifle Vol. 11. (Oxon . 1790.) p . 256 .

cipit Thom. Mag. p . 20-22, ubi; vid . Sallier. BE. Aliud dis

P. 54. v. 58. Uiterin , usknan] Sic Schol. ad Il . B. 869. et crimen inter airū et aitoữuas vide in Scholiis ad Ariſtophanis

F ! ſaepius. Aineia nódus ll . l . 152. et 294. ſcribitur Aineid. Et Plut. v , 156.

02 rectius quidem . Anon ,

Ρ . 37. ν . 38. αιχμάσσω το πολεμω] Immo πολεμήσω. Vid.

P. 54, v . 40. Bpexe d'aire gésa] Eft ex Il . O. 9. Conf. Schol. ad ll . A. 324. ANON .

i Apollon. Rhod. l. 927. Anon. Aina gésgga habet Homerus ll. P. 39. v . 53. Tas ris wv versme's
. Tudéww] Conf. Gregor.

O. 369. Loco METADogãs legendum xatapaçãs. SCHLEUSNER . de Dialectis p. 577. edit. Schaefer. ibique Koen. BE. Nempe

P.34. v. 47. taga to aina etc.] Sic Schol. Theocrit. Idyll. pro Awgisis legendum eſt "Iwwes.
Ι. 1. αιπόλοι δέ εισιν οι εν τοίς αίπεσι , τουτέστιν υψηλούς τόπους P. 37. v . 57. Ns sinu's etc.] Eft ex Il. H. 1 .

υ, και τραχέει , τας αίγας νέμοντες . ΑNON.

· P. 37. v . 3. aixMonetos) Perperam ita legitur , proclivi ad
Ρ v. αιχμόλετος]

P. 3. ν. 5ο. αιπόλια όντα] Lego αιποπόλια όντα . SCHLEUSN. modum errore , quem tamen etiam Phavorinus propagavit. Scri

- P. 34. v . 3. On vas nón] Efi locus Il . B. 37 . Eu le
be aixmódetos. Vid . Hefych. cum interpp . T. 1. p . 178. not .

quentia , uz dé se artin aigeitw , ibid . v. 53. Ad utrumque lo

, e : cum vid . Schol.

P, 57. v . 10. ' Oungos a neg9;s ] Il . X. 58. Conf. Por .

P. 35, 1, 10. aüşşşar ARO zis xüs ro Minuósuvor autoj] Sic phyr. ad eiusdem libri'v. 431. et l'alckenaer.
1 Maccab . ΠΙ . 55. αραι το μνημόσυνον αυτών από του τύπου. Ρ . 37. ν. 16. έπειτα με nólei] Eft ex ll . E. 685. ANON .

ΧΙΙ . 5. εξάρωμεν εξ ανθρώπων το μνημόσυνον αυτών. Pralin ..
P. 37. v. 22. o vwtsaios puedos ] Ita etiam Schol. adL. T.

ΧΧΧΙΙΙ . 16. εξολοθρεύσαι εκ γης το μνημόσυνον αυτών .
39

27. et Helychius in v. aiur, ubi vid. interpp. BE . Vid. Scholia

P. 55. v , 11. argw To A og égw ] Sic Sophocles Aiac. 540. inedita ad Apollon.Rhod. IV. 1656.
αίρ ' αυτον , αίρε δεύρο. ubi Schol. αντι του πρόσφερε. ως τό: P. 38. v. So. 'Aiyony ŠNEGOC] Apollon. Rhod. II. 826.

( 1ι . Ζ. 264.) Μή μοι οίνον άειρε . Conf. Schol. Aeſchyl. Perſ. Inde h . l. pro násas , et apud Phavorinum pro danesas,

5 7

τeponi debet μέσσας.
P. 25. v . 15. maí ce fata αιρεύμενον ένδον εόντος ] Hic P. 58. v. 31. ouvetydn 'Holodos) Ass . 189. ubi vulgo editùr

locus Hefiodi eſt Ezy. 475. fq . ubi vulgatum iskuveroy variis mo- ouvatuonu. Vid . Miſcellan. Oblervatt. Vol. 1. p . 415 lg. ' Anon.

dis viri docti tentarunt. Graevius veram putat lectionem Codi- Pro agwv cuvénaßev legendum eſt üguw , ouvéßarov. SCHLEUEN.
cis Volliani: Bróroy aigeúu svoy. Atque fic apud Noſtrum ſcribi P. 38. v . 33. {zel naid alinkov] Efi ex Il. E. 880. Et

debet. Conf.Miſcellan. Obfervali . Vol . III . p . 270. ANON . Vid . füş atonov ibid. v . 897. Ad utrumque locum vid . Schol. Conf.

Ruhnken. Epiſt. crit . I.P :
84.

* Il . B. 455. 1. 436. Apollon. Rhod . II. 158. IV . 865. et Scholia

dan

P. 35. V. 19. &#2 diaxe άραντας Αχαιούς] Ηaec ex 11 . inedita ad eiusdern IV . 681 .

P: 723. fq. ita corrigenda funt: & Laxe naós 76098
ws

P. 38. v . 36. Krīvos avus] Eft locus Odyſ. x. 165. et

είδοντο νέκυν αίροντας Αχαιούς. ΑNON .
'Aldnor " Agna Odyſ. . 309. ANON.

P. 55. v. 36. Callimachi locus eſt inter Fragmenta p. 494.

37. 'Agrotóvexos] Vid . Valckenaer. AnimadverN.

ubi vid. interpp. et Ruhnken . l . l. qui legit črpa Qev pro éstge : ad Ammon. p. 181.

Qoy.

Sed pro interpretamento oQuieue ex Euftachio p. 1618, 9. P. 38. v . 44. Tóy miér aldrhov Inxs geós] Fortallis eſt ex 11 .

reponi debet opuez: ANON,

B. 318. ubi nunc agisnaor legitur. ANON . Recte. Saltem Zeno

P. 35 , v . 47• Aigató2.01] Procul dubio fcribendum eſt Eigiró dotus fcripfit agionkov. Vid .Scholia a Villoiſono edita. $T,

2cos, quae circa lanas carpendas , nendas, aut lexendas
P. 38. v . 48. 'Aïdvós] v . c . apud Apollon. Rhod. I. 589. ANÓN.

η κλιν νerfantur, παρά το περί τα είια πολεΐσθαι.

P. 38. v . 50. 'Aidwvevs] 11. E. 190. et ſaepius. Hefiodi locus

P. 35. v . 53. Rifi yo ! 789 ] Eft locus II . A. 410 . eſt in Theogonia v. 912-914. Anon.
P. 55, V, 1. llurra xar' aitav érintes ) II. A. 286. legitur céve P. 38. v. 51. annos añovnis eſt Oppiani Halieut. IV. 245.

-1: τα γέρων κατα μοιραν έειπες . Ει ΙΙ . Γ . 59. κατ' αϊταν ενείχεσας. P. 38. v. 56, 'Holodos de Osoyovią ] v. 859. 860. ubi nunc le

Videtur igiiur Etymologus ex memoria verba illa laudalle. Sed gitur úrécouro . Conf. Abreſch . ad Hefych. in v . 'Aidvor . ANON.

THI ver ba os tvaiosos sin reperiuntur II . Z. 521. ' ANON .

P. 38. v . 7. arodvlytą] Baftius ad Gregor. de ' Dialectis

P. 35. 6. 7. *EXOSMNMévos] Codex Taurinenfis CLXV. folio 3. P.
458. ſcribi iubet unohu GÉUTOS.

* exhibet xexwmérose PEYRON . Conf, quae mox ex Herodiano af
P. 38. v. 19. 'Alogutov xaxor] Omnino vid. Hefych. eiusque

afferam .
interpp. p. 146.P. 35. v . 8. "Ojungos] II . 2. 347. ad q. I. vid . Schol. et Eu- . 38. v. 15. " Aidos xuvin] Praeter paroemiograpbos vid . Plato

*** ftath .
Rectius tamen ex Helchio legatur vioimintñga.

Conf. lib. X. de Rep. T. II . opp . p.612. B. Hefiod. A5T . 227. Ari

Barneſ. ad . J. I. Anon . Mox p . 36, 24. Sed Aelius Hero- ftoph. Acharnn. 389. Schol. 'ad 11. E. 845. qui et iple interpre
dianus in Schematisinis Homericis dicit : aisontýg. oi Mey róv tatur νέφος τι,και αορασία . ANON. Add . Scholia in Platonem

της κεκινημένος και εντρεχή , παρά το σεύω , συω · συήσω συητήρ. οι p . 197. edit. Ruhnken.
τ ει δε τον νέον" ίσως και τον αίσιον και κόσμιον περί την αίσαν . . P. 38. v. 18. atù ev'lrias rūs äis ] Ita etiam Schol. ad Il .

Ρ. 36. V. 11. Αισυμνήται, οι β αβευταί. " Ομηρος ] Οdy1. Θ. A. 3.
258. ubi vid . Schol. Conf . Helladii Chreſtomaill . p . 24. cum P. 38. v . 25. Aidus] Vid . Bifët. ad Ariſtoph . Rann. 69.

is notis Meurſii p . 69. AxoN .
Conf. ſupra p . 15 , 16 .P. 36.v . 18. Eugenidns Mydelą ] v. 19. ubi vid . Schol. et P. 38. v. 30. év ' Enimegromos] Fortallis Herodiani. Vid . " fu

Barnef. ANON .
p . 36. v . 21. A Groy ] Vid. Schol. ad Il . 1. 576. et Schol.

pra p. 3 , 2 .P. 38. v . 31. 'Holodos] A07 . 409. [ q. ubi hodie dnoxй

Sophocl . ad Oedip. Tyr. 52.

σεται editur απαλήσεται. Χώρου αίθρις έων legitur etiam OdyiΥ.

P. 56. v. 23. Albania] Vid . Schol. ad ll . 2. 62. et ſaepius. K. 382. Sequentia , aidget wil dorru's , extant II. r. 219. ANON.
P. 39. v . 55. Eirouae axé rá ó Tudsidns] El ex 11. O. 532 .

Ρ. 36. ν. 29. Αισύμηθεν rólews] Haec ſumſit Etymologus ANON .

e Schol. ad 1. 0. 304.

P. 39. ν. 10. το παρα τη Σαπφοί πολυΐδριδι ] Vid. Wolfi

P. 36. v . 40. aiovla siswr] Eft ex Il . E. 403. ubi vid . Schol. Fragmenta illuſtrium feminarum p . 146. et 252.
P. 39. ν . 41. σχόλιον εν υπομνήματι Ιλιάδος ] Vid . Scholia

P. 36. v . 46. ŠTÓsion axhos agoogas] Sunt haec verba Iliad . a l'illoifono edita ad ll . T. 219.

2. 101 .

P. 39. v . 42. 'Hoiodos] Locus eſt A07. 410. ANON.

P.36. v. 53. Aisxgos) Multo minus probabilem notationem P. 59. v. 44. Où yás tis etc.] Sunt verba Homeri II . H.

affert Plato in Craiylo T. I. opp . P : 416. B. dicens aioxgov or- 197. 198. Conf. Hefiod. Égy. 685. Nicander Theriac. 409. ANON.

Lietum eſſe ex deloxogous, quia fignificetur o vad dozewy ro's gour, P. 39. ¥ . 46. Xxxías aveuwe dixás] Sunt haec Apollonii

b . Mox pro Auringo's legendum eft duagos, de quo vid . Barnef. ad Rhodii lý . 820. ubi rectius uixas legitur. ANON .

P. 39. v. bo. äixes de Two arénwr] Vid. Schol. ad Apol

P. 36.v. 4. Aioxúvonai etc.) Vid . Ariftoph. Nubb . 988. et lon . Rhod . l . I. et Scholia inedita ad Il . 1374. ANON.

Equitt. 1352. ANON.

P. 39. v. 53. ' Incados O] v . 7o8. 709. ibique Schol. Inon.
Ρ . 56. ν. 15. τούτο παρα το αίσθω · τουτο παρα το αίσθω] P. 39. v . 3. {781 pinov žios vrog] Eli ex 1) . O. 252. ubi vid .

Pro boc altero aicfw legendum eſt atofuo Conf. infra p . 39, 23. Schol. Sequens Hefiodi locus extat in Egy. 275. ANON .
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ANON .

0404 ,

.

KUL.

>

KUL.

recte .

KUL .

KUL .

Scholia in Platonem p . 225. edir. Ruhnken . Aimarial , 780x02 ſauro T. I. p . 167. Quod in Etymol. una ſerie editum eft, No

κυριως ήκανεωμένοι. δ' ολίγην αινείν : σημαίνει δε δύο , etc. id minus quidern ret
P. 32. ν. 16. Αίμωπός ο οφθαλμός πλήρης αίματος] Sylb. factum puto . Loca enim ex Homero allata non ad verbut de

nomen @garmos expungendum putabat. Sed nihil mutandum. veiv , ſed ad vocabulum alvos pertinent. Tum etiam verbe

Vid. Suid . in v. aipatwros et aluwtous, Heſych . in aiuar ais Maiver de dúo etc. Codex Gud . in v. Arveois poſt aivos process
et aimewnol, cum interpretibus; Schol. ad Eurip. Orelt. 256. et Vel igitur obſervatio baec , ut in Gudiano , poft aivos fupra f. fi

Valckenaer. ad Phoenili. 877. KUL. inſerenda , vel, poſito ante onuasives nomine Aivos, rox hæera
P. 32. v. 21. aipora Sýgus] Ex 11. E. 49. Mox v. 25. pro praecedentibus ſeiungenda erat. Ne ordo nimium turbetur, .

Kploytá te ex ll. s. 296. reponendum eft xgelonta KUL. Iterius praefero . KUL.

P. 32. v . 27. XTHTINÓv] lia et Cod . Gud. Sed Euſiath. p . P. 53. v. 25. 'Ayrihóxou MÉVTOI uélos] Repone ex 11. 7.
!

1391 , 8. παράγωγον. Ad fequens αιμυλίοις fubaudi λόγοις. Re- 795. Γe : 'Αντίλοχ' ου μέν τοι μέλεος ειρήσεται αίνος. Opera

ſpicitur , uti et in fequentibus, Odyff. A. 56. ex cuius loci Scho ludit hic cum lua coniectura Sylburgius . PERGER.
liafia quae hic habentur partim ſumta ſunt. Conf. Apollon . P. 33. v. 26. yraums nagamúscor] Cod. Gud.: yaways

Rhod. III , 51. et 1140. KUI. De nomine aiutros vid . Bilet. ad ραμυθικών και παραβεβλημένην προς υποκείμενον. κτι.
Ariſioph. Lyfiftr. 1271. De aicos conf. eiusdem Equiit . 684 . P. 35. v . 28. Alvos névto: *QTAALEES] Refcribendue

xatéras, quod el Cod . Gud. habet , ex Odyd. E. 508. La

P. 32. v . 29. OuYyEvexois habet etiam Schol. ad Odyſi. A. Scholiaſten et Barneſium conſule . Kul.
56. et abyou ouryevixol ſunt, ut cum Euſtachio loquar, oi yuri- P. 33. v . 35. Poft arvos e Cod. Gudiano addo: noüro sad

και οιους αν είπoι τις των προς αίματος . Verum pro aº rò drevós. Hoc ſequens canon requirit , non tamen femper as

φασυλλογιστικούς ex Homeri Scholiaftα παραλογιστικούς recipien- fervatius . Sic Iones dicunt είβειν pro λείβειν, ότταβος στο κρες

dum fuit. Locus Hefiodi extat Egy. 374. Caeterum obſervata Toßos, absque mutatione literarum ¿ et 7 . Conf. Gregor
. de

Etymologi per librariorum incuriam confuſa videntur , eaque lu- Dialectis p. 209. (p. 416. edit. Schaefer.) ibique Koen. Ick.

bens ita reficerem : το κτητικόν , αίμύλιος , και αίμμλίοισι λό- P. 53. v. 56. Aiva Texouca cum Gloflemate eft ex II. A. 4

γοισι , τουτέστι κολακευτικois , εμπ . και συν. παραλογιστικούς και
et Schol.

συγγεν. και ευνοϊκοίς. Tum , Αίμύλος , έμπειρος ,
συνετος usque P. 33. v . 37. Aivomógos] Sic Cáguaxov civoy apud Apolka.

ad' ειδήμονα και έμπειρον " και Ησίοδος, αίμύλα κωτίλλουσα , Rhod. III . 1169. ANON.

ποικίλον , πυκνον , πανούργον , δολερόν. κUL . P. 33. v . 39. ó do gaivuro]Legendum ex 1). Q. 502. Arti
P. 32. v . 34. Aivɛias Taga to givòi ro de vow ] Vid. Honer. δε συναίνυτο . PERGER . Codex Gud. omillo o ď itidem itaino

h. in Ven. 199. et 200. Videntur Antal eta taivuto legille. RUL.

P. 32. v, 41. TEGITTOOAaBousa 75 ] Cum genitivo conſtrui- P. 33. v . 41. aigw usva ] Cod : Gud. aiga aigua. Poltrat

tur hoc verbum etiam a Gregorio de Dialectis p. 488. ubi vid . Pro priore Euſtath . p . 1626 , 40. dat aigu. Pro and
Schaefer, BE. agree igitur reftituendum eft argw aigrao KUL.

Ρ . 52. V. 5ο. Ρro τέρπομαι et ευφραίνομαι et διαχέομαι ex Ρ . 33. ν. 42. πέρνασκε] ΙΙ . Ω.52. περνάς νήσων etc. et 2.
mente Sylb . fcribendum elt τέρπω et ευφραίνω et διαχέω , ob X. 45. Conf. Euftaih . p . 1222 , 27.

Guadiani Codicis confenfum , exhibentis παρα το ίαίνω το διαχέω P. 33. v. 50. { fairuto Juuóv] 11. E. 155. et alibi. kul.

και τέρπω . P. 33. v . 51. A7E , ővona agtevexóv] Scilicet Jl. A.106. quam
P. 33. v. 53. loir . “ ; _ $$ $ géras cow] El locus Apollon. locum nofter excitat. lones nempe et Autici o artis dicetae.

Rhod. III . 1018. Verbis Toisas javen furcs relpicitur vel 11. ¥. Herodotus ΙΙ . 46. p . 126, 10. σέβονται δε πάντας τους είναι και
597. vel 12. 321. Kui .

Μειδήσιοι, και μάλλον τους ερσενας των θηλέων. Conf. Ev/led.

P. 33. v . 56. aivófev b. 1. ad aivos appellativum referri debet.
Procul dubio enim refpicit ll . H. 97. Sed Airo90v . ex Aeno, P. 33. v.53. oddiy sis į etc.) Eadem avroležel habet Cou

occurrit ll . A. 520. Utrumque explicat Hefych. cuius interpretes Gud . Emendatione indigeni. Circumflectitur etiam apa
conſule p . 162. not . 30. et p . 163. not . Pro vivórara Cod . Bwi, pilcis quidam , ex Biat contractum . Vid. Steph. Thefes.
Gud. habet airózatos. Efficio inde , adverbium civórato, Noſtro T. 1. p. 761. E. rãous acuitur et circumflectitur. Vid. Erfiak
Teddendum elle , ex' II . N. 52 .

p . 1451, 62. et p. 1922, 7. Tavę nullibi invenis. xll.

P. 33. v. 3. Anná moi etc.) Ex 11. A. 169. ubi eft äxos P. 54. v. 57. Aitweveogai, rò xoruyogeiv) Forens Chrifto
cégey ÈOJETOI . PERGER . Conf. Sophocl. Aiac. 697. ANON. nus ad Ariftoph. Velpp . 890. Holſtenius ad Steph.Br. As !

P. 33. v . 5. Aivis axtivetoi etc.] 11. K. 547. Aivais égava et alii malunt xaxnyogeiv, quod Harpocratio verbum aitu suns

qyou etc. II. r. 158. ubi vid. Schol. Sed pro {x27x7ixūs pofi- interpretetur xaxa's négery. Similiter Euftaihius p. 741,24, **
tum eſt ll . A. 555. et alibi. ξωνεύεσθαι, κακολογείν , adden : Αιξωνείς δημότι 'Ανται τα

P. 33. v . 9. Pro xextruén ſcribendum eſt xEXTYNEVE , ATÓMEVOCw's xaxonóyor. Quare xaxxyograr recipiendum eft.Proze
Scholiis ad il. 11. 31. quae ab ipſo auctore noltro allegantur. ter allegatos vide Suidam in v .H. StephaniThelaar indiera

Vid . et Barneſ. ad eum locum , et Albert, ad Hefych. p . 161 . p . 313. D. Meurſium de Populis Artic. P. 688.T. IV. That

Gronoviani , Abreſchium in Miſcellan. 'Obi. Vol.

P. 33. v . 12. réso dň of etc.] Eft 11. N. 374. KUL. Valckenarium adAmmon .p. 117.not. 73. Albert.ad Hehehe
P. 53. ν. 16. γνώμη, παροιμία etc.] Mens quidem auctoris p. 165. noç. 1. Ruhnkenium ad Timaei Lexic. Platon. P.

liquet . Docet nimirum , vocem aivos aliquando idem fignificare, not. 14. qui, ut nos Etymologo xaxxyogain, ita Timaco van

εγμod γνώμη , παροιμία etc. Fortalle tamen ſeorſim fcribenda yogía reſtituit pro xornyogía MS. KUL.

fuillent, ita ſcilicet , ut repetita vox aivos cum interpretamentis P. 34. v . 3. Aiónov] Conf . Tzetz. ad Lycophr. v. 4. ATT.

novum articulum effeciſſet. ' KUL.

P.35. 4. 20. Puçõrra ] Euſtath. p. 801 ; 58. ex delil Dio- öpes 1. M. 208. ubi Scholiaftes praeivit Etymologum. CodiΑιόλας “ Ιπποτάδης , vel potius Αίολος, εft Odyd. . 2. Δεν

nyſii Lexico affert úgorra. Sed Lex. Reg. MS. apud Alber- i'alckenaer. ad Iliad . XXIl. p . 95. ANON .

tium ad Hefych . p . 164. not. 17. Pugwr . RUL.

P. 33. v . 21. Barcely fine dubio corruptum eft. Neque P. 34. V. 7. ενυπόστατον] Lege ανυπόστατον. SCHLETESTS.

place βράττειν , φuod quis ob antecedens αναβάττειν coniicere P. 34. v . 19. Aioonuhous] Vid. Il . r. 185. et
ad

pollit. Verum cum non ſolum aivsiv eo qui illuftratur ſenſu di- cum Schol.

catur , ſed etiam dveñve docente Eufrathio p . 801 , 59. Paufa- P. 34. v. 22. Ajo quitgav] Vid. Schol. ad Viad. E. 70 *

nice Lexicon rhetoricum hunc in finem allegante : vero inihi' fit

fimile , pro oi de BAANTEIN elle oi de KAI ANEIN legen
P. 34. v. 23. Alohet's Gown goir991) Vid. Muncker. !

dum , quod ,, ut idem v. 63. addit , dicitur én Engwi , Wong xa Antonin. Liberal. c. 25. extr. p.170.lg. edit. l'erhek.
suw iva tú inupūtes atTwv nepixaev daugiasin. De iplo hoc In fequentibus, poft Aristo , Sylburgius addi iubet Ayu, το αυτών αφαιρεθείη.
verbo vide, praeter Euſtath . et interpp. Heſychii, H. Stephanum quae eius coniectura probatur Munckero l. 1. cum alias ob
in Theſauri indice p. 444. Tas ,tum obverbaEuftathii ad Dionyſ. Perieg. 820. 'H dopo

P. 33. v, 22. aivery xal ouYXQT& T1980fai] Sic et Schol. s aurei Th Aiorida toti.

Odyſl. o . 9.
P. 34. v. 26. aisaisw ] Interprete Scholiaſta ad Thracak

P. 33. v . 24. Nña oriyuu aivkiv ] Heſiodi locus eft Egy. Idyll. I. 56 , eſt to anatu . Axon.

613. ubi rectius legiturNoniynv alverv. Ita Euſtathius gno P.3 t. v. 28. AlmuBaguró.ws] Vid . Schol. ad II. B. **

que p . 802, 4. et Plutarchus , obſervante H. Stephano in T'he- Sequens lociis Purorto httpor extat Odyll. P. 47.

p . 1015, 53,
KUL .

1 .

KUL ..

KUL .

ex

2

not. 14 . KUL . P:

ANON

ANON.

11

KUL.

E

ANON.
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P. 34.v . 34. Ainus etc.], Vid.. Foup. in Said : III. p .: 211'. Ρ. 37. 1. 20, τα ονόματι] Scribe τών τα ονόματι: ΒΕ.
Sed nihil ibi quod huc pertineret inveni. Videtur Ano- Ρ. 57. V. 26. τα μεν ενεργητικα airntumor ] Similiter prae

"O klub Bymus intellexelle Vol. 11. (Oxon . 1790.) p . 256 .

cipit Thom . Mag. p . 20-22, ubi vid . Sallier. BE. Aliud dis

P. 54. v. 58. vinerini, ukran] Sic Schol. ad Il. B. 869. ' et crimen inter airū et aitojua, vide in Scholiis ad Ariſtophanis

1 lata ſaepius. Ainsia nóris ll . I. 152. et 294. ſcribitur Ainsia . Et Plut. v , 156.

200 rectius quidem . ANON.

Ρ . 37. V. 58. αιχμάσσω το πολεμώ ] Immo πολεμήσω . Vid.

P. 34. v. 40. Bruxa daina gésaga] Eft ex Il. 0. 9. Conf. Schol. ad ll . A. 324 .
iti: 20.Apollon. Rhod. l. 927. Anon. Aina gésaga habet Homerus ll . P. 39. v. 53. ra's eis wv yenye's mudéww] Conf . Gregor.

. 569 . Loco MetaPagās legendum xatupaçãs. SCHLEUSNER.. de Dialectis 577. edit. Schaefer. ibique Koen. Be. Nempe

P. 34. V. 47. taga to.aita etc.] Sic Schol. Theocrit. Idyll. pro Awgueis legendum eſt "Iwwes.

και εργη Ι. 1. αιπόλοι δέ εισιν οι εν τοις αίπεσι , τουτέστιν υψηλούς τόπους P. 37. v . 57. * 12s sinu's etc.) Eft ex Il. H. 1 .

. και τραχέσι , τας αίγας νέμοντες . ΑNON.

P. 37. v . 3. aixMonetos] Perperam ita legitur , proclivi ad

P. 34. V. 50. αιπόλια όντα] Lego αιποπόλια όντα. SCHLEUS N.

P. 34. v . 3. Oñ ya's

modum errore , quem tamen etiam Phavorinus propagavit. Scri

nóhor) Eft locus 11. B. 37. Et le- be aizmódetos. Vid. Hefych. cum interpp. T. I. p. 178. not.

quentia, Mez dé se artin aigsítw , ibid . v. 53. Ad utrumque lo

cum vid . Schol.

P. 57. v . 10. "Ounzos dneg9 ;'s] Il . X. 58. Conf. Por .

P. 35. v. 10. aigsian dhozisyys có uyauoouvoy auroj] Sic phyr. ad eiusdem libri" v. 431. et l'alckenaer. Anon .
- 1 Maccab. 11Ι. 55. αραι το μνημόσυνον αυτών από του τόπου. Ρ . 37. ν. 16. έπειτα με nólei) Eft ex ll. E. 685. ANON .

ΧΙΙ. 54. εξάρωμεν εξ ανθρώπων το μνημόσυνον αυτων. Ρralu. P. 37. v . 22. • vwtiaios puedos ] Ita etiam Schol. ad I. T.
μας, ΧΧΧΙΙ. 16. εξολοθρεύσαι εκ γης το μνημόσυνον αυτών. 27. et Hefy chius in v. aiwv, ubivid, interpp . BR . Vid. Scholia

P. 55. v , 11. aigw To Aposégw ] Sic Sophocles Aiac. 540. inedita ad Apollon.Rhod. IV. 1656.
η αίρ' αυτόν, αίρε δεύρο. ubi Schol. αντί του πρόσφερε, ως τό : P. 38. v . So. 'Aiydmy énegot! Apollon. Rhod. II. 826.

πες (11. Ζ . 264.) Μή μοι οίνον άει;ε . Conf. Schol. Aeſchyl. Perſ. Inde h . I. pro pésas , et apud Phavorinum pro danesas,

547. ANON .

reponi debet μέσσας.
P. 35. v . 15. maí qe εολπα αιρεύμενον ένδον εόντος] Hic P. 58. v. 31. quvatydny 'Holodos] Apr. 189. nbi vulgo editur

locus Hepodi eft Ezz. 475, fq . ubi vulgatum istuueroy variis mo- cuvatutny. Vid . Miſcellan. Obſervati. Vol . I. p . 415 Iq. Anon.

dis viri docti tentarunt. Graevius veram putat lectionem Codi- Pro ώρεων συνέλαβεν legendum eft ώσμων , συνέβαλον. SCHLEUSN.

cis Volliani: Biórou aigeúpevov. Atque fic apud Noſtrum ſcribi P. 38. v . 33. ned paid atonkor] Eli ex Il. Ē . 880. Et

debet. Conf. Miſcellan . Obfervatt . Vol . III . p . 270. Anon . Vid . fup atondov ibid. v. 897. Ad ntrumque locum vid . Schol. Conf.

Ruhnken . Epift. crit. 1. p . 84.

11. B. 455. I. 436. Apollon. Rhod. II. 158. IV. 865. et Scholia

P. 35. v. 17. & d'OXE õgar as 'Agarot's] Haec 'lex ll . inedita ad eiusdem IV . 681 .

P : 723. ſq. ita corrigenda funt: eti do lake laos 70098

P. 38. v . 36. Ksivos arns] Eli locus Odyſ. x. 165. et

είδοντο νέκυν αίροντας Αχαιούς. ΑNON.
'Aidynor " Agna Odyſl. o. 5o9. ANON.

P. 35.v. 36. Callimachi locus eſt inter Fragmenta p. 494. P. 38. v . 37. 'Agrotóvrxos] Vid . Valckenaer . Animadverlt.

ubi vid. interpp: et Ruhnken. I. l. qui legit ët paper pro Stpe ad Ammon. p . 181.
pos . Sed pro interpretamento o Dužque ex Eufinthio p. 1648, 9. P. 38. v. 44. Tov mèv aldnaoy Irxe geós] Fortaſſis eſt ex Il .

reponi debet púzza ANON .

B. 318. ubi nunc agisnãou legitur. Anon .
Recte. Saltem Zeno

P. 35. v . 47• Aigaró 2601) Procul dubio fcribendum eft Eigezó dolus fcripfit agidnãov. Vid . Scholia a Villoifono edita.

2106 , quae circa lanas carpendas , nendas , aut texendas
P. 38. v . 48. 'Aïdvós] v . c . apud Apollon. Rhod. 1. 389, ANON.

1 πλιν» νerfantur, παρά το περί τα είσια πόλείσθαι.

P. 38. v . 50. 'Aïdwveus] 11. E. 190. et ſaepius. Hefiodi locus

Ρ. 55. ν . 53. επεί γύ τοι ] Eft locus H. A. 416 . eft in Theogonia v . 912 – 914. ANON.

P. 35, ν , 1. Πάντα κατ' αίσαν ειπες] ΙΙ . Α . 286. legitur,πάν- P. 58. v. 54. annos añouris eſt Oppiani Halieut. IV. 245.

τα γέρων κατα μοιραν έειπες. Ει Ι !. Γ. 59. κατ' αϊταν ενείχεσας . P. 38. v , 56. 'Holodos tv Osoyovią] v. 859. 860. ubi nunc le

T. Videtur igitur Etyniologus ex memoria verba illa laudalle. Sed gitur unesouro. Conf. abreſch. ad Hefych. in v. 'Aidvóv. ANON.

chat verba ös vaistros sin reperiuntur Il . 2. 521 .

P. 38. .V• 7 , podvlivra] Bafiius ad Gregor. de ' Dialectis

P. 35. y . 7. * Exotunuévos] Codex Taurinenſis CLXV. folio 3. p . 458. ſcribi iubet atoaugéutos.
= r; 345 exhibet xexwmMévose PEYRON . Conf. quae mox ex Herodiano af- P. 38. v. 10. 'Aidgutor xaxov] Omnino vid . Hefych. eiusque

23 feram .

interpp. p . 146.P. 35. v . 8. "Ozangos] II. 2. 347. ad q. 1. vid . Schol. et Eu- . 38. v. 15. " Aidos xuvin] Praeter paroemiographos vid. Plnio

ftath . Rectius tamen ex Helychio legatur uiou Minang . Conf. lib. X. de Rep . T. II. opp. p.612. B. Hefiod. Agr . 227. Ari

Barneſ, ad 1. I. 1. ANON . Mox p . 36, 24. Sed Aelius Hero- ftoph. Acharnn. 389. Schol, ad Il . E. 845. qui et iple interpre
dianus in Schematisinis Homericis dicit : aisuntýg. oi uit tòy tatur νέφος τι και αορασίαν . ΑNON. Add . Scholia in Platonem

Νεκινημένος και εντρεχή , παρά το σεύω , συώ · συήσω συητής. οι p . 197. edit. Ruhnken .

το δε τον νέον · ίσως και τον αίσιον και κόσμιος περί την αίσαν. ν. P. 38. v. 18. aaù sugrias rūs års ] Ita etiam Scholi ad Il.

P. 36. v . 11. Aioumringar, oi supeutai. "Oungos] Odyll. O. A. 3. ANON .
258. ubi vid . Schol. Conf . Helladii Chreſtomath . p . 24. cum P. 58. v. 25. Apdms] Vid . Bifet. ad Ariftoph . Rann . 69.

Le poris Meurſii p . 69., ANON.
Conf. lupra p . 15 , 16.P. 36.v . 18. Euginions Mudelq ] v. 19. ubi vid . Schol. et P. 38. v. 30. Šv 'Emmegromows] Fortallis Herodiani. Vid ." fu

Barnes. ANON .
pra p. 3, 2 .

P. 36. v . 21. Aionov) Vid . Schol. ad Il . 2. 376. et Schol. P. 38. v. 31. 'Holodos] Aca. 409. ſq . ubi hodie pro ároxy

Sophocl. ad Oedip . Tyr. 52.

σεται editur απαλήσεται . Χωρου άϊόρις έων legitur etiam Ody T.

P. 36. v. 23. Aicara] Vid. Schol. ad ll . 2. 62. et ſaepius. K. 282. Sequentia, widgen wel tornw's, extant II . r. 219. ANON.
P. 39. v. 35. Eirouan aixé rió Tudsidus] Ett ex Il . . 532 .

Ρ. 36. ν . 29. Αισύμηθεν rólews] Haec fumlit Etymologus

:: e Schol. ad 11. . 304.

P. 39. V. 4ο . το παρα τη Σαπφοί πολυίδριδι] Vid. Volti

P. 56. v . 40. aiovla gesww] Eft ex 11. E. 403. ubi vid. Schol. Fragmenta illuftrium feminarum p . 146. et 252. Anon,
Ρ . 59. ν . 41. σχόλιον εν υπομνήματι Ιλιάδος ] Vid. Scholia

P. 36. v . 46. sráciou axios agougns] Sunt haec verba Iliad. a Villoiſono edita ad Il . T. 219 .

2. 101 .

P. 39. v . 42. 'Holodos] Locus eſt Agn. 410. AXON .
P. 36. v . 53. Aisxfo's] Multo minus probabilem notationem P. 59.v. 41. Oů vás tus etc.] Sunt verba Homeri Il . H.

affert Plato in Cratylo T. l. opp . p : 416. B. dicens aisxgór or- 197. 198. Conf. Hefiod. Égy. 685. Nicander Theriac. 409. ANON.

2 tuin elle ex d'eroxéggous, quia fignificetur ó usd irxiww Tos gouv. P. 39. v . 46. 'Ixelas avér weaixa's] Sunt haec Apollonii

Mox pro auringo's legendum eft duagos, de quo vid . Barnef. ad Rhodii IV . 820.. ubi rectius čixas legitur. ANON.

Eurip . Ion. 597. ANON.

P. 39. v. bo. äixes de Two arénwr] Vid. Schol. ad Apol

P. 36. v. 4. Ajo xúvouai etc.). Vid . Ariftoph. Nubb. 988. et lon . Rhod. l . I. et Scholia inedita ad Ill. 1374. ANON .

P. 39. v. 53. ' Incados O] v. 708. 709. ibique Schol. NON .
Ρ. 56. V. 15. τούτο παρα το αίσθω · τούτο παρα το αίσθω] P. 39. v . 3. 3781 pinoy žios viros] Eit ex ll . 0. 252. ubi vid .

Pio hoc altero ait tw legendum eſt ato w . Conf. infra p . 39, 23. Sckol. Sequens Hefiodi locus extat in Egy. 275. ANON.
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1391, 8.

ANON .

KUL .

KUL .

KUL.

recte .

KUL

KUL.

Scholia in Platonem p . 225. edit. Ruhnken . Aipacial , Igoxo! ſauro T. I. p . 167. Quod in Etymol. una ſerie editum eft, Ne

xugows xxxvIwdévor δ' ολίγην αινείν: σημαίνει δε δύο , etc. id minus φuidem rer2

P. 32. v. 16. Aiywnos ο οφθαλμός πλήρης αίματος ] Sylb. factum puto. Loca enim ex Homero allata non ad verbum as

nomen @gaards expungendum putabat. Sed nihil mutandum . veiv , fed ad vocabulum aivos pertinent. Tum eriam verbl op

Vid. Suid . in v . aimatwnos et aluvtous, Heſych . in aiuatūris Maiver di dúo etc. Codex Gud. in v. Aiveous poſt aivos prodze.
et aiuwnol , cum interpretibus; Schol. ad Eurip. Oreſt. 256. et Vel igitur obfervatio baec , ut in Gudiano , polt aivos lupra s . Je

Valckenaer, ad Phoenilſ. 877. · KUL. inſerenda, vel, poſito ante onuasivei nomine Aivos, Fox hues
P. 32. v. 21. aipora Søgns] Ex ll . E. 49. Mox v. 25. pro praecedentibus ſeiungenda erat. Ne ordo nimiun turbetur, from

Kgloutá ze ex ll. A. 296. reponendum eſt xgelonta: KTL. Iterius praefero . KUL.

P. 32. v. 27. XTHTIWOY] lia et Cod. Gud. Sed Euſtath . p . P. 53. V. 25. Αντιλόχου μέντοι μέλος] Repone ex 11. .

παραγωγον. Ad fequens αιμυλίοις fubaudi λόγοις. Re- 795. Γic : 'Αντίλοκ' ου μέν τοι μέλεος εισήσεται αίνος. Opera

{picitur, uti et in fequentibus , Oxlyfr. A. 56. ex cuius loci Scho- ludit hic cum lua coniectura Sylburgius. PERGER.

liafia quae hic habentur partim Tumta ſunt. Conf. Apollon , P. 33. v. 26. yuwuens naçamúscor] Cod . Gud.: yorapen

Rhod . Ill . 51. et 1140. KUL. De nomine uiuúros vid. Biſel. ad ραμυθικήν και παραβεβλημένην προς υποκείμενον. Κτι .

Ariſiophi Lyſiſir. 1271. De aichos conf. eiusdem Equit. 684. P. 33. v . 28. Aivos MéVTO . * QTARÉgers] Refcribendue :

xaréečas, quod et Cod . Gud. habet , ex Odst . E. 3o8. si
P. 32. v. 29. ournevisors babet etiam Schol. ad Odyff. A. Scholiaſten et Barneſium coplule.

56. et cóyou ouryevixo? funt , ut cum Euftachio loquar , oi yur- P. 33. v . 33. Polt aivos e Cod . Gudiano addo : coire sau

σοι , και οιους αν είπoι τις των προς αίματος. Verum pro ma só drivós. Hoc fequens canon requirit , non tamen femper oh

φασυλλογιστικοίs ex Homeri Scholiaftaπαραλογιστικούς recipien- fervatus. Sic Iones dicunt είβειν pro λείβειν , ότταβος Pro gr:

dum fuit. Locus Hefiodi extat Egr . 374. Caeterum oblerrata Toßos , absque mutatione literarum į et o. Conf. Greger. á

Etymologi per librariorum incuriam confuſa videntur, eaque lu- Dialectis p . 209. (p. 446. edit. Schaefer.) ibique Koen . [FL
bens ita relicerem : το κτητικόν , αιμύλιος , και αίμμλίοισι λό- P. 33. v. 56. Aiva texovoa cum Glolemate eft ex 1. A. #6

γοισι , τουτέστι κολακευτικois , εμπ. και συν. παραλογιστικούς ή
et Schol.

συγγεν. και ευνοϊκοίς. Tum , Αίμύλος , έμπειρος, συνετός usque P. 33. v . 37. Aivomógos] Sic Cáguaxoy zivò apud Apoliza
ad' ειδήμονα και έμπειρον και Ησίοδος , αίμύλα κωτίλλουσα , Rhod. III . 1169. ANON .

ποικίλον , πυκνον, πανούργον , δολερόν. κUL . P. 33. v. 39. ó di laivuro] Legendum ex Il. 0. 502. Artu

P. 32. v. 34. Aivɛías gọc to givov ro de vow] Vid. Hotner. de guvaivuto. PERGER . Codex Gud. omillo o do itidem ifahet

h . in Ven . 199. et 200. Videntur Λητω δ ' εξαίνυτο Ιegille. KUL.

P. 32. v, 41. negittooaaaßoūso rūs] Cum genitivo conſtrui- P. 33.v. 41. gigi ugrw ] "Cod : Gud. aigüe aigua . Pollaria
tur hoc verbum etiam a Gregorio de Dialectis p. 488. ubi vid. Pro priore Euſtath. p. 1626 , 40. dat aige. Pre ad
Schaefer. Be. agro igitur reftituendum eſt aigw cigrao

Ρ. 52. V. 5ο. Ρro τέρπομαι et ευφραίνομαι et διαχέομαι ex P33. . 42. πέρνασκε] ΙΙ. Ω: 52. περνάς νήσων etc. et

mente Sylb . ſcribendum elt tégzw et iu şairw et daxéw , ob X. 45. Conf . Euftach . p. 1222 , 27.

Gudiani Codicis confenfum , exhibentis παρά το ίαίνω το διαχέω P. 33. v. 50. Erivito Juuóv] 11. E. 155. et alibi. Kul.

και τέρπω . κUL . P. 35. ν. 51. Αίξ , όνομα αρσενικόν) Scilicet II. Δ. 105, σια
P. 33. v. 53. lah .> _ $? Csévas elow] Eft locus Apollon. locum nofter excitat . lones nempe et Autici ó ais dizabar',

Rhod. III . 1018. Verbis Toisen aven func's relpicitur vel ll . ¥. Herodotus ΙΙ. 46. p. 126, 10. σέβονται δε πάντας τους είναι και

597. vel 12. 321. Kuï . Μειδήσιοι , και μάλλον τους ερσενας των θηλέων. Conf. Erlet4.

P. 33. v . 56. airóley h. I. ad aivo's appellativum referri debet . p. 1015, 53.
Procul dubio enim refpicit ll. H. 97. Sed Aivoger , er Aeno, P. 33. v.53. oudly sis [ etc.] Eadem avtoreft? haber Cod

occurrit II. A. 520. Utrumque explicat Heſych. cuius interpretes Gud . Emendatione indigeni. Circumflectitur etiam spet
conſule p . 162. not . 30. et p. 163. not . 1. Pro aivótata God. Büē, piſcis quidam , ex Biat contractum . Vid. Steph. Thekers
Gud. babet airbatos. Efficio inde, adverbium civótaroy Noftro T. 1. p. 561 : E. riaus acuitur et circumlectitur.Vid. Eefienka

Teddendum elle , ex' ll. N. 52 . p . 1151, 62. et p. 1922, 7. Taūž nullibi invenis. Btl.

P. 33. v. 3. 'Aadá mou etc.) Ex ll. A. 169. ubi eſt äxos P.$ 4. v. 57. Aitwvevofai, rò ratuyogsiv) Florens Chriftz

STEV ŠOTETQ .. PERGER . Conf. Sophocl. Aiac. 697 . nus ad Ariftoph. Velpp. 890. Holſtenius ad Steph. By:..!

P. 33. v. 5. Airws a'xtévessiv etc.] ll. K. 647. Aiva's farve- et alii malunt'xaxayosaid, quod Harpocratio verbum citus

Tyou etc. ll. r. 158. ubi vid . Schol.
Sed pro {x7 Àrutixu's poſi- interpretetur xaxūs aéyerv.. Similiter Euftachius p . 941, 24. 3

tum eſt 11. A. 555. et alibi . ξωνεύεσθαι, κακολογείν , addens : Αιξωνείς δημότι 'Αγτποι της
P. 33. v. 9. Pro xextrém fcribendum eſt xextréve , πτόμενοι ως κακολόγοι. Οuare κακηγορείν recipiendum elit. Pet

Scholiis ad 11. 11. 31 , quae ab ipſo auctore noltro allegantur. ter allegatos vide Suidam in v. H. Stephani Theſauri india
Vid. et Barneſ. ad eum locum , et Albert. ad Heljch. p . 161 . p . 313. D. Meurſium de Populis Attic. P, 688.T. IV. Their

Gronoviani , Abreſchium in Miſcellan . ' Obil. Vol. Vi

P. 33. v. 12. rége dø of etc.) Eſt 11. N. 374. KOL. l'alckenarium ad Ammon. p.117.not. 73.Albert. ad Helist
P. 53. v. 16. youuni nagoria etc.) Mens quidem auctoris p. 165. not. 1. Ruhnkenium ad Timaei Lexic. Platon.

liquet . Docet nimirum , vocem aivos aliquando idem fignificare, not . 14. qui , ut nos Etymologo xaxxyoger , ita Timaeo u
quod γνώμη, παροιμία etc. Fortalle tamen ſeorſim ſcribenda yogic reftituit pro xarnyogía MSti.

fuilleni , ita ſcilicet , ut repetita vox aivos cum interpretamentis P. 31. v .3. Aióror] Conf. Tzetz. ad Lycophr. v. 4. 12
novum articulum effeciffet.

P. 33. v.20. Qugüvea] Euſtath. p. 801 ; 58. ex selii Dio- opis II. M. 208. ubi Scholiaſtes praeivit Etymologun. Con
Aiolos 'Infiurádns , vel potius Araños , eſt Odyll. K. 2. A

nyfii Lexico affert Cúporta . Sed Lex . Reg. MS. apud Alber- T'alckenaer. ad Niad . XXII. p . 95. ANON .
tiuin ad Hebch. p . 164. not. 17. Dupa .

P. 33. v . 21. Buárral fine dubio corruptum eft. Neque P. 34. V. 7. ενυπόστατον] Lege ανυπόστατον. SCHLETS13

placet βράττειν , φuod quis ob antecedens αναβάττειν coniicere P. 34. v. 19. Aionoruhous] Vid. 11. C. 185. et ad eum ita

poflit. Verum cum non folum aivɛiv eo qui illuftratur ſenſu di- cum Schol,

catur , ſed etiam oveñve docente Eufiathio p. 801 , 59. Paufa- P. 31. v . 22. Aionouitgay] Vid. Schol. ad bliad. E. ***

nice Lexicon rhetoricum hunc in finem allegante: vero inihi fit

Simile , pro oi de BAANTEIN elle oi d? KAI ANEIN legen
P. 34. v . 23. Aiolets cuongorofa )

dum , quod , ut idem v . 63. addit, dicitur in Engwi, üstes xa Antonin. Liberal. c.25. extr. p . 170. leg. edit. l'erheyk. 18
φύων , ένα το άχυρώδες αυτών περικαέν αφαιρεθείη. De ipίο ιος Ιn fequentibus , poft πλείστοι , Sylburgius addi iubet Δις

verbo vide, praeter Euſtath. et interpp. Heſychii, H. Stephanum quae eius coniectura probatur Munckero 1. 1. cum alias ob the

in Theſauri indice p .
444. las, tum obverbaEuftathii ad Dionys. Perieg. 820. 'H dopi

P. 53. v . 22. aive iv xai ovyxatamieo30.] Sic et Schol. autri Tŷ Ajonido torý.

Odyſf. O. 9.
P. 34. v . 26. aisnisw ] Interprete Scholiafta ad Theoita

P. 33. v . 24. Nýja oriyny aivsiv] Heſiodi locus eſt Egy. Idyll. I. 56. eſt to anatwe axon .
613. ubi rectius legitur Næ óriyny aivetv . Ita Euſtathius quo P. 54. v. 28. Ainu Baputó ws] Vid. Schol. ad 1. B. *

que p . 802 , 4. et Plutarchus , obſervante H. Stephano in The- Sequens locus Quróvta Atagov extai Odyll. P. 47. Anas .

2
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LEOL.3

PEYRON.

ANON .

ANON.

95 EPI

- Cartes

21 . SCHLEUSNER .

ANON . ANON .Del, al cum vid . Schol.

EL

هلادوخ

ANON .

547
ANON .

-3 དཀུ། ཀུ་

CL BE
ANON .

a's

BE.

EL.

P. 34. v . 34. Ainu's etc.], Vid . Foup.sin Said: III. p 211'. Ρ. 37. Υ. 20 , τα ονόματι] Scribe τών τα ονόματι. ΒΕ. η

Eil. 28 ANON . Sed, nihil ibi quod huc pertineree invenie Videtur Ano

Eerodaly nymus intellexifle Vol. II. (Oxon. 1790.) p. 256 .

P.:. 37. W.,26. ra més esegyntixavienooman] Similiter prae
cipit Thom . Mag. p . 20-22, ubi ; vid . Sallier. BE. Aliud dis

P. 34. v. 38. uiteruni', ufinan] Sic Schol. ad I ). B. 869. et crimen inter airū et aitoumai vide in Scholiis ad Ariſtophanis

5. Are t. faepius. Aineis Fókus Il . I. 152. et 294. ſcribitur Ainsa. Et Plut . v . 156 .

£20,no,rectius quidem , ANON,

Ρ . 37. ν . 38. αιχμάσσω το πολεμώ] Immo πολεμήσω. Vid.

P. 34. v. 40. Bauxe aina ge= 9ca ] Eft ex Il . D. 9. Conf. Schol. ad ll . A. 324.

and su Apollon, Rhod .,l . 927. Anon. Aina géste habet Homerus ll . P. 39. v. 53. ra's sis ww . pewne's Tubar] Conf. Gregor.

. 369. Loco ustaDagãs legendum xataDozās. SCHLEUSNER. de Dialectis p . 577. edit. Schaefer. ibique Koen . Be. Nempe

P. 34. v. 47. pagal tò aina etc.] Sic Schol. Theocrit. Idyll.

Ι. 1. αιπόλοι δέ εισιν οι εν τοίς αίπεσι , τουτέστιν υψηλούς τόπους

pro Awgueis legendum eft "Iwwes.
P. 37. v. 57. "Ns sina's etc.) Eft ex Il . H. 1 .

3. 1. 2 και τραχέει , τας αίγας νέμοντες . ΑNON.

P. 37. v . 3. aixmómetos] Perperam ita legitur , proclivi ad

P. 34. V. 5ο. αιπόλια όντα] Lego αιποπόλια όντα. SCHLETS N. modum errore , quem tamen etiam Phavorinus propagavit. Scri

-P. 34. v . 3. Oñ ya's nóhor ] Eft locus 11. B. 37 . Et le be aixmódetos. Vid . Hefych. cum interpp. T. 1. p . 178. not.

quentia, uz dé de äran aigsitw , ibid . v. 55. Ad utrumque lo P, 57. V. 10. " Ομηρος due gis Il. X. 58. Conf. Por .

P. 35. ; 10. apşşar drozisyos ró uymudouvor autoj ] Sic phyr. ad eiusdem libri v. 431. et l'alckenaer.
1 Maccab. 11Ι . 35. αραι το μνημόσυνον αυτών από του τύπου. Ρ. 37. ν. 16. έπειτα με nólei] Eft ex ll . E. 685. ANON.

ΧΙΙ. 54. εξάρωμεν εξ ανθρώπων το μνημόσυνον αυτών. Plala . P. 37. v . 22. o vwtraios puedos] Ita etiam Schol. ad 1. T.

ΧΧΧΙΙΙ. 6. εξολοθρεύσαι εκ γης το μνημόσυνον αυτών.
2.เรา

27. et Hefy chius in v. aiwn, ubi vid . interpp . BE . Vid . Scholia

P. 55. v , 11. argw To Aposégo ] Sic Sophocles Aiac. 540. inedita ad Apollon . Rhod. iv. 1656 .

αίρ' αύτον,, αίρε δεύρο. ubi Schol. αντι του πρόσφερε. ως το: P. 38. v . So. 'Aiyony

(1ι. Ζ. 264.) Μή μοι οίνον άειρε.

éregte] Apollon. Rhod. II. 826.

Conf. Schol. Aeſchyl. Perſ. ANON. Inde h . I. pro pusas , et apud Phavorinum pro danésas,

reponi debet μέσσας.
P. 35. v . 15. maí te fora αιρεύμενον ένδον εόντος ] Hic P. 58. v . 31. quvatyon 'Holodos] Aon. 189. ubi vulgo editur

locus Hefiodi eſt Ezy. 475. Iq. ubi vulgatum is Úveroy variis mo- curatutyy. Vid . Miſcellan. Oblervatt. Vol . I. p . 415 lq. Anon.
dis viri docti tentarunt. Graevius veram putat lectionem Codi- Pro ωσμων συνέλαβεν legendum eft ώρμων, συνέβαλον. SCHΖευσN .
cis Volliani : Biérov aigeúuevoy Atque fic apud Noſtrum ſcribi P. 38. v . 33. { n } naid ' aith or] Eft ex II . E. 88o. Et

debet. Conf. Miſcellan . Obfervatt. Vol . III . p . 270. ANOX . Vid . nuq atonkov ibid. v . 897. Adntrumque locum vid. Schol. Conf.

Ruhnken . Epift. crit. 1. p . 84,
Ed. 2 .

11. B. 455. I. 436. Apollon. Rhod. II. 158. IV. 865. et Scholia

P. 35. v . 19. 2 d'EXE õgarzas 'Agarous] Haec lex Il . inedita ad eiusdem IV. 681 .

P. 723. fq. ita corrigenda funt: ii taxe aaos 772098

P. 38. v . 36. Keivos arns] Elt locus Odyll. x . 165. et

είδοντο νέκυν αίροντας Αχαιούς. ΑNON.

'Alondon 'Agra Odyſl. o. 50g . ANON .
P. 35. v. 36. Callimachi locus eſt inter Fragmenta p . 494. P. 58. v. 37. 'Agiorávexos) Vid . Valckenaer. Animadver ]

ubi vid. interpp. et Ruhnken . I. 1. qui legit çapasy pro řs75 € ad Ammon. p. 181.
por. Sed pro interpretamento oQuique ex Euftaihio p. 1648, 9. P. 38. v . 44. Tór hier aldroy Inxe teós] Fortallis eſt ex 11 .

reponi debet opúzze ANON .

B. 318. ubi nunc ápisnicou legitur. ANON .
Recte. Saltem Zeno

P. 35. V. 47. Aiziton.or] Procul dubio fcribendum eſt Eigazó dotis fcripfit agidakov. Vid . Scholia a Villoifono edita. st,

2001, quae circa lanas carpendas , nendas, aut texendas
P. 38. v . 48. 'Aïdvós] v . C. apud Apollon. Rhod. 1. 589, AXON .

Es fehler verfantur, nazi rò rept rá eigia # 12875321. SCHLEUSNER.

P. 38. v . 50. 'Aïdwyeus] 11. E. 190. et ſaepius. Hefiodi locus

Ρ . 55. V. 53. επεί νύ τοι TES] Eft locus I , A. 416 . eft in Theogonia v. 912 -- 914. ANON.
P. 55, v , 1. lluita xar' aigar $ HITES ] I. A. 286. legitur , nuva P. 58. v. 54. annos aidvis eſt Oppiani Halieut. IV. 245.

*: τα γέρον κατα μοιψαν έειπες, Ει ΙΙ . Γ . 59. κατ' αίαν ενείχεσας.
56. 'Holodos év soyovial v. 859. 860 , ubi nunc le

1. Viderur igitur Etymologus ex memoria verba illa laudaſſe. Sed gitur unéosuTo . Conf. Abreſch. ad Hefych. in v . 'Ajdvóv. ANON.

preses verba os evaisopos sin reperiuninr Il . 2. 521. ' Akon .

P. 38. V. 7. apolvfévra] Baftius ad Gregor. de ' Dialectis

P. 35. v. 7. %ExOgMenuévos] Codex Taurinenſis CLXV. folio 3 . P

458. ſcribi iubet anomukuros.
1;** exhibet xexampévoso PEYRON . Conf. quae mox ex Herodiano af- P. 38. v. 10. 'Aidgutor xaxov] Omnino vid . Hefych . eiusque

Sferam .
interpp : P :

146 .
P. 35. v. 8. "Oungos] ll. 1. 347. ad q. 1. vid . Schol. et Eu- P. 38. v. 15. "Aidos xuvén] Praeter paroemiographos vid. Plato

21 ftath .

Rectius tamen ex Hohchio legatur uioumintñga. Conf. lib. X. de Rep. T.II . opp. p.612.E.Hefiod. A57.. 227. Arie

tij do Barneſ,ad Il. l . I. Anon . Mox p . 36 , 24. Sed Aelius Hero- ftoph. Acharnn. 389. Schol. ad 11. E. 845. qui et iple interpre
dianus in Schematismis Homericis dicit : aisonnýg. oi usy tör tatur νέφος τι και αορασίαν. ΑNON. Add . Scholia in Platonein

κεκινημένος και εντρεχή , παρα το σεύω , συω · συήσω συητήρ. οι p . 197. edit. Ruhnken .
τ. δε τον νέον : ίσως και τον αισιον και κόσμιος περί την αίσανε. . P. 38. v. 18. and sufrías zusäis] Ita etiam Schol. ad Il .

Ρ . 36. ν . 11. Αισυμνήται , οι β αβευταί. "Ομηρος] Οdy Π. Θ. Α. 3.258. ubi vid . Schol. Conf . Helladii Chreſtomathi. p . 24. cum P. 38. y . 25. Azons] Vid . Bifët. ad Arifioph. Rann. 69.

in aoris Meurſii p . 69. Axon.

Conf. ſupra p . 15 , 16. ANON.
P. 36. v. 18. Eugiridys Mydelą ] v . 19. ubi vid . Schol. et P. 38. v . 30. ¢x 'Etmegigpois] Fortallis Herodiani. Vid . fu

Barnef. ANON.
P. 36. v . 21. Atc.or] Vid . Schol. ad 11. 12. 376. et Schol.

pra p. 3, 2 .P. 38. v. 31. 'Holodos] Agn. 409. ſq. ubi hodie pro ároxy

Sophocl. ad Oedip . Tyr. 52. ANON.

σεται editur απαλήσεται . Χώρου άιόρις έων legitur etiam Odyr.

P. 36. v . 23. Aloia] Vid . Schol. ad 11. 2. 62. et ſaepius. K. 282. Sequentia, ulogen OwTi toixw's, extant Il. T. 319. ANON.
P. 39. v. 55. Eirouar ainé ri' ó Tudeldus] Eli ex 11. © . 532 .

Ρ . 36. ν. 29. Αισύμηθεν sólews] Haec ſumlit Etymologus Anon.

e Schol. ad 11. © . 304.

P. 39. v. 10. rò raga rý Eampo noluidgıda] Vid. Wolfii

P. 56. v . 40. aiova gísww] Eft ex Il . E. 403. ubi vid . Schol. Fragmenta illuſtrium feminarum p . 146. et 252. Anox,
P. 39. V. 41. σχόλιον εν υπομνήματι Ιλιάδος ] Vid . Scholia

P. 36. v . 46. srusion axhos agousas] Sunt haec verba Iliad. a l'illoiſono edita ad Il . T: 219.

S. 10i .

P. 39. V. 42. 'Hoíodos] Locus eſt Aon. 410. ANON.
P.36. v . 53. Aisxzo's] Multo minus probabilem notationem P. 59. v . 44. Où vás tos etc.] Sunt verba Homeri Il . H.

affert Plaio in Cratylo T. 1. opp . p . 416. B. dicens aisxgór or- 197. 198. Conf. Hefiod. Égy. 685. Nicander Theriac. 409. Anon.

un elle ex dersxoggous, quia lignificetur ó as ongewv roi gouv. P. 39. v. 46. Nxsics áréuwe dirás] Sunt haec Apollonii

Mox pro Auringos legendum eft aungos, de quo vid . Barneſ. ad Rhodii IV. 820.. ubi rectius čixas legitur. Anon.

Eurip . Ion . 597. ANON.

P. 39. v. 5o. aixes del wv avéuwr] Vid. Schol. ad Apol

P. 36. v. 4. Aic xúvouai etc.) Vid . Ariftoph. Nubb. 988. et lon . Rhod. l . l . et Scholia inedita ad Ill . 1374. ANON .

Equiti . 1352. ' ANON .

P. 39. v . 53. ' Incados O] v. 708. 709. ibique Schol. NON .
Ρ . 56. V. 15. τούτο παρα το αίσθω· τουτο παρα το αίσθω] P. 39. v. 3. 378) Dizov žiox ifrog] Eli ex 1) . O. 252. ubi vid .

Pio hoc altero aictw legendum eſt ato tw . Conf. infra p. 39, 23. Schol. Sequens Hefiodi locus extat in Egy. 275. ANON .

7.

.

in 3, P. 38. V.
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ANNOTATIO

NES

-

ANOx .

KUL

0 404 ,

KUL.

recte .

KUL .

KUL.

Scholia in Platonem p . 225. edit. Ruhnken . Aimarial , tgoxol ſauro T. I. p . 167. Quod in Etymol. una ſerie editum eft, Ni

κυριως ή ανωμένοι. đóriyou giveivi onnaive di dúo, etc. id minus quidem res

P. 52. v. 16. Aimono's ο οφθαλμός πλήρης αίματος] Sylb. factum puto . Loca enim ex Homero allata non ad verbuth

nomen doganmos expungendum putabat. Sed nihil mutandum. veiv, ſed ad vocabulum alvos pertinent. Tum etiam verba

Vid . Suid . in v . aipatwaos et aluexnous, Heſych . in aiuatūris Maiver de dúo etc. Codex Gud. in v. Alveous poſt airos produce

et wipwnol , cum interpretibus; Schol. ad Eurip. Oreli. 256. et Vel igitur obſervatio baec , ut in Gudiano , poft aivos fupra v. 18.

L'alckenaer . ad Phoenili. 877. KUL . inſerenda , vel , poſito ante onuaiver nomine Aivos, vox bae?
P. 32. V. 21. armora Sýgus] Ex 11. E. 49. Mox v . 25. pro praeredentibus ſeiungenda erat. Ne ordo nimium turbetur, **

Kgiovtá te ex ll . o . 296. reponendum eft agelovec. KUL. Iterius praefero . KUL.

P. 32. v . 27. *TNTIOX] lia et Cod. Gud. Sed Euſtath. p . Ρ . 33. ν. 25. Αντιλόχου μέντοι μέλος] Repome ex Ι.

1391 , 8. παράγωγον. Ad fequens αιμυλίοις fubaudi λόγοις. Re- 795. Γς : ' Αντίλοχ' ου μέν τοι μέλεος ειρήσεται αίνος. Ορεια

ſpicitur , uti et in fequentibus, Odyff. A. 56. ex cuius loci Scho- ludit hic cum fua coniectura Sylburgius . PERGER.
liafia quae hic habentur partim lumta ſunt. Conf. Apollon . P. 33. v. 26. yrwuns napamuscov) Cod. Gud.: you a

Rhod . Ill . 51. et 1140. KUI. De nomine vinilos vid. Biſel. ad ραμυθικών και παραβεβλημένην προς υποκείμενον. κτι..

Ariſioph. Lyſiſtr. 1271. De aiuccos conf. eiusdem Equit. 684 . P. 35. v. 28. Aivos Menoot * QTARÉFers] Refcribendua di

* Q761xas, quod et Cod. Gud. habet , ex Odyd. E. bob
P. 32. v . 29. Ouryevixois babet etiam Schol. ad Odyff. A. Scholiaſien et Barneſium coplule .

56. et kópos ouyysvixo funt, ut cum Euſtathio loquar, oi yoria P. 33. v . 35. Poft aivos e Cod. Gudiano addo : noite 2

και οιους αν είπoι τις των προς αίματος. Verum pro ma rò deovós. Hoc ſequens canon requirit , non tamen feroper or

gatuadoyistixois ex Homeri Scholiafia nagaroyistixois recipien- ſervatus. Sic lones dicunt eißer pro_nsißery, orraßos pro gr.
dum fuit. Locus Hefiodi extat Egy. 374. Caeterum oblervata roßos, absque mutatione literarum į et ö . Cont. Gregor. de

Etymologi per librariorum incuriam confuſa videntur, eaque lu- Dialectis p . 209. (p. 446. edit. Schaefer.) ibique Koen. itz
bens ita reficerem : το κτητικόν , αιμύλιος , και αίμμλίοισι λό- P. 35. v . 56. Aiva texovna cum Glollemnate eft ex I. A. +

γοισι , τουτέστι κολακευτικούς , εμπ. και συν. παραλογιστικούς και
et Schol. KUL .

συγγεν. κ. ευνοϊκοίς. Tum , Αιμύλος , έμπειρος, συνετος usque P. 33. v. 37. Aivojógos] Sic Cáguaxoy civos apud Apolka

ad' ειδήμονα και έμπειρον : και Ησίοδος, αίμύλα κωτίλλουσα , Rhod. II . 1169. ANON .

ποικίλον , πυκνον , πανούργον , δολερόν. κUL. P. 33. v . 39. ó do Bairuto ]Legendum ex Il. 0. 5o2. Arti
P. 32. v . 34. Aiveias paga' Tò aivor Tò dervóv] Vid . Homer. de ouvaivuto. PERGER . Codex Gud. omillo , do itidem danos

h. in Ven . 199. et 200. Videntur Λητω δ' εξαίνυτο Ιegille . KUL .

P. 32. v, 41. ręgittoouiraßoüsa rus] Cum genitivo conſtrui- P. 33. v . 41. aipw upyw ] Cod : Gud. aigwe aiguai. Pole:

tur hoc verbum etiam a Gregorio de Dialectis p. 488. ubi vid . Pro priore Euſtath. p. 1626 , 40, dat aige. Pro si

Schaefer. BE. ásra igitur reftituendum eft arow aigyä. KUL.

P. 32. V. 5ο. Ρro τέρπομαι et ευφραίνομαι et διαχέομαι ex p . 53. v. 42. réguqoxt] 11. 12. 352. megvás výrwy etc e£ 1 .
mente Sylb. fcribendum eft τέρπω et ευφραίνω et διαχέω , ob X. 45. Conf. Euftach . p . 1222 , 37 .

Gaudiari Codicis confenfum , exhibentis παξα το αίνω το διαχέω P. 33. v. 50. gaivuto Juuóv] 11. E. 155. et alibi. Etl.

και τέρπω . P. 33. v. 51. Aig , ovoua agcevınóv] Scilicet II. A. 105.a
p. 33. v. 53. iais “ de ¢3évas Pow] Ed locus Apollon. locum nofter excitat. lones nempe et Attici o als dichezo

Rhod. III . 2018. Verbis Toisey cúvan Jupec's relpicitur vel 11. ¥. Herodotus ΙΙ . 46. Ρ. 126, 10. σέβονται δε πάντας τους ανται και
597. vel s . 321. Rui. Μειδήσιοι , και μάλλον τους ερσενας των θηλέων. Conf. Erfect.

P. 33. v . 56. airólev h . I. ad aivos appellativum referri debet.
Procul dubio enim refpicit ll . H. 97. Sed Airófax, er Aeno, P'. 33. v.53. oudly sis [ etc.] Eadem ajronets? liabet Cat

occurrit Il . A. 520. Utrumque explicat Hefych. cuius interpretes Gud . Emendatione indigent. Circumflectitur etiam se :
conſule p . 162. not . 30. et p. 163. not . 1. Pro αινότατα Cod. Bwe, piſcis quidam , ex Bias contractum . Vid. Steph. Thefter
Gud. babet airózatos. Efficio inde , adverbium aróraro Noſtro T. 1. p. 761. E. rious acuitur et circumflectitur.Vid. Exfecut.

reddendum elle , ex ' Il. N. 52 . p . 1451, 62. et p . 1922 , 7. Taug nullibi invenis. kul .

P. 33. v. 3. 'Aadá moi etc.) Ex Jl . A. 169. ubi eft ăxos P. 54. v. 57. Aitaverisofai,rò xornyogsi ) Florens Chrifër
Gigy ¿OTETOI. PERGER . Conf. Sophocl. Aiac. 697. ANON. nus ad Ariftoph . Velpp . 890. Holſtenius ad Steph. Bye. At

P. 33. v. 5. Aivas dxtivegory etc.] 11. K. 547. Aiva's afová- et alii malune'xaxxyogeñv , quod Harpocratio verbum aitaruustoa
ryou etc. ll. r. 158. ubi vid . Schol.

Sed pro fxnàyx7ıxüs poſi- interpretetur xaxas dévery. Similiter Euftachius p . 7+1, **.*
tum eft l). A. 555. et alibi.

ξωνεύεσθαι, κακολογείν, addens : Αιξωνείς δημόται'Ανται τα
P. 33. v. 9. Pro nextmuérn fcribendum eſt xexTqMvɛ , TÓMEVO us * anotózót. Quare xaxnyogriv recipiendum elt. Puan

Scholiis ad ll. ll. 31 , quae ab ipfo anciore noltro allegantur. ter allegatos vide Suidam in v. H. Stephani Thelauri indicra

Vid . et Barneſ. ad eum locum , et Albert. ad Helych. p. 161 . p . 313. 'D. Meurfium de PopulisArtic. 'p, 688.T. IV. The

Gronoviani, Abreſchium in Miſcellan. ' Obd. Vol. 1:

P. 33. v. 12. nige dø og etc.] Eft 11. N. 374. KUL. Valckenarium ad Ammon. p .117.not. 73. Albert. ad Hank

P. 33. v. 16. you'un , taposuía etc.) Mens quidem aucioris p. 165. not. 1. Ruhnkenium ad ' Timaei Lexic. Platon.

liquet . Docet nimirum , vocem aivos aliquando idem fignificare,

τυol γνώμη, παροιμία etc. Fortalle tamen feorfim lcribenda yogía reftituit pro xatnyozia MSti. KUL.
not. 14. qui, ut nos Etymologo xaxnyogcīv, ita Timaci ust

fullent, ita fcilicet , ut repetita vox aivos cum interpretamentis P. 34. v . 3. Aióror] Conf. Tzetz. ad Lycophr. v. 4. 12
novum articulum effeciffet.

P. 53. v. 20. Quamuza] Euſtath. p . 801 ; 58. ex Aelii Dio
Aionos 'In autádns, vel potius Aloños, eſt Odyſl.K. 3.

7Q1s 11. M. 208. ubi Scholiaſtes praeivit Etymologum.

nyſii Lexico affert Cugosta. Sed Lex. Reg. MS. apud Alber- Valckenaer. ad Iliad . XXII. p . 95. Anon.

tiuin ad Hehích . p. 164. not. 17. , Pupai .

P. 33. 7. 21. Bráttek line dubio corruptum eſt. Neque P. 34. V. 7. ενυπόστατον ] Lege ανυπόστατον. SCHLEI4533

placet βράττειν, quod quis ob antecellens αναβάττειν coniicere P. 34. v . 19. Aiohoruhous] Vid. 11. I. 185. et ad eum in
poflit. Verum cum non folum qiveiv eo qui illuftratur ſenſu di- cum Schol.

catur , fed etiam aveire docente Euſtachio p . 801 , 59. Pauſa- P. 34. V. 22. Aionouitgav] Vid. Schol. ad Iliad. E v

nice Lexicon rhetoricurn hunc in finem allegante : vero inili fit

Simile, pro oi de BAANTEIN elle o de KAI ANEIN legen
P. 34. v. 23. Aloheis cornegorofa.] Vid, Muncker, i

dum , quod, ut idem v. 63. addit , dicitur dni tugūs, wotęg xa
Antonin. Liberal. c. 25. extr . p . 170. lile edit. Verkeyk

sów , ivæ to exupwdes at Twv nepixaly daugiasin . De iplo hoc In ſequentibus, poft necotou, Sylburgius addi iubet A
ρύων , ένα το αυτων περικαέν αφαιρεθείη.
verbo vide , praeter Euſtath. et interpp. Hef'chii, H.Stephanum quae eius coniectura probatur Munckero l. 1. cum alias obci

in Theſauri indice p . 444. las, tum obverbaEuftachii ad Dionys. Perieg. 820. 'H banyo
P. 33. v. 22. alivery xai GUYXAT& TIJEofai] Sic et Schol. quan z Aiorido éstí.

Odyfl. o
P. 34. v. 26. Qlorisw ] Interprete Scholiaſta ad Theo:

P. 33. v . 24. Nña do odbyny aivɛīv] Heſiodi locus eſt Egy. Idyll . I. 56 , eſt có anatu . Anon .
613. ubi rectius legitur Nñóriyny alverv. Ita Euſtathius gno P. 34, v.28. Ainu Bapurórws] Vid .Schol. ad 11. 6.4
que p . 802 , 4. et Plutarchus, obſervante H. Stephano in The- Sequens locus Quróvto deIgor extat Odyll. P. 47. anos.

p. 1015, 53 .
KUL .

KUI..

KUL .

ex

ar

not. 14 , KUL .

7

KUL .

Com

1

KUL .

+

ANON.

ANON.

KUL .

9.
ANON .
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P. 34. v. 34. Ainus etc.], Vid .. Toup.in Said : III . p . 218.

24 Axox . Sed nihil ibi quod huc pertineree invenie videtur Ano
Ρ. 37. 1. 20. τω ονόματι] Scribe των τα ονόματι:ΡΕ.
P.: 37..V..26 . rc poes' fuegyngenai airrooman Similiter prae

Bymus intellexifle Vol. 11. (Oxon . 1790. ) p . 256 . cipit Thom . Mag. p. 20-22, ubi; vid . Sallier. be. Aliud dis

P. 34. V. 38. uiteini , wykonan] Sic Schol. ad Il . B. 869. et crimen inter virü et aitoupas vide in Scholiis ad Ariſtophanis

danes faepius. Ainsia nódis Il. I. 152. et 294. fcribitur Aineid . Et Plut . v . 156 .

10."... rectius quidem . ANON , Ρ . 37. ν . 38. αιχμάσσω το πολεμώ] Immo πολεμήσω . Vid .

P. 34. y. 4o . Boxe d' aina gór9ca) Eft ex Il . O. 9. Conf. Schol. ad Il . A. 324.

dos : . Apollon, Rhod .,l. 927. Axon. Aina gespa habet Homerus Il . P. 39. v . 53. ra's ris ar pewne's audéww] Conf . Gregor.

O. 369. Loco METAPagãs legendum xataDogãs. SCHLEUNER. de Dialectis p . 577. edit. Schaefer. ibique Koen. Be . Nempe
P. 34. v. 47. pague to cind etc.] Sic Schol. Theocrit. Idyll. pro Awgueis legendum eſt "Iwwes.

Ι. 1. αιπόλοι δέ εισιν οι εν τοις αίπεσι , τουτέστιν υψηλούς τόπους P. 37. v. 57. 'Ns situ's etc.) Eft ex Il . H. 1 .

2. Ο. και τραχέαι , τας αίγας νέμοντες. ΑNON . · P. 37. v . 3. aixMótos] Perperam ita legitur, proclivi ad
P. 3. V. 5ο, αιπόλια όντα] Lego αιποπόλια όντα. sCHLEV3 Ν. modum errore, quem tamen etiam Phavorinus propagavit. Scri
P. 34. v. 3. On vas nów] Eft locus 11. B. 37. Et le- be aixmoderos. Vid . Helych . cum interpp. T. 1. p. 178. not ..

ains quentia , Mezi de de arstin aigsitw , ibid . v . 53. Ad utrumque lo

1, a . cum vid . Schol. ANON. P. 57. v . 10. " Oungos ameg9;s ] Il . X. 58. Conf. Por.

P. 35. F. 10. aisiac d'ho zis, yns tó uvmpóorvoy auroj] Sic phyr. ad eiusdem libri' v. 431. et l'alckenaer.
κά : 2 Μaccab. ΙΙ. 55. αραι το μνημόσυνον αυτών από του τύπου. Ρ . 57, ν . 16. έπειτα με nólei) Eft ex 11. E. 685. ANON.

ΧΙΙ. 54. εξάσωμεν εξ ανθρώπων το μνημόσυνον αυτών . Pfalta . P. 37. v . 22. ó vwtiaios Mueho's] Ita etiam Schol. ad 1. T.

ΧΧΧΙΙΙ. 16. εξολοθρεύσαι εκ γης το μνημόσυνον αυτων .เรื่อ.. 27. et Heh chius in v. aiwv, ubi vid . interpp . BE .
Vid. Scholia

P. 35. v , 11. arow To Foscow ) Sic Sophocles Aiac. 540. inedita ad Apollon . Rhod. iv . 1656.

αίρ' αυτον , αίρε δεύρο. ubi Schol. αντι του πρόσφερε. ως τό : P. 38. v . 3o . 'Aarony šregor) Apollon. Rhod. II . 826.

wa (I1. 2. 264.) Mń moi oivor dage. Conf. Schol. Anſch; l. Perſ. Inde h . I. pro pusas , et apud Phavorinum pro damasas,

547. ANON . τeponi debet μέσσας.
P. 35. ν . 15. και σε έολπα αιρεύμενον ένδον εόντοs ] Hic P. 58. v . 31. quvatyom 'Holodos] A87. 189. ubi vulgo editur

locus Heſiodi eſt Ezy. 475. fq. ubi vulgatum ige uueroy variis mo- Guyaturnu. Vid . Miſcellan. Oblervatt. Vol. 1. p . 415 lg. Anon.

dis viri docti tentarunt.
doo

Graevius veram putat lectionem Codi- Pro ωρμων συνέλαβεν legendum eft ώρμων, συνέβαλον. SCHLAUsN .

cis Voliani : βιότου αιρεύμενον. Αιφue fic apud Noltrum fcribi P. 38. v . 33. {zad naid' alonkov] Efi ex ll. E. 880. Ec

debet. Conf. Miſcellan. Obfervani. Vol . III . p . 270. ANON. Vid . mūs atondo ibid . v. 897. Ad utrumque locum vid . Schol . Conf.

Ruhnken . Epift. crit . 1. p . 84 . 11. B. 455. I. 436. Apollon, Rhod. II. 158. IV. 865. et Scholia

P. 35. v. 17. id diaxe õgavras 'Agarous] Haec ex ll . inedita ad eiusdem IV . 681 .

P. 723. ſq. ita corrigenda funt: dni Šiame naos 77.60.98 a's P. 38. v . 56. Krivos uriel Elt locus Odyſ . x. 165. et

είδοντο νέκυν αίροντας Αχαιούς. ΑNON. 'Aldraor "Agna Odyſl. m. 309. ANON .

P. 35.y . 36. Callimachi locus eſt inter Fragmenta p. 494. P. 38. v. 37. 'Agrotóvrxos] Vid . Valckenaer . Animadver ]).

ubi vid. interpp. et Ruhnken. I. I. qui legit år papex pro srce ad Ammon. p. 181.
Pos. Sed pro interpretamento oQuique ex Euftachio p. 1618 , 9. P. 38. v . 14. Tór men aldrãoy Sixe geós] Fortaſſis eſt ex II .

reponi debet σφύρα . ΑNON. B. 318. ubi nunc agisnãou legitur. Anon .
Recte. Saltcm Zeno

P. 35. v . 47 • Aigazónos] Procul dubio ſcribendum eſt Eiginós dorus ſcriplit agidnos, Vid . Scholia a Villoiſono edita. St,

*** .2101 , quae circa lanas carpendas, nendas, aut lexendas P. 58. 1. 48. 'Aïdvós) v . c. apud Apollon. Rhod. I. 389, ANON.

izles perfantur, naşi to nep? Tá eigia * 187532.. P. 38. v . 50. 'Aïowyou's] 11. E. 190. et ſaepius . Hefiodi locus

Ρ. 55. V. 53. επεί ού τοι 788 ) Eſt locus II . A. 410. eſt in Theogonia v. 912 - 914 .

P. 35 , v . 1. llurra var aisay &&0785] Jl. A. 286. legitur révo P. 38. v. 5t . annos ardur's eſt Oppiani Halieut. IV . 245.

τα γέρον κατα μοιγαν έειπες , Ει ΙΙ . Γ . 59. κατ' αϊταν ενείχεσας. P. 38. v , 56. 'Holodos dy osoyovią] v. 859. 860. ubi nunc le

Videtur igitur Etyniologus ex memoria verba illa laudalfe. Sed gitur únicouto. Conf . Abreſch , ad Hefych . in v. 'Ajdvév: ANON:
Learts verba os evahormos sin reperiuniur Il . 2. 521. ANON . P. 38. v . 7. anodu (VTC ) Bajiius ad Gregor. de ' Dialectis

P. 35. v. 7. %EXOJMNMévos] Codex Taurinenfis CLXV . folio 3 . p . 458. ſcribi iubet anonulévtos.

exhibet κεκινημένος . PEYRON. Conf. quae mox ex Herodiano af- P. 38. v. 10. 'Alògutor raxo'r] Omnino vid . Helych. eiusque

feram . interpp: p .
146 .

P. 35. v. 8. " O) yangos] II. 1. 347. ad q. I. vid . Schol. et Eu- P. 38. v. 15. " Aïdos uvrén] Praeter paroemiographos vid. Plato

ftath . Rectius tamen ex H fchio legatur visuonanga. Conf. lib. X. de Rep . T. II. opr . p. 612.B. Hefiod. A57,227. Ari

Barnef. ad Il. I. 1. ANON . Mox p. 36", 24. Sed Aelius Hero- ftoph. Acharnn. 389. Schol. 'ad 11. E. 845. quiet iple interpre
per dianus in Schematisinis Homericis dicit: aisuntýg. οι μεν τον tatur νέφος τι και αορασία . ANON . Add. Scholia in Platonem

4. κεκινημένος και εντρεχή, παρά το σεύω, συω συήσω συητής. οι
p. 197. edit. Ruhnken .

κ δε τον νέον · ίσως και τον αίσιον και κόσμιον περί την αισαν. ν. P. 38. v. 18. and wholas rvs äis] Ita etiam Scholi ad ll.

Ρ . 36.ν. 11. Αισυμνηται , οι β αβευταί. " Ομηρος] Οdy Π. Θ. A. 3 .

- 258. ubi vid . Schol. Conf. Helladii Chreſtomah. p . 24. cum P. 38. v. 25. Aions] Vid . Biſët. ad Ariftoph . Rann . 69.

aoris Menrfii p. 69. ANON. Conf . Tupra p : 15 , 16 .

P. 36. v . 18. Eugirions Mydsiq] v. 19. ubi vid . Schol. et P. 38. v. 30. év 'Enijegogmois] Fortallis Herodiani. Vid . fu

Barnef. pra p. 3, 2 .

P. 36. v . 21. A Grov ] Vid. Schol. ad Il . 1. 376. et Schol. P. 38. v. 31. 'Holodos] Aon. 409. fq. ubi hodie pro
αποχή

Sophocl. ad Oedip . Tvr. 52. σεται editur απαλήσεται . Χώρου άϊόρις έων legitur etiam OdyT.

P. 56. v. 23. Atoapa] Vid . Schol. ad Il . 2. 62. et ſaepius. K. 282. Sequentia, uidgeo Owai formw's, extant II. 1. 219. ANON.
P. 39. v . 35. Eirouar aimé n'ó Tudsidus] Elt ex 11. 0. 532 .

Ρ . 36. ν. 29. Αισύμη9εν nólews] Haec ſumſit Etymologus
e Schol. ad 1. 0. 304 . Ρ. 3ο. ν. 1ο. το παρα τη Σαπφοί πολυεδριδι ] Vid . Wolfi

P.56.v . 40. ažovla sisww] Eft ex Il . E. 403. ubi vid. Schol. Fragmenta illuftrium feminarum p . 146. et 252
P. 39. V. 41. σχόλιον εν υπομνήματι Ιλιάδος ] Vid . Scholia

P. 36. v . 46. studior axios azougas] Sunt haec verba Iliad . a Villoiſono edita ad Il . T. 219. ST.

2. 103 .
P. 39. v. 42. 'Holodos) Locus eli Agn. 419.

P. 36. v . 53. Aioxgo's] Multo minus probabilem notationem P. 59. v. 44. Où vás tis etc.] Sunt verba Homeri Il . H.

affert Plato in Cratylo T. 1. opp: P: 416. B. dicens aioxşór or- 197. 198. Conf. Hefiod. Egy. 685. Nicander Theriac. 409. Anon.

muun ele ex asioxiggous, quia fignificetur ó oed inxwv Tos gouv. P. 39 , v. 46. Nxelas aveuws dixás] Sunt haec Apollonii

Mox pro auringo's legendum eft auagos , de quo vid. Barneſ. ad Rhodii IV. 820. ubi rectius ainas legitur. ANON.

Eurip . lon. 597. ANON . P. 39. v. bo. äixes de Tev arénwr] Vid . Schol. ad Apol

P. 30. v. 4. Aioxúvoua etc.] Vid . Arifioph . Nubb. 988. et lon . Rhod . l. I. et Scholia inedita ad Ill. 1374. ANON.

P. 39. v. 53. ' Iaccédos O] v . 708. 709. ibiqueSchol. non .

Ρ. 56. V. 15. τούτο παρα το αίσθω· τουτο παρα το αίσθω ] P. 39. v. 3. {781 chov žiov sirog] El ex ll . 0. 252. ubi vid.

Po boc altero aloitw legendum eft atofw . Conf. intra p . 39, 23. Schol. Sequens Hefiodi locus extat in Egy. 275. ' Anon .
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factum puto,

1

ANOX .

0404

KUL .

KUL.

recte .

BE.

KUL .

Scholia in Platonem p . 225. edir. Ruhnken. Aiparral , 780xor ſauro T. I. p . 167. Quod in Etymol. una ſerie editum eft, Ni
κυριως ήκανεωμένοι. δ' ολίγην αινείν : σημαίνει δε δύο , etc. id minus quidem rer :

P. 32. ν.16. Αίμωπός -ο οφθαλμός πλήρηςαίματος Sylb.
Loca enim ex Homero allata non ad verbum as

nomen Qarmos expungendum putabat. Sed nihil mutandum . veiv , ſed ad vocabulum alvos pertinent. Tum etiam verba

Vid. Suid. in v. aivatwaos et alunpolls , Heſych . in aiuatūros waiver de dúo etc. Codex Gud. in v. Aveous poft aivos prolone
et aimewnol, cum interpretibus; Schol. ad Eurip. Orelt. 256. et Vel igitur obſervatio haec , ut in Gudiano , polt sivos fupra r,ut

L'alckenaer, ad Phoenill. 877. KUL . inſerenda, vel, pofito ante squaives nomine Aivos, rox hae 1
P. 32. v. 21. aivova Súgus] Ex ll . E. 49. Mox v . 25. pro praecedentibus ſeiungenda erat. Ne ordo nimium turbetur,

Kiovtá t & ex Il . A. 296. reponendum eft gelovca. KUL. Iterius praefero. KUL .

P. 32. v . 27. XTATIOy] lia et Cod. Gud. Sed Euſtath .p . P. 53. v. 25. ’Ayridoxov MÉTot uénos] Repone ex Il. 7

1391, 8. nagéyw yox. Ad fequens aiuudious ſubaudi hópousa Re. 795. ſic: 'Αντίλοκ' ου μέν τοι μέλεος εισήσεται αινes. Opera

fpicitur , uti et in fequentibus, Odyff. A. 56. ex cuius loci Scho- ludit hic cum ſua coniectura Sylburgius . PERGER.

liaſia quae hic habentur partim lumta ſunt. Conf. Apollon . P. 33. v. 26. you'uns naçamuscov] Cod. Gud.: gawin

Rhod. Ill . 51 , et 1140. KUL. De nomine uiutros vid . Bife!. ad ραμυθικών και παραβεβλημένης προς υποκείμενον. Κτι.
Ariſioph. Lyſiſtr. 1271. De aipúkios conf. eiusdem Equiit. 684 . Ρ . 33. ν. 28. Αίνος μέντοι * QTARÉÉES] Refcribendue

xatéresas , quod et Cod . Gud. habet , ex Odyli. z. 5o .

P. 32. v . 29. Ourrevixois babet etiam Schol. ad Odyll. A. Scholiafien et Barneſium conſule. Kul.

56. et cóyou ouyysvexol ſunt, ut cum Euſtathio loquar, oi yuk- P. 33. v . 35. Poli aivos e Cod. Gudiano addo: roiro

και οιους αν είπoι τις των προς αίματος. Verum pro ha To drevós . Hoc fequens canon requirit , non tamen femper ta

gasualoyistixoisex HomeriScholiafia naga loyistixois recipien- ſervatus . Sic lones dicunt riſerv pro_nslßsır, orraßosprom?
dum fuit. Locus Hefiodi extat Egy. 374. Caeterum obſervata Toßos, absque mutatione literarum į et o . Conf. Gregor. de

Etymologi per librariorum incuriam confuſa videntur , eaque lu- Dialectis p. 209. (p. 446. edit. Schaefer.) ibique Koen. atz
bens ita reficerem: το κτητικών , αίμύλιος , και αίμμλίοισι λό- P. 55. v. 56. Aiva Texouca cum Glolemate eft ex II. A. 46

γοισι , τουτέστι κολακευτικούς , εμπ. και συν. παραλογιστικοΐs : η
et Schol.

συγγεν. 1. ευνοϊκοίs. Tum , Αιμύλος, έμπειρος, συνετος usque P. 33. v. 37. Aivomógo's] Sic Cáguaxov civoy apud Apolica

ad' ειδήμονα και έμπειρον και Ησίοδος , αίμύλα κωτίλλουσα, Rhod. III . 1169. ANON .

ποικίλον , πυκνον , πανούργον , δολερόν. ΚUL. P. 33. v . 39. ó ďdgalvuto] Legendum ex Il. 0. 502. Arti
P. 32. v. 34. Aivaias naga' tò aivor to dervóv] Vid . Homer. δε συναίνυτο . PERGER . Codex Gud, omillo ó d'itidem tahun

h. in Ven . 199. et 200 . Videntur Λητω δ' εξαίνυτο legille. KUL.

P. 32. v , 41. negittooaaaßoūra pus] Cum genitivo conſtrui- P. 33. v . 41. cigawe upyw ] Cod: Gud. aigh aigra. Pofterius
tur hoc verbum etiam a Gregorio de Dialectis p. 488. ubi vid. Pro priore Euſtath . p. 1626 , 40. dat aigu. Pro z

Schaefer. agra igitur reftitueudum eft alow aigrao KUL.

P. 32. V. 5ο. Ρro τέρπομαι et ευφραίνομαι et διαχέομαι ex p. 53. v. 42. négyQOXE] 11. : 352. megvas rajowy etc. et la

mente Sylb. Γcribendum eft τέρπω et ευφραίνω et διαχέω , ob X. 45. Conf. Eufiaih . p. 1222, 27.

Gudiani Codicis confenfum , exhibentis παρα το ίαίνω το διαχέω P. 33. v. 50. fulvuto Somóv] 11. E. 155. et alibi. Itł.

xal régiw . KUL . Ρ. 33. ν. 51. Aξ , όνομα αρσενικόν] Scilicet H. Δ. 1ος, πια
P. 33. v. 53. ichs . -- , _ de Crévas cow ] El locus Apollon. locum nolier excitat. lones nempe et Auici o alta direkes,

Rhod. III . 2018. Verbis Toisev cavigon Jupec's relpicitur vel 11. ¥ . Herodotus 11. 46. p. 126, 10. σέβονται δε πάντας τους αιώνας
597. vel n . 321. Kui . Μειδήσιοι , και μάλλον τους ερσεναςτων θηλέων. Conf. Erfield.

P. 33. v . 56. aivóley h. 1. ad aivos appellativum referri debet.
Procul dubio enim refpicit 11. H. 97. Sed Airogen, er deno, P. 33. v.53. oudly sis [ etc.] Eadem aurorekt? habet Cole

occurrit Il . A. 520. Utrumque explicat Heſych. cuius interpretes Gud. Emendatione indigeni. Circumflectitur etiam agent et

conſule p . 162. not. 30. et p. 163. not . 1 . Pro divórato God . Bwt, pifcis quidam , ex Btas contractum . Vid. Steph. These
Gud. babet aivóratos . Efficio inde , adverbium airóraro, Noftro T. I. p. 761. E. riavę acuitur et circumflectitur. Vid. Erfrecub.

Teddendum elle , ex 11. N. 52 . p. 1451, 62. et p . 1922 , 7. Taïç nullibi invenis . Aul.

P. 33. v. 3. 'Aará nou etc.) Ex ll. A. 169. ubi eſt axos P.$ 4. v. 57. Aitwveúsogar, có xatuyogi) FlorensChriftia
Gigy ECTETO . PERGER . Conf. Sophocl. Aiac. 697. ANON . nus ad Ariftoph. Velpp. 890. Holſtenius ad Steph.Brz. Pu !

P. 33. v. 5. Aivas axtívegory etc.] ll . K. 547. Aiva's faves et alii malunt xoxnyogeiv, quod Harpocratio verbum citatii
amou etc. 11. r . 158. ubi vid . Schol.

Sed pro éxinxmixüs poſi- interpretetur xexu's héverv. Similiter Euftachius p . 741 , * *
zum eft ll . A. 555. et alibi.

ξωνεύεσθαι, κακολογείν , addens: Αιξωνείς δημότοι 'Ανταοί της
P. 33. v . 9. Pro nextnuévn Scribendum eſt xexonMÍVE , ex TÓMEVOUa's xarorózou. Quare warn yograv recipiendum eft. Puca

Scholiis ad 11. 11. 31. quae ab ipſo auctore noftro allegantur. ter allegatos vide Suidam in v. H. Stephani Thelauri indica
Vid . et Barneſ. ad eum locum , et Albert, ad Heljich. p . 161 . p . 313. D. Meurſium de Populis Artic. P, 688.T. IV . The core

Gronoviani, Abreſchium in Miſcellan . ' Obil. Vol. V.

P. 33. v . 12. rége dø og etc.] Eſt 11. N. 374. KUL. Valckenarium ad Ammon . p. 117. not. 73. Albert.ad Heli

P. 33. v . 16. you'un; nagornía etc.) Mens quidem auctoris p. 165. not. 1. Ruhnkenium ad Timaei Lexic. Platon. Po

liquet . Docet nimirum , vocem aivos aliquando idem fignificare, not. 14. qui, ut nos Etymologo xaxmyogeiv, ita Timaco vart

φuod γνώμη, παροιμία etc. Fortalle tamen feorfim ſeribenda yogía reftituit pro xatnyogía MSti. KUL.

fuillent, ita fcilicet , ut repetita vox aivos cum interpretamentis P. 34. v . 3. Aiózov] Conf. Tzetz . ad Lycophr. v. 4 , 2

novum articulum effeciflet.

P. 53.v.20. Pugüvea] Euſtath. p. 801 ; 58. ex Aelii Dio- opus 11. M. 208. ubi Scholiaftes praeivit Etymologum. CumAionos '17 Turáons , velpotius Aiodos, eſt Odyfl. K. 3.AB

nyfii Lexico affert Cúpovra. Sed Lex . Reg. MS. apud Alber L'alckenaer. ad Iliad . XXIl. p . 95. ANON .

tiuin ad Hefych. p . 164. not. 17. , Pupwr .

P. 33. v. 21. 3167ta line dubio corruptum eft .
P. 34. V. 7. ενυπόστατον] Lege ανυπόστατον. SCHLETIME |

placet βράττειν , quod quis ob antecedens αναβράττειν coniicere P. 54. v . 19. Aioonálovs] Vid. ll. r. 185. et ad eum

pollit . Verum cum non folum aivaiv eo qui illuftratur ſenſu di
cum Schol.

catur , ſed etiam avsive docente Enfiathio p . 801 , 59. Paufn- P. 34. V. 22. Aionouitgav] Vid. Schol, ad Viad. E. 379

nige Lexicon rhetoricum hunc in finem allegante: vero inihi' fit

limile, pro oi de BAANTEIN elle o :de KAI ANEIN legen- Anconin . Liberal. c. 25. extr. p. 170. liq. edit. Verkerk
P. 34. v. 23. Aioheis Govgorofai) Vid. Muncker,el

dum , quod , ut idem v. 63. addit , dicitur in Engür, woneg xa
φύων , ένα το άχυρώδες αυτών περικαέν αφαιρεθείη.De ipίο hoc In fequentibus, poft heittoi , Sylburgius addi iubet A

verbo vide, praeter Euſtath. et interpp. Hej'chii, H. Stephanum quae eius coniectura probatur Munckcro 1. 1. cum aliasoch

in Theſauri indice p. 444. tas, tum obverbaEuftachii ad Dionys. Perieg. 820. ' H L. ,
P. 53. v . 22. aivaiv xai guyxQT& T19Efai] Sic et Schol. autri i Ajonide ésti.

Odyſ . © . 9. P. 36. v . 26. aisaisw] Interprete Scholiaſta ad Theo
P. 33. V. 24. Nña do Oriyny aivkiv] Heſiodi locus eft Egy. Idyll. I. 56, eſt có anato. Anon.

613. ubi rectius legitur Nă óriyn aivery . Ita Euſtathius quo P. 34. v. 28. Aitu Bagutóyws] Vid. Schol. ad II. B.

que p. 802 , 4. et Plutarchus, obſervante H. Stephano in The- Sequens locus Quróvto 2Igoy extat Odyll. P. 47.

p. 1015, 53,
KUL .

KUI ..

KUL .

not. 14. KUL . P:

>

KUL.

KUL .

Neque

ANON.

ANON

>

KUL.

ANON .
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P. 34. v. 34. Ainus etc.], Vid. Foup.sin Said : III. p.:21 r. Ρ. 37. 1. 20, τα ονόματι] Scribe τών τα ονόματι: ΒΕ . και

Sed nihil ibi quod huc pertineret inveni. Videtur Ano

11.4 Dymus intellexille Vol. II. (Oxon . 1790.) p . 256 .

P.: 37.,V.,26. rå poên diegyntiva airnroman] Similiter prae
cipit Thom . Mag. p. 20-22, ubi ; vid . Sallier. Be. Aliud dis

P. 34. v. 58. uinern, wanan] Sic Schol. ad Il. B. 869. et crimen inter citü et aitoūmai vide in Scholiis ad Ariſtophanis

o faepius. Ainsia nódis Il . I. 152. et 294. fcribitur Aineid. Et Plut . v . 156 .

4. rectius quidem . ANON. Ρ. 37. ν . 38. αιχμάσσω το πολεμώ] Immo πολεμήσω. Vid.
P. 34, v. 40. Beaxe aina gésaga) Eft ex Il . 0. 9. Conf. Schol. ad II . A. 324.

Apollon. Rhod. l. 927. ANON. Aina gespa habet Homerus Il . P. 35. V. 55. τας εις ων γεωκας audéww] Conf. Gregor.

. 369. Loco METAPogās legendum xarabozās. SCHLEUANER. de Dialectis p . 577. edit. Schaefer. ibique Koen . Be . Nempe

P. 34. v. 47. haga cocina etc.) Sic Schol. Theocrit. Idyll. pro Awgueis legendum eft "Iwwes.

Ι. 1. αιπόλοι δέ εισιν οι εν τοις αίπεσι , τουτέστιν υψηλούς τόπους P. 37. v . 57. As citas etc.] Eft ex Il . H. 1 .

PID και τραχέσι , τας αίγας νέμοντες . · P. 37. v . 3. vixMoletos) Perperam ita legitur , proclivi ad.

P. 3. ν. 5ο. αιπόλια όντα] Lego αιποπόλια όντα. SCHLETsN. modum errore, quem tamen etiam Phavorinus propagavit. Scri

-Р . 54. ч . 5. Фй үе Tómor ] El locus 11. B. 37. Er le- be aixuódetos. Vid. Helych. cum interpp. T. 1. p . 178. not .
. .

tras quentia, y de oe ansin aigsítw , ibid . v. 53. Ad atrumque lo- SCHLEUSNER.

& cum vid . Schol. ANON. P. 57. v . 10. "Oungos dueg9;s] Il. X. 58. Conf. Pore

P. 35. 5, 10. aiosac dRozisyos ró mevaucovvoy autou] Sic phyr. ad eiusdem libri v. 431. et l'alckenaer.
και Maccab . 11Ι. 55. αραι το μνημόσυνον αυτών από του τύπου. Ρ. 57, ν . 16. έπειτα με - róle ] Eft ex ll . E. 685. Axox.

ΧΙΙ. 54. εξάσωμεν εξ ανθρώπων το μνημόσυνον αυτών. Pfal . P. 37. v . 22. • vwtiaios uvedos] Ita etiam Schol. ad Il. T.

319 .
ΧΧΧΙΙ. 16. εξολοθρεύσαι εκ γης το μνημόσυνον αυτών. 27. et Hehchius in v. aiwr, ubi vid . interpp . BE . Vid. Scholia

P. 35. 1 , 1. aisw To Aposéww ] Sic Sophocles Aiac. 540. inedita ad Apollon. Rhod. IV . 1656.

αίρ' αυτον , αίρε δεύρο. ubi Schol. αντι του πρόσφερε. ως το : P. 38. v . 3o. 'Aiydny ŠxEgot] Apollon . Rhod. II . 826.

( 11. 2. 264.) Mń moi divor derge . Conf. Schol. Aeſchyl. Perſ. Inde h . I. pro rúsas , et apud Phavorinum pro damasas,

547. ANON . τeponi debet μέσσας .
P. 35. ν . 15. και σε έολπα αιρεύμενον ένδον εόντοs ] Hic P. 58. v. 31. quvatyom 'Holodos] Art . 189. ubi vulgo editur

locus Hefiodi eft Egy. 475. Iq. ubi vulgatum igauugnoy variis mo συναίκτην . Vid. Miſcellan. Oblervatt. Vol. 1. p . 415 1q .' Anon.

dis viri docti tentarunt. Graevius veram putat lectionem Codi- Pro wgmw cuvénaßɛv legendum eſt üsuwy, ouvéßanor. SCHLEUSN.

cis Volliani: Biérov aigeuuevov. Atque fic apud Noſtrum ſcribi P. 38. v . 33. {red naid' alonlov] Eli ex II. E. 880. Ec

debet. Conf.' Miſcellan . Obfervati. Vol. III . p . 270. ANON . Vid . für atondov ibid.v. 897. Ad utrumque locum vid . Schol . Conf.

Ruhnken. Epift. crit . 1.p . 84. BE. 11. B. 455. I. 436. Apollon. Rhod. I. 158. IV . 865. et Scholia

P. 35. v . 19. &72 dia xe õgarzas 'Amarous] Haec lex ll . inedita ad eiusdem IV . 681 .

P. 523. ſq. ita corrigenda funt: die ďaxe aaos 70698 P. 38. v . 56. Ksivos aring] Elt locus Odyſ. x. 165. et

είδοντο νέκυν αίροντας Αχαιούς. ΑNON. 'Alondor "Agra Odyſl. o. 309. ANON .

P. 55. v. 36. Callimachi locus eft inter Fragmenta p . 494. P. 58. v . 37. 'Agrotóvoxos] Vid . Valckenaer. Animadverl .

ubi vid. interpp . et Ruhnken. 1. l. qui legit xrgo ex pro řstgeo ad Ammon. p. 181.
por . Sed pro interpretamento oQuigi ex Euftachio p. 1618, 9. P. 58. v . 44. Tóy mér aidroy Inxe Seos] Fortallis eſt ex Il .

reponi debet opúga : Anon , B. 318. ubi nunc ápisykov legitur. ANON .
Recte . Saltem Zeno.

P. 35. v . 47 • Aigortóno) Procul dubio ſcribendum eſt Eigenó dotus fcripfit asidn aov, Vid . Scholia a Villoiſono edita.

* 2004 , quae circa lanas carpendas, nendas , aut lexendas P. 38. v. 48. 'Ajdvós] v . c. apud Apollon. Rhod. I. 389. Anon.

ir die verfantur, naşi rò rept rà eigia # 1281532 .. P. 38. v . 50. 'Aïdweus] 11. E. 190. et ſaepius. Hefiodi locus

Ρ. 55. V. 53. επει νύ τοι TES ] Eft locus II . A. 416 . eft in Theogonia v. 912 - 914.

P. 55 , V , 1. lluita xar ' aitav &#07185 ] Il . A. 286. legitur nuéva P. 58. v. 51. anaòs aidon's eſt Oppiani Halieut. IV. 245 .

τα γέρον» κατα μούσαν έειπες, Ει ΙΙ . Γ . 59. κατ' αϊταν ενείχεσας. P. 38. V, 50, 'Holodos ev soyovią] v . 859. 860. ubi nunc le

1 Videlair igitur Elyniologus ex memoria verba illa laudalle . Sed gitur anécouen. Conf. Abreſch . ad Heſych , in v. 'Aidvóv: ANON :
sverba ös vaigimos sin reperiuniur Il. Z. 521 . ANON . P. 38. v . 7. arodvlévtą] Baftius ad Gregor. de . Dialectis

P. 35. v. 7. KEXOTM M M évos) Codex Taurinenſis CLXV . folio 3. p. 458. fcribi jubet anonutévtos:
a exhibet xeXVMMÉXose PEYRON . Conf. quae mox ex Herodiano af- P. 38. v. 10. 'Aidgutov nax0r] Omnino vid. Hefych. eiusque

feram . interpp . p . 146 .

§ - 35. v. , 8. "Ojengos] II. 2. 347. ad q. 1. vid . Schol. et Eu- P. 38. v. 15. " Aidos murén] Praeter paroemiographos vid. Pinto

poftath .
Rectius tamen ex Hobchio legatur viouninaäga. Conf. lib. X. de Rep. T. I. opp; p.612. B. Hefiod. A57,227.Ari

ise Barnef. ad ll. . I. Anon. Mox p . 36, 24. Sed Aelius Hero- ftoph. Acharnn . 389. Schol. ad 11. E. 845. qui et iple interpre
dianus in Schematismis Homericis dicit : aisuntýg. oi Miy tov tatur νέφος τι και αορασίαν. ΑNON. Add. Scholia in Platonein

Ε ' κεκινημένος και εντρεχή , παρά το σεύω , συώ · συήσω συητήρ. οι p . 197. edit. Ruhnken.

δε τον νέον · ίσως και τον αίσιον και κόσμιον περί την αίσαν. w. P. 38. v. 18. and #uhrias räs äis] Ita etiam Schol. ad Il.

Ρ . 36. V. 11. Αισυμνήται, οι β αβευται. " Ομηρος ] Οdy11 . Θ. A. 3.

-3258 . ubi vid . Schol. Conf . Helladii Chreſtomaih . p . 24. cum P. 38. v. 25. Aions] Vid . Biſer. ad Arifioph . Rann . 69.

Laotis Meurſii p. 69. Axon. Conf. ſupra p . 15 , 16 .

P. 36. v. 18. Eugenions Mydeíq] v. 19. ubi vid . Schol. et P. 38. v. 30. gy ' Etsiyagoonožs] Fortallis Herodiani. Vid . " ſu

Barnes. ANON . pra p . 3, 2 .

P. 36. v . 21. Aigrov] Vid. Schol. ad II . R. 576. et Schol. Þ . 38. v. 31. 'Holodos] Aon. 409. fq. ubi hodie pro droxy

Sophocl. ad Oedip . Tyr. 52 . σεται editur απαλήσεται . Χώρου άϊόριςέων legitur etiam OdyT.

P. 36. v. 23. Aionya] Vid . Schol. ad ll . 2. 62. et ſaepius. K. 382. Sequentia, ciogeo Qwel formu's, extant II. 1. 219. AXON.
P. 39. v. 35. Eiropas ainé í ó Tuosions] El ex 11. ©. 532 .

Ρ . 36. ν. 29. Αισύμη9εν nólews] Haec ſumſit Etyniologus

-19 e Schol. ad 11. 0. 304. ANON .
P. 39. V. 4ο. το παρα τη Σαπφοί πολυεδριδ.] Vid . Wolf:

P. 56. v.40. ažovna sisww} Eft ex 11. E. 403. ubi vid . Schol. Fragmenta illuſtrium feminarum p . 146. et 252: ANON;
P. 39. V. 41. σχόλιον εν υπομνήματι Ιλιάδος ] Vid . Scholia

P. 36. v . 46. Tusson äxtos digougns] Sunt haec verba Iliad . a l'illoiſono edita ad 11. r. 219 .

2. 101 . P. 39. v. 42. 'Holodos] Locus eſt An. 419.
P. 36. v . 53. Airxgo's] Multo minus probabilem notationem P. 59. v. 44. Où yás tis etc.] Sunt verba Homeri Il . H.

affert Plato in Cratylo 1. l. opp. p. 416. B. dicens aioXsóy or- 197. 198. Conf. Hefiod. Egy. 685. Nicander Theriac. 409. ANON.
stun elle ex dengxigçous, quia fignificetur ó azd doXwx Toy govv. P. 39. v. 46. Nxelas aveuwedixás) Swt haec Apollonii

Mox pro Quangos legendum eſt iurgos, de quo vid. Barneſ. ad Rhodii IV . 820 .. ubi rectius šixas legitur. ANON.

Eurip. lov. 597. ANON . P. 39. v. 5o. dixes de Twr arenwr] Vid . Schol. ad Apol

P. 36. v. 4. Aicxúvojai"etc.] Vid . Ariftoph. Nubb. 988. et lon . Rhod. l . I. et Scholia inedita ad ' In . 1374. ANON.

P. 34. v. 53. ' laccédos O ] v . 7o8. 7o9. ibique Schol. NON .
Ρ . 56. ν. 15. τούτο παρα το αίσθω : τουτο παρα το αίσθω] P. 39. v. 3. (781 Caov žiov vitog) Eit ex ll . O. 252. ubi vid .

Pio hoc altero alofw legendum eſt ato fw. Conf. infra p. 39, 23. Sckol. Sequens Hefiodi locus extat in Egy. 275. Anon .

SCHLEUSNER .

ANON.

BE.

#K

.

ANON .

C

ANON.

ST.

ANON .

ANON .

ANON.

NON .

-
ST.

AYON .
ANON.

6

ANON .

Equiti. 1352.



711
ANNOTATIONES

712

-

ANOX .

KUL .

eaque lu KUL.

KUL .

recte . Pro aigua

KUL .

KUL.

Scholia in Platonem p . 225. edit. Ruhnkeń. Aiuasial, rgoxo? ſauro T. I. p. 167. Quod in Etymol. una ſerie editum eft, Nña
κυριως ήκινωμένοι. δ' ολίγην αινείν : σημαίνει δε δύο , etc. id minus quidem recte

P. 32. v. 16. Aimono's ο οφθαλμός πλήρης αίματος] Sylb. factum puto . Loca enim ex Homero allata non ad verbum ai

nomen cogarnos expungendum putabat. Sed nihil mutandum . veñv , fed ad vocabulum alvos pertinent. Tum etiam verba que

Vid . Suid . in v. aivarwnos et aluvtous, Heſych . in aipatūris Maiver de dúo etc. Codex Gud . in v. Alveoos poft aivos producit.

et aluwnol , cuni interpretibus; Schol. ad Eurip. Orelt. 256. et Vel igitur obſervatio haec , ut in Gudiano , polt aivos fupra v. 16.

Valckenaer, ad Phoenili. 877. . KUL. inſerenda , vel, pofito ante onuaiveo nomine Aivos, vox haec a
P. 32. v. 21. ažuova Súgans ] Ex Il . E. 49. Mox v. 25. pro praecedentibus feiungenda erat. Ne ordo nimium turbetur , po

Kriovtá te ex ll . s. 296. reponendum eft uzelorra: KUL. Iterius praefero . KUI..

P. 32. v . 27. *TNTION] lia et Cod . Gud. Sed Euſtath .p . P. 35. ν. 25. 'Αντιλόχου μέντοι μέλος] Repone ex Π . Ψ.

1391 , 8. παράγωγον. Ad fequens αίμυλίοις fubaudi λόγοις. Re- 795. Γιc : 'Αντίλοχ ' ου μέν τοι μέλεος ειρήσεται αίνος. Operarm

fpicitur , uti et in fequentibus, Odyff. A. 56. ex cuius loci Scho- ludit hic cum lua coniectura Sylburgius . PERGER .

liofia quae hic habentur partim Tumta ſunt . Conf. Apollon . Ρ . 33. ν. 26. γνώμης παραμύθιον] Cod. Gud . : γνώμην πα

Rhod. ill . 51. et 1140. KUL. De nomine aindos vid . Bifel . ad ραμυθικήν και παραβεβλημένην προς υποκείμενον. κτι.

Arifioph. Lyſiſtr. 1271. De ainúkros conf. eiusdem Equit. 684 . P " . 33. v . 28. Aivos Mérco. xaraétars] Refcribendum eft

xaméras, quod et Cod. Gud. habet , ex Odydi. Z. 508. ubi
P. 32. v . 29. Ouryevexois habet etiam Schol. ad Odll . A. Scholiaſten et Barneſium conſule.

56. et kóyou ouryevixol ſunt, ut cum Euſtathio loquar, oi yuna P. 33. v . 35. Poli aivos e Cod. Gudiano addo : Touro nazad

σοι , και οιους αν είπoι τις των προς αίματος . Verum pro na TO decvós. Hoc ſequens canon requirit, non tamen lemper ob
φασυλλογιστικοίς ex Homeri Scholiafta παραλογιστικοΐs recipien- ſervatus. Sic Iones dicunt είβειν pro λείβειν , ότταβος pro κότ

dum fuit. Locus Hefiodi extat Egy. 374. Caeterum oblervata poßos , absque mutatione literarum į ei o. Conf. Gregor. de

Ezymologi per librariorum incuriam confuſa videntur , Dialectis p . 209. ( p. 416. edit. Schaefer.) ibique Koen.

bens ita reficerem : το κτητικόν, αιμύλιος, και αίμμλίοισι λό- P. 33. v . 56. Aiva ' rexouoa cum Glofl'emate eft ex II. A. 414.

γοισι , τουτέστι κολακευτικούς , εμπ. και συν. παραλογιστικοίς · ή et Schol. KUL.

συγγεν. 1. ευνοϊκοίς. Tum , Αιμύλος , έμπειρος, συνετος usque P. 33. v. 37. Aivomógos] Sic Cáguarov civoy apud Apollon .

ad ' ειδήμονα και έμπειρον και Ησίοδος, αίμύλα κωτίλλουσα , Rhod . III . 1169. ANON .

ποικίλον , πυκνον , πανούργον , δολερόν. κUL . P. 33. v. 39. ó do išaivuto] Legendum ex Il. 0. 502. Auro

P. 32. v . 34. Aivɛías παρα το αινόν το δεινόν ] Vid . Homer . de ouvaivuto. PERGER . Codex Gud. omiſſo ó ģitidem falvuto.

h. in Ven. 199. et 200. Videntur Λητω δ' εξαίνυτο Ιegille. KUL.

P. 32. ν. 41. περιττοσυλλαβούσα τής] Cum genitivo conftrui- P. 33. v . 41. gifw upyw ] Cod : Gud. Gigw aigua. Pofterius

tur hoc verbum etiam a Gregorio de Dialectis p. 488. ubi vid . Pro priore Euſtath. p. 1626 , 40. dat aigw.

Schaefer. BE. ágra igitur reftituendum eft alow aigrao KUL.

P. 32. V. 5ο. Ρro τέρπομαι et ευφραίνομαι et διαχέομαι ex Ρ . 33. ν . 42. πέρνασκη] 10. Ω : 752. περνάς νήσων etc. eft 1 .

mente Sylb. fcribendum eft τέρπω et ευφραίνω et διαχέω, ob X. 45. Conf. Euſtath . p. 1222 , 27 .

Gudiari Codicis confenfum , exhibentis παρα το ιαίνω το διαχέω P. 33. v . 50. dEzivuto funóv ] ll . E. 155. et alibi.

και τέρπω. κUL . P. 33. v . 51. Aig , ovoua ágosvimóv] Scilicet ll. s . 105. quem

P. 33. v. 53. iais . -- de şkvas ciow] El locus Apollon. locum nofter excitat. lones nempe et Auici ó aig dicebant.

Rhod. 111. 2018. Veibis Toisir inven Jupis relpicitur vel ll . ¥. Herodotus 11. 46. p. 126, 10. σέβονται δε πάντας τους αίγας οι

597. vel s . 321. KUŹ. Μειδήσιοι , και μάλλον τους ερσενας των θηλέων. Conf . Εuftath .

P. 33. v . 56. airógev h. I. ad aivos appellativum referri debet.
Procul dubio enim refpicit 11. H. 97. Sed Airo984, er seno, P. 33. v. 53. ovdły sis Ę etc.) Eadem autoregel habet Cod.

occurrit ll . A. 520. Utrumque explicat Heſych. cuius interpretes Gud. Emendatione indigent. Circumflectitur etiam apois , et

conſule p . 162. not. 3o, et p . 163. not . 1 . Pro aivórura Cod . Bwe, pilcis quidam , ex Biag contractum . Vid. Steph. Theſaur.

Gud. babet airóraros. Eficio inde , adverbium amotaro Noſtro T. 1 . p. 761. E. rious acuitur et circumflectitur. Vid. Euftach .

reddendum elle , ex 11. N. 52. p . 1151 , 62. et p : 1922 , 7. Tavę nullibi invenis. KUL .

P. 33. v. 3. Aará nou etc.) Ex Jl. A. 169. ubi eft úxos P. 54. v . 57. Aitwvevesga ., ró xarnyogir) Florens Chriſtia
sigav ÈODETO . PERCER . Conf. Sophocl. Aiac . 697. ANON. nus ad Ariftoph . Velpp . 890. Holſtenius ad Steph. Brz. p. 17.

P. 33. v . 5. Aivas axtíveosiy etc.] ll . K. 547. Aiva's igaves et alii malunt xaxnyozeiv, quod Harpocratio verbum aitwreusota

amor etc. ll. r . 158. ubi vid. Schol.
Sed pro {untanatixis pofi- interprrietur xaxis héverr. Similiter Euftachius p. 741 , 24. ai

ium eft ll . A. 555 , et alibi.
ξωνεύεσθαι , κακολογείν , addens : Αιξωνείς δημότσι Αττικοί σιω

P. 33. v . 9. Pro " Extruern Scribendum eſt xextruvz , ex ATÓMEYOU a's maro107r. Quare xarnyogrix recipiendum eft . Prae.

Scholiis ad ll . 11. 31. quae ab ipſo auctore noftro allegantur. ter allegatos vide Suidam in v. H. Siephani Thelauri indicem

Vid. et Barneſ. ad eum locum , et Albert, ad Hebch . p. 161 . p . 313. D. Meurſium de Populis Artic. P. 688. T. IV. Theiauri
not. 14 . Gronoviani, Abreſchium in Miſcellan . ' Obil. Vol. V. p . 86.

P. 33. v . 12. réso dň os etc.) Eſt II. N. 371. KUL. Valckenarium ad Ammon. p . 117. not. 73. Albert. ad Hefych.

P. 53. v . 16. yowlen , napoiuía etc. ) Mens quidem auctoris p. 165. not. 1. Ruhnkenium ad Timaei Lexic. Platon . p : 15.

liquet . Docet nimirum , vocem aivos aliquando idem fignificare, not. 14. qui, ut nos Etymologo xaxnyogeiv , ita Timaco xaxy
γυοι γνώμη , παροιμία etc. Fortalle jamen feorfim fcribenda yogis reftituit pro xatnyozia MSti. KUL.

fuiffent, ita fcilicet , ut repetita vox aivos cum interpretamentis P. 34. v . 3. Aiónov) Conf. Tzetz , ad Lycophr. v. 4. KUL.
novum articulum efferillet.

P. 55. v.20. Dugüvea] Euſtath. p . 891; 58. ex Aelii Dio- 70.5 11. M. 208. ubi Scholiaſtes praeivit Etymologum. Conf.
Αιόλας Ιπποτάδης , vel potius Αίολος , « ft Odvd. K. 2. Αιόλος

wfii Lexico affert ( uporta. Sed Lex . Reg. Ms. apud Alber- Valckenaer. ad Iliad. XXII. p. 95.' anos.

ciuin ad Hebch . p. 164. not: 17. , Pupas.

P. 33. v. 21. Battery fine dubio corruptum eft . Neque
P. 34. V. 7. ενυπόστατον] Lege ανυπόστατον.

placet Beártain , quod quis ob aniecedens dvasúTTEbv coniicere P. 34. v . 19. Aiononulous] Vid . Il . r . 185. et ad eum lo
poflit. Verum cum non folum aivsiv eo qui illudiratur ſenſu di- cum Schol.

catur , ſed etiam avsir docente Euathio p . 801 , 39. Paufa P. 31. v. 22. Aisaouirgay] Vid. Schol. ad Iliad . E. 707.

nice Lexicon rhetoricum hunc in finem allegante: vero mihil fit

Simile, pro oi de BAANTEIN elle oi de KAI ANEIN legen
P. 31. v. 23. Aiolets coinçoic3a1] Vid . Muncker. ad

dum , quod ,, ut idem v . 63. addit, dicitur in fugar, ásnes x2
Antonin . Liberal. c. 25. extr. p. 170. fq . edit. l'erhey k.

φύων , ένα το άχυρώδες αυτών περιχαέν αφαιρο θείη. De ipίο 1ιος In fequentibus, poft Aristos , Silburgius addi iubei Awgatis,
verbo vide, praeter Euſtath. et interpp. Hefchii, H. Stephanum quae eius coniectura probatur Wunckero l. l. cum alias ob caue

in Theſauri indice p. 441. lus . tum ob verba Euſtathii ad Dionyſ. Perieg. 820. 'H Aagis

P. 53. v . 22. aivery xai ovy * & T T 1989 a .] Sic et Schol. η αυτη τη Αιολίδι εστί.

Odyff. 0. 9. P. 34. v. 26. aibaisw ] Interprete Scholiaſta ad Theocrit.

P. 33. V. 24. Nña ď odírny aivkiv ] Heſiodi locus eft Eşy. Idyll . I. 56. eſt ró draru . ANON.

613. ubi rectius legitur Ny óriyny alverv. Ita Euſtathius quo- P. 31, v . 28. Anu Bapuróxws] Vid . Schol. ad 11. B. 592.

que p . 802, 4. et Plutarchus, obſervante H. Stephano in The- Sequens locus Quyório At I goy extat Odyll. P. 47. ANON .

p . 1015 , 53,
KUL .

KUL .

KUL .

KUL .

KUL .

KUL.

SCHLEUSXIR.

ANON.

AXOX .

KUL .

AXON .
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ANON .

BE .

ANON .

BE.

P. 34. v. 34. Ainus etc.) Vid . Toup. sin Suid : III. p.: 21 l. Ρ. 37. Υ. 20, τα ονόματι] Scribe τών τα ονόματι: ΒΕ. η

Sed nihil ibi quod huc pertineret invenia . Videtur Ano- P.: 37.6. 26. ra més ' eregyntena airnsonan] Similiter prae
nymus intellexille Vol. II. (Oxon . 1790.) p . 256 . cipit Thom . Mag. p. 20-22 , ubiq vid . Sallier. Be. Aliud dis

P. 34. v. 38. uinen , wanan] Sic Schol. ad Il. B. 869. et crimen inter airū et aitoõuai vide in Scholiis ad Ariſiophanis
ſaepius. Ainsia nóhis ll. I. 152. et 294. fcribitur Airsoc. Et Plut . v . 156 .

rectius quidem. ANON . Ρ . 37. ν . 58. αιχμάσσω το πολεμώ] Immo πολεμήσω. Vid.
P. 34. v. 40. Beéte d' aina gé Isa) Eft ex Il . D. 9. Conf. Schol. ad ll . A. 321.

Apollon . Rhod. l. 927. Anon. Aina gés Iga habet Homerus Il . P. 3. v. 53. ra's ris av pewne's Tudéar] Conf . Gregor.

. 369. Loco METAPagãs legendum xarapopas. SCHLECANER. de Dialectis p . 577. edit. Schaefer. ibique Koen. Be . Nempe

P. 34. v. 47: taparò aina etc.] Sic Schol. Theocrit. Idyll . pro Awgisis legendum eſt "Iwwes.
Ι. 1. αιπόλοι δέ εισιν οι εν τοις αίπεσι , τουτέστιν υψηλούς τόπους P. 37. v . 57. "Ns sitta's etc.] Eft ex Il . H. 1 .

και τραχέσι , τας αίγας νέμοντες. P. 37. v . 3. sixMonetos) Perperam ita legitur, proclivi ad

β. 3. V. 50. αιπόλια όντα] Lego αιποπόλια όντα. SCHLETSN . modum errore, quem tamen etiam Phavorinus propagavit. Scri

P. 34. . 3. Oñ ya's 762cv) Eft locus Il . B. 37. Et le- be aixmódetos. Vid . Hefych . cum interpp. T. 1. p. 178. not.

quentia , unde se añan aigsitw , ibid . v. 55. Ad utrumque lo- SCHLEUSNER ,

cum vid . Schol. P. 57. v . 10. "Oungos dueggy's] Il. X. 58. Conf. Por .

P. 35. 9. 10. aastao ato zihs. yös ró uynucovvoy autoj] Sic phyr. ad eiusdem libri v. 431. et l'alckenaer.
1 Maccab. 11Ι. 55. αραι το μνημόσυνον αυτών από του τύπου. Ρ. 37. ν . 16. έπειτα με nóde ] Eft ex ll . E. 685. Anon.

ΧΙΙ. 54. εξάρωμεν εξ ανθρώπων το μνημόσυνον αυτών. Plalm . P. 37. v. 22. ó vwtratos puedo's] Ita etiam Schol. ad L. T.

ΧΧΧΙΙ. 16. εξολοθρεύσαι εκ γης το μνημόσυνον αυτών . 27. et Heſychius in v. aiwy, ubivid. interpp . BR .
Vid. Scholia

P. 55. v , 11. argw To 130ségw ] Sic Sophocles Aiac. 540. inedita ad Apollon . Rhod. IV. 1656.

αίρ' αυτόν , αίρε δεύρο. ubi Schol. αντι του πρόσφερε. ως τό : P. 38. v . 5o. Airday šneg58] Apollon. Rhod. II. 826.

( 11. 2. 264.) Mý moi oivox äeugę . Conf. Schol. Aeſchyl. Perſ. Inde h . I. pro músas , et apud Phavorinuin pro dapávas,

517. ANON . reponi debet μέσσας.
P. 35. ν . 15. και σε έολπα αιρεύμενον ένδον εόντος ] Hic P. 58. v. 31. quvatydmv 'Holodos] Art. 189. ubi vulgo editur

locus Hefiodi eft Egy. 475. Iq . ubi vulgatum ise uueroy variis mo- συναίκτην . Vid. Miſcellan. Obſervatt.Vol. I. p. 415 fq. Anon.
dis viri docti tentarunt. Graevius veram putat lectionem Codi- Pro ώρμων συνέλαβεν legendum eft ώσμων , συνέβαλον. SCHLEUSN.

cis Volliani : βιότου αιρεύμενον. Αιφue fic apud Noftrum fcribi P. 38. v . 33. { n naid' alonãox] Eft ex Il . E. 88o. Et

debet. Conf. Miſcellan. Obferval . Vol . III . p . 270. ANON. Vid . füş atondov ibid . v. 897. Ad ntrumque locum vid . Schol . Conf.

Ruhnken. Epift. crit. 1. p . 84 , 11. B. 455. I. 436. Apollon. Rhod . N. 158. IV. 865. et Scholia

P. 35. v. 19. & d'axe agarras 'Axarot's] Haec 'ex 11 . inedita ad eiusdern IV . 681 .

P. 723. fq. ita corrigenda funt: ni ďaxe aads 20698 a's P. 58. v . 36. Ksivos ayńs] Eft locus Odyll. x. 165. et

είδοντο νέκυν αίροντας Αχαιούς. ΑNON . 'Alonior "Agra Odyſl. o. 509. ANON .
P. 35. v . 36. Callimachi locus eſt inter Fragmenta p . 494. P. 58. v . 37. 'Agcomóvexos) Vid . Valckenaer. Animadver /

ubi vid. interpp : et Ruhnken . I. l . qui legit ir paper pro šstge . ad Ammon. p. 181.
Qor . Sed pro interpretamento oQuique ex Euftachio p. 1618, 9. P. 38. v . 44. Tór men aldrizov firxe geós] Fortallis eſt ex I.

reponi debet opúzzi ANON. B. 318. ubi nunc agiznaov legitur. ANON . Recte. Saltem Zeno

P. 35. v . 17+ Aigaró2601) Procul dubio ſcribendum eſt Eiginós dotus fcripfit azionzov. Vid. Scholia a Villoifono edita. $ T;
2.1 , quae circa lanas carpendas , nendas , aut texendas P. 58. v . 48. 'Aidvós] v . c . apud Apollon. Rhod. I. 389. ANON.

νer fantur, παρά το περί τα είρια πολεσθαι. P. 38. v . 50. 'Aïdwyru's] 11. E. 190. et ſaepius. Hefiodi locus

Ρ. 55. V. 53. επεί.νύ τοι 788] Eft locus Il . A. 416 . eſt in Theogonia v. 912 - 914 .

P. 55, v , 1. llauna xar aivan erines] II. A. 286. legitur,nuev- P. 58. v. 51. annos aïdun's eſt Oppiani Halieut. IV. 245.

τα γέρον» κατα μοιραν ειπες . Ει ΙΙ . Γ . 59. κατ' αϊταν ενείχεσας. P. 38. v. 56. 'Holodos ev Osogovią] v . 859. 860. ubi nunc le

Videtur igiur Etyníoingus ex memoria verba illa laudalle. Sed gitur dnécouen. Conf. dhreſch , ad Hefych . in v. 'Ajdvóv :ANON:
verba os tvaionos sin reperiuniur Il. 2. 521 . P. 38. v . 7. arodvívta] Bafiius ad Gregor. de: Dialectis

P. 35. v. 7. *Exosunmévos) Codex Taurinenfis CLXV. folio 3 . p. 458. ſcribi iubet ato'augtutos.

exhibet xexwmMÉvos. PEYRON . Conf. quae mox ex Herodiano af- P. 38. v. 10. 'Aldgutor namor] Omnino vid. Hefych. eiusque

feram . .

P. 35. v. 8."Oyangos] II . 2. 347. ad q. 1. vid . Schol. et I. interpp: P 146;) ll l Eu- P. 38. v . 15. " Aidos xuvén] Praeter paroemiograpbosvid . Plato

ftath . Rectius tamen ex Hefychio legatur vioumontage. Conf. lib. X. de Rep . T. II. opp:p. 612.B. Hefiod. As?.. 227. Ari

Barneſ, ad ll. l . 1. anos . Mox p . 36, 24. Sed Aelius Hero- ſioph . Acharnn. 389. Schol. 'ad II . E. 845.qui et ipſe interpre
dianus in Schematismis Homericis dicit: disuntýg. oi Mev töv tatur νέφος τι και αορασία . ANON. Add . Scholia in Platonem

κεκινημένος και εντρεχή , παρά το σεύω , συω · σιήσω συητήρ. οι
p . 197. edit. Ruhnken,

δε τον νέον · ίσως και τον αισιον και κόσμιος περί την αίσαν. w. P. 38. v. 18. anu eu'hrías rös äis] Ita etiam Schol. ad Il.

P. 36. v . 11. Aiguurntai, oi supertoi. ' Ouengos] Odyll. Ⓡ. A. 3 .

258. ubi vid . Schol. Conf . Helladii Chreſtomath . p . 24. P. 38. v. 25. Aions] Vid . Biſët. ad Ariſtoph . Rann . 69.

noris Meurſii p . 69. Anon . Conf. ſupra p . 15 , 16. ANON.

P. 36. v . i8. Eugirions Modelq] v. 19. ubi vid . Schol. et P. 38. v . 30. dy 'Enripegoomoīs ] Fortallis Herodiani. Vid . ſu

Barnes. ANON . pra p . 3, 2 .

P. 36. v. 21. ACGrov] Vid. Schol. ad Il . N. 376. et Schol. P. 38. v. 31. 'Holodos] Aon. 409. [q. ubi hodie pro ároxy

Sophocl. ad Oedip. Tyr. 52. σεται editur απαλήσεται. Χώρου άϊόριςέων legitur etiam OdyT.

P. 56. v . 23. Aicinia] Vid . Schol. ad 11. 2. 62. et. ſaepius. K. 282. Sequentia, uisger wei korxu's, extant ll. 1. 219. ANON.

P. 39. v. 35. Eiroua. arné ió Tudsions] Eit ex ll. O. 532.

Ρ. 36. ν. 29. Αισύμηθεν nólews] Haec ſumſit Etymologus
e Schol. ad 1. 0. 304 . P. 39. V. 4ο. το παρα τη Σαπφοί πολυεδριδι ] Vid. Wolfi

P. 56. v . 40. giovla cégww] Eft ex Il . E. 403. ubi vid . Schol. Fragmenta illuftrium feminarum p . 146. et 252. ANON,
P. 39. v . 41. xóanov dy urournwarı ' Trados] Vid . Scholia

P. 36. v . 46. studiou aytos digougns] Sunt haec verba Iliad . a l'illoifono edita ad Il . r . 219.

. 101 . : P. 39. v. 42. 'Hoíodos] Locus eſt A9n. 410.

P. 36. v. 53. Airxeo's] Multo minus probabilem notationem P. 59. v. 44. Oů vás tis etc.] Sunt verba Homeri Il . H.

affert Plaio in Cratylo T. I. opp: P: 416. B. dicens viszpór or- 197. 198. Conf. Hefiod. Egy. 685. Nicander Theriac. 409. ANON.

tumn elle ex detoxégjous, quia lignificetur ó del oxww Tos gour. P. 39. v. 46. Nusias aveuwedixa's] Sunt haec Apollonii

Mox pro aufugos legendum eft aungos, de quo vid. Barnej. ad Rhodii IV. 820.. ubi rectius čixas legitur. Axon.

Eurip. lov. 597. ANON: P. 39. v. 5o. aixes de w are wr] Vid . Schol. ad Apol

P. 36. v. 4. Aioxúromai" etc.). Vid . Ariftoph. Nubb. 988. et lon . Rhod. l. I. et Scholia inedita ad III. 1374. ANON.

P. 39. v. 53. ' Incados O] v. 7o8. 7o9. ibique Schol. NON .

Ρ . 56. v. 15. τούτο παρα το αίσθω· τουτο παρα το αίσθω] P. 39. v. 3. £A$ 1 pizov žiov viros] Eit ex 1 ). O. 252. ubi vid .

Pro hocaltero aiofw legendum eft ato fate Conf.infra p. 39, 23. Schol. Sequens Hefiodi locus extat in Egy. 275. Anon .

SCHLEUSNER .

ANON.

AXON .

BE .

.

ANON .
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ANON .

ANON .

ANON.

ANON .
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ANON .
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P. 39. v. 10. "Aiotos) Via . Tl. Z. 258. (Idyll. A. 235. 242. Animadvv. ad Ammon. p. 19. qui omnino conferendus eft, prae

et Schol. ad hos locos , it. Schol . Apollon. Rhod. IV. 746. fert Xsóvou. Be.

Aeſchyl. lerl. 813. Eurip . Troad. 1521: ibique Barnef . Anon. P. 41. v. 31. Eupcaiins) Alceſt. 735. fq. e quo legendum eſt

P. 39. v. 14. Oraws] 0 :1ótrvos eft in Erymologico MS. Lei- Ei rý o adsapnis. Vid. Valckenaer. ad Eurip. Hippolyt. 480. BE.

denſi apud Koen. in praefat. ad Gregor. de dialectis p . XVIII. De ipfo Acafto vid. Schol. Apollon. Rhod. 1. 224. et Rut

ed . Schaefcr. BE . gerſii Varr. Lecti. p . 11. Verba xix 2570 llavanvas xal 'Axulous

P. 39. v . 27. 'Aïstütar] Vid. Odyſ. x. 259. et alibi , Lyco- lunt ex Il. 8. 530. ubi quod vulgo legitur, do {xéxasto, ex hoc

phron 214. 281. ibique Tzetzes , Sophocl. Aiac. 514. ANON. Etymologi loco reponendum eſt XÉXXOTO. Conf. 11. z . 121.

P. 39. v. 20. aistoi , 7099 € ] Vid. Aeſchyl. Prometh. 151 . Cum non Ácaftus, ſed Pelias, fuerit pater Aleeſtidis, vir

232. 669. cum Schol. Sic apud Lycophronem v. 71. mug dïstw- doctus in Miſcellan . Obſervatt. Vol. I. p. 417. ab initio legi iubet

rýgrox . ANON : ó matriz , qua correctionequid lucremur, non capio ._st.

P. 39. v. 22. ô $ 382 % € Sumor dio9w] Eſt ex Il . 11. 468. P. 41. v. 39. ' Axatos ] Conf. Schol. Ariftoph . Equitt. 759.

Et Auras öguyev, eli ll . r . 403.

Aelius Herodianus in Σχηματισμούς Ομηρικούς κατα στοιχείον P. 41. v. 42. axétror] Vid. Ariftoph. Lyſiſtrat. 64. et Biſet.

Limiliter praecipit: alohws , exavéww. oi dd, usi aistavópavos, Ü ad v. 61. ir . Bergler. ad eundem locum . Anon.

αιστούμενος και αφανιζόμενος , και μάλλον έγγίζει. και σχηματί- P. 42. v. 46. 'Axaxuévor] Legitur Il. K. 135. et ſaepius. ANON.

ζεται ούτως· είθω είσω είκα είσμαι είσται, ιστός ο ορατός, άιστος P. 42. v. 49. 'AxáxOTO] Vid . Theocrit. Idyil . VIII. 91. Axon.

ο αόρατος, και αίστω, και τροπή του ή εις 9 αίσθω , μετα- P. 42. v. 51. 'Axaxnuevos] Extat 11. E. 24. et aliis locis. AnoN .

βάλλοντος του τόνου διά το μή έγνωσθαι τον σχηματισμόν. *. P. 42. v. 53. azaxw ) Hinc eſt řxaxe Iliad. 1. 822. alibique.

P. 39. v. 30. { ruotoy düzervar, üzmogiva ) Haec petita ſunt Sed ab axw derivat Aelius Herodianus in Schematismis Home.
cx II . E. 854. et Scholiis ad eum locum . ricis : ' Hχαχεν έχω το λυπούμαι , δεν το άχος: ο δεύτερος

P. 39.v. 31. 'Airns] apud Theffalos dici pro { qwuevos auctor αόριστος ήχον και ήκαχον , ως ήγαγον και ήρωρον. w.

eſt Schol. Theocrit. ad Idyll. XII. init . vel potius iple Theocri- P. 42. v. 10. 'Axaxeiaroj Vid. II . M. 179. ibique Schol. Anon.

tus verſu 14. qui et v. 1ā. utitur forma sicmunos. Sed εισπνή- P. 42. v . 13. 'Axaxiseo ] Vid . ll . 2. 486. ubi Scholiaſtes iti

ans legitur in Callimachi Fragm . CLXIX . Conf. Potteri Ar- dem interpretatur άχθου , λυπού.

chaeol. Graec. IV . 9. extr. et l'alckenaer. ad Eurip. fragmenta P. 42. v. 17. 'Axéstwg] Vid . Valckenaer. ad liad. lib . XXI.

p . 130. De re ipla vid. Aelian . V. H. IN. 12. ibique interpp. p . 61. b. Sic Apollon. Rhod . U. 512. uneotopix dicit trio largo

xnx. ANON .

P. 40. v. 48. 'Azadarios) Verba quae Etymologus attulit, P. 42. V. 20. dxeotal pzéves ko99wY] Sunt ex II. N. 115. ad

extant Ill . 1326. ubi vid . Schol. Anon. Defequentibus, foto dÈ quem locum Scholia Noſter exſcriplit paucis mutatis. Anox .

gáßdos Bouneytsov , vid . Scheffer. de re vehiculari L 14. p. 192. P. 42. V. 24. 'Axepsenóuns etc.) Conf. Schol. ad 1. T. 39.

P. 40. v. 8. 'Axadýucov vel potius ’Axadnuía ] Conf. Schol.

Ariſtoph. Nubh. 1001. et Menag. adDiog . Laert. p . 141. ANON . P. 42. V. 29. MLE OTOMTns ] E Philemone reponendum vide

P.40. ï. 14. axáxnra) Vid. ll . 11. 185. cum Barneſii nota, tur μιξοπόλις. ΒΕ.

Hefiodi fragm . 20. Nicandri Alexipharm . 559. ANON . Ρ . 42. V. 58. ' Αχειόμενον immervov] Sic Schol. Apollon,

Rhod. IV. 1082. uxeromévn gwoupévn , 9spunsuousa xal isue

P.40. v . 18. ’AxaNuDn] Vid. Ariftot. T. II. Opp: p . 193. Verba ſequentia , Nñas execouerov, lunt ex Odyff. Z. 383.

B. E. et 275.C.Ariftoph . Lyfiftr. 549.Schol. Ariftoph. Equiu . ubi Schol. pariter explicat Segantúovra , i urvav. Axon.' ,

120. et Velpp. 879. Conf. Burmanni praefat. ad Arifioph. p . Ρ . 42. ν . 55. το δε ακέων, ει και θηλυκού etc.] Sic ακέουσα

30 .
eſt apud Apollon . Rhod. III . 85. Verba , 'Hanlovi' arian,

P. 40. v. 27. 'Axondyfis etc.] Vid . Schol. Ariſtoph. Pac. unde' ſumta fint, nondum compertum habeo. Sed 'Ana' axlay

1078. et ad Aves v. 873. Anon . dairvofe eft ex Odyll. 0. 89. ubi vid. Barnef. Anon .

P. 40. v . 36. 'EE uxalageitao etc.) Extant ll. H. 422. et P. 43. V. 7. upslovoa yuvarswv) Extant haec Il. X. 48.

: Odyll. T. 434. inquo utroque loco legitur axalaggeitao: ANON, P. 43. y. 10. auziv yévorto gwar] Vid. I. r. 95. Sic

P. 41. v. 42. 'Axauarov rus] Legirur Il . E. 4. ubi vid . Schol. Apollon . Rhod. 11. 1087. Ýrtai árýv. ANON.

et apud Apollon. Rhod . 11.53. Soquenslocus , ws Š öre süv P. 43. v. 16. and Metafogãs rús ogurntos] Legendum vide

excuarta, extat I), II. 823. ubi Schol. explicat itxugor , péyar. ur από μεταφοράς της ακής , της οξύτητος . ΑNON .
ApudAriftoph. Nubb.286. eli öpeysa aiségos akipatole Sopho- 28. παρα το ακήν , την οξύτητα.

cles Antig. 339. habet får drauárar, ybi alii leguot drapárov, P. 43. ¥ . 20. 'Angráty avánorvor] Sunt Homeri 1. A. 99.

ut ad praecedens 95wv referatur , h. e . arauerwy mai didiwa , in

terprete Scholiaſta . ANON . P. 43. v. 22. 'Axi, jotúens Conf. Schol. ad ll. r . 95.

P.41.v .43. 'Axaparroxeagmar] Choeroboscus f. 84. v . et sequens Archilochi locus exp .384 ,18. itarelituendus eft:

85. v. habet hacc: παρα Πινδάρω υπερμενές ακαμαντοχάρμαν “Iστη κατ' ήκην κύματός τε κανέμου. Conf. Valckenaer. ad Ηe

Aiay. BE .
Pindari locus eft Iſthm . VI . 39. Top (nempe Aiarra) rodot. IV . 196. p . 367. a . quem haud dubie ſecutus, non tamen

Scanxaxáguar is módsmov dvę. ubixadxoxáguar vel ut dixi ad Aia- nominans, Brunckius Analectt. Vol. I. p. 47. eodem modo ver
cem , vel ad Telamonem , vel ad nozevoy referri poteſt. Stepha- fum edidit, nifi quod xxnx feripfit . Anon . Pro verbis , παρά το

nus in Thel. T. II. p . 51.,A. e Pindaro affert axcuartoxáguas
How Trio ofuentis, in Codice apud Valckenaer. 1. I. leguntur

pro uxaparroxequus , et dicit Ajacis elle epithetun . E T. IV. haec : ούτως Ωρος.

p . 314. A. iterum e Pindaro laudat axauaroxáguear Acev, pugna
P. 43. v. 30. 'Axndrs] unde axrdées apud Apollon. Rhod .

indefole diax, ut nominativus fit exaustoxáguens, st. III . 597. ANON

P : 41. v. 54. 'Axaxmta ] Vid . Odyſl. 12. 10. ibique Schol. P. 43. v . 31. 'AxudasToi] Sic apud eundem Apollon. I. 15 .
Conf. 'Axarýtus p . 40 , 13. AxoN . legitur dur désTWS. ANON.

Ρ. 41. V. 57. ' Ακάμανος axunaros] Hef chius habet exá- P. 43. v. 39. 'Anodawyros Astróvtes] Locus eſt II. 219.

μαλα , την καμηλον . Σκάμαντον, άκοπίαστον . Conf. III. 260. et 298. Axon .

P. 43. v. 42. zi di faxi &Radf] Deſumta ſunt ex Il. 0 .

P. 41. v. 1. 'Axaduoni, corsyos, ÜRaigos) Legendum eft 396. fq. ubi tamen edi folet rarga. Schol. drvjuata . ikuara.

'Axahus.
Nam τον ακαλυφη σηκών Iabet Sophocles Philoct.

1303. ubi Schol. asmeny. Conf. Hefych . Anon. P. 43. v . 48. axýguros. ó captos] Sic et Scholia interli.

P.41.v. 10. 'Axessos] 'Axa»gias eſt apud Hefychium. Vid . nearia adApollon. Rhod.IV, 1025. Cont. Schol. Euripid.Orefi.
ibi interpp. Axon. Scribendum elt 'Axavf0s. , Etymologum autem 574. Hippolyt. 73. Theocrit. XXII . 38. Apollon . Rhod. 1. 974 .

refutabimus verbis Suidae : « xorgias or's sidos titriyos, dha'
aucou meio dvaxasgais . SCHLEUSNER . P. 43. v. 51. 'O9w9tis -oveegov] Verlus eſt Apollon. Rhod.]

P. 41. V. 13. iyxéba10 } Imino axiTaloy. vid. paulo poft II. 197. ubi vid. Schol. Conf. Schol. ad IL H. 100 .

Si Pyxicanov ſanum eli , glolla åxagos putari debet P. 43. v. 57. 'Axmpisror] Legitur Odyſl. I. 205. ubi vid.
orta effe ex vitioía lectione pro šyxagos, de quo vid . Hemſterhuſ. Schol. item Apollon. Khod . II. 1272.

ad Arifioph. Plut. p. 8 . P. 44. v. 4. 'AxhQ5TOS ] Ducitur a verbo wher, quo optimi

0.41 .v. 25. "AgroToávns] Locus eft in Pluto s. 244. ubi fcriptores pro xl.adtúsiy usuniur. Vid . Hcufierkifi Addenda ad
vid . Schol. asus , in quo veriu Etymolog. MS. apud l'alckenaer. Thom . Mag. p. vj. 6. Axox . et ve.

ANON.

Sic p. 46,

ANON

Vid . interpp

ANON .

AXON.

AXOX

επιθετον

AXOX .

v. 29. ANON.

ANON.

SCHLEUSXER .
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1

ANON .

ANON

ANON.

.

P : 262, 5,

ANON

ANON .

ANON
BE

ANON.
1 ANON

ON.

BB.

ANON.

BE.

P. 44. v . 5. 'Axuxidara ) Vid. Niad . P. 637. ibique Schol. P. 46. v. 27. nodei:] Çonf. Tzelz. ad Lycophr. 278. Lucian .
T. I. p. 633 , 65. Ariftoph . Eccleliaz. 2008.

P. 44. V: 11. 'Axuxenévn ] Vid. U. E. 364. ibique Schol, et P. 46. v . 29. 'Axornad) Vid. Erasmi adagia d . 5. 79. p. 117 .

Apollon. Rhod. III. 101. et 618 .
Abreſch . Lecit. Ariſtaenet. p . 96. Be.

P.44.V , 14. " Omngos] Locus eſt. Odyf . E. 129. ubi vid. P. 46. v . 32. áronti ] Vid. Demofth. p . 295 , 7. et Hem .

Barneſ. ANON .

ſterhuſ, ad Ariftoph. Plut . p . 27. b . BB.

P. 44. v. 22. 'Audalis ). Vid . Virgil. Aen . I. 720, eiusque P. 46. v . 39. ' Axóvstov] Conf. Schol. ad Nicandri Alexi

interpp. ANON ,

pharmm . 13.fq; anox.

P. 44. v . 24. "Aximus] Vid . Aeſchyl. Prometh . 550. ibique
P. 46. v. 51. 'AxóvT108] Extat 11. A. 496. ANON.

Scholiaſtes ſecundus. ANON , .

P. 46. v . 3. 'Axóguros] Vid . Il . N. 639. et Schol. Ariſtopha

P. 44. v. 31. 'Hpódotas wxováxys Stug ] Hodie vero forma Nubb. 44 .

dxrváxus etiam in Herodoti libris regnat , uu ,
TI ' 128.

P. 46. v. 10. 2s d'ore Páryms] Sunt verba Homeri I.

IX. 80. p.728, 65. IX . 107. p. 740, 96. Elrecie. Vid. Koen . Z. 506. et (. 263. ubi vid . Barnes. ANON.

ad Gregor. de Dialectis p . 416. cd . Schaefer. ] De ipfo voca. P. 46. 4. 12. Pro Aroud dragsńšas , fein asediovde , Il . Z. 507.

bulo conf. Relandi' diſſerui. 'miſcell. P. II . p. 111.

et O. 264. legitur δεσμόν απορρήξας θείει πεδίοιο κροαίνων.

Ρ. 44 , ν . 35. παρ' Ησιόδω έν έργοις και ημέραις] verf . 75ο.

ubi . . et Cleric.

mida Schola Canals etc.)Vid. Schol. Ariſtoph. Pac. fiz. interpp.47.6 Kandiuaxos]InterCallimachi Fragmenta eſt

P. 46. v. 13. úxostal , ai xgifad] nempe apud Cyprios. Vid.

P. 43. 'Axds ]

Heſychii p. 847. not. 8. el 9.

P. 23.

P. 44. V. 47. 'Holodos istoßones] Locus eſt' Egy. 435 . CCXXXVI. Conf. Stephani ind . Theſauri in v. exovós.

Locum Etymologi longe auctiorem e MS. delcriplit Valckenaer. Ρ . 47. ν. 32. ο 'Αττικός μέλλων, ακοντιώ] Omnino Conf .

in Animadverſt. ad Ammon. p: 102. extr. inox . et BB.
Phorii lexicon in v. Jegiw ( p . 67. Iq .).

P. 44. v. 51. 'Axixnya ) Vid . Aeſchyl. Prometh. 184. Verba P. 47. y . 42. Ta dreggnyuéva ] Codex bibliothecae Lugduno
"Ехтое dato govos extant Il. p . 75. Tq. Gloſſema aungcrigurou, Batavae habet cas habidas, corrupte pro ženidas. Vid. Hen
pro quo deiparos vel certe d'hoxripwrot logendum eſt, pertinet fterhuf. ad Thom . Mag. p . 26. extr.

ad nomen a'Meyervol , quod apud Homerum lequitur, et quod P. 47. V. 44. axiomar] Vid. Xenoph. Memorr. III. 23. 1 .

Scholiaftes interpretatur δυσχείρωτοι. ΑNON .

axlorto eſt ll . E. 448. ubi vid. Schol. De crali Dorica litera.

P. 44. v . 3. "Axuistofa1, Tò piwgaiver etc.] Vid. Euvaywyn rum į et 7 in žu diphthongum , vid . infra p . 517, 2 .

λέξεων χρησίμων , φuam Bekkerus inter Lexica Segueriana edidit
P. 47. v . 52. xpurnga Mioyor] Haec deſumta ſunt ex ll.

in Anecdotorum Graecorum Vol. I. p. 364. [q. et Scholia in r. 269. ANON

Platonem a Ruhnkenio edita p. 122. lg. st. Conf. Ruhnken. P. 47. v.5. 'Axpari Zeugw] Sunt ex Apollon, Rhod. II.

ad Timaci Lexic. Platon. p. 19.

721. ubi Cod. MS., apud Pierſonum Veriſimil. p . 208. dat zijn

P. 45. V, 12. My nay elc . ] Suni haec ex ll. x . 30+. ANON. agasi. Conf. IV. 1224. Sic Odyſ. 2. 253. et 299. Bogén avé
P. 45. v. 13. 'Axpex ] Vid. Sophocl. Oedip . Tyr. 1239. ' Verba ja exgali. Ante noivv vel excidit vel per negligentiam omillum

Ånd kugou axuns deſumta ſunt ex II . k . 173. ANON. fuit uxxan ZiQupov , ex Odyſl. B. 421. ubi vid. Schol. Anon.
P. 45. v . 20. ünlos axámas nag' 'Onýgw] In Homerico lıymno Ρ . 47. ν . 8. ' Ακράαντον , ατελείωτον , απλήρωτον] Glolia cum

in Solem v . 7. habemus jétrov a'xauarra .

gloſſemate petita eft ex ll . B. 138. et Schol. Conf. Apollon .

P. 45. v. 22. Tò mésov oñs vairias ſignificat dxueri apud Ari- Rhod, I. 469. et III . 691. ANON

ftoph. Ecclel. 725. fed. Tú megox Toũ xuygou in eiusdem Plut. 1'. 47. v . 17. ’Augaia etc.) Vid. Heſych. cum interpp: p. 200 .

456. ANON. Olgous uxus plus ſemel eſt apud Xenophontem . not . 27. ANON . Conf. quae in libro de Dialecto Macedonica et

Alexandrina dixi

Vid. Lexic. Xenoph. in v. druń.
P:

35.

P. 45. y. 27. 'Axpires d'ronlasto ] Vid . Schol. ad Il . s . P. 47. v . 18." Axşarpunis] Vid. Schol. Eurip. Alceſt. 1052. et

801. et Luçian. T. II . p . 321 , 45.

Bourdelót . ad Heliodor. Aelliiop. p. 40. item Thucyd. I. 52.

P. 45. v . 32. 'Odurosias ] Immo ¥. 19o . fq . ubi ipu et p. ,37, go .

eguros pro ény et éprémy legitur .

P. 48. v. 26. 'Axpéuwv] Vid. Apollon. Rhod. II. 1270. Ni.

Ρ. 45. ν . 37. ακμηνος είτoιo ] Legitur 11. Τ. 163. ακμηνοι και candri Theriac. 391. 891. Anthologia I. 20. 2. (in Brunckii Ana

ACOTO..apud Apollon . Rhod. IV . 1295. Anon.
lectis Vol. 1. p. 173. n. XX .) ANON.

P. 45. v . 13. ó de 'Agásragxos etc.) Conf . Schol. ad Odyſ. P. 48. v. 31. 'Aroadwvros] I. 1273. Conf. v. 520. eiusdem li.

bri, et III. 1192. item infra orgióeisp . 563, 6 .

P. 19 ) .

Ρ Καλλίμαχος

P. 45. v. 48. Kaarinaxos - Baasv ] Vid . Callimachi fragm . P. 48. v . 31. 'Angås etc.] Conf. Euſtath . p. 1220, 43 .
P. 48. v . 40. 'Axpious ) Vid . Schol. Euripid . Orell. 275.

'Axmovidas elle doctum patronymicum
zobus ibique notata.,ANON.Urani , oblervavit Schellenbergius ad Antimachi fragmenta p. ANON . Conf. Miſcellan . Obſervatt. Vol. l.p: 417. fq.

P. 48. v. 45. dxgaByristov) " Helych. habet axpo Bupatiseu .

Ρ. 45. ν. 57. Σπερχεια Euvni sisa ] Sunt verba Homeri Il. Verba Davins 'Axpiorras, ſunt Homeri 11. E. 319. Euripi.

dis locus eſt Suppl. 988. ANON .

01. 176. ANON .P. 45. v . 4. axémarov Tüp] Legitur Il. E. 4. AKON.
Ρ. 48. v. 47. ' 'Ακριτα , αδιαχώριστα , πολλά] Ηaec funt ex

P. 45. v . 5. "AxiNotis] Vid. Odyſ. K. 161. ibique Schol. et « ll . r. 412. et Schol. Anon.

Nicandri Thuriac. 32. ANON .

P. 48. v. 19. 'Aygıróuede — draxte] Petita haec ſunt ex !!

B. 246. et Schol. ANON .
P. 45. v . 7. ' Axoiens, &dyńs] Ita etiam Schol. ad Iliad . (.

91. Sed Plato in Cratylo T. 1. opp. p. 405. D. róx omoxéhev- P. 48. v . 3. 'Axgußus) Vid . Theocrit. Idyll . VIII. 93. Anon.

P. 48. v. 10. "Angofiva] Vid . Eurip . Phoeniff. 211. et Val

αν και ομόκριτιν , ακόλουθον και άκουτιν εκαλέσαμεν , μεταβάλ.
Nortes avri rov ö a femininum dxo.ris legitur Il. Z. 374. ANON. ckenaer, p. 76. b. Eurip . Iphig. Taur. 75. et Heraclid . 861. ibi

P. 46. v. 14. 'Axos] A Thebanis ita nominaritěv Egiv, que Barnef. Pro ſequenti xshoewy num xpitwr legendum ? anon.

auctor eſt Strattis apud Athenaeum p. 622. A. Conf. Valcke- Immo ex p . 418 , 9. et Etymologicis Pariſinis corrigendum elt

χρημάτων.
Vid . Bafi. commentat. palaeograph. ad Gregor, de

naer. epiſt. ad Roverum p. 76. ANON. Dialectis edit. Schaefer, p. 822.P. 46. v. 17. 'Axózastos ) Quae hic Etymologus tradidit , hau
Ρ. 48. ν. 19. "Αφλαστονfit ex Orione MS. cuius verba attulit Baftius, poft praefatio

Xww] Sunt verba Homeri II. 0 .

LIV. Conf. Schol.
P

717. ubi vid. Schol. Anon .
nem Schaeferi ad Gregorium de DialectisSophocl. Aiac. 1118. (1118.) et Hemſterhuſ. ad Ariftoph . Plut. P. 48. y. 24. 'Axpor ó2016. õgeco.v} Sunt ex Il. E. 523. ubi

conf. Schol. · ANON .

1050 .
P. 46, v.. 20. Anónouaos] Platonis de huius nominis origine P. 48. v. 28. 'Axpóxomoc zýixes] Vid. Iliad. A. 533. ibique

Conf. Duport. ad Schol.
opinionem attuli ad p . 45, 7. in croitys. Ρ . 49. ν. 34. 'Ακρoμίλη , επιγουνατισμός ] Pro επιγονατισμός

Theophrafti characteres'p . 338. anon.P.46. v. 22. Aj équoav] Legitur II. A. 459. et ſaepius. Anon. ( In aliis editionibus legitur treyourationór, quod aperte mendo

P. 46. v. 25. Eugcnions Hippolyt. V. 821.ubivid. Valcke: lum eft, utpore in diverlo cafu poſitum ab exgonian , pro qua
naer. Legendum enim h. 1. eft apuros Bosco ConfoAlberti iam Sylburgius recte iudicavit legendum efle 'Axporunm) repolue.

Vid. etiam Milcellan . Oblervatt.

ad Hefych. p . 18. not. 12. B2.

rirm επιγουνατός μύλων. Ηefychio ακρομύλη et ή γουνις μύλων,

Vol . I. p . 417 ..

ή μύλος αυτός. CHLBUANBA .

Z z

ANON .

ANON ,

AXON.

ANON.

RE.

73,

BE.

ANON. et BE.

ANON.

ETYMOL
OG

. T. II.
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.

21 . ANON .

ST.

AXON.

ANON . BB.

ANON .

ANON .

ANON .

ST .

.

ANON.

P. 49. v. 36. ág%8901 Xpiga'y adime tsywv] Sylburgius edi- quam Eauxus alias · dicitur'nomeni montis fuille. Vid. Geopo.

derat ésjov. · Sed in notis monuit, ſuperiores editiones babere nica II . 6. 11 . et ibi interpretes T. I. edit. Niclaf. p . gt. it.

igyww , ct Xeigwv delendum putavit. 'Quicunque vero novorit, Schol. ad liad. N. 12. ' et Nonni Dionyfiaca lib . XII . p. 374,

quid fit äşkeo 16 xregião adirwy in foro Artico , égyov potius ex

punget , inquit Ruhnkenius ad Timaei Lexic. Platon. p. 20. a. P. 50. v . 33. Aldßaorgov) Vid. Ariftoph . Acharnn . 2013.

Certe minus placet , quod anos . voluit , ut, coinmate polt ibique Schol. et Lyſiſtrat. 946. ANON.
adixwv polito, ésywv legatur. Sed praeferenduni videtur Xeigur P. 51 , v. 41. 'Anaswv et sigws ab anonymo Grammatico Ms
aidiwy , ä égyww, quae

eſt coniectura Schaeferi ad L.Bos Ellipf. nacenſi ita diſtinguuntur: Eigar négerai o 8%wv, xa) = possono
Graec. p . 528 . Malim tamen üyovv šgywř. Scholia in Plaio- μειος μή έχειν · αλαζών δε , ο μη έχων και προσποιούμενος έχει..

nem a Ruhnkenio edita p . 70.ubi exgomeigistofa , explicati W. Et iisdem verbisGrammaticus Heidelbergenfis. ch.

πυκτεύειν , ή παγκρατιάζειν προς έτερον άνευ συμπλοκής , η ολως , P.51 v.48.AABXn] Lëgendum eft'A2214. Vid. Difei, ad

axpans rois Xogol met allow yomvaseg901, quibus iisdem verbis Ariftoph, Aves v 1701, et pluribus locis . Asos .

Suidas ad interpretandum utiur, nihil hic iuvant. Ρ. 5ι . ν. 5ο, αλαλάζω , και αλάλαγμα και αλαλητος ] Vid.

P...49.4. 42. 'Axpuva] Legendum videtur exzuvor ; cum He- Il.A. 436. ibique Schol. et Schol. Sophocl. Antig . 133. (127.!
Frchius liabeat άκρώνια , αθροίσματα . Nam o'xqwvia apud de

Ichyl. Eumenid . 188. ab hoc loco alienum videtur. Sed vid. in- P. 51. v . 55. "Alalxwx] Schol. Apollon. Rhod. IF. 87

leipp. Hefy chii T. I. p . 208. not. 20. 21 . habet: 'Αλάλκειν , εκβάλλειν. Conf. Nicandri Theriac. 312

P. 49. v. 43. ’Axzßorichuevo Medium ſaepe legitur apud eos.
Xenophontem . Vid. Lexic. Xenophont. Vol. I. p. 11t. Activum P. 51. y. 8. 'Alaxoprints ' Ouveo] Vid . Il. A. 8. et E.

sixpoisón.se in Anthologia III. 15. 3. (in Brunckii Analecit. Vol. 111. 908. et ad utrumque locum Schol. ANON . Conf. Miſcellan. Os

P : 293. epigr. DCLXVII.) ’Axgoşoaropol etiam apud Platonem lervatt. Vol. II . p . 289. ŠT .

lib . 7. de legib . T. lll. opp, p . 80+. Ç . , anox. P. 51. v , 17. lv ' 'Alaixopevais mólei' tis Borarlas] Coo!

P. 49. v. 2. ' Olongos - dwtris] Vid . Il . K. 159. ibique Schol. Schol. Sophocl. Oedip. Tyr. 20. ANON. Vid . Valckender, ad

Conf. infra p : 107, 17 . Eurip . Phoenn. p . 627. b.

P. 49. v. 4. 'Axgow axzoãofar] Vid. Plato in Menexeno Ρ . 51 ν. 19. ή η από Αλαλκομενηΐου τραφείσα Βοιωτού ) Heer

T. ll . opp . p . 235. A. B. et p. 256. B. Ariſtoph. Avv. 1228. manca et vitiola e Schol ad ll. . 8. ita ſupplenda et comes
Ecclef. 91. Lyfſtr. 503. ibique Bergler collato verſu 527. ANON . da funt: ή από του Αλαλκομενίου όρους της Αττικής.

P. 49. v . 9. Ammosféuns) Locus eſt p. 324, 21. παρα 'Αλαλκομένει τραφείσα τω Βοιωτώ. Ακολ .

P. 49. v. 10. évu Tiwws vixpwrugrasuévor] Baftius in Addendis Ρ . 51. V. 20. αλάλημαι W] Verba haec deſumta fuat a

ad Gregor. de Dialectis p . 930. Iq. edit. Schaefer. recte putat · II , Y : 74. ANON.

reponendum effe ενεργητικού ηκρωτηριακότες. ΒΕ . P. 51. v . 32. 'Aaaa úpievos legitur Odyſ. N. 333. Sed as

P. 49. v. 11. 'Axpoxedaiviówr] Vid. 11. 0. 249. ibique Schol. Xúmeros 11. E. 24. et ſaepius. Axon.
P. 51. v. 39. oŭdé mol αλαλύκτημαι] Sunt verba Homer :

P. 49. v. 15. ’Axtu , 'Artıxú ] Vid . Hellad . Chreftomaib . Il. K. 93. 94. ANON.

p . 20. et Tzetzes ad Lycophr: 111. P.51.v. 46. 'Attimq domosioshw ] Vid. Fiſcher. Animadrez

P. 49. v. 19. Sørei eis Tó ag ror ] nempe in Anuvens , p . ad Welleri Grammat. Graec. Spec. Il . p . 306.

241 , 2 . P. 52. v. 54. axéxmavos ] Vid. fupra p . 42 , 46. et p. 62 , 6.

ibid. ó aiyanos añs Jadooons) Conf. Schol. Sophocl. Aiac.
406. ANON . Mox pro παρα το άγω το κλάνω, legendum eft P. 52. v. 7. 'Ourpos 'Odustrias T) verf. 229.

maga' ròóyw to mauw , quemadmodum exhibet Codex Taurinen. P. 52 .v, 10. Oud Raostonimy size] Haec extant II. N. 12.

fis CXXXIX . ad Oppiani Halieut . I. 365. ubi vid. Schol. et Odyſl. © , 285. Sic Schol, ad Odyr. I. 50

Ρ . 49. ν . 22. 'Ακτίς του ηλίου] Vid. Sophocl. Αntig. 100. αλαωτων interpretatur τύφλωσίν , στέρησιν οφθαλμών
Eurip. Rheſ. 992. P. 52. v 18. 'Alanástos] Schol ad liad . E. 166. stars

Ρ. 49. V. 27. άκτιον τον Πάνα Θεόκριτος ] Idyll. V. 14. Vid. ζοντα : κενούντα , πόσθούντα , φθείρονται κυρίως δε κενσύντο

Valckenaer . epiſt. ad Röverum , praefixa Urfini Virgilio illuſtra- Διο και Αθηναίοι τα κενώματα λάπαθα καλούσιν.

10 , p . 28. "Artros dicitur etiam Apollo , apud Apollon. Rhod . P. 52. v. 33. maßé991) Legendum eſt { atista es

1. 403. ad quem locum vid. Schol. Harpocratione et Suida.

P. 49. v . 32. 'Axrwgeiv] Immo ’Axtuiwpair. ANON. P. 52. v . 37. durpórwy dlaprógwr} Conf. Aeſchyl. Perf. 354.

P. 49. v . 34. 'AxtaiVw etc. ] Scholia in Platonem a Ruhnke

πιο edita p . 225. 'Ακταίνειν , γαυριάν , ατάκτως πηδάν , ή με Ρ. 52. V. 46. 'Αλαστήσας , denoma noas] Ita etian Schel.

τεωρίζειν , ή δομών , ή εξάττειν , από του εξαίειν, και ισχύειν. ad Il. M. 163. Compofitum {rchasrúsas habet Apollon . Akol

Ρ . 5ο . ν. 36. αφ' ου το κουφίζω παρα Αισχύλο. Εξ ου ακ- 11. 569. et 557. ANON . Conf. Miſcellan . Obſervati. Vol u .

sairw ] Ruhnkenius ad Timaei lexic. Platon. p . 21. a . legi iubet P. 291.
αφ' ου ανταίνω , το κουφίζω, παρα Αισχύλο. ΒΕ . Locus Ae . P. 52 , v . 48. révos Txarrov] Extat Il. 12 105. ubi Scho .

Schyli eſt Eumenid, 36. ubivid. Schol. explicat ανεπίληστον , χαλεπόν. (In ärasta Ta' xoxa Porforar

P. 50. v . 39. 'Axráśww] Verba axtaiseur et extáser non niſi ad Eurip. Med . p . 44. b. ra delet. Bi.) Sed aasta su

forma differre ab axtaivar , oftendit Ruhnkenius l. I. P 21. b . habet Aeſchylus Perf. 995 ubi vid . Schol. Verla λατο δ'

P. 50. v. 42. *AxTw8. os šv narnis Meroctiou] Vid. Iliad . A. šyxos leguntur Il . E. 745. Apud Callimachum Hymn. in larze .

784. et II. 14 . Pallad. v. 87. TÉXVOVäraste; quod Schot, interpretatur awesi

Ρ . 5ο. ν. 47. Του δ' εξελκομένοιο όγκοι] Et verfus Ηο- ληστα υπομείνας. ΑNON.

inericus ex ll . A. 214 . P. 53. v. 56. arabw ] Apud Eurip. Iphig. Taur. 284. eli aa

Ρ. 5ο, ν . 48. φασι τον πατέρα του "Ακτορος Αζέ.] 11. Β . 513. νίαις άλαίνων. ANON.

mentio fit "Axtogos 'Assíðao , h . e. 'Açíus naudos, interprete P. 53. v. 4. ' Alaios, ó 'Arorawy etc.] VH. Barnef. ad Enrim.

Scholiafia. ANON. Vid Bachel de Meziriac ad Ovid . Epiſtt. Iphig. Taur . 1452. anos . Conf. Lürfen. de Apolline et cogno

T. I P: 39.
minib. eius S. 10,

P. 50.v. 52. Kaarinaxos] Locus eſt Hymn. in Apoll. v. 53. P. 53. v. 11. 'Alymous) Vid. Ariftoph . - Thesmoph. 151. ic

mbi Scholiaſtes: 2901 yovo .. xulos yag rò xunma. ANON, que
Schol. ANON.

P. 50. v. 1. "Arvãou , Buranov apovinny etc. Vid. Nicandri P.53. v. 12. 'Aldaivery] Vid. Nicandri Alexipharmm . 463.

Alexipharm . 261. (53.) et Schol. Theocrit. ad löyll. V. 94. Anon. (58.) ANON.

P. 50. v. 10. " Axtris 1900's Toy -x81975] Sic IL . P. 53. v . 14. áldósxovros antov ] Sunt verba Homeri Il. ¥.

' 630. ...Cirou isgoù vsehv . ubi vid . Schol.' ANON . 599 . Sed " Apollonius Rhod. III 414. habet HiTaAdh-xas
P. 50. v . 12. Kaarinax -s) Hymn. in Apoll. v . 52. 53. Anon. οδόντας. ΑNON.

Vid . paulo fuperius ad p . 50, 52 , P. 53. v. 20. 'Aadrios, Aados , etc.) Vid. Bockarsi Pha

P. 50. v. 22. yapmaxudo,] Vid. Meurſii Attic. Lecli. I. 4. leg p: 748. ANON,
ALMELOV . 'P. '53, v . 23. 'Aléa , aj feguasia ] Vid. Ariftoph. Ecclef 55 %

P. 50. r. 26. 'Axwxx ] Vid. Iliad . E. 16. ubi a Scholiafta ex- ANON.

plicatur ή επιδοματίς . ΑλON. P. 53, v. 34. d learvójetor) Vid. Arißoph. E ciel . 536. Ano

P. 50. v. 29. Egwxn ] Legendum eſt Eauxm, quod non P. 53. v . 37. 'Adez91] Fort. dnevesta , 4x0X.
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P. 63. v : 41. ' Answga] Confc Schol: ad 11. M. 57. et O. 553. theym , Septem'ad Thebas et Perfas continente. Formula prü

Et infra p . 55 , 43.
dă utitur Ariſtoph Lyliltr. 198. ubi Berglerus conſulendus eft.

P. 53. v . 47. daita dahéyuvor] Sunt verba Odyſf. N. 23. Oů dãy legitur apud Theocrit. Idyli. IV . 27. Conf_Sin
Et ofte uhrrisw , II. A. 180. In illo tamen loco editur xal foni Chronicon p . 715. ANON . Vid . l'alckenaer. ad Eurip.

dait ' aréyuvor. Axos . iboeniſſ. p. 439. a. Pro Prúda ſeribe çeù dã , ut legitur
P. 53 v . 50. 'Aveyron's Kalenýs] Vid. Iliad . A. 99. ibi- apud Eurip. Phoenn. 1304 , Pro al diav legendum puto nar'

que Schol. et ſaepius. Axon .
idiay. . Pro feudo ous lcribe feu dā otro Omnino haec Elymolo

P. 53, y: 1. Oi ! dheyetyol ardges] Ex ll , K. 402. corrigen- gici (cuius auctor , ni fallor, ob oculos habuit locum Aeſchyli
dum eft ardedor. Etiam Scholiaftae ad eum locum verba , ciyn Promeili, 570.) verba funt ſatis intricata , videturque in utroque,

Razéxostes, multum praetulerim verbis Etymologi, dayeiv nap- ubi extat ahevesa , legendum eſſe alevida, et pro 'Aziou (cri

éfortes. ANON. Confer etiam Iliad . P. 76. SCHLEUSNER. Vid . bendum "Aleve , ut hic fit verborum iſtorum fenfus : ' Alruédo

Miſcellan, Obſervatt. Vol. II . p . 292. st. dici una voce pro úrove då , nempe dā Dorico pro vulgari ya
P. 54. v . 4. Oi du roi arer) Haec petita ſunt ex Il . x. Sic dicitur Qrida una voce pro pɛü Yi. Caeterum 'Aaevoda

Conf. ¥. 420.
tayquam diverſa, lectio proſtai in Scholiis ad seſchyl. I. l . ubi

P. 54. v. 25. 'Ahew ] Vid. Porphyr. ad Il . 1. 192.
vulgatur c'heu'n dã. Scribi certe debebat äãeu dá , aut üheu

P. 54. V. 24. 'AlexTogIs] Vid . Kelandi Diſſertt. miſcell. P. II. dä , ah cerra , precor , avertas.

p . 116. ANON. P. 55. v. 16. 'Hcíodos év "Espois xal huégaus} verſ. 760.

Ρ . 54. v . 25. αλεκτρυόνα έλεγον την ζήλειαν όρνιν ] Vid . P. 55. v . 20. årúaro xnga mé arvav] Leguntur haec liad. E.

Schol. Ariftoph. Nubb. 663. 462. et pluribus locis. Sequentia, d'htuato novávy oparon , ex
P. 54. v. 27. , 'Aéntagos , d'yúvms) Legendum eſt 'Adextgos. tant ( dyſl. P. 67. ANON.

Vid . Eurip. Iphig. Taur. 811. ibique Barnef. Axox . P. 55. v. 28. Olaww] Oddzsvos legitur in MS . regio Parif.
P. 54. y . 32. 'Heiodo , EUXNK Triga ] Verba Heſiodi legun- apud Koenium in praefat. ad Gregoriun de Dialectis p. XVIIL

tur in " Egy. v . 464 . edit. Schaefer . et in Codice 2.630.

P. 54. v. 40. avšiQ wros lexicis addi iubet Schaefer. ad Gre- P. 55. v. 37. 'Eaága) Vid . Schol, Apollon. Rhod . I. 761 .
gor. de Dialectis. p . 916. ima . Sed Philemo habet qužiowyos,

quo et ipfo lexica carent.
Pro λυσίμαχος idem Philemo exhibet P.55. v .42. 'Answgri] Vid. Apollon. Rhod. I. 694. Ariftoph.

Avoimanos. Conf. Bafi. append. ad epiſt, crit. p . 7. BB. In edi. Velpp. 613. et ſupra p. 63, 41 .
to Philemonis lexico locus eſt P. 8 ... P. 55. v . 51. 'áreiparos] Legitur 11. ¥. 170. et aina , quod

P. 54. v. 49; Pro Aoxopepous reponendum eſt.xw.cduBorse v . 53. fequitur, apud Thucyd . 1. 6. p . 7 , 18. Axon .
Vid . Callimachi Fragmm . p. 450, ét interpretés... ANON . P. 55. y. 6. aruana.cńs] Vid. fupra p . 20, 20 .

Ρ . 5, ν . 57. 'Αλετρίβανον] Legendum eft 'Αλετρίβανος , ge- P. 56 v . 13. vion, Ns] w's só habet Phileino. Idem tv ante

nere maſculino. Vid. Schol. Ariftoph. Pac. 258. Hellad. Chre- ardel, et xe? cum ſequentibus omittit. Be.
fomath . p . 14. et Stephani Thel. 1. III. p. 1330. XUL . et anos. P. 56. v . 17. 'Anetcov sidos notagiou ] Vid. Schol. et Bar .

P. 64. v. 4. .Opralys — xaneis ] En verlus 1095. lib . IV . neſ. ad Iliad. A. 773. Ab arus , quam notationem Etymologus
v. Ορφναίος

Argonauticorum Apollonii, unde de vera lectione vocis xahins fine improbat, derivat hoc nomen Pollux VI . 97. Conf. inira p . 467,
controverſia erudíri potuit Sylburgius. PERGER . » Καλίας dicit 33. κ.σούβιον. ΑNON.

„Sylburgius le reftituille , cum antea line fenfu et luxato metro , P. 56. v. 30. Tov poèv yag áres] Operarum vitio ita legitur,

„ legeretur valsīv. Coniecit id optime vir eruditiffimus. Eft lo- pro to neer gar árs.
cus enim Apollon. Rhod. IV . -1095. ubi in editis : tamen og- P. 56. v. 38. letoms. Kéxditar] Sunti verba lliad . A. 750.

xanin. : Quod vero Etymologus fcribit, quafi Nycteus fq. ubi tamen legitur XX2MTQ .. Angiolov memoratur etiam Il. B.

,,haec mala bliae Antiopae inlulerit , fallum videtur. Narrat, haec 617. ANON. Cont. Polii, ad Euflath. T. II. p. 646. ST.

,, Apolloniusde Echero eiusque filia Metope. Idem faciunt Schol. Ρ. 56. ν. 42. φάτο ateityv] Leguntur haec ll. r . 28. ubi

Hom . ad Odyſ . e . 84. et Euſtathius, aliique plures , inter vid . Schol.

, quos numerandus Heſychius, qui in "Exetos hunc memoratum P. 56. v . 51. 'Aamtida Legendum eſſe 'Aanriádai , duduuu

,, Apollonii locum reſpexit. Quae autem Antiopae acciderunt, notatum eſt ad Callimachi Fragm . CIV. Axon.

,, longe alia ſunt, referuntur tamen ab eodem Apollonio Il . 1090. P. 56. v . 53. AyoTetwr] Legendum elle Anteúww , clarum

, ubi plura Schol. Vid. quoque Suid. in ’Avrobam , , ubi leve eſt ex Cononis Narrat. 26.ó d 'Intórys a' W plenos rixei paie

,,mendum tolle , ſcribendo sidè yevro pro ó de yervą Adde δα, εκ του πράγματος 'Αλήτην καλέσας. SCHLEUSNER.

,, Malalam p . 55. Hyginum fab . 7. et'8.“ ANONYMUS in Milcel Ρ . 56. ν. 8. του Μαλεώτου του Τυρρηνίου ) Ηinc etiam apud

jan. Oblesvatr. Vol ll. p. 121. Conf. Barneſ. ad Odyſl. E. 84.' Heſychium in v . aiusa legendum efle ry Mahewtou qou Tug
In loco Apollonii ex editis ſcribenduni osorain = xahiy . gnviou, pro Tamadeoutugárvou , oſtendit.Alberti. Conf. Valef.

Pro długousa legendum videatur arousa . Sed vid. Schol. emendatt. IV. 11 .

ad Odyſ . H. 104. et Biſet. ad Ariftoph. Lyſiſtr. 614. Ad rem Ρ. 57. ν. 18. 'Αλείατα äzeuge] Vid . Schol. ad Odylf. r .

vid . Barneſ. ad Odyl. 0. 308. 108. cum notis Barneſi. ANON .

P 55. v. 8. Ansvada) Non huc pertinet locus Theocriti P. 57. v. 20. OÙ XEV ' Incados I ] verſ. 125. 267. Axon.

idyll. XVI. 31. ubi ?Ansta mentio fit. Ason. Quae auctor hic P. 57. v . 24. 'HToo daro] Verba extant Iliad . 2 , 201 ,

de vocab. 'Adevuda ſcribit, ex Schol. ad Aeſchyl. Promeih . 570. ubi vid . Schol.

hauſta funt , ad quem locum 1. C. de Pauw haec commentatur: Ρ . 57. ν. 26. επαρθέντα τον Βελλεροφόντην etc.] Vid . Tzetz ,

Pro adou w dã , averlas o Terra, quod nunc in libris noſtris ad Lycophr. v, 17.
, conſtanter obtinet , olim in quibusdam fuit ansv' = dă , aver- Ρ . 57. V. 10. το έν Κολοφώνι – ιδρυμένη ] Legendum videv . v ] ..

las hei terra . Et ita invenit Etymologici M. auctor. Nam tur δια το εν Κολ. ίδρυμένην. ANON.

„ perperam ſine dubio pro ahevå dä apud eum ſcribitur areváda : P. 57. v. 43. "Alyxtov, axarahavoror] Vid. Schol, ad Iliad .

mifta quippe copulari non poſſunt. Osuda fimiliter ibi mutan- B. 452. et Rutgerſii varr. lectt. p . 11.
dum in fü da . pam fruſtra etiam nectuntur ea . Ut hoc P. 57. y. 51. 'Aanges] De origine nominis angela conf.

,, olviter addam , pro dāv dépous! * ad díav , ſcribendum quoque Plaio in Cratylo T. I. opp. p: 421. B.

, illic 0. 1. % . dajay. Aiav nihili eſt ; et ut dãy pro pär , itą Ρ . 57. V. 57. Πάντας a' chuava ) Sumta ſunt ex Il. 2. 76 .

Ο δαίαν στο γαίαν. 'Αλέου δα praeterea mutandum in άλεν ώ υhi Schol. interpretatur συναθροισθήναι συγκλεισθήναι , fed ad

„ pă , to ti etc.; Sic fanus eſt Etymologi locus. “ Optime E. 823. a'$7ouofijval , quotpapīvas, ut Etymologus. ANON.

quoad plurima. Corrigenda igitur Etymologi fcriptura ex mente P. 57. 4. 6. ' Aafalvw] ' Vid . Schol. Nicandr. ad Theriaca p.

V. D. et edendum v. 8. et 10. õasu a dá pro vulgato 'Adeváda. 24. AXON.

Pro prúda , v. 8. et 9. Qrü 87. Pro díay denique v. 9. daiar. P. 57. v. 9. "Alfero] Conf. Schol. ad Iliad . E. 417. ANON .

In eo vero peccat V. Cl. quod v . 10. pro ancou dă legere areu P. 57. v . 12. 'Aa9crãris] Legendum videtur 'Algaia ' ris, Sic

di velit. Nam aléou dã ex Etymologi mente vocum antece- Geoponic. VII. 23. 'A2.galas gisás. ANON .

dentium explicatio eft, quae pariter, ut praecedens Qsü rn , vo- P. 57. v. 16. Auxób zwr] Locus eſt verí. 351 .

cibus ex communi dialecto peutis proponi debebat. Lege igitur; P. 58. v . 23. páxnv drastov šxer] lliad. E. 57; ubi tamen

vel αλεύου γη, vel αλείουήγή τουδά (feil . in άλευ α δα ) eft έχoυσι. Sic 11. Β. 797:πόλεμος αλίαστος
Scholiaftes ad

ave ? 703 nemévou . Obiter adhuc obſervo , 'lcripturam iacu' priorem locum explicat vocabulo událeinto' , ad alterum verbis

w dā etiain obtinere in MS. Guelpherbytano , Aeſchyli Prome- ανέκκλιτος , πολύ... Quae fequuntur , όμαδος { 76x4r , deluntat

» rain

ANON .

KUL.

BB.

-

ANON.

ANON .

ANON.

7

AXON .

V.

Z z 2
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ST .

extr . ANOX ,

SCHLEVSNER.

BE.

:

AXOX.

ANON.

€

lunt ex II. M. 471. Conf. Nicandri Theriac. 784. Verba dvipi Euſtathium ad Iliad.i8. p . 519. SCHLEUSNEA . Idem dixit Polize .

Suncoons leguntur l. 8. 96. ubi Schol. araceto, ayt? Toù ad Euſtath. T. III. p . 1118.
οιΐστατο . Conf. Schol. Apollon. Rhod , l. 1326. II. 651. Schol. P. 58. v . 5. 'Anomous, dimos rús 'Artimus] Vid. Schol. Ari

Eurip. Oreſt. 1479: ANON. ſtoph. Avv. 496. ANON.
P. 68. v. 30. Verba ärevato viu nodavv] In Hefiodi Egy. P. 58. v. 9. Kal Kuragicogevra švaror] Eft verſus Home

535. quem locum in mente habuiffe videtur Etymologus, legitur 1. B. 593. ANON,

arsvojenou viţa acuxur. Infra p . 549 , 20. vitiole elt viça Revo P. 58. v. 10. Adopusýeyta] Vid..Schol. ad Il. Q. 190. Coai.

5ον αλευόμενοι. ΑNON.
Schol. Apollon , Rhod. I. 913. ANON.

P. 58. v . 31. Karriuaxos feod? Vid. Callimachi fragmm . Ρ. 58. ν. 13. Αριστοφάνης Νεφέλαις] verf. 32.

p . 501. ubi Erneſii ex Helladio docuit, loco 9801legendum eſſe P. 58. v. 20. 'Ainda'sgas) Vid . Schol. Ariſtoph. Rann. gm

1806, iuvenes. Conf. Meurf. ad Helladii Chreliomath . p. 52. Pro ou yxAsiefa.. quod paulo poft fequitur, legendum elle spese

Nicolai animadvertii Pierfonus ad Moerid . p . 52. a. Arox . et es
P. 58. v . 35. 'Anlagros, sinókıs ] Vid . Iliad. B. 503. ANON. P. 58. v. 22. ouynhelesfa ] Levis hic macula eluenda e

Pro ori cenſeo oiuvel legendum elle . Videtur Etymologus 'Aliag- ſcribendo ourxuaiso9a . SCHLEUSNER.

τον putale nomen compofitum_εκ των ελιέων και του άρτου. P. 59. v. 34. 'H g'aroon Mevédas) Eft verſus Homeri I ' .

quae,
ſunt

nugae et quisquiliae Etymologorum . Pro fequentibus, E. 725. e quo h . 1. fcribendum eli Mevsiaq. Axos . qui iders e )
υπό 'Αλεξάνδρου, Ilegendum eft υπο Αλιάρτου , του Θερσάνδρου, Fnem huius articuli haec adfcripfit : Ulima videntur eſe tas

vel viou Ozgoárdgou. Vide Stophanum Byz. in h . v , et , qui eum „ poſita.

exfcripfit, Euliathium ad Iliad . B. 503. p . 268 , 27. Scriptum Ρ . 59. ν. 40. 'Αλιππα άλειμμα ] Sic όππατα pro όμματα

enim fortafle fuerat per coinpendium an. vel alio fimili modo. Aeoles dicunt. Vid. Koen. ad Gregor. de Dialectis p. 273. 2
Vid . Polit . ad Euftach. T. II. p 541. et 642 .

( p . 581. edit. Schaefer.) ANON. et Be.

P. 58. v . 39. ' Aurades Ahortes) Sed Odyn. A. 36t . venti P. 59.v. 42. Aniringa] Legendum elle arinaza docuit sa

Secundi vocantur dhaies , h. e . berti ad Heſych. T. I. p . 234. not. 16. BE .οι εν τη θαλάσση πνέοντες,
Monuit etiam lor .

auctore Seholiaſta. Anon. Conf. Lobeck. ad Sophocl. Aiac. p. Lege 'Aastapa , aúxumgar, Schol. Sophocl. Electr452 . cu
568 .

quo vox delumta eft. Conf. Suid . et Phavorin. SCHLETSNER.

P. 58. v. 41. 'Aroßartas] Conf. Schol. Ariſtoph . Rann . 188. P. 59 v. 43. 'Alinhou reixa fein] Sunt verba Homeri V. M.
et 196. ANON, 26. e quo loco pro rrixn fcribi reixeta debet.

Melius quoque

Ρ . 58. ν. 48. Αλικάκκαβα: ο του λωτού καρπός.] Ηefychius : Scholiaftes τη θαλάσση επιπλέοντα (cripfit quarm Ειymologus τη
Αλικάκκαβα : ο του λωτού καρπός , και πόας είδος. Codex He- θαλάσση, πλέοντα:

ſychii Marcianus , tefte Schow , habet 'Anxxáxaßa Fallitur He P. 59. v. 45. 'Alínedor] Vid. interpp. Moeridis p. 52.

lychius. 'Aa xuxxaßa non eft róas vidos, fed áruxcxxaßor , de P. 59. v. 48. Ai név 8193 ] Verlus eft ex ll . B. ge . Coaí

quo vide H. Steph. Thel. Ind . Heſychius: Retrov. zö'air Euſtath . p . 179, 19. edit. Rom .

xaxxaſov. Glofiae iatricaeMSS. apud Albertium : 'Alexaxaßor . P. 59. v. 55. Verba eguei navodi quomodo intelligenda lin !.

MA!orcónyu. Diofcoridis Halicaccabum ( IV. 72.) Sprengelio Hiſt. non fatis perſpicio . Poffunt nova interpretamenta adverbü és

zei berbar.p . 162. eſt Phyſalis Alkekengi. Conf. Salmafius de putari,modo commate diſtinguantur , ut fignificent ſufficie, do
Homonymis Hyl. iatr. p. 66. De altera explicatione vocis adin fine. Pro praecedentibus xal raga emin ada sivar, legendum te
xaxxaßa per verba, o Toù Awroự naprès, 'bene ſcriplit Salma. dejur word die rò raga ... sivas. etiam idco, ( nempe dusui
fius in Solin. p. 732. „ Fructum loti ſic vocarunt Graeci a fimili- Tai,, aſpiratur) quia defcendit a nomine árs.
,, tudine acinorum rubentium , quae in herba veſicaria appellata P. 59. v. 4. Scos $ alitupa . Ostmas] Sunt verba Homeri

nalcuntur. Graeci 'Alexáxuaßor dixere , et elt genus Cityconi
. Il . 2. 586. Sequens "Ancreíain Alor siv mutandum eft. 'A's

Hi acini cerala colore et forma referunt. Hinc Loton arborem rýmw legitur 11. 12. 157. ANON .
recentiores Graeci 'Αλικακκαβίαν , vel corruptius ανακακκαβέαν P. 59. v . 7. 'Os aé Tey 'Haíodos) " Egy. v. 33o. ubi edi

» nuncuparunt. Inde in eorum Lexicishaec mihi lecta: Awrós: habent dopadiys pro atsadia. Ancsçaivo habet idem Hefiodu:

wopisi Awrós i avaxaxxaßeia.Haec ultima de arbore lunt " Eşy . 241. ' Adirgia, amagria, eſt ex Schol. Ariſtoph . ad Acharac.

„ accipienda , quae fructum habet fimilem balicaccabi f . velicariae 907. ANON .

„ acinis coccineis.“ Halicaccaba eſt loti fructus, el , ut videtur, P. 59. v. 13. 'Arianagrov) Vid . l'alckenaer. ad Eranian
caccabon elt nymphaeae f. loci Aegyptiae nomen . „ Herbarium Philonem , Ammonio adiectum , p . 158.
,, vetns, quod fub Apuleii nomine vulgatur, nymphaeam a qui P. 59. v . 15. Aditzúrou] Vid ! Theocrit. Idyll. 1. 45.

, busdam lotometram vocari adnotat : Nymphaea Graece caca. P. 59 v. 17. Edge Prós toy ahorgóv} Sunt verba Theocriti

s , bonilotometram , rhopalon : ita prorfus fcribendum ex anti- Idyll. X.27:Conf. Apollon. Rhod . II.215. Homer. ll . e. 56..
„ quillimo codice, qui habet lothonieiram ." Salmafius in Solin. ¥. 595. Odyſ. E. 182. et Schol. ad hos locos,

P: 687. F. De vocabulo caccabon tacent Latini Lexicographi, P. 69. v. 20. 'Alitýuwr] Vid. Apollon . Rhod, IV . 1057. cum

Faber , Gesnerus, Forcellinus. Schneiderus in Lexico luo voca- gloffa interlineari . Verba ούτ’ άσκοπος ούτ' αλιτήμων extant Ι .
bula αλικάκκαβα et αλικάκκαβον prorfus omifit. Iterum Salma N. 157. et 186 .

fius de Homon. Hyl . ialr . p. 67 . „ Hodieque lotus arbor a P. 59. v . 23 Anitágios] Vid . Thucyd . 1. 126. p. 82 , 95

Graecis vulgaribus vocatur cacavia.

„fimiles funt ceralis, Graeci idem vulgares Xamarxéşase vocant.

Acinos halicaccabi, quia ibique notata . Anon. Conf . Scholia in Platonem a Ruhnken.o

edita P.
166. et 235 .

Neophytus : Φυσαλλίς : οι δε στρύχνον , οι δε αλικάκκαβον, P. 60. v . 59. xarü zov ... pódemor] De explenda lacusa

„,'Pwpaño!Bistixanis, xoivas Zauaixerasov, ahor rüs taas vid. Sylburg. ad h. 1 .
„ mugas afos. Fructum loti , quem adomáxuaBov etiam Graeci Ρ. 6ο . * 41 , 'Aλιτηρία Δημήτης ούτως ώνόμασα» ) Cool

vocarunt, ceralis fimilem elle tradunt veteres iuxta ac recentes. Scho !. Ariſtoph. Equiti. 443.
De loto enim intelligenda, quae lcribit Leo Africanus cap. de P. 60. v . 47. "Anaye pixada) Sunt verba Ariftopkaris

Zarfa : Sunt et ibidem fpinofae multae arbores, fructu mi Nubb . 32. ANON .

quam ceraſi, fapore fere zizyphorum , Arabes vocant P 60. v. 49. Oudi udiwre Béžos] Haec delumta lunt a B.
rabich . “

n . 737. ubi tamen adiwos fcribitur, ut apud Apollon. Rhod. ll.

Ρ. 58. ν. 5ι. Καλλιμάχω aivoutes] Vid . Callimachi Frag. Schol. ad Odydi. E. 101.21. et 1755, De fequenti αλιώσαι , μάταιον ηγήσασι, η

menta p. 460. ibique interpp. ANON .

P. 58. v. 55. 01Aws] 0.2.trros legitur in Etymologico MS.
P. 60. v. 52. rugal pain arjenje rain heaxýr] Recte Coder

Leidenli apud Koen . in praefatione adGregor. de Dialectis p. Quare expunge mendolum vnaxar. PEYRON,Taurinenlis CXXXIX. ad Oppiani Halieut . l . 46. legii maan.

XVIII. edit. Schaefer. BE.

P. 58. v . 1. 'Oungos Ρ. 6ο. ν. 57. το αλκτης αθάνατος ] In Ηefiodi Theogon. 66.
*Exor) Sunt verba Iliad. B. 856. ubi

Schol. Αλιζώνων , έθνους του Πόντου. eft αλητης δ' αθανάτοισιν αρης.
εισι δε ούτοι Βοιωτοί

P. 60 v. 1 Saxi nenorus] Extat II . E. 299 .
Schol. ad 11. E. 39. ' Anaswwwy, 'trous garavo Conf. Stanlei. P. 60. v. 5. 'Axxaia

ad defchyl. p . 763 B. ANON.
προτρέπειν) έχει γας επί τηςουρα κέν

τρον υφ' ου παροξύνεται , καθά φησιν Ιερώνυμος και Επαφ, -και

P. 58. ¥. 4. nov dyw ] Legendum ſuſpicor Naprayóvæv. dv UTOMvhose usritos 'Harodov. lta Codex 2630. Br. Sequens Ho

quanquam minime me fugiunt Polyphagi, quorum meminit Sirabo.meri locus extat llied. T.170. fq. ubi vid. Schol.e! Schol. Apo.
Man Heſychius: 'Anasures, vos llapasyovías. Coafer eciam lon. Rhod. IV , 1614. ANOX,

27
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ANON .

P. 60. v . 9: " Axxas) Vid . Il. E. 644. ibique Schol. et Apoll. P. 63.'v. 27. Arró@ gwr dinhoüv ] Locus eft v. 319. 'unde
Rhod . II 1075. ANON.

legi debet : Ιν' άλμα πάππου και χαμευνάδος μόροι . SCHL.ΚΑΝ.

P. 60. v . 15. dgxeir] Scribendum águay videjur. P. 63. v. 30. Méde' wadaver] Odyſ. E. 69. et 12. 367 . Cac

1 ' . 60 v . 14. 'Aaxrñgaj Vid . Iliad. 2. 485. ibique Schol. ANON. terum άλμα non confundendum eft cum άλμα , quod πήδημα

P. 60. v. 15. 'Aaxmav] Prolo ó 'Howdiavos &v rý xafónov, ſignificat. Vid. Lycophr. 245. ANON.

ότι η παρα το την ακμην γέγονεν ακμαν , και πλεονασμό του και P. 63. v. 55. " Ané , aj dúvapıs ) Vid. Schol. ad Iliad. E. 299–

Αλκμάν, οίον ο ακμάζων ή παρα το αλκή , ο σημαίνει την δυ cum Barneſii nota.

να μεν , γέγονεν 'Αλκών , και πλεονασμα του μ 'Αλκμάν. Cloc MO twv etc. ) Philemo habet : dm rüs a'axis. Ta yang ano

roboscis f. 1412. ' v .
tãy etc. Paruo poft ex eodem nyx pro auxys legendum vide

P. 60. v . 23. *Axpages] Ita etiam apud Heſychium legen
dum eft pro 'Aixamepés. ANON.

P. 63. v. 39. El dé mot &hoyýaei] Eſt verſus Iliad . O. ,

P. 60. 5. 24. 'Aandos] Vid . Gregor . de dialectis p . 596. ibi
162. unde hoc loco &717Elorta, pro ninzigetar reſcribendum eſt,

que Koen. ANON. Conf. Oudendorp . ad Thom . Mag . r: 36 . quod iplum ex adiecto gloſſemate patet. Anox.

P. 60. v; 29. 'Aixwwr] Vid. Schol , ad lliad, 1. 558. Schot. P. 63. v. 42. Soçoxżys, Magieus d'hospeo's ] Vid. Hoathe po

Ariftoph. ad Aves v. 251. et Rann . 1341. Anon.

P. 61. v. 44. 'Ara' yete) Legirur 1. B. 72. et ſaepius. Anox.
P. 63. v. 47. 'Anoia , frunte] Vid. Schol. ad liad. 1. 564.

P. 61 , v.51 . Asüre {ywhea]Eft locus Odyll. 0. 133. ANON. et Ariſtoph. Rann. 149. ANON.

Ρ. 61. V. 54 , το άλλος , από του άλαλος etc.) Confentit P. 63. v: 56. Vid. Oudendorp. ad Thom . Mag. p. 38. a. Be.

Etymologicum Sorbon . MS. apud Baſtium ad Gregor, de Dia Conf, Hemſterhuſ. ad Polluc. X. 160. p. 1346. a.

lectis p . 679. edit. Schaefer. BE.
P. 63. v. 1. 'AXón] Arabice Alluwe. Vid. Celfii Hierobo

Ρ. 6ι. ν . 4. προς παρόν] ως προς παρόν , Philemo.Ιdem ν. 6 .
tan . T. I. p . 136. ANON .

pro τα κλητικά των πυσματικών , ν. 7. pro εκλέλοιπε , ν . 8. pro
P. 64. v. 3. Evginions Dorvisnais) verl. 18. ad quem locum

πυσματικά , habet αι κλητικαι των πυσμάτων, et εκλελοίπασιν, vid. Valcken . p . 1o. b . Conf. Ariſtoph. Aves v. 235. Eurip.

et nusuara. Sed v. 5. Ariſtarchus min. k . 7. v . pro šanos ha Hercul. Fur, 164. ibique Barneſ, et Řhel. 796. it. Plutarch . T. I.

bet άλλο . p . 56. et 152 .

P. 61. v, 23. xal) Pro bac particula Philemo dat çmonTÉOY
P. 64. v . 6. 'Alóan] eſt nomen urbis Iliad. B. 682. ANON , i

δε, ita ut ante όνομα fubaudiendum fit πότερον. Μox Philemo
P. 64. v . 9. "Anos) Vid. lliad . B, 682 .

τινές λόγοι et είναι exhibet pro παγάλογοι et είς .
P. 64. v . 11. Opngos áhorúduns] Locus eſt Odyſ. A. 404.

Melius Herodianus in Schemacismis Homericis : 'Aaosúd
Ρ. 6ι . ν. 28. αποβολή του ν ] Philemo addit ποιεί το ουδέ

τερον , et poft σεσημείωται inferit δε.
νης · οι μεν , της εν αλι τεθραμμένης , παρά το ίζω (pro quo in

Ρ. 6ι . ν . 3ο. πως δε έστιν αντωνυμία ; ] Philemo : αλλ' όνομα . margine Γcriptum eft έδω): οι δε, τής του αλός εμπείρου παρα

Η γαρ αντωνυμία. Μox iderm habet και διότ., et ν. 33. και poft το είδέναι ιδνη και ύδνη : οι δε, περί ( leg . παρα ) το σέεσθαι ή
far.

dva pogar omiitit , ut v . 34. verba To całos etc.

P. 61. v. 44. 'Annýãous] Conf. Cod . Gud. in v. laurous , et
Ρ . 64. V. 13. γίνεται παρά dúvousa] Conf, Schol, Apol,

Apollonius de Syntaxi p . 180, 10.
lon . Rhod. IV . 1599. ANON.

Ρ. 62. ν . 5ο . 'Αλλήλοισιν] Philemo : ούτε ενικά έχει , ούτε
P. 64. v . 18. Murçós q' etc. ) Ex Iliad . r . 207. fic corrigi

ευθείαν εν τοϊς πληθυντικοίς , ουδ' εν τοίς δυϊκοίs . and olde debet: Μητρός δ' εκ Θέτιδος , καλλιπλοκάμου αλοσύδνης... ANON.

άρθρον επιδέχεται, δια το λέγεσθαι επί προεγνωσμένων προς,
P. 64. v . 20. ' Anos ögon] Vid Iliad . A. 426. et Nicander

. Alexipharmm . 518. (63. ) ANON. Pro Toy @por lege ó lyos,
ωπων.

P. 62. v . 57. 'Allongéoainos) Vid . 11. E. 831 , ibique Schol.
nili forte mavis, quod ego puto , fcripfiffe paulo ante Etymolo
gum ' Adós axunx , ' ut ita fcilicet Homericum locum ll . , 426.

referret. SCHLEUSNER . Eadem dicit Politus ad Euftach. T. II.

P. 62. v. 2. 'Airodann's wat 'Addodanos) Vid. Schol. ad Il.

. 48. et ſaepius. ANON.
p. 1066. st.

P. 62. v . 16. 'Akordy's] Vid. Odyff. N. 194. Anon.
P. 64. v. 23. 'Alougyis) Vid . Schol. Ariftoph. Equilt . 963,

P. 62. v . 17. 'Aañóxoror] Vid . Ariftoph . Velpp. 47 , et 71 .

ibique Schol.
Ρ. 64. ν . 27. "Αλοχος. - οιονεί ομόλοχός τις ουσα ) Ita etiam

Ρ . 62. V. 20. τυπτιλος nirvos] Conf. infra p .611, 46. Schol. ad 11. B. 700. niſi quod habet ovóhexos. ANON .
P. 64. v. 38. Aloxas ) Vid. Sophocl. Oedip. Tyr. 1207.

P. 62. V. 28. 'Alógoos] Vid . Schol, ad Odyff. A. 183. et

faepius. Anon.
Anoxicev) Vid . Ariſtoph. Velpp. 846. Eurip. Suppl. 825.

2. 62. v.30. 'Aadavtorways] Vid. Stoeber. ad Thom . Mag. ibique Barnas. Alio ſenſu apud Lycophr,119. ubi vid. Tzetz.anos .

36. [ q. BE .
P. 64. v. 41. 'Außmv] Vid . Schol, ad Odyfl. Q. 303. ubi

P.

Ρ . 62. ν . 34. Καλλίμαχος Evérysiv ] Vid. Callimachi 'Αλύβας dicitur πολις Ιταλίας.

Fragmenta p .
501 .

P. 64. v . 42. 'Acúrior] Num 'Avvxov legendum ? Saltem ita
P. 62. v. 37. "Anaws ä's' 'Apossopavas ] Achamn. 114. legitur in Platonis Timaeo T. NI opp. p . 65. E. de iis quae

In Sophoclis Aiae. 592. eft adintaxtos. Conf.
Locus proxime ſequens do 'Ingrūsi elt v. 11. Euripidis in Medea falfa funt,

v . 1029. 19 . (Cont. Valckenaer. ad Eurip. Phoenill. p . 398. b .
Ariftoph. Lyfiftr. 404. ibique Schol.

Be . ) Homerilliad. ¥ . 144., ANON . Praecedens locus legitur P. 64. v 45. 'Aa.ofaíveis] Legendum eſt 'Aavotaivais. Etiam
apud Eurip. Troad. 761. Mütur. $ {MóxIqUV πόνοι . Sed pro fequenti 'Αλυσιαίνει» reponi debet 'Αλυσθαίνεις quod legitur

Ipurium bunc verlum .cenſet Falckenaer. ad Eurip. Phoenn. 1152. apud Callimach . h. in Del. 212. ubi vid . Ernefti. Conf. in-,
terpp. Hehchii in 'A.3. et 'Arros.

Ρ. 62. ν . 46. Δαιμόνιε déco gas ] Sunt verba Homeri Il . P. 64. v. 53. Slovúoros 4 regonyósen) verſ. 295. ANON.

O. 128. ubi pro Darjeves edi lolet Muovojeve. ANON,
P. 64. v . 55. 'Aagos ] Conf. Scholi ad ll . B. 506. ANON .

P. 65. v. 11. és Tux évox xhiveToo Móvor] Vid . Coray ad
• Ρ . 63. ν . 1. 'Αλλοφέρμονες] Αη 'Αλλοθρέμμονες ? ANON . N.

Hippocr. T. II. p. 119.

quaquam . Ita enim apud Eurip. Phoeno. 803. babes dorideig P. 65. v. 17. dato] Vid. Schol. ad Iliad. A. 532. et pluri

μονα θίασον εξοπλον . Vid, ibi Schol. et Valckenaer. bus locis. ANON. Aelius Herodianus in Schematismis Homeri

P. 63. v . 4. 'Aalogovéssv] Vid. Iliad. ¥. 698. et Odyl. K. cis: Αλτο άλλομαι ήλα ηΛάμην ήλατο.

374. ibique Schol. Anon. Ante αλλα διανοούμενος excidine vi- P. 65. v. 23. Diwww] Immo Diósyos. Vid . Koen . praefat.

delur ałło zorówn ex Odyſr. K. 374. quem locum in animo ha . ad Gregor. de Dialectis p . XVII. edit. Schaefer. Bk .
buit auctor. P. 65. v. 25. Anuxós] Conf. Schol. Ariftoph. LyGiftr. 804.

P. 63. V. 7. 'Aamades) Vid. Lucian. T. II. p. 340 ,

P. 63. v. 3. Tewas ärios] En locus Homeri 11. A. 486 . Ρ. 65. ν. 27. αλύκη, η μη έχουσα . και αλυκό . ] Sallierius

ubi deérgerav pro dieténtov legitur, idque etiam h. l. reponen- ad Noerid p . 30. a . emendandum putat anuma', un EXOUTH

dum eſt. aurous. Poflit etiam ſcribi si vasi Šxouoa lúxny. Anon. Sed prior

P. 63. v . 19. 'Aan]. Conf. Schol. Ariftoph. Vefpp. 1306. ratiopraeftat, modo lúxous legatur.

P. 65 , v. 29. 'Aauxpor] Heſychius habet 'Aduxón. Sed Jale

25. Εί τινα - Baron9a] Eft verſus Homeri Il . O. upór legitur in Agathiac carmine XV. T. III. Brunckii analectt.

571. ubi sanggu legitur. AXON. .p . 39. ANOX.

BE

AYON.

ANON .

ANON .

AXON .

ANON ,

ANON .

ANON.

6CHLEUSNEA.

BE .

ST .

W.

SCHLEUSNER.

ANON AXON

ANON

ANON .

P. 63 .
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.

ASOX 7

AXON .

-

ANON .

.

AXOX.

ANOX.

x ANOX .

ANON .

ANON .
1

ANON

ANON .

ANON

BE.

* : 1P. 65. v. 34. 'Aduxtóredov] Fortalſis legendum eſt 'Alexro- etiam h . I. restatuendum eft. Conf. Ariftoph. Plut. 481. Velpp .

mion , id quod ſequentia doceni, et Heſychius confirmat. Conf. 888. 893. ANON.

Apollon. Khod. Il. 1219 . et Tryphiodor. 68. Locus Hifiodi 1'. 67. v . 1j. 'Am] Vid . Bernard . ad Thom . Mag. p. 38 .

ali Theogon. 521 .
b .. BE

P. 63. v . 40. Aurous du nou = alúža] Eft verſus Homeri- P. 67. v. 47. Ernin not apm ] Haec deſumta funt ex II , E.

eus II. © . 245. ubi dj neg ta soov legitur. Conf. Schol. Nican- 598. ANON .

dri Alexipharmm . 193. Anon . P. 67 v. 18. Dans Augnhoryou w Mew ] Legendum eft Dan

P. 65. v . 47. 'Tacados x ) verf. 70. Conf. Sylburg. ANON . canzodoror ex Od, ſf. A. 127. et ¥ . 275. Anon.

P. 65. v. 54. 'Aavoxaseos Vid . 11. 2.443. ibique Schol. ANON . P.67 v . 57. Agnvas] Cereris rūs " Alwidos feſtum erat,

P. 65. v . 57. "Aluron] Scribendum eſt "Anussov.
non Minervae. Reſcribendum igitur A9hvyso».

in P. 65. v . 3. " Oungos xsusār] Locus eſt ll. . 19. ubi Ρ . 67. ν. 8. 'Απολλώνιος δε και τα ' Αργοναυτικα ] ΙΙ . 725. 1e

vid . Schol. Euripidis talis locus extat Oreſt. 982. Anon. In gilurxwes. I. 566. et 1271. vínwas.

Homeri verbis teigriv xquoeinu Teſcribendum eſt. Locum Euri . P. 67. v . 11. goû xanw ] Vid. Ariftoph . Rann. 121. Thucyd .

pidis sadduxit etiam Thongs Mag. in v : Büros p . 176. ubi for- IV. 25 . p . 253 , 39.

tallis vox sivarsi excidille dicenda , niſi non exacte quis verſus P. 67. v. 15. Karlipaxos) Vid. Callimachi Fragmenta p .

hic allatos putet , ut etiam in ſequentibus accidit . SCHLEUSNER. 433. ibique Ernefii. Cont. Meurſ. ad Helladii Chreliomach .

ex Miſcellan. Obſervatt. Vol. II. p . 292 . p. 43. Anon: Pro ' Exaßn legendum eft ' Exáng. Vid. infra p .

P. 65. v. 8. Kaltimaxos) Vid. Callimachi Fragınenta p. 549. 290, 43, in 'Excha. In eo opere Callimachus egerat de Theleo

hofpitio ab illa excepto. SCHLEUSNER . Pro drvomém nepi legen.

i.P. 65. v . 11. 'Aroa harros ó rädgyovautına] ut II . 366. ſq. dum elle diyomirav uro , oſtendit Fiſcherus animadveill. ad iVeh

ubi leguntur verba 'Axrñ ' lgos: et v . 963. ad quem utrumque leri Grammat. Graec. Spec . I. p. 374. ſq. et 400.
locum vid . Schol. Anon. Cont. infra p . 431, 44 . P. 67. v. 19. o astaxus] Scribendum eſt oi a'sráxues . Anox .

P. 66. v 18 'Alúoxw ] Vid . Apoll.Rhod. II. 72 . P. 67. v . 22. árosi , per toi ;) . Vid. Scholia inedita ad

P.66. v . 24. 'Aaviw] Vid. Pierfon . ad Moerid . p . 278. a . Be. Apollon ,Rhod. II . 138. Sed 'Awriv exbibet Apollonius III . 158.
Ρ. 66. ν . 52 το μη λύσιν xuxw ] Ita etiam Schol. ad Il .

E. 352. verbum arven explicat. Anon. P. 68. 6. 23. á Awa's πατούιται] Unde αλωεύς eft agri

P. 66. ibid . nuga zo dic rò faarwear] Sic Schol. Sophocl. cola apud Aratum Prognoſt . 313.
Aiac . 97ο. οι γαρ εν δεινώ τινι καταστάντες ή χρεία , και μη ευ- P. 68. v . 26. 'Apasi Xwgis roll i ] Vid . Schol. ad liad.'E.

υίσκοντες λύσιν τούτων, άνω και κάτω Φέρονται πλανώμενι υπ' 90. et Τheocrit. I 46 .
απογίας . εφ' ων λέγεται και το αλύειν , ο γίνεται από το άλη P. 68. v. 36. 'Anwri, xñaos] Vid . Schol. ad Iliad. E. 499.
η πλάνη ANON . Vid. Wyllenbach. Animadverſl. in Plutarchi

Moralia' T. I. P. I. p . 231. ST . 1. 68. v. 40. guregißortai oi oráxus ) Cod. Gud. habet auro

P. 66. v . 34. " Häneers anamu] Eſt verſiculus Homeri gúmtorta ai stáxues.

OdyM . E. 332. Conf. Bergler ad Arifioph . Velpp. 111. Anon.. P 68. v.5 . 'Alwnexcons] Vid . Ariſtoph. Velpp. 1233. ibi

P. 66. v. 38. 'A1Cos) Vid . Pauſan. V. 5. p . 387. Conf in- que Schol. Anon. Conf. Alberti ad Hefych. T. I, p. 256 , not,

terpp. Heſychii in h .V in . qui 'Amexudus legi iubet. De Idem Alberti ibid. not. 19.

P. 66. v .40. Faça pa .. ] taar . Asx1oxw legit l'alcke. pro kap sobos legenduin pwat dagóswoos, quippe quod conve.
naer. ad Eurip . Phoenill. p . 741. adbibito Codice MS. niat rý a'Cransi SCHLEUSNER.

P. 66. v. 44. 'Aacrocoj Conf. Alberti ad Holych. in h . v . P : 68. v 6. 'Adwornia in 'Alwtexia, mutandum elle , praeter

Sylburginm etiam Alberti docet ad Hefych. T. 1. P

P. 66. v. 47. 'A20neo s] Vid. Schol. ad Odvſ . z.. 8. et N.

261. Conf. Schol. Eurip. Med . 297. et Aefchyl. Sept. adv . P..68. v . 21. Xwpis rou Sauá] Conf. Baft. Gregor, de Dia .

Theb. 776. ANON . +67. edit. Schnefer. Be. De praecedente niyi vid

P. 66: v..51. De Apollodori ſententia vid. J'alckenner. ad Apollon. Rhod. IV. 837. 116g. 1'107. et Euſiath . ad Homer.

Eurip. Phoenill. p. 593. a . Omnino vid . Heyn, ad Apol p . 118+, 40.

lodori fragmenta p . 1241. qui legi iubet: 'AROA nódusos ir rõ P. 68. v. 22. ápádal Kolychins male habet apeada . Ante

sis jóprious Maimous we govos ex Athenaei lib . VH . p. 281. Eduádo autem , ftatim polt 'Asiáters, ponenda funt verba ima og
led leinere . Melius idem paulo poſt iulerit xatà ante trio Tove 71309829871 %. : 1. quae male transpofita lunt. SCHLBUSNER.

yrit , et ratw Trzeis mutandum putat in xaraçaçkis.. ST. Ρ . 63 ν . 25. ' Απολλώνιος Musw Locus eft II . 476 –-458

4 : 66. v . 55. dnò your toü etc. ] Conf. infra in v . Snauts- e cuius loci Scholiis omnia quae hic habet Etymologus, haulia

gowy't . 109 , 1.
funt.

P. 66. V. 2. naga osongitą ] Idyll. III . 45. ubi vid. Palcke P. 64. v. 32. Xigwe yas etc.] Vid . Creuzeri hiſtoricorum

naer. Graecor. antiquiſlimor. fragmenta p 129. 199., 16.
P. 66. v . 5. Faptivos da pesibo.ar ] Vid. 11. 2. 593. Anon. P. 69. v . 29. érégas yuvarxos omitíar] Vid. Pierfon . ad M10o

Ρ. 66: ν. 4. δια την εύμορφίαν· έδνα γαρ , θρέμματα δίδοτο) rid . p . 277. a.

Vir doctus in Milcellan. Obſervatt. Vol. II. p. 294. L '. 69. v . 45. 'Amasoves) Vid. Schol. ad II. III. 189. et Be
It'vogpiay dva ponenda diſtinctio , et legendum 9gtumata yas, geri Thet. Brand. T. ill. P:

, vel legendum idve yap 986mmata, a ididores Praeterea pro ago's P. 69. y . 5t. "Agafos] ' Vid . Schol. ad Iliad. E. 587. Tzeiza
zapewe non cum Sylburgio reſcribe aços rámov , led 'ngo y , ad Lycophr. 79. et 217,
1 , lwi, cum illud aiços et risò non apud Noſtrum tantum , led P. ha. v. 57. 'Aue3're ). Vid . Theocrit. Idyll . IL. 26. Apal

apud alios ſaepiffime fint inter le commutata .. Ita infra p . lon . Rhod. II . 295. Miſcell. Obli. Vol. III , p . 270. ubi haec

Ο 287 , 40. “Eόνα , τα προ του γάμου υπό του νυμφίου διδόμενα leguntur: Verfus allatus, πόλιν Qualúver , apud Schol. How

και δώρα τη νύμφη . Vid. Schol. ad liai . A. 146. quae ad verbum meri eft ll. I. 589. ubi , quae hic , etiam Scholinſies babri.
habet Heb chius in uvaedrov. “ scaLAUSNER. Etiam Politus ad Caeterum occurrit hoc verbum et apud Aeſchyl. Eumenid. gio .

Euftach . T. 1. p . 483. not . 6. repoluit riso far youwv. ST. apud Apollonium Rhod. III . 295. “ ANON.

P. 66. v . 5. įdva vee etc.) Vid . Schul. defchyl Suppl. 862 . P. 69. v. 1. 162.0 - duaguver] Haec delumta funt ex II. I.

589. cuius loci Scholia Etymologus hoc loco defcripfit. Coni.
P. 66. v . 8. andassouévous] Vir doctus in Miſcellan . Obſer. Tzetz , ad Lycophr. 79 .

non intelligo , inquit, uiſi , ut amicus meus conieck, P. 69. v. 4. 'Amaadúvai) Vid . 11. H. 463. aliisque locis , et

;, Hassouévous legatur, vel, ut iple putaram , usthostomérous. Ariſioph. Pac. 379. Axon .
,, Viil. infra p. 320 , 32 “ P. 69. v. 5. 'Amarxirir] Vid . Valckeracr. ad Theocr, Ado.

P. 67. v. 19. &#2 ó angora afuxa záłuver] Sunt verba Ho- niaz. p. 226. B. ( p. 223. B ) BE .
ineri II . A. 659. Axon. In praecedentibus malim xpifüv xai ahro P. 69. v . 9. 'Auaſi us] Vid. Apollon. Rhod. III. 1238, axox.

79516wv e Scholiis in Platonem p . 150. edit. Ruhnken. ubi ta- P. 69. v, 10. " Oumzos} Locus eft . 311. Odyſeae.

men male legitur aupar goaxwv , pro nupwv, Qaxwr. P. 69. v. 13. mxelousar dua moxerov ris] Haec ſunt Hefiodi
P. 65. v. 22. 'AapieanorBoj Vid . Schol. Arifioph. Nubb. Theog. 319. Conf. Sophocl. Oedip . Tyr. 177.

. " . .
610. et aliis locis . ' P. 69. v . 14. Xíurigay anarnanétauj la liad . Z. 181. et lac

P. 67. v . 39. ñ xev draww ] lliad. A. 405. legitur ainev, quod pius. Sic Sophocl, Oedip. Colon. 126. Tüy Lauziyaxiruv

AXOX. 255. noL

11 . BE

lectis P

вв . AXOX .

ANOX AXON

BE

BE.

Vel poli

ANON . ,

AXON.

tووع

et

ANON .

ANON .

vatt . 1. l . 1

SCHLEISNER .

ANON .

AXON

.
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SCHLEUSNER.

ANON .

ST.

ANON.

-

ANON

ANON .

SCHLEUSNER.

SCHLEUSNER .

ANON.

ANON.

ARON.

ST.

AXON

ANON . ANON.

ANON .

BE.

κοράν . ' ιδί Schol. ακαταμαχήτων , ή απροσπελάστων . Conf. xorýý ſcribendum elt årororm , ut recte legitur apud Schol. ad

Apollon. Rhod. III . 1232. Anon. Iliad . 0. 162.

P. 69. v. ' 20. 'Ajaidúvw ] Vid. liad . M. 18. et 32. et Schol.

Ariftoph. Pac. 379. 380.

P. 71. v . 30. jj Lipts] Sine caufa fic pro ý gémeos feribi iuf

file Grammaticos, videtur recte iudicare Fiſcherus ad Welleri

P. 69. v. 31. 'Auca deca etc.] Locus Callimachi eſt h. in

lov. 48. ubi vid. interpp.

Grammat. Graec. Spec. III. P. I. p . 220 .

P. 71. v . 39. vớy dň rou -
P. 69. v. 35. TOV 'Hgaxhéa etc. ] Vid . Tzetz. ad Lycophr.

ödimus ) Unde haec deſumta fint,

non fatis conftat.

50. ANON.

Nam Odyſl. A: 126. legitur ÓRTITE *8% dý

Ρ. 70. ν. 39. 'Αμάλη, η απαλή ] Sed αμαλήν dixit Ηomerus pro του eft

Tov šupßausvos šaus odious. et ¥ . 274. eadem , niſi quod

H. X. 510. ubi vid . Schol. ANON.
MOK

Ρ. 72. ν. 4. Πρόφρων

P. 70. V. 44. 'Ajankoderyges] Conf. Schol. ad Iliad. 2. 553. 557. ubi endurva legitur. ANON.

Érkuuror] Eſt locus Homeri Il. Z.

of Theocrit. Idyll. x . 44.

P. 70. v. 46. 'Auára01) Conf. Tzetz. ad Lycophr. 54. ANON. Odyſ . N. 15. ubi vid. Schol.

P. 72. v. 5. 'Evc ngoixos xagisacfa1] Itidem ſunt Homeri

Ρ. 7ο. Τ. 53. υπενθέσει ] Posturm eft pro υπερβιβασμό. P. 72 , v . 9. 'Argiárny avero.voy] Haec leguntur Iliad. A. 99.

ad quem locum vid. Schol. Sed verba πέραν του χειμάρρου

P. 70. v. 58. xatū METaQogar} Fortaffis xata nagapfogar le- Twv xédowy ſunt Iohannis evangel . XVIII. 1 , De vocativo 'Hrá.

gendum eſt. mhais apud Lucianum vid. Reitzii index Lucian , in 'Heaxarso

P. 70. v . 56. 98v "ABOUTES &x2u moar). Scholia dpollon. Conf. infra p . 395, 16.

Rhod. I. 77. e Codice Pariſ. a Schaefero edita : ano Mody "Apaya P. 72. v. 18, "Oungos] Locus eli 11. B. 855. Conf. Apollon.

Tos oi Eußosis "Aßartes &xà ngay. Conf. Schol. ad Iliad . B , Rhod ll . 942 .

536. ANON. Praecedens nomen 'EnaPrvoga ſcribendum eſt 'Fac- P. 72. V. 28. " Tamiy áués] Ef locus Iliad. N. 95. 96 .

Orvosa , ex Tzetza ad Lycophr. 1034. 199. Conf. Polit. ad Eu
Fiath. T. II . p. 578. b . P. 72. v. 31. 'Anatgoxias

Gúrugovars] Vid . Il . Y. 422. ibi.

P. 70. v. i . 'Apašougyös]. Conf. Schol. Ariftoph . Equitt . 462. que Schol. Ad fequentia Etymologi verba , amargoxoa egin
ina etc. conf. Schol. ad Odyſl. o. 46o . maximeque Porphyrius

P. 70..v . 3. 'Apamatus] Vid. Schol. Ariftoph . Veſpp. 525 . ad Callimachi fragm . CXXXV. p. 496. laudalus. vid . etiam ist .

"Αμαξυς αμάξιος. σημαίνει δε αμπελον αναθεναράδα. το fra p . 131 , 14 .

για παρα Σαπφού αμάξυδος παράλογών εστιν. Chocroboscus f . P: 72. v. 40. 'Amaugov] Vid . Ariſtoph. Avv. 686. et Try.

175. BE . phiodor. 371. Anon.
P. 70. v. 7. { a70w] Vid. Wolfii fragmenta illuſtrium femi. P 72. v . 46. Men dé en - peror ] Eft locus lliad . B. 435. fq ..

mar. p . 151. Mox pro rov, fonigsoy legendum quis putet triv ubi vid. Schol, et Barneſ. ANON.
suspida. Saltem Helyckius habet: suegis ansios. — rivés Ρ . 72. ν. 5ο. 'Αμβατος , ανάβασιν έχουσα ] Vid . liad . Ζ.

di dvaderdgada. V. interpp. Hefych. irr v . auapvz. anon. Quid 434. ibique Schol,

Alexander ( Polyhiſtor) vere lcripferit, non liquet. Fortafle ta

men Etymologi verba lic emendanda funt: try cute ou Boußa- p 39. b.

P. 73. v 56. 'AmBauwnia ] Vid . Bernard, ad Thom . Mag .

στον vel βουβάστειον λέγει . Νοta enim eft urbs Βούβιστος. P. 73. v . 2. 'AMBAK'TTEY] Vid. Plato lib . VII. de
P. 70. V. 10. ' Auzsu! Vid . Barnef. ad Homer. ll . M. 448 . opp . p . 516. E. et 517. D. Conf. Nicandri Theriac. 33. et

Verba pus? αμαξαν funt Ηefiodi Εγ. 455. De lequente Schol. Lucian. T. I. p 4.

oraşts conf. Schol. Ariftoph. Nubb. 862. Ρ. 73. V. 9. 'Αριστοφάνης
Enuguuémy] Locus eft Nubl .

P. 70. v . 13. 'Ausga ) Omnino vid . Baſt. ad Gregor. de 137. ubi vid. Schol. Conf. Plato . in ' Theaeteto T. I. opp . p .
Dialectis p . 576. ed. Schaefer. BE . Locus Homeri 'ns 150. E.

Baraw extat ll. 0. 257. [qq. Etiam Apollonius Rhod. II. P.73 . v 19. "Außıxov] Hefychius habet äußima. ubi vid.
1392. nomine imiga utitur. Alberti

P. 70. v . 26. Auguris] Vid . Apollon . Rhod . II. 42. III . P. 73. v. 20. 'Ambaýdny yoówoa ] Vid. Iliad . x. 476. ibique

2018. ei Schol. ad utrumque locum . item IV . 1696. et Ariftoph . Schol.
Avv. 926. Pro dudgeya fegendum videtur duciguyma. Anon. P. 73. v. 22. 'Außorádyr] Vid. Iliad. P. 364. et Schol. Anox .

P. 70. 6. 28. ' Hriodos a uágusor] Locus eft Theog. 826. P. 73. v.23. ágxn] Fortaffis ante hoc et ſequentia ſupplen

Conf. Apollon. Rhod. IV. 1146. dum elf 'Außorý , vel Avaßohn . schleUSNER ,
P. 70. v. 50. duaçurua ) Vid. Tryphiodor. v. 70. Apollon . P. 73. v . 24. Aigd naraie] Eft locus Hefiodi Egy . 413.

Rhod. IV. 847. et Schol. ad III. 288. De loco Hefiodi, Xagi
I w dyagúruar' štovia , vid. Ruhnken. Epift. crit. I. p. 68. P : 73. v. 26. "Außgoto: – dávato.] Vid. 11. 11. 581. et 867.ν. Αμβροτοι

ANON. ( p. 106. Be )
cum Schol.

P. 70. v. 39. Møpwe xigcov ovoma) Vid. Odyff. 1. 197. et P. 73. v . 29. "Außgotov] Vid . Wiad . E. 870. et Ariftoph. Avv.

Barnef. ad v. 208. Nonnus Dionyſ . 1. 56. et lib . 37. p . 714. 1747. ANON,
init .

ANON .

P. 71. v. 44. 'Anoldavoos ó så ’Azyovave.xú ] Locus eli 11. quentia, Nudupos dup. Kudels, leguntur ll . E. 253. ¥.63.

P : 73. v . 31. 'Außeóolos únyos] Vid . Iliad . B .: 19. Verba ſe

399. ubi vid . Schol. P. 73. v. 39. 'Hendravo's etc.) Libet pauca de Herodiano

P. 71. v . 5o. Ws de $ 2,200 etc.) ut Apollon. Rhod . III. 1220. eiusque proſodia exlcibere e Codice Taurinenfi CCLXI. fol. 69.

et Schol. ad eum locum . ANON.
ο δε" Ηρωδιανος ούτος εις ην Απολλωνίου. απέστη δε του διδάξαν

Ρ . 71. ν. 55, δήλον ούτω] Βaft. ad Gregor. de Dialectus p . 5. τος πατρος, και εν Ρώμη επί Μάρκου Αντωνίου (leg. ' Αντωνίνου)
edit . Schaefer. legi iubet dñłor ori oitw. BE. Conf. Sylburg. 'asixsto, v Qizos šyév &TO." èya xal Trix Metgesriy agoswdhur, xar
ad h . 1. την Καθολου έγραψε παρακληθείς υπό του αυτοκράτορος. Καθο

Ρ . 71.ν . 5. 'Αμαστοεπής] Conf . Schol. ad liad. Ν . 824. λική δε λέγεται, ότι από μονοσυλλάβων εις συλλαβές έως εξα
συλλάβων διαλαμβάνει ένα και μεν μετά το εις τον Μάρκον προοί

Ρ. 71. ν. 8. αμαρτωλία ] Conf . Baft. ad Gregor. de Dialectis μιον, ούτω την προσωδίαν ορίζεται προσωδία έστι ποια τάσιςv ] . . . ,
!

p . 570. edit. Schaefer. Be έγγραμμίτου φωνής κατά το επαγγελτικόν της λέξεως εκφερο

Ρ. 71. ν. 18. ατυχήσαι] Scribendum elle αποτυχήσαι, par- μένης ίuperiori folio lat εκφερομένη] μετά τινος των συνεζευγ
im ex Hefychio in v. αμάρταις apparet , partim ex ipfo Ειymo- μένων περί μίαν συλλαβών , ήτοι κατά συνήθειαν διαλέκτου ομο

logo , cui αμαρτία eft ή αποτυχ α. Schol. Eurip. Aleeft. 879. λογουμένης ήτοι κατά τον αναλογητικών όρων και λόγον. Sequi
αμαρτείν • αποτυχεϊν. Sie et Suidas , ' et Schol. ad Iliad. Y. tur in Codice fula uniuscuiusque vocabuli hu usce definitionis

865 . SCHLEUSNER,
explicatio , atque anonymus commentator animadvertit {v 7.0?

P. 71. v . 20. 'Amaga , friggauc autó ] v. Schol. ad Iliad . των αντιγράφων και υγιής ευρίσκεται, itemque legit κατά το
0. 162. Conf. Schol. ad ll. É. 636. axon . Paulo poft pro our daynentinoy *). Quisque videt, limilia de 'Herodiano haberi

rep. T. II.

ANON .

ANON.

ANON .

ANON ВЕ .

ANON

ANUN.

ANON.

ANON .

ANON.

ANON .

AXOX.

* ) Confer Porphyrium de Proſodia, in Villoifonii Anecdo- ditur , non citato auctoris nomine. PETRON

iis Graecis Tom . 11. p . 103. ubi eadem proſodiae defurinio ira
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SCHLEUSNER .

PEYROX.

ANON. ANON .

AXON.

ANOX .

ANON .

AXON .

ST.

AXON .

AXON.

BE , ANON .

AXON .

AXOX .

AXON .

AXOX .

in vita Apollonii Dyscoli, eius Syntaxi a Sylburgio praefixa, ſed midae duo opuſcula geographica , primum ab ipſo edita , pag.

ibi multa corrupta et mutila ,ut infelicem prorſus operam Critici 40. fq. $ T .

navaverint in reſtituenda genuina lecrione. Conf. Fabriçium Bi- 1. 76. v. 16. 'Aunzurov Apollon. Rhod. Il. 221. yügas

blioth. Graec. Vol. VI. pag 284. ed. Harles. Caeterum Hero- dunguripats ríos enxwe de quo loco vid . Valckenaer. Animad
dianus tractatum luum , cuius particulam attuli , duobus libris verſl. ad Ammonium p . 118. Anon. et Be. Conf. infra p . 79, T

diftinxerat. Sic enim in fine fragmenti noſtri nep? Horósous ubi minus recte 'Amúgutor fcribitur.

λίξεως ait : το μεν ούν πρότερον βιβλίον περιέξει τας μονήρεις Ρ . 76. ν. 20. 'Αριστοφάνης τουτονί ) Locus eft in Pluto

λέξεις τας γινωσκομίνας υπο τε της συνηθείας , και των παλων v. 1000. ubi Scholiafirs explicat per sidos naxouvros yalasta
[ lege παλαιών] · το δε δεύτερον , και τας εν αγνοία και συνηθεία . δους. Vid . ibi Heinſterhuſ. p. 349. a. et 350. b . ANON . et BE.

Ρ. 76. V. 25. 'Αμήχανα- χαλεπά ) Ηaec haufit EtymologusP. v . ' )

P. 74. v . 56. a'mßpósisa waitar] Vid . Iliad . A. 529. Et item ex Schol. ad Il. o . 1o. Conf. Apollon. Rhod. IV . 825. cum

βρω τίην δια νύκτα legitur 11. Β . 57. ANON . gloſſa interlineari . Verba , H μάλα "Hon leguntur 0. 14 .

Ρ. 74. ν. 1. σημαίνει JEWE Bzwma] Sic Il. E. 369. außzó- fliados , ubi vid . Schol. Conf. Schol. Ariftoph . Equitt. 756 .

Grov sidag. ubi vid. Schol.

P. 74. v . 4. "H&M 'Anavios] Argonaut. IV . 1228. P. 76. v. 30. dumxavin] Vid. Ariſtoph. Avv. 715. et Apollon .

P. 74. v. 15. 'dußwmotory] Vid. II. ~ ). 441. ibique Schol. anos. Rhod. III . 432.

Ρ. 74. ν . 16. υφ' εν et δύο μέρη λόγου plerumque a Gram- Ρ. 76. ν . 32. 'Αριστοφάνης duida ) Locus eſt Rann . 551 .

maticis quaſi opponi, animadvertit Hemſterhuſ. ad Ariſioph. Plut. Conf. Śchol. ad Velpp. 803. Apud Aeſchylu:n Supplic. 829.

.p . 38. b. re . Sequens locus ex Odyll. H. 100. ita legendus eſt : cuis eſt navis.
χρύτειοι füdungwe Fr? Bw.wr... Vid. ibi Barnet Sequens P. 76. v. 37. 'Ania xagxazódovro ] Vid . Athenae. p. 277.

αμφόνον in άμβωμόν mutandum videtur . ANON . Legitur tamen F. cf. p. 324. D.

au pórov Iliad . K. 298. in nonnullis editionibus pro är pórov. P. 76. v. 42. ' AmerAgroar) . Vid. Ruhnken. Epift. crit. II. p .

P. 74. v . 20. åményw ] Vid . Schol. Arifioph. Equitt. 326 . 38. Anon. ( p. 172. BE.) Conf. Fiſcher. animadverſi. ad Welleri

et Nicandri Theriac. 918. ANON. Grammat. Graec. Spec. 1. p . 151. fq . et H. Steph. Iheſ. Gri

P. 74. v. 21. 'Apéñec] Vid . Duport. ad Theophraft. charactt. Ling . Vol . I. p . 155. not. 1. edit. Lond.

p . 227 . P. 76. v . 52. 'Apeitgoxirwvas) Vid. Iliad , n . 419. et Schol.

P.74. v. 23. 'Auévagrov ] Vid. Bifet.ad Ariftoph Thesmoph. ad eum locum.

1058. Verba auéyagte oußwra extant Odyff. p . 219 ubi vid . Ρ . 76. ν.57. και Λήμνον αμιχθαλόεσσαν] Sunt verba Homeri

Schol. et O. 362. Anon. De ſcriptura nominis oupurus conf. Iliad . 12. 753. Vid. ibi Schol. Conf. Homeri Hymn. in Apoll.

Pierfon. ad Moerid. p . 556. a . 36.

P. 74. V. 28. 1120's pas Epoxins] Aiac. 157. Verba Ρ. 76. ν. 5. "Ομηρος dyzioQuivovs] Locus eſt Odyr. o.

Φθόνον ogrlaev ſunt ex il. B. 420 ubi tamen róxor edi folet. 294. Anon .

Conf. ibi Schol. et Hefiod . Theogon.666. P. 76. v . 8. yür ütw ] Sunt verba Homeri Il. A. 59. ANON .

P. 74. v . 37. 'AuriBrow ) Vid . Aeſchyl. Perl 131 . Ρ. 76. ν. 14. άμμι ayógeve ) lterum lunt Homerica U. A.

P. 74. v. 46. 'Auerligususir] An duritegu.Suziv ? ANON. 384 .

P. 74. v. 41. 'Auévns) duern's legendum . ANON . Quae mula- P. 76. v. 16. oi 'Jwves etc.) Conf. Barneſ ' ad Odyſ. P. 376 .

tio non videtur probanda.

P. 74. v . 53. ' Amermoo's] Vid . Il . E. 887. ibique Schol. et P. 77. V. 20. åpe pero orgáartor] Sunt verba Homeri Il , B.

Arat. Prognoft. 54. Anon . 137. Anox .

Ρ. 74 v 56. αμενήνωσε dvexander] Haec deſumta ſunt
Ρ . 77. ν. 26. 'Αμμορον , δύσμορον , κακόμορον ] Ηaec haufia

ex lliad . N. 662. et Schol. ad eum locuin . ſunt e Schol. ad liad. Z. 408 . Subſtantivum dumogine habes

P. 74. v . 1. 'lacados N ] verſ . 340. cuius loci Scholion Ery. Odyfr. r. 76. ANON.

mologus exfcripfit. ANOX.
P. 77. v . 38. urous ) flos aetatulae , interprete Toupio Emer

P. 71. v. 3. ' OnTÓTE amisoar] Eſt verficulus Homeri Il . dau. in Suidam Vol. I. p. 111. Unde duvos eft impuber. Be .

11. 53. é quo etiam h . l . pro od legendum eſſe du patet. P. 77. v. 40. Oungos sixe] Locus e {t Odyff. 1. 444. ub

P. 75. v, 6. ourw xad etc.] Cont. Schol. Eurip. Hecub. 1028. vid . Schol. ANON . Aclius Herodianus in Schematisnis Homeri .

cis : 'Αμνιον , αγγείον ο υποδέχονται του ιερείου το αίμα , αιμνιον

P. 75. v. 14. onu xal 'Απολλώνιος και τα 'Αργοναυτικά ] 1V. xal annon. w.

297; ad quem locum vid . Brunck. et Ruhnken. Epili. cit. il. P. 77. v . 43. ' Ajarayon, olov dróyovo ] Vid . Tzetz. ad Ly.

p . 54. Anox . ( p . 202. Be .) ' Nimirum Apollonio pro wózsouso cophr. 1st.
reddendum eft άμεύσιμον. P. 77. V. 49. 'Apos] legitur Iliad . 2. 414. et ope's Iliad . A.

P. 75. v. 19. Totvarkoosov) Vid. Barneſ.ad Eurip. Elecu. 5o2. anor .

750. Sequens locus , Oi mody etc. eft Homeri Il . I. 467. ubi vid . P. 77. v. 52. Qungos . vuurós anonym ] Locus eſt Iliad . n .

Schol. 278. ubi vid . Schol. et Barnef: Conf. Martini Vast. Lecit p.
P. 75. v. 31. siol xal oxoturval] Legendum eſt cior ai oxo 50. ANOK . Aclius Herodianus in Schematisnis Homericis : 'Auoi.

riau. Vid. Ruhnken. Epiſt. crit. II. p. 210. Praecedentia γω : οι μεν , μεσονυκτίω οι δε , εσπέρας " οι δε , πρωί : οι δε.

verba , qev νύκτας , funt Apollonii Rhodii 11. 9ο8. ubi ευ- μεσημβρίας : οι πλείους δε τον καιρόν σημαίνεσθαι βούλονται

νάζετο pro ηυλίζετo legitur . Vir doctus in Mifcellan. Obl. Vol . καθ' όν αμέλγεται τα βοσκήματα. .
Il. p . 120. ita de loco diſlerit : Scripturam ministro recipien- Ρ . 77. ν . 1. αμoτον uáxpofa.] Sunt verba Homeri II. N.

„dam putarem . " ) , cum quia id verbuin Poetae noſtro frequen; 80. Conf. Schol. Apollon. Rhod . l. 513 et IV . g23. Axos.
„ riflimum et rei etiam longe mayis conveniens, tum etiam quod P. 77. º. 7. lv Uponevýmerou 'Incados) in Scholiis ad lliad.

,, velle id videatur verſus lequens eiusdem auctoris , de xai aŭ E. 518. Conf. Schol. ad Iliad. A. 410. et N. 40. it. Apollon .

και λιον άντρον επωνυμίην καλέoυσιν. Dicio ſcilicet illo antro , ut Rhod. II . 78. ANON.

,, Etymol. noſter in aŭrsov ávesov ( p: 154, 40. ) , ubi quoque
hunc P. 77. v. 15. 'Amógyives Xitwvíoxos) Vid. Schol, et Biſet.

» verlum refere papaco v avtö avadaquvar Tor Asovoort Et ad Arifioph. Lyfiltr. 150. et 736. anos.Poſt verba omosov Busoma
,, hanc notam lubicit: ") Immo veriffimameffe hanc lectionem excideruni procul dubioquaedam quae tamen facili opera pol
» quaisito , nunc nullus dubito, ab amico deinde edoctus, idem ſunt reftitui ex v . 'Αμοργός Ρ. 78, 17. fic: οι δε απο Αμόργου

„ iam dudum placuiſſe viro cuidan in literis hisce eruditiflimo. “ Tins výcov , xogd xal Onçuius etc. Pierfon .ad Moerid. p. 44. a.

Axos. et be. Euſtath. ad Dionyf. 525. 'Anozros , is

Ρ . 75. ν. 35. 'Αμείλιχος ) Vid. Iliad . 1. 568. et ibi Schol. μωνίδης ο Ιαμβοποιός, 'Αμοργίνος εντεύθεν λεγόμενος προπερι

item ^ . 157. et n . 734. ibique Schol. et Apollon. Rhod. III . σπωμένως , τύπων εθνική το δε 'Αμόργινος, προπαροξυτόνως , χι
537.,ubiaimsMextos légitur, ut apudTryphiodor .281.et Nis seeon theearlier to 'Aubgruvos aponagotyrovas.,xi

, τωνος επίθετον , από χρώματος ίσως ελαιοχρόου τινός • αμόγη

candr. Theriac. 185 .
γας ή του ελαίου υποστάθμη, ο έστιν ο τρυγίας : Παυσανίας δε,

Ρ. 75. ν. 43. κλέπτη dueirw ] Locus eſt Iliad. III. 11. ANON. ου το Αττικόν Λεξικόν , άλλο τι έμφαίνει, λέγων , 'Αμογγος

P. 75. v . 55. 'Aum ) Vid . Schol. Ariſtoph. Pac. 298. ANON . όμοιον βύσσω » και ότι αμοργός κυρίως η λινoκαλάμη , εξ ας εί

P. 75. v. 1. 'Auntörs] Vid. Iliad. 2.67 cum Schol. Anon. δύματα αμογίδια λεγόμενα , ως ο Κωμικός εν Λυσιστράτη ονλοί.

P. 75. v . 10. drzigen de launos mal d'uniós] Vid. Schol. ad De Simonidc Amorgino I. Amorgio fufe dixi in Epiftola ad li.

Riad. T. 223. Anox. Inprimis conf. Spohn ad Nicephori Blem- Gaisfordium ( Claſical Journ . XXV . ) Failitur Enjiathius , con

ANON.

AXON .

1

ANOX.

AXON .

BE

.

ܐ

ANON .

AXON.
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fundens αμόρχη ( ή του ελαίου υποστάθμη), et αμοργός ( ή λινουα- cianus haber: Βουτίνη , έν μαλθακots αμοργον ένδον . Βρύτινην

λίμη, fecundum Pau/aniam in Lexico Artico, er, Tecundum .νίθειν τινα έπαξε προς το πόμα το βούτινoν , έστι δε και ζώον.

He chium, καλάμη τις , εξ ης ένδυμα γίνεται , ή ύφασμα, η Βρύτον , όμοιον και - βρυτινον π . ν. σμα , όπ. , Sic locum cor

χιτών.) Ηefychius : 'Αμόργη τρυγία ελαίου , ιλύς, Erotianus : o ruptumordinavit et reftituit , in v.π. 2. σμα duas literas ex

*Αμόργη ας επίπαν ή υποστάθμη του ελαίου» είρηται δε ούτω » punxie Mufurus. Lectio το πόμα το β. male a Muliuro follici
και ο. οράς. Arcadius Grammat . MS. 'Αμόργη και του ελαίου „ tata , procul dubio retinenda eft. “ Schow . Voces ελαιόχρους

τρύξ . Glelae iatricae MSS. 'Αμόργης ή του ελαίου τρυγία.: et auogyidov, quas Euftathii locus fuppeditat, H. Stephani

Gloſarium Lat. MS. Amuroa , fes olei.' Vid. Albertium ad Thefaurus omilit : priorem illam omifit, led hanc line teſtimonio

Helych. Conf. Specimen variarum lectionum Etymologici MS. ullo babet Schneideri Lexicon . De voce acvoxa'awuos ieiune H.

in Cod. Auguft. apud Titimannum ad Zonaraç Lexicon pag. Sceph. Theſ. T. II. p . 713. C. Λινοκάλαμις, linum agreffc .

CΧΧΙV. Zonara p . 149. 'Αμοργία , και αμόργη ,καιαμοργία: 1. Vocabulum λινoκαλάμη , φuod ufurpavit Pau/anias apudv . I.“ ,

ή λινoκαλάμη , ή και του ελαίου υποστάθμη, ή και τρυγία . Vox Eu/tath. 1. c . ut et Suidas , 'Αμοργίς · κυρίως η Άινοκαλάμη,

μοργία , aliunde mihi ignota, Lexicographis eft commendanda. εξής γίνεται ενδύματα αμοργινα λεγόμενα , (Suidas Mila Hadio
Αι fi 'Αμόργινος , προπαροξυτόνως , χιτώνος επίθετον , derivandum e Scholiis in . Platonem a Ruhnkenio editis p. 248. unde pre

fit ab amesyn, originem fuam trabit non , ut Eu/tathius ipfe αμόργινα λεγόμενα legendum eft αμόργινα , ή αμογίδια λεγό

putat , ab αμοργη, ή του ελαίου υποστάθμη , fer olei , i. e. piva . st. ) omilit H. Steph. in Theſauro. Ufurparunt LXX . Inom

από χρώματος ελαιοχρόου τινός, Γed ab αμόργη Ιonge alio fenfu, terpretes Iof. ΙΙ . 6. Αυτή δε ανεβίβασεν αυτούς επί το σώμα ,
pro genere coloris. De hoc duplici fenfu vocis αμόργη erudite και έκρυψεν αυτούς έν τή λινoκαλάμη τη εστοιβασμένη αυτή επι
et accurate auctor Ειymnologici Magni p. 117, 13. το γαρ αμόρ- του σώματος. Λινοκαλάμη eft vox Alexandrina a recentioribu

γη, εκ του αμέργων γίνεται σημαίνει δε δύο , την υποστάθμης tantumΓcriptoribus ufurpata , quam omittere non debuerat Star.
του ελαίου , και την τρύγα του οίνου : έστι και είδος βρτάνης zius de Dialecto Macedon. et Αlex. *) Schneideri Lexicon
πορφυράς , εξ ου αμοργινα μάτια λέγονται τα πορφυρά. και Λινοκαλάμη, und λινoκαλαμις , die. Leinpflanze. Callim. Fr;
'Αμοργός δε , του καλάμου της ανθήλης το λεπτότατον μέρος : 265, nerunt den kolebitchen Flactis Κολχίδα καλάμην Iul.

Δεν αμόργη. H. Steph . Thel."Gr.L. Tom . I. p: 400. C. Pallux VII . 17. , 'Lord **) ACTWv apospanos, ubi Iungerman
,, Apósyni herba quaedam purpurea, fortaſſe tainen hos berbae nus :, „'Amogyixos et M$. habet et iterum ad oram . alias mallem

in potius purpureus vocandus fuit quam ipla herba. Apud Elym . ,, duosqivos, ut infra VII. 74. Vocabulum auogyınos, quod H.
apógyni coloris genus eſſe ſcribit Methodius." Et Schneideri Steph . habet in Indice Theſauri, male omilit Schneideri Lexicon

Lexicon : 'Amosyn ,, , . apósyns. ,, driftoph. de Color. Reliat ut aliquid dicamus de veterum Grammaticorum explana

„ amurga , amurca , der wäſferichte Theil der Oliven , der beym tione vocis αμόργινος per coloris genus. Steph. Byzant.:

,, Ausprellen vordlielsi. $. über., Cato.c. 99. 2) der Satz , die δ' 'Αμόργινος χιτών, χρώματος ίδιον.. (Κιfterus ad Suidam :

„Hefen , des Olivenöls ;, von dégow. Suidas : 'Αμόργεια: Αμόργεια non male pτο ίδιον. legit είδος.) Ειym. Μ . p. 77, 15 .

χρώματος είδος· από νήσου 'Αμοργούντος, ως Θόρεια , απο Θή- Αμοργινος χιτωνίσκος , παρά την αμόργην , ό εστιν είδος χρώμα
gas vyrov. Vocabulum arogysia H. Stephanus habet in Indice του , όμοιον βύσσω" καθα και Θηραίον, τον από Θήρας της νή

Theſauri , Schneideriis iu Lexico vel orniſit , vel reiecit. Kufie- σήμαινει δε και την πολυτελή εσθήτα · ούτω Μεθόδιος .

rus ad Suidae Iocum : Locus hic ap. Schol. ined. in Lyftr. Iterum p. 78 , 14. 'Αμοργός δε , καλάμη τις , εξ ης ενδύματα

» Αriftophanis , unde Suidas euin defcripfit, fc legitur: οι μεν αμόργινα : οι δε , λινά υφάσματα: οι δε, από 'Αμόργου της νή
και χρώματος είδος την αμόργαν: οι δε από νήσου 'Αμοργούντος οι δε , αμοργίλους, τους ερυθρούς το χρώμα .

και τους αμοργινους χιτωνας , ως τα Θηρία , από Θήρας νήσου. 17, 13. 'Αμόςγη σημαίνει δύο και την υποστάθμης του ελαίου ,

. Fallitur Luc. Holtenius , qui in notis ad Steph. Byz. dubi- την τρύγα του οίνου .. έστι και είδος βοτάνης πορφυράς εξ ου

και tar de forma Αμοργούς ρτο 'Αμοργός his verbis: » Suidas : αμοργινα μάτια , λέγονταιτα πορφυρά. ( Εuftath. ad Diony„ 'Amogyois pro ' : » .

» » Αμόργεια χρώματος είδος , από νήσου 'Αμοργούντος.Ιn quo 1. c. ' Αμόργικος , κιτωνος επίθετον , από χρώματος ίσως ελαιοχρόου
loco haereo , nelcius apud quem auctorem 'Amogyous pro Fuvos. Sed , ut lupra vidimus, confundit a'mógyn et omogyis:)

,, Amosyòs repererit, niſi quis legendum exiſtimet,'; dro 'Auogo Ex his locis liquido patet, nihil impedire quo minus vocabulum

γου νήσου όντος , φuod tamen , ut verum fatear , mihi non amogyoros de coloris purpurei genere intelligatur. Salmaſius

fatisfacit. Iple enim Suidas v: Ermias, ut noſter , Aposyon tamen , qui in fuam fententiain et Abr . Berkelium in notis ad
Omnino proba eft vox 'Αμοργούς pro 'Αμοργός , Steph . Byz. et Kuſterum ad Suid. v. 'Amógyera , traxit, colo

quam , li Kuſtero credere velimus, Suidas e Schol. ined . in Ari? rem hacvoce denotari negat, (ad Solin. p. 792. C. loco iam

Itoph . Lyſiſtr. eruerat. Eundem Suidas commiliterrorem , quem adducto) minime negaturus , fi ,, dum ſcriberet, in loca fupra ci
Euſtathius l . c . commiſit. Confundit enim αμοργός et αμόργη lata incidiflet , et vocabulum Búcsos eadem de caula a Gramma.

"Αμοργός , 1nquit, κυρίως, ή λινoκαλάμη, εξ ης γίνεται ενδύματα icis veteribus rectilime effe expofitum et lini genus et color

αμόγγινα λεγόμενα ,ή ή του ελαίου υποστάθμη, και η τρυξ του geπιμς,probe civilet . Paulo diligentinue ream obfcurifirmamIn
ovou .. Cf. Kuſterus, quem non praeteriit Suidne error. Νο- veltigemus. ,

tanda funt verba, quae e Pauſaniae Lexico Attico Euftachius i ) Vox de lini quodam genere procul dubio a Graecis ufars

1. c . profert : Παυσανίας δε ,, ου το Αττικόν Λεξικόν, άλλο τι pabatur. Ηinc Ειym. Μ. p. 78, 15. 'Αμοργός. λινα υφάσματα.

εμφαίνει, λέγων: Αμοργός όμοιονβύσσω- Vox αμοργός , pro Hinc Pollux VΙΙ.16. τα δε αμόργινα γίγνεσθαι μεν τα άριστα εν
lino f. bylo, Lexicographis eſt commendanda. Fruftra enim τη 'Αμοργό. λίνου δ' ούν και ταύτας είναι λέγουσιν .

2) Yox

eam quaelivi in Theſauro H. Stephani , ut ei in Hederici et lini genus tenuiſſimi denotabat . Ηinc Hefychius: 'Αμόργινα •

Schneideri Lexicis. Εodem fenfu vox ufurpatur in verfu quo- λεπτούφή ενδύματα. Ηinc Λέξεις ρητορικαι apud Bekkerum
dam Cratini , quem fervavit Heſychius. .. Λύ his βρύττους Anecdot. Graec. Τ . Ι. p . 104 , 9. 'Αμόργινα• τα πορφυροβαφήAb 9-
„, dictum ductumqueeſt Bzúttivov záviona , de quo apud Heſy- νήματα και λεπτά . » In Ae/chine αμόργινα et έργα λεπτά Γant

και chium ftatim mentio : Βρυττινην εν Μαλθακοίς · 'Αμοργόν ένδον y, Lynonyma. Γυναίκα , inquit , κατέλιπεν αμόργινα επισταμένην

» βουττίνην νήθειν τινά. Έπαιξε προς το πήνισμα το βρύττεινον. και εργάζεσθαι , και έργα λεπτα εισ αγοραν εμφέρουσαν. « Bochar
1 , 2por xad swor. Verſus eft e Cratini Comoedia Madaxois , ԻՆ tus infra laudandus . -3 ) Byllo comparari lolet. Hinc Suidas :

μοργον βουττίνην νοcabat linum hrytinum. 'Αμοργον pro φuo- Αμοργινον ,όμοιον βύσσω. Ηinc Poufanias apud Εuftath. 1.

" libet linovel bylo, quia optimus naſcebatur in inlula Amorgi. 'Apozyós olor Bioswi (Hinc Scholia in Platonem l L oid
Unde αμοργινοιχιτώνες , lineae tunicae ex Amorgo. Stepha- τα παραπλήσιαβύσσω. 5τ. ) 4) Ex hoc tenuiſimi lini genere,

nus coloris genus effe νult : ο δ' αμοργίνος χιτων , χρώματος quod byffo liniile, veſtem conficiebant. Suidas: črto de sj Apoge

mr. Verſus Cratini contrarium indicat, qui dogyor pro quo- γις όμοιον αλεπίστω λίνω : περιλεπίζουσι δε αυτό , και εργάζουν

„libet bylo poluit. Sic caunae quaelibet caricaé, non Cau- ται: έστι δε σφόδρα λεπτόν υπο leg . υπέρ cum. Bocharκο), τον
,,niae. “ Salmafius Plin. Exercitatt, P: 792. D. Conf. p. 659. E. βύσσον ,ή τον κάρπασον. 5 ) Haec yeſtis erat ia de pretioſas

Idem vir 'doctiffimus ad Tertull. de Pallio p . 197. 1. 210. pro Ηinc Suidas: ' Αμόργινον όμοιον βύσσω , και πολυτελές... Ηinc

výhren legit sýnts . Vide Bocharti.Geogr. Sacr. 1. 14. P. II. p. Ειym. Ι. Ρ. 77, 15. 'Αμόργινος χιτωνίσκος τι σημαίνει δε και

2014. et Hieroz. P: 1. L. II. c . 45. p. 488. Codex Heſychii Mar- την πολυτελή εσθήτα, 6) Veſtis purpurco coloče ciacta hac

σου.
Iterum p .

και

9 .

vocat, μια

λίνου." BARXER..*) . Scilicet omnia quae poteram afferre nolui. st. Vocabu

dem árvoradau?s occurrit in Appendice ad Diofcor: II. 125. neo)
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roce denotabatur. Hinc Nikos gurogıxa? apud Bekkerum Anda purpureum , quio inficiantur er tingantur alia, legere non me

.dot. Graea. T. I. p . 204. špógyeva exponunt per tal nogQuooo , mini, praeterquam apud Grammaticos, quos de his rebus do
βαφή νήματα. Ειym. Μ. p. 117, 16. αμοργινα μάτια λέγονται cidentes facile nemo ferat. Sic Bustov , xpwra, colorem (pure

så 70gpupa . Quo modo bae veſtes hunc colorem fibi contrahe purae) explicat Hefyckias, et Suidas pusow BoBumpiyor, by 17

rent purpureum , optime nos docet Erym . M. P 117, 15. 'Apóg linctum . Biſetus in Ariſtophanem de amorgide; od 1

γη - έστι και είδος βοτάνης πορφυράς : εξ ου αμόργινα μάτια dos xesómaros , omovny Bútow. Notatur bic error ab H. Sie.

λέγονται τα πορφυρά. 7) Quod ad materiem attinet, ie qua' iphano et dem . Porio. De colore hysgino , G lubet , videndes

veltes conficiebantur, Grammatici veteres dicunt paniculam (f. dlo- Salmafius in Solinum , et Bocharius, qui commode monet,

sem lanolum ftipulae lini) ad hancrem eſſe ufurpatam . Etym. , locis illis, ubi purpura et byllus coniunguntur,c.g. Efth . I. 6
Μ. Ρ . 117, 19. 'Αμοργός δε , του καλάμου της ανθήλης το λεη- i , et Vill. 15. Luc. XVI. 19. per purpuram intelligi debere byf

óraToy Migos 03 EV apógyn. Aitaus gutogixad apud Bekkerum fum colore purpureo tinctam . Byflum ringi folitam , non raro

Anecdot. Gi aec. Vol. I. p. 210 , 29. 'Ahogy's si loro; toù xa- , legas apud veteres, qui tinctae candidam et linceram lemper

λάμου της ανθήλης το λεπτότατον ' έoικε δε βύσσω , όθεν αμόρ- , opponunt. " Fallitur quoque H. Stephanus ( Thel. Ind. in s .

gova ipazia . Scilicet huius lini ſtipula in capite fuo lanoſum fert Burcos) ab 01, Celſio male laulatus: „Perperain uterque 'Suidas
Horem , qui veſtibus conficiendis interviebat. ' Paulo aliter explicat et Heſychius); nec enim coloris genus eſt , ſed delicatillimi

Ηefychius : 'Αμοργίς • καλάμη τις , εξ ης ένδυμα γίνεται , η ; lini et diverli a purpura, ut ex Luca etiam patet , apud quem

ύφασμα , ή χιτών. ut et Etym . M. p . 78, 14. 'Auosvis d?, **- ο πλούσιος ενεδιδάσχετο πορφύραν και βύσσον . In Lucae loco,

λάμη τις , εξ ης ενδύματα αμοργινα. et Pauſanias in Lexico ut monet Bochartus , per purpuram intelligi debet byffus co

Artico apud Eujiath. I. c. ori ajogy?s xugiws Avvoxahiun , flore purpureo tincta. Fallitur quoque Kuſterus ad Suidam .

ής ενδύματα αμοργίδια λεγόμενα , ως ο Κωμικός εν Λυσιστράτη βύσσινον : Hanc interpretationem non probo , quoniam Búcsos
ondono et Suidas quoque: 'Amogyis • mugiws i rivoxalcuni 15 non eſt coloris , fed lini

genus. Iterum fallitur Kuſterus ad

ής γίνεται ενδύματα αμοργινα λεγόμενα. Sed per καλάμη et λ- Suid . ν. βύσσον : Imo aliud eft brus , et aliud purpura εfi.
yoxaadun li. e . ftipula , ftipula'lini) "pud iftos ſcriptores in- „ ut ex veteribus ſcriptoribus ſatis conltat: male ergo illita Suidas
ielligitur panicula' l. flos lañolus in capite ftipulae lini l. roj ka • , hic confundit. " Imo vero' recte fcripfit Suidas. Excerpta ex

aduou ans a'frams tó Lentótator. Alirum eſt , H. Stephanum Moſchopulo MS. in Agapetum , apud' Fabric . Biblioth . Graec.
Thel . T. I. p . 400. D. hoc non vidiffe. Dicit enim : 'Αμοργός Vol. XII . p . 3ο6 . Βύσσος , το κόκκινον βάμμα , όπερ λέγουσι ιδιω

elt, tefte Heſychio, xalcun quaedam , ex qua fit province, û τικώς αληθινόν , και λέγεται από του βύειν τους όσσους , ήγουν

ύφασμα , ή χιτών. ubi pro quinam re καλάμην accipiat, am- τους οφθαλμούς : λέγεται δε και το κόκκινον ένοι μα , βύσσου.

bigi poteſt, praeſertim quum Etymologiſtes fcribat, kuzeyis dd, Fallitur quoque Salmaſius ad Tertull. de Pallio p. 279. „ Byf
του καλάμου της ανθήλης το λεπτότατον μέρος. “ Serius utri- „ fus de colore purpureo etiam exponitúr a quibusdam . Helych .:

usque loci elt idem , verba tantum discrepant. Etymologi verba Βύσσινον πορφυφούν A forė bylli vel lini, qui purpu.ci co
Lic ventit Bochartus 1. c . », Amorgis in lini calamo eft pappi vel loris eſt. « Fallitur quoque Fitifcus Lexic. Antiq . Rom .:

lauuginis pars tenuiffima , ex qua fit amorge. “
Veſtes molliffimae ac tenuillimae ex illa lini ſpecie pretioaliwa

velies couficiebantur in inlula Amorgo , quam , notante Bocharto conficiebantur , et hae, quoniam pretiofiflimae , ei , ut dixit

Geogr. Sacr. l'. 11. Lib. 1. c . 14. p. 414. plerique inter Spora- „ Plinius XIX . 1. mulierum deliciae erant, ideo ferme puspura
das , Stephanus et Euſtathius inter Cycladas recenſent, ubi' hoc tegebantur : quae res veteres Grammaticos in errorem inpuit,

lini genus aprimum naſcebatur. Pollux l . c . qd de duózyuva ,, ut" byſſinum colorem purpureum interpretarentur. “ CI. Ed .

Virves fan més tal ágosta tv, 'Apógyo. havou Šov xai tautas mund. Henr . Barkerus in Libro, cui titulus Claſſical Recrete
ειναι λέγουσιν. 9) Dubitant Grammatici veteres , utrum his tions, p . 410 -- 422. Alba crat byſſus, led apud veteres tantum

y lubus nomen fuum dederit inlula Armorgi, ubi confciebantur non femper purpureo colore inficiebatur. Byflus, per açana la

fue mibi quidem videtur ; nam , ut fupra mouſtravimus, vox ipfa safnsix -posizas ab iltis Grammaticis expoſita , meigi debet
anogros pro dino tenui f . bylo ulurpabatur), an auogyas , ie de colore purpureo eo , quo veſtes byflinae oim tingi viebant.

in lini calamo pappi pars tenun Slima , quae materia in ulum vel Ut ergo Buorisos proprie dicitur de lini genere , improprie de

Ninm adhibebatur, an denique cuogyn, b . e ., interprete Elym . coloris genere : fic auogyivos proprie de lui genere , improprio

Μ. p. 17, 13. είδος βοτάνης πορφυράς, εξ ου αμόγγινα μάτια de coloris genere ilurpatur , φuia αμόργινος χιτων Γeupει pur
yostni rü roscupă , p. 77 , 15. vidos xowuatos, polos Busogno pureo colore inficiebatur.

telte Euſtathio , quem laudat Bochartus I. c . 102Púga xara P. 77. v . 22. epony rou o ris ß etc.) Vid . Valckenaer, ad

woozv. Euftack .'ad Dionyf. 1. c . ' Auógyeros , -goragoEuróYws Callimachi Elegiarum fragmm . p. 10. Be.

κιτωνος επίθετον , από χρώματος ίσως ελαιοχρόου τινός. αμοργή P. 77. v. 23.omvaivei mai rov « xólovtor)." Şic Schol. Apol

γαρ ή του ελαίου υποστάθμη, ό έστιν ο τρυγίας, male confun. Ion. Rhod . 111.. 881. 'Αμορβάδας τας ακολούθους ψησί. Cont.

deniss ut fupra monuimus , asosan , fer olet, cum arogyn , i . e . Nicand. Theriac. 28. et 49. ubi auogos legitur. ANON.

kerba quaedam purpurea.) Sed haec lis nunquam componetur, P. ; 8. v. 26. 'Auogmeiw ] Legendum videtur aus Bauw , e
donec evinci potuerit , utrum haec mógyn l. drogyis fuum fic in reliquis. Nicandri locus extat in Theriac. 3 + 9. Cons
Amorgo cominunicarit, an ex inſula illa traxerit nomen . Bochar: Schol. Theocrit. Idyll. IV , 45. Axon .

sus l. c. inſulam Amorgi a Phoenicibus appellatam efle credidit P. 98. v. 52. 'Iliados N.) v . 793. ubi vid. Schol. ANOS .

em oregin , matrem textorum , vel infulam , om , aut ain oregin , P. 78. v . 13. ' Iacados E.] v . 506. ubi vid . Schol. ii. Od, T.

gentis fextorum , aut etiam ham oregin , copiae textorum : 2. 309.
Tecle , viderint ali . ..10) Vox uogyis ſignificat non modo P. 78. v. 45. 'Arodvcos ly rois 'Agyorautixois] Locus eft

materiem , e qua veftis confciebatur, fed et veftem ipſam . 11. 1072. Et verba, árãos äynger , leguntur ibidem v. 10; 6.

Hejj chius: 'Amogyis : uçaoua , Xitur. Ariftoph. Lyfiltr: 738. ad quem locum vid . Schol. Ex hoc ipfo autem loco dinge la

donos a topyisa Hic locus H. Stephami in Thel. diligentiam ägnis efi mulandum .

effugit. 1 ) Rectillime dixit Bocharius.I. c . „ , Amorgina pro Ρ . 78. ν. 48. 'Αμπεχόνη duniaxousa ) Sic apud Apcllor .

» purpureisideó fumi lulpicor , quiacolorepurpureoplerumque Rhod. ll. 1105. eft autemeve , ANON ,
„,imbuebantur: qua ipla de caula byDjus quoque pro purpura P. ;8 . v . 54. ó mer abdomov] Haec deſumia funt ex [! .

, uſuipatur. “ Trerunt' in Hieroz . P. I. Lib. 11. c. 50. p. 990. N. 239. et ad eum locum Scholiis. Anon.

In Hefychio βύσσος eft χρώμα αντί της ύστης παραλαμβανόμεν P. 78. v.57. Aucvuvin, AvÉAYEUDSY] Gloſia cum glofenate eft

», vor color qui:hysges loco aſſumitur : eidem porro Bússivor ex ll. E. 697. et Schol. Anox .

seſt popupor, et Burora , mozfupäe " : Phavorirus: Burgovor • P. 78. v. 2. maruvgm, avsswaugu'n} Haec rurſus debentur

Nórnivav Haud fatis accurate dixit I. R. Forſterus de . Bylo an . Homero ll. E. 436 , eiusque Scholialiae. Anon .

Liquoram p . 3.' ;, Helych . Snidas et Etym . N. byffum de colore P. 78.v.8. Pro araba avta, Hej chius habet avanai'nta ..

a purpureo intelligunt. Suidas ait , Búosiv elle Bapnik &* pogi anos ,

» Pupas, et, Socorrov , TW Brosu Be3ammeror. Etym, M. habet: P. 78. v, 14. ' Auopyls) Vid . Schol. Ariftoph. Lylifts. ; $6.

Bu soos : sidos sorávns , s' ou ta an' autés Barróupra iustid, Xxox . Omnino v. Barker. ad p . 77 , 15.
» βύσσινα λέγονται . Sed certe falluntur : id probabile videtur, P. 78. v. 20. ' Aprouz] Vid . Schol. ad Iliad. X. 169. et Schwd.

„, temporibus quibus Helvcbius ,Suidas et Fiym. M. vixere , byf- Earip. Hecub. 464.

„ fum pro colore uluspaiam fuille. Rectius illi, qui de genere P. 78. V.. 21. xpuacuruxas irrous] Vid. Iliad . E. 558. ib : ..

lini intelligunt.“ Fallitur quoque Olaus Celſius Hierobolanici Schol. Conf. Scholia ad 11. X. *69 . a l'alckenserio edita. cuce

P. I. p . 178. „ Purpuream alicubi nasci , aut luccum fundere buius nota p . 74. et Schol. Theocrit. ldyblo 1. 55. AXOX .

BARKER .

BE

-

an

AXON.



737
738AD ETYMOLOGICON MAGNV M.

ANON .

BE.

.

ANON.

1

.

315. ANON.

AXON .

.

ANON.

P. 78. v. 26. 'Aunduanya etc.] Legitur etiam dunianin , ut pretatur, per, Pays us. Hoc aupadiny uritur etiam Apollonius

apud Apollon. Rhod. 1. 1335. et IV . 1082. ad quem utrumque Rhod . I. 4-5. et IV . 3'14. Sed , dubada habet idem III . 615.

locum vid . Schol. ANOX . · ΑΝΟΝ , Schaeferus Meletarnatum criticor. 'Spec. 1. P. I. p . 5 .

P. 78. v . 30. Kaariuaxos) Vid . Callimachi Fragmm . p . 526. ,, In Apollonio Rhod. IV.343. Iq. legit Etymologus M. col. 88

Bentleius pro δ' εκ λειόθεν legi iubet Δεκελειόθεν.
57. είτε δόλοισιν , ή και αμφαδίην. « Sed non meminerat vir

P. 79. v. 55. Auxóogwx] Locus eſt v. 635. ubi pro ýhotos doctus, verba się nad av Qadíny elle'Homeri.

Pollerus edidit výnetsov. Axon. Sed Sebaſtiani výh.no .. P. 80. v. 39. 'Auçaxis, oixosregíoxentos]hoc eſt domus ,
P. 59. v . 57. Mer i kovoa ] In his mis delendum eſt. Anon. undique perfpicua , ideoque alta. Portafle legendum eſt 'An Dar

Idem iudicium tulit Hemſterhuſ. ad Ariftoph. Plut, p. 123. vgs , ut apud Heſychium Icriptum legitur. scHLEUSNER.
b . BE.

P. 80. v . 40. AjQasiay -- Spuslav) Schol. ad liad. P. 695.

Ρ. 79. τ. 40. 'Αμπελόεσσα - αμπελόεις] κ. Ιliad. Γ . 184. et 'Aμφασία : αφασία , έκπληξις , αφωνία. Legitur αμφασία etiant: ' ) y . ' . , .

B. 561. ibique Schol. Conf. Nicandri Alexiph. 266. ( p. 53. extr.) apud Apollon .Rhod. III.284. IV .3.fed .Dasia apud Eurip.. o
Axox.

Iphig ., Aul. 837. ANON . Loco ngoQaclar , quod Itatim ſequitur,
P : 79. V. 44. ' H gue fyxos] Eft verſiculus Homeri Il . s. legendum videtur án gooPacias. SCHLEUSNER.

355. ubi vid . Schol. Anon. Aelius Herodianus in Schematismis P. 80. v. 42. nóguWES - QÚ TEUV] Sunt verba Homeri Il . M.

Homericis : 'Αμπεπαλών· πάλλω παλώ έπηλα , έπαλον παλων, 160.

ως το έμαθον έπαθον , μαθων παθών , είτα μετα προθέσεως κατα P. 81. v. 44. 'Ev peyóga --- dipe Penoveitoj Eſt verſiculus Apol. μεγάρω
συγκοπήν και αναδίπλωσιν. ». lonii Rhod. III. 251. ubi legitur įv jeyogors. Conf. Niad . F.

P , 79. v. 52.. goxíc ] Legendum eſt goxía . Dionyfii Perie- 681. et Odyſ . r. 507. ANON .

gelae 'locus extat v . 202. 203. Anon. P. 81. y. 46. 'ADÉOXÉTo ] Videtur au Déxcuro legendum ;quod
P. 79. v. 4. ''Hgwdravos). Legendum 'Egurravós. ANON. Sed habes Iliad . B. 41, ANON. Etyniologum vero Medium voluiſte:

vide, quid pro utroque dici poflit, in Fabricii Biblioth , Graece patet ex adiecto interpretamento.
Vol. vi. P: 234. ſq. edit. Harles. ST. P. 81. v. 47. 'Aj Denotato etc. ) . Conf. Schol. ad lliad . Be

P. 79. v. 7. 'Ajúgator] Vid. ad p . 76, 16.

P. 79. v. 8. ' Amigos, nóis Osobanías) Vid. Schol. Apollon . P. 81 , v . 50. "Amonxes] Vid. Ariftoph. Nubb. 1159. Aeſchyl.

Rhod. I. 597. ANON . Prometh . 1043. ANON .

Ρ. 19. ν. 11. 'Αμύκου , βασιλέως Βεβούκων] Vid . Apollon. P. 81, v . 54. Me Qiaxuia , regißowou etc.] Conf. Schol. ad
Rhod, Il. 1. ? . Anon. Iliad. B. 316 .

P. 79. v. 13. "Ajudes ) Vid. Schol. Aral. Phaenomm: 19. Ρ . 81 , ν . 56. 'Αμφιάραος , ή 'Αμφιάρεως ] Accufativus 'Αμ

Homer. Il. K. 300, et pluribus locis. ANON . Goosney eſt Odyſl. o. 244. Unde fortallis 'Auprágyos legi debes
P. 79. v . 16. 'Ajudgós] Vid. Nicandri Ther, 358. Alexi, pro Aubiaceus. ANON.

pharmm . 56 , et Schol. p . 45. ANON. P. 81. v. 1. os Xpúony amoißeßnxas) Haec ſunt ex ll. As

P. 79. v. 21. "Auliotis ] Vid. Eurip . Rheſ, 419. cum Barneſii 57. Conf. infra p. 83 , 13. ANON.

nota , Schol, Ariſtoph. Acharnn. 1227. Duport. ad Theophraſti Ρ. 81. ν. 3. Δείσε Tgwww] Sunt verba Homeri II . E. 623 .

Charactt. p . 229. Callimachi Fragm. CIX . ibique Bentlei. Anon. ubi vid . Schol.

P. 79. v. 30. 'Apónwr] Legitur Iliad . A. 423. ubi vid . Schol, . P. 81. v. 8. 'AntiBgórn] Conf. Schol. ad Il . B. 389. ANOX .

et ſaepius. anon . Orion , quem Etymol. exfcripfit , apud Baftium P. 81. v. 13. 'Ampiyusers] Vid . Iliad . A. 607. ANON.

ad Gregor. de Dialectis p . 586. ita praecipit: 'Amémw , naga, P. : 'Αμύμων P. 81. v. 18. duongsDéa Te Pagérgy ] Haec leguntur ll. A.

το μύω , μύσω , κύμων, αμύμων , ο μη τεταπεινωμένος , μη δε 45. ANON.
erexuxaprepévos (quae Baftius recte lic emendat : Mondd draxe- P. 81. , V. 29. 'Au Qúsrotor) Eft Homericum Il . ¥ . 382. ubi

καμμυμένος): οι δε παρά τον μώμον , άμωμος, αμώμων παρασύν- vid. Schol, et 527. ANON. :

θετον , και τροπή του και εις ύ , αμύμων» τροπη δε του ω εις υ , P. 81 , v. 40.''Odvoorias A.] . v. 847. ubi vid. Schol. Quae

ως παρα Σαπφοί, χελώνη κελύνη. ΒΕ. i paulo poſt fequuntur, fy de oi axtad 'Apepidunos, lunt ex Apol.

P. 79. v. 35. 'Ayumewon] Vid. Callimach . h. in Lav. Pall . lon. Rhod. l. 940. ubi Schol. dicit: 'AnGidomos d?, ori o růs
48. ANON . Κυζίκου λιμήν δισσας εισόδους εξ εκατέρου μέρους έχει. ΑNON.

P. 80.v.40. zrówn] Yid . H. Steph. Thei. Gr. Ling. Vol. I. Ρ . 8.ν. 44. Γα. " Ομηρος- Έγχεσιν αμφιγνίοισι] 1liad . Ν.v . ſq . " ]

p. 216. not. 1. edit. Lond. 147. ubi vid . Schol. et pluribus locis. Conf. Scholia inedita

P. v .p. 80. v.43:"Amvhos) Vid . Ariftoph. Pac. 1104. ibique ad Apollon. Rhod. III. 1354 .. .

Schol. item Acharon. 1ogi . et Theocrit. : Idyll. IX . 91. cuma P.81... 19. Au Pidguo.] Legitur' liad . A. 393. Conf. Schol.

Scholiis. ad Iliad. B. 700.

P. 80. v . 45. 'Amuorld. Vid. Schol, Lucian . T. II. p . 533, P. 82. v . 51. 'Appedédne] Vid. Apollon. Rhod. IV. 397. cum
54. et Duport. ad Theophraſti Charactt. p . 229. ANON . Conf. Scholiis ineditis. Verba rónepós te etc. leguntur Iliad . 2. 328.

Muncker. ad Antonin. Liberal, c . 24. p. 162. b. edit. Ver- 329. ANON .

heyk . BE. P. 82.v . 54. 'Apposposa ] Vid . Schol. Ariftoph. Lyfiftr. 758 .

P. 80. v. 55. 'AjQiérov] Vid. Iliad . n. 804. ibique Schol. et Harleſ. de nominibus Graecorum p. 39. ANON. Sequentia ,

Conf. Valckenger. ad Eurip. Phoeniſl. p. 661. et Miſcellan .Ob- ógrouontwulvov, én is forias &7.736Xovor, ita interpungenda652. άρτου όπτωμένου , επί της επιτρέχουσι ,
ſervatt. Amft. Vol . IX. p. 111. l. ubi vir doctus : „ Mérew re, οι corrigenda ptem: άρτου όπτωμένου επί της εστίας , περιτρέ
„ vera jdem faepe cum TEGUÉREUX, quamvis Schol. Sophoci. Electr. XOVOL. SCHAEPER. Omnino vid. H. Steph. Thel. Gr. Ling. Vol. I.

5, 653. 'Αμφέπειν· το διέπειν , ευθετεϊν· περιέπειν δε , το φίλον. p 162. που: 1. Ρro feguentibus , η τροφος , legendum effe και
τινα κυβερνάν και σκέπειν, ' Sed proprie ambo verba notare Tigopos, oftendit Meurfius in Graecia feriata T. III . Oppi pi
„videntur cingere ,l circumire, et iode notiones proveniſſe adh, 793. F. ST.

„ miniftrandi, curandi, tuendi, inftruendi, tractandi, etiam Ρ. 82. ν . 1.Πλάτων εν Θεαιτήτω] Τ. Ι. opp. p . 16ο, Ε .

,, in malam partem .“. ANON. ANON . Vid. ad illum locum Scholia p . 21. edit. Ruhnken . ST.

P. 80. v. 1. 'Auvk] Conf. Helladii Chreſtomath . p. 13. P. 82 , v. 6. 'An Pueniosas) Vid. Iliad . B. 181 .

Ρ. 82. ν. 12. έθος έχουσιν οι Αιολείς 09égów] Vid. Koen .

P. 8o. v. 12. ou d'{ xdof Juror duúters] Sunt verba Homeri ad Gregor. de Dialectis p. 275. b. Axon. ( p. 588. edit. Schae

Il. A. 243. Conf. neſchyl. Perf. 161. Anon. fer. BE.)
P. 80. ¥. 17. "Anúve.wg, á Bontés] Ita etiam Schol. ad .II. N. P. 82. vi 18. " O2 poi Érierjéve) Sunt Homeri II. A. 249.

581. et ſequentia , Fimivos ojotiv vɛQayu, n . 0. 308. ubi Schol.is

P , 8ο, ν. 21. 'Αμύναι , αποστρέψαι , αποσοβήσαι ] Vid. Schol. φιεσμένος , περικείμενος. ΑNON .

ad 1. 1. 341. Conf. Schol. Thucyd. .I. 42. p. 32, 2. el 1. 96 . Ρ . 82. ν . 25. αυτή rúm on] Sunt verba Homeri Odyſ. K.

p. 63, 59. ANON . 543. ANON .

P. 80. v. 33. 'Aupayanmutes] Conf. Odyll. E. 581. et Apol- Ρ. 82. ν . 3ο. 'Αμφικέφαλος ] Lege 'Αμφικνέφαλος , hoc eft .

lon. Rhod. III. 258. dubayárasov , Il. 11. 192. am Dayanaşáuevos lectus habens duo eminentia anaclinteria. Nam xuípadov eft

ubi Scholiaftes : φιλοφρονούμενος , αγάπων. ASON. " . cervical f . pulvinus. Conf. Helych. in v. xvéDalov. schLEUSNER.

P. 80 , v . 35, anadupador , ante túxwar] Sunt 'verba Hos P. 82. v. 39. ApQrxunei nov] Vid. Iliad. I. 584. Athenacus

meri 1. H. 243. unde hoc laco púscorui reponendum eft . Verba, XI. p . 482: F. j \ xunsala, vior an Çixugta , από των ώτων,

nje mod aupadiný, leguntur II. H. 196. ubi itidem Schol. inter dod's to. Toaru dirakitang matatu VB. Ona vog mad forneris

ST.

ANON.

ANON .

1

ANON.

ANON .

ANOX.

Ааа 2
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AXON.

ANON.

AXON .

BB.

BE.

ANON .

ANON.

açúceoy anequrori np. Odyll. X. 10. quem locum paulo poſt funt eiusdem ; 11. Št. 165. Verbe, "Idomevsi , sigo mív si ziu ,
etiam Etymologus attulit. AXON.

P. 82. v. 48. 'Omngos
leguntur Il . D. 257. ' Anon. '

Frokiespow ] Locus extat Il. B. 501 . P. 86. v. 21. 9:03 Kgovov drets tóvies ] Videtur Erymologos

et lüxtimévay xar' awav . Odyſ. 2. 335. Conf. Iliad . 0. 77. in mente habuiſſe locum Hefiodi Theog. 850. Totüvés s' in

Praecedeno olañoci Sylburgius in oixlsa, mutandum pu- ragracios, Kgóvov amis dóvres. ANON .
tabat. Perperam , iudice Polito ad Euftach. T. II . p . 591. P. 86.v. 32. onusowdes dè, si raga' knigginua cuvertun ) Vid .

not. 2. ST.
Schaefer, append. ad Baftii epift. crit. p . 28.qui etiamdefen

P. 82, v. 54. 'ApePincoxados] Vid. Schol. Ariftoph. Equitt. dit quod fequitur , nuga Fyly duc , cum Fiſcherus ad Weller.

878. Anon . Gramm. Graec . Specim . II. pag. 296. legi iulierit tage sis
P. 83. v. 5. ápMurglar] Sic Lycophr. 19. dixit duQorava moli BE.

τριον κάσιν. ΔΝΟΝ . Ρ. 86. ν. 36. Πλάτων εν Γοργία - ήμφισβητησάμην ] LoctoP. v ]
Ρ . 83. ν, 11. αναβαίνοντος ] Αη αναφαίνοντος ? ANON. eft T. I. opp : p . 479. D. Cont. in Platonis Meneseno T. IL

P. 83.v . 13. 'Apçußißrxas} Apud Apollon. Rhod. 1. 571. opp . p. 262. D. muDoButeo. etinPolitico p. 276. B. wu @ sar
et αμφιέπεσκε . ΑNON. shan. Andocidis verba p. 6, 13. ed. Ald. (p. 34. Vol. iv . ed .

P. 83. ¥. 19. avri] Portaſſis xal taúry, legendum eſt, Reisk.) ita leguntur, nepi de toutwx wipequoßúrovy otrol - oi
Sequens verficulus, kauss dm .ßeßyxas, extat Iliad . A. 37. unvúcartes. Anon. In locis Platonis et Andocidis Etymologum

Conf. ſupra p . 81 , 1. fcripfile αμφισβητήσαμεν et αμφισβήτουν , ex ipfius verbis atti

P. 85. v. 21. 'ArQihaçis ] Vid. Schol. Apollon. Rhod. IV. cat Fiſcherus 1. l . qui' idem Spec. II. P. I. p. 41. pro Ag' o's

983. et 1366. ου περί τούτον , ώ φίλε, ήμφισβητήσαμεν ; mendole in Ειym

P. 83. v . 26. 'Ajdinúon ] Vid. Arat. Prognóſt. 15. 'Αμφι- logi libris legi ait έoικεν άρα ου περί τούτου , ώ φίλε, ήμφισβη

ai'an vuş legitur Iliad. H. 435. ubi vid . Scholi ANON . groupiny, vel , vt Aldus et Turriſanus edidere , vaQroBarnsso
P. 83. v. 33. 'Appw Jemarina] Philemo habet : "Am D w jegovo st.' '

αμφότεροι. το ω μέγα έστι δε θεματικόν. ΒΕ . P. 86. v. 57. Marrow's ] Naotois coniicit Pierfon. ad Moerid .
Ρ. 83. ν. 39. άμφω σημαίνει] και σημαίνει , Philemo. p. 370. b. Anon. et BE.

Ρ . 83 , ν . 40. "Aμφωόμως φίλοι θυμω) Et Iocus Fortafis ex P. 86. v. 8. aug .Popeus yag oogós] Ita explicat etiam Schol.

Iliad. A. 196. ANON . Sane Philemo habet : olov , "Ausfw ömüs ad Iliad. ¥ . 92. Conf.' ScholiApollon. Rhod. IV. 1187. Pro

θυμώ φιλίουσα τε , κηδομένη τε . vogías videtur įdgia legendum . Anon.

Ρ . 83. ν. 5ο. Αμφότεροι μέμασαν] Ηaec extant Iliad . H. 3. Ρ. 86. ν . 10. 'Αμφίφαλον aspidicxor] Haec deſcripta ſunt

Sequentia , ’Au Dotiporse Ő ág , videntur petita eſſe ex ll. T. 25. e Schol. ad lhiad . Ė . 743. ANON.

αμφοτέροισι do anys etc. P. 86. v . 16. naga 'Agrotocáve ] Acharna. 1071. ubi vid.

Ρ. 83. ν. 55. Αμφότεροι Tohemisew ] Eft locus Iliad . H. Schol. ANON .

3. ANON . P. 86. v . 19. 'Awoyétus] Vid . Ariftoph . Thesmoph . 456 .

P. 83. v, 1. 'Apoiwy – METOxós) vid . Frid. Sam . de Schmidt ibique Schol. Anon . Conf. Saltier : ad Thom . Mag; p . 40. b.
opuſcula quibus res antiquae , praecipue Aegyptiacae, explanan- et Bernard. p. 41. a. Be. Aelius Herodianus, in Schematismis

tur , Carolsz uhae 1765. 8. p. 118. Homerieis: 'Auwsyénws OnwsdÝROTk . W. Scholia in Platoner

Ρ. 84. ν . 16. περίαχε πόντος απείρων] Sunt verba Ηefiodi a Ruhnkenio edita p . 37. 'Aunyénin οπωσδηποτε, καθοτιούν.

Theoyon . 678. ANON. λέγεται δε και 'Αμωςγέπως , και 'Αμόθεν , και 'Αμσυγίπου . 1α :

Ρ . 84. ν. 24. 'Αμφ' αγαθών θεράποντα ] Sunt Homeri 11. π . Αμοιγέποι , και 'Αμoσέπoι. Ει"Αμοιγέποι , και 'Αμοσάποιο : Ει p. 55. Aμωσγέπως οπωσδήποτε,P ' .
165. De ſequenti Euripidis loco vid. l'alckenaer. ad Phoenil . εν γέ τινι , καθ' οντινα ούν τρόπον.

1.27. p . 12. a. et Diair, ad Eurip: p . 52. B. in quo altero loco P. 86. v . 20. Ilaátwr) . Vid. Ruhnken. ad Tiinaei Lexic. Pla

pro frumozóyos feribi jubet frumoroywv, et pro naga'ono anco- ton . p. 20. Anon . p . 29. fq. edit. 2.
δον ( ήγουν παρά την οδον ) γεννηθήναι e MS. legit παρά την αμ- P. 86. v.22. év 'Odusseiq] A. 10. cuius loci Scholion Etymo

Podrin , ñ yournaga rò raga Tziv odoy yavuniyai. Anon. logus delcriplit. Anon .

P. 84, v . 51. 'AyQitairis] Conf. Schol. Ariſtoph. Avv. 1735, P. 87. V. 29.oi die Artrxol Orody aunyian] Vid. Valcke

naer. ad Iliad. XXIl. p . 115. Anon . Cont. Sallier. ad Moerid .

P. 84. v. 37. ' AMP:98Toy Gráam habet Homerus IL. Y. 270.

ubi Schol.: διπλην , οιονεί έχουσαν και έπ) στόμια και επί των P. 87. v. 33. 'Auwpos] Vid. Intersp. ad 1 Petr. 1. 19.
mufutva lésrv. P. 87. v. 39. 'Arabangis , arapora xal inégalesis] Haec lumia

P. 84. v. 54. 'Aubów udy zubov] Vid . Apollon. Rhod. I. funt e .Schol. ad Iliad. B. 380 .

735. fq. Conf. not. ex Cod. Gud. ad Argumentum sejchyli. P. 87. v . 45. 'Ayaßisfuneyetc.) Vid. interpp: Heſych. T. 1 .
Septem contra Thebas , in fine. ' ANON. 314. not., 14. BR. Alberti ad Heſych . l . 1. legendum puta :

Ρ. 84. ν. 3. 'Απολλωνία ' Trivo] Locus eft II. 795. ubi 'AyaBtBgoxov, avariawney • dau dd 'Avaßißguxry, dragpuri etc.

editur ve ' riquevais. Vid . ibi Schol. ex Schol. ad Iliad. P. 54. unde fua haulit Etymologus. " Vide et

P. 84. v. 7. 'Auçüss] Vid . Theocrit. Idyll. I. 28. ANON. Euliath. p. 1095, 6.

.P . 84. v .12. 'Aufweidos) Vid . Hemſterhuſ. ad Polluc. X. P. 87. v. 47. 'aaa' áva , si mémoras) Sunt verba Homeri 1 .
1364. b.

1. 247. ubi vid. Schol. Conf. Barnef. ad Eurip. Troad. 98. et

P. 85. v. 15.duquras) Videtur á pe@ wrog legendum , ut dipo Schol. Sophocl. Aiac. 194. Anon .
Gtvwros pro leqnenie a'm Divwrıs ANON . P. 87. v. 50. 'Ayáruno Bj Jeós] Vid. Nathan . Forſter, ad

P. 85. v . 17: oudisw ) Vid. Caſauba ad Athenaeum p. 742, Platon. p. 394. ANON .

65. ( Vol. V. Animadverfionum Schweighäuferi p. 505.). " Ad le- P. 87. v . 54. ayna's , dyxy wal dvdywn] Similis notario tra

quentia pertinent verba H lladii Chreliomaib. p . 13. oi " Iwves ditur inPlatonis Cratylo T. 1. opp. p . 420. D. E.

Noégovory and to oudlow oudis xal am Poudis. ANON . P. 87. v. 6. 'Ayayayyavevou , dvaxzusov H. Sreph. in Indice

Ρ . 85. ν. 21. Θεόκριτος , ' Αμφορεύς νεοτευχής] Corrigendum Thefauri emendat 'Aναγαγγανεύουσι, ανακράζουσιν Conf. Hech.v . .

eſt o Theocrit. Idyll. i . 28. 'Ajais . YEoreuxÉS. Conf. 1 alcke. ibique Alberti T. 1. p. 316. not. 15. SCHLEUSNER .

naer . epiſtola ad Roverum , Urlino praefixa , p. 25. P.87. v. 15. oưx äga spuma', dana dgúma ] Sed douua editur

P. 85. v. 25. 'ArePósor] Vid. liad . K. 298. ANON. Iliad . A. 118. et Odyll. k . 150. ad quem utrumque locum vid.
Schol.

P. 85. v. 31. Bochops' {yw ] Haec leguntur Iliad. A. 117. Anon.
P. 87. v. 14. dradeño9a1, rò tamoio$91) Conf. Schol. Ari

P. 85. v. 43. 'Applnohis] Vid . interpp. ad Thucyd. I. 100. ftoph. Plut . 589., anon .

De praecedente du plnomos vid. Valckenaer. P. 87. v . 25. 'Avatnaber) Vid . Il. A. 236. ibique Schol. Aror.

ad Ammon. p. 169. BE. P. 87. . 29. ris Tó ...] Deelt isinue. Vid . infra p . Sak,

P. 85. v. 51. " Am Qis, ws nagai Aisnúar] Vide Aeſchyli 46. Anon .

Fragmm. p. 650. b. Conf. Pauw p. 1111. ei infra p. 144 , 31 . P. 87. v. 30. 'Avaxanspis) Vid. Ruhnken . ad Hymn. in Cer.

99.

P. 85. v . 7. ' Ampwžis] Viuiole ( criptum eſt. Scribe Arputas. P. 88. v. 33. ' Araxoi oi Diósxougo .] Vid. Plutarch , in Theo

SCHLKUSNER . c. 33. p. 28. eur . Axon , et in Nunia c . 13. extr. sr. De forna

P. 85. v. 11. 'Extwe do dusitepustgapa] Sunt verba Homeri nominis vid. Koen ,adGregori de Diateetis p. 5ga. edit. Schar
II. . 318. Quae deinde fequuntur , Apayatov Segésorta , fer. 35

ST .

ANON .

p. 50. b. BB.

XXOX

ANON. $

ANON .

P:

ANON.

SCHLEUSNER.

375. P:
ANON.

ANON .

ANOX. et BB.

AXON .

P. 65 ,
22. ANON .

ANON .
BE

S.
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AXON. ANON .

BE.

ANON

BE

AXON .

BE.

ANON .

P. 88. 4. 25,'ou ". – švadas) Sunt verba Homeri Il. B.
ANON .

301 . .

V.

ANON. ANON .

ANOX .

BB .

Sr.

P: 88. v. 38. avdxws] avexa's feribenduiñ eſſe oſtendit Pierſon . P. 90. v . 1. outw - 'Alyvalors) Vid . Schol. Ariftoph.
Víd

ad Moerid. p . 77. b. Anox . et Be.
Pac. 8go. Locus Homeri eſt lliad. A. 469. ubi vid .Schot. ANON.

' P.:88. v . 39. 'Avaxws] Vid . Herodot. I. 24. p. 11 , 56. Thu- P. 90. v. 4. 'Aya gw yas poyáguro] Elt ex Odyll. X. 143. ubi

Gyd. VIII. 102. p. 570, 60. vid. Barnef.

P. 88. v . 50. 'Avaxwxsúenv] Vid . Schol. Sophocl. Electr. 733. P. 90. v. 9. ' Avaggoußdsī mbyo ūdws] Supt verba Homeri

at Schot. Thucyd . 1. 40. p. 31, 71. ANON . Conf. V'alckcnaer. Odylr. M. 104. ubi tamen mia av pro uéya legitur. Conf, An

Animadverſi. ad ammon. p . 25. tholog. Grace. P : 489, 65. Nomen goißimous habet Eurip. Iphig.
P. 88. v. 54. diozou do dvexumbanizson] Sunt verba Homeri Aul. 1486 . Verficulus, Tgis Mèy aragoupdei, extat Odya. M.

II. 11. 379. cuius loci Scholion Exymologus luom fecit. 105. ubi vid . Schol. ANON.

Ρ. 88. ν . 4. Πλάτων Ευμενίσιν ] Legendum eft Πλούταρχος P. 90. v . 14. 'Aragóc xãofa.) Vid . Abreſch. et Bernard. ad

Ellmére . Nam verba , Eusu's avaguyn's yevouéva's, leguntur in Thom . Mag. p . 62.a.

Plutarchi Eumene p. 595. A. Vid . Ruhnken. apud Valcke

zaer. ad Theocriti 'Adonias. p. 331. A. quem Harlefius quoque
P. go. v. 28. 'Agrotocávns Eigúry ] v. 69. ubi vid . Schol.

ad Fabric. Biblioth . Graec. Vol. II . p. 480. laudavit. P. 91. v . 55. Toi's udy Rochetty} Glofla cum gloſemate

Ρ. 88. ν. 19. μετά δ' έπρεπε Holwer] Locus eft Odyſl. E. eſt ex Iliad. A. 191. et Schol. ad eum locum .

2. et 3. Et ſequens locus, "Os raütox arénavoas , elt ibid . P. 91. v . 1. ä nogay ãanos diaorador] Sunt verba Homeri

v. 115 . Ad utrumque locum et ad Odyſl. ll . 143. vid . Barnef. 11. I. 667. ANOY.

XOX.

v où ávadnis) Sunt verba Homeri Il. B. Aefchylus Sept. adv. Theb. 1023.
2. 91. v. 8. ovçlar ) Fort. oixelav. Nomen dvæotarvig habet

: P. 92. v . 12. 'Aydoin or] Heſychius habet 'Ayasimov , et doi

P. 88 . 29. teljégcov chiv üdwg] Sunt iteruu, Homeri 1l . Toû mezarov pro and usamov. Vid. ibi Alberti T. 1. p. 341 .

9. 420. ANON. not. 7. SCHLEUSNER. Vid . Coray ad Plutarch . Vol. II. p.
324 ,

P. 88. v. 39. avánuota ] Vid. Tryphiodor. v. 105. ANON. 6. BE.

P. 89. v. 53. " Avaš XeoV] Eodem modo Schol. Euripid. P. 91. v. 16. 'Avaphor] Conf. Schol. Ariftoph. Rann. 430. et

Hippol. 88. Lucian. T. II. p:
341 .

* P. 89. v. 55. 'Argeidn avdewv) Locus eſt Iliad . B. 434. P. 91. v . 17. 'Aragogov] Vid . Schol. Ariſtoph. Rann . 8. et

AXON. Pro και των δεσπότην legendum eft και τον οικοδεσπότην , Εcclef. 828.

quam lectionem fuadet locus Odyf. A. 397. ab Etymologo ſtarim P. 91. v . 27. avan Midy Torn de ) . nunc- nunc , partim -

laudatus, Avrasiya'y ripetigoro, atque exhibet Codex Tauri- partim . Vid. Schaefer. ad Gregor. de Dialectis p. 445.

nenfis CXXXIX . ad Halieut. 1. 17. PEYRON. Verba quae paulo P. 91. v. 34. sügntai xal otevÖXw ) ut liad. 2. 639. Quod

poft fequuntur, 'Op mady švaxta, videntur petita effe ex Iliad. ſequitur nomen orovaxñ , extat Il. 12. 512. Omnino vid . Fiſcher.

A. 414. ubi legitur opsiacowuet araxta. Omnino conf. Bar- ad Welleri Grammat. Graec. Spec. Il . p . 325.

nef. ad Eurip. Iphig. Aul . 739. et 2482. et Andromach. 934. ANON . P. 91. v. 38. indoow incow ] Nunc edi ſolet non niſi ipecora ,
P. 89. v. 1. 'Ayatugidas) Vid. Clericus ad Patr. Apoſtol. T. I. ut Iliad . 0. 17. Sic acúsoite nunc legitur lliad. A. 120, etiam

p . 204, 5. p. 205, 13. Pro ſequente papiránce legendum eft in Cod . Venet. fed alii fcripſere Leutetë, ut ellet futurum . Vid.

φημηνάλια , vel φοιμινάλια .. ANON . infra p . 509, 8. et Fiſcher. 1. l . p . 329 .

Ρ . 89. ν . 3. βρακία – πλεονασμό του β. Αιολικώς] Vid.v. ] . P. 91. v. 52. avucxovduler Inver] In huius verbi ſcriptura mire

Valckenaer. ad Theocrit.Adoniaz. p: 317. C. BR. ( p . 312. C. variari, oftendit Ruhnkenius ad Timaei Lexic. Plat. p : 32. b.

edit. 2.) Sed Fiſcherus animadverſl. in Welleri Grammat. Graec. De verbis ’Avarohy et avarkaler vid . Barkeri obſervatt.

Spec. I. p. 258. nomen Boaxia haud dubie originem duxiſſe ait in fine harum annotationum .

a nomine, Hebr. 773 genu , eamque in rem landat Bocharti
P. 91. v. 57. dvari] Schol. Eurip. Med. 1357. 'Ayarei • aveu

geogr. facr . I. 42. p . 674. T. I. ST. Duo interpretamenta di- άτης και βλάβης. γράφεται δε και γιατί παρα Σοφοκλεϊ εν 'Αν

verla perperam coniuncta ſunt. 'Avažugidas apud auctorem an . Toyovy (v. 483. ubi nunc avatel editur.) 'Avatal legitur etiam

tiquum fuit in textu . Ad illam vocem adſcriptum ab uno Dame apud Platonem lib. XI. de legib . T. ll . opp . p . 917. C. et

νάλια τροπή του σ εις ξ : ab altero , αναξυρίδας μέντοι apud Lycophr. 283. ubi conf. Tzetz. et Ariftoph. Ecclef. 2012.
ubi vid . Schol. ANON . Recte ayarel fcribi , oſtendi in Proluſione

Aixats. ' SCHLEUSNEN .

P. 89. v . 7. dvanhusas] Conf. Schol. ad Iliad. O. 232. ANON .
III . de 'nonnullis Dionis Callii locis p . 6. Sed Scholia in Plato

nem p. 235. edit. Ruhnken . habent: 'Avari . « Baußws, xad äyry .
P :89. v. 10. rás éxquoers] Eodem ſenſu hoc nomen legitur floows rad: Topwgias. sr .

in verbis Theophylacti Simocartae IV. 15. a Suida: in y. non- P. 91. v . 58."Ayaugos] Vid. Schol. Apollon . Rhod. I. 9. et

φόλυγες allatis: ο δε, δίκην πομφολυγων , εκφύσεως διαλύει το Coluthus v. 102.

orovkov. Vid. Toup. Emendatr. in Suidam Vol . lll . p . 160. ſq . BB. P. 92. V. g. 'Avamaitiovar] Vid. Euripid. Bacch. 1070. ibi
Ρ. 89. ν . 14. ολίγη 70X64010] Sunt verba Homeri II. II. que Barnef, ei Ulpian, in Demoſth. p . 22. C.

43. ubi vid. Schol. P. 92. v. 11. ' N MOL & 161fabve ) Sunt verba Homeri Il. A.

P. 89.'v , 15. 'Ayaqyeúcwoi ' Agcaror] Haec leguntur Viad . 149. ANON.

II . 42. et ſaepius. ANON. P. 92. V. 19. ó do avaivato d'angveiro] Haec deſumta funt

P. 89. v .19. 'Arayspraec921) Vid. Lycophr. g.ibique Tzetz. ex lliad . s. 500. et Schol. ad eum locum . ANON.

et Lucian. T. I. p. 650, 30. P. 92. V. 27. "Ax de várm ] Sunt Homeri Odyff. E. 530. Axox.

P. 89. t. 29.' 'Iarados . ) v. 116. ubi vid . Schol. Anon . P. 92. v. 59. " Avdnga ] Conf. Schol. Theocrit. Idyll . V. 93.

Vid. Valckenaer, ad Eurip . Phoenill. p . 744. a . et Schol. Lucian . T. II. p. 321 , 49. ANON .

P. 89. v. 3o. 'Avuxcióv) Petitus: Ego legerem dvayxaiov , in : P. 92. v . 1. énelvou ] Legendnın eſt {xsivns, vel {xeñ.
quit Vir doctus in Mifcellaa. Oblervati. Vol. IV. p. 257. Sed P. 92. ν . 7. 'Ανδραποδιστης Gautóv .) Haec deſumta ſunt e

ſtarim ſubiuncia lunt haec : Suidas et uváxaroy pro carcere Schol. Arifioph. Plut. 521. Conf. Schol. ad eiusdem Equitt.

laudat ex Ifaeo , Harpocration avayxaiov ex eodem , idque 3027. et Thesmoph. 825.
Mauſacus etiam in Suida pro avánatoy reſcribendum cenſei. “ P. 93. v. 30. 'Aydixtus) Vid. interpp. Pollucis X. 156. p.

1310. not. 54. et Bentlei. ad Callimachi Fragmm . p. 525. ANON.

P. 89. v . 31. naga tois Kunglois o végauos} Vid . Schol. ad P. 95. ν . 15. Ανδρειφόντης érdgas] Haec ſunt ex Iliad. B.

Iliad . E. 387. ANON. 653. eiusque Schol.

P. 89. V. 32. aváxesov] Vid. Thucyd. VIII. 93. p. 564 , 53.v P. 93. v. 17. 'Avdgara's nota' aydga ) Eadem babet Schol.

AXON . ad Odyſl. N. 14.

P. 89. v. 40. uvalyty} Aptius fortalle legatur kyanovýv. P. 93. v. 25. - ' Aydyágior) Vid. Ariftoph. Acharn. 526. Anon .

P. 93. v. 26. ' Aydgánodor dojaos] Conf. Schol. ad Iliad.

P. 89.v : 42. 'Avançaaquívov ) Vid. Schol. Ariftoph . Rann . H. 475. ANON.

450. Conf. Lyfiftr. 1101. ibique Biſeb . ANON, P. 93, v . 29. 'Ardgavgra, Ta oxuma] Vid. Iliad. 2. 5o9. ibi ,

P. 89. v . 43. és pécor aránngos] Suidas eſt conferendus que Schol. Conf. Euſtath . ad Iliad. M. p . 890, 27. ANON.

et Stephanus ANON. P. 93. v. 33. Nixardgos á xar' avoga nãouga] Non apud

P: 90. y . 54. Folémios, uBgcorýs] Sic glolla interlincaris Nicandrum ita dieuntur, ſed apud Homerum ll . . 50g. Conf.

Apollon, Rhod. II. 632. ANON . H. Steph, Thel T. I, p . 54 , ANON .

BE.

: .

1

AXOX.

ANON .

ANON.

ANON

BБ.

ANON.

99

ANON.

ANOX.

ANON .

AXON.
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ANON
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AXON .

ANON.

P. 93. v . 36. " Ardgaxhos ] , Helladius Chreſtomath . p . 16 . P. 95. v. 41. Toisir av Quoey] Vid. Iliad . £ . 777, ibique

αντί του ανδρόχλη, δια του λ , ( ούτω γάρ φασιν οι 'Αττικολ) Schol. ubi ανεφύησεν legitur. ANON.

λέγουσιν ανδρώχνη. ΑNON. P. 95. v. 47. 'Ayemits] Scholia in Platonem p. 1o. edit.

P. 93. v. 41: 'Avdpaxtdoo, pois xal av ? duyg merous Bapúra ]. Ruhnken. 'Avebór pór zas' rimis dude Qor. Conf. ibid. p.
235,

Immo erdga legendum eſt. Sic enim Schol. ad Odyll, K. 121. ubi rectius fcribitur ή μέχρις ανεψιάδων συγγένεια . ΕΤ ,

τοίς δυναμένοις ανδρα καταβαρύνειν. Αthenaeus VΙΙ. p. 288. C. P. 95. v. 51. Aixev arsu fulgev] Haec leguntur Iliad. p. 215.

habet vórygous avdgaxtsis. ANON.
P. 93. v. 46. ó de CETO 'Aragópeor] Eft locus Homeri Il. P. 95. v. 15. rov Šo ou ärwyev ] Haec funt verba Homeri

4. 537. ſq . Eiusdem funt verba fequentia , ywuoi drogómeos, II . 2. 168. ubi vid. Barnes. ANON,
Verba, VéxTai Súga,

Odyll. 1. 574. ANON. unde deſumta fint, non liquet.. 1 Corinth , XVI. 9. legitur Pūga
P. 95. V. 48. Στήλη Túißw] Eft verſiculus Homeri Il. A vás poi drewye:

371. ubi, vid . Schol. P. 95.v.16. " Avews , o apwves - ävew ] Sic Apollon. Rhod." ó wyos ,

P. 93. ν . 5ι . βροτών xopórowy? Suntverba Homeri Odyll. III. 503. et IV . 693. švew xal ovaudosi Verba, Tint' úvemento

A. 475. Conf. Aeſchyl. Eumenid. 218. VECHE , extant Iliad . B. 323. Axox .

P. 93. v. 54. 'Aydgoxtasías] Vid. Hiad . E. 909. ibique Schol. P. 96. v. 39. 'Avely wr ] Vid . Odyſ. r . 318. ibique Schol .

P. 93. ν. 56. λιπουσ' üßmv] Vid . Iliad . 11. 857. et X. P. 96. v . 51. dgurágmaros] Legitur Diąd. 11. 370. Vid. etiam ,

363, ibique interpp: et praecipue Clarkius. 11. 0. 354. ibique Schol. Anon.

P. 93. v. 1. tatis. ansgnauxa etc.) Baftius epiſt. crit. p. P. 96. v. 52. 'Ayeruén ] Conf. Thom . Mag; por..68. BE.

240. atuulit locum fimilem Gloflarii Msti s. Germani, in quio Vid . Callimach. h. in Cer. 47. et Schol. Eurip. Androm : 727.
nomen dogorris omillum elt . ANON.

P. 93.v. 4. 'Avedu ] Vid . Iliad. A. 559. ibique Schol. P. 96. v. 9. 'Avývofev dvevégeto] Vid . Niad. Å. 266. ibi.

P. 93. v . 11. Airxuros, Deúzeu avédnu] Vid . Aeſchyl, Sup- que
Schol.

plic. 15. ibique Stanleius. AnoN. Pro exheAuméyws , quod inte- P..96. v. 17. avisa driva] Immo va et arrivera .

rius ſequitur, Scholia in Platonein a Ruhnkenio edita p . 136.
babent {xxExupéw P. 96. v. 21. "Opga arrivogev] Sunt verba Homeri II. A.

P. 93. v. 16. 'Avkegyev, excaver] Vid. Schol. ad Iliad . . 266. ubi Schol. avecégero. ANON .

77. er alus locis. ANON . Aelius Herodianus in Schematismis P. 96. v . 35. dvigors, Douxudidns] Locus eſt 1. 6. p. 6, extr.

Homericis: 'Ayćegye figyw To I{ma • rad o nagatatox0's sigyox ubi legitur év 79051. Vid. ibi commentatores. Conf. švegous in

είγγες είργε" και κατά διαίρεσιν εεQγε και ανέεργε. * . fra p . 308, 1 . ANON .

P. 94. v. 18. ' Avexta åžia] Vid. Schol. ad Iliad. A. 575. P. 96. v. 36. 'Ayeīney , avai coü fuartiúoato) Vid. Thom .

Mag. p. 67. ibique Bernard . Be. Quae poftea fequuntur, dvse
P. 94. V. 21. Noseouévous etc.] Eſt verſiculus Homeri Iliad . λείν ουν αντί του ανειπείν επί του μαντεύσασθαι, etc., conferenda

A. 609. ANON . ſunt cum Scholiis in Platonem a Ruhnkenio editis p. 234.

P. 94. v. 22. 'Avenýxoev] Vid . Iliad . H. 262. et ¥ . 507. ANON, P. 97. v. 49. 'Arnuntun Vid. Iliad. I. 506. Anon.

P. 9+. V. 25. ' lwrixz ] Fortaffis Aigarrý , inqui Pierſon. ad P. 97. v. 52. sve' ár of -
Moerid . p. 419. a . Anon. Adde Fiſcher, ad Welleri Grammat. ' 34.

árin ] Sunt verba Homeri Il. B.

Graec. Spec. I. p . go.'et infra p . 647, 54 , P. 97. v . 3. vara ustargoniu] Vid. Baft. ad Gregor. de
P. 94. v. 27. Avraię dreyroubar] Eft locus Homeri Dialectis p. 846. edit. Schaefer . Be.

Odyſl. 2. 348 .

P. 94. v. 33. 'Ayeuútas] Heſychius habet divenutas. Vid .

P. 97. v. 5. dxewus ta fãssor] Extant haec Iliad. N , 115.,

ANON .

ibi interpp. ANON . P.97. v. 8. Výxectos, o d'hegáneutos ] Ita etiam Triclinius

P. 94. v. 35. Érd Sup ] Phavorinus dat de Umwr. Anor .
ad Sophocl. Oedip. Tyr. 98. ANON.

P. 94. V. 49. Senduós] Conf . infra p. 403, 53. (q. Axox .
P. 94. v. 50. 'Ayemorge ds rünce, 'lacados 0. ] v. 625. ubi

P: 97. v. 12. 'Aynxóvrogov, d9góws avePsge] Vid . Iliad . E,

vid . Schot. ANON.
113. ibique Schol. Anon .

P. 94. v. 52. és zö 1.) nempe Iliadis, v. 256. ubi vid. Bar- Schot. et Duport. ad Theophrafii Charactt, pe 290. Conf. in
P. 97. v. 14. 'Aranetos] Vid. Theocrit. Idyll . IV . 56. ibique

nef. ANON.

Ρ. 91. ν. 4. και ανεμοδούριον ] Lege και ουκ άνεμοδούριον ο
fra p. 547, l. výžitos. ANON .

Zonarae Lexico p . 19 !. SCHLEUSNER. P. 97. v. 17. 'Avýkos] Vid . Schol. Eurip. Androm . 531,

P. 94. v. 8. AveMarcos) Vid. Iliad. E. 206. Quod Etymo-,
logus deinceps dicit, παρα την ανέμου γενικήν άνεμώνιος , και P. 97. v . 21. 'Aynuceßolaia) Vid . Ariftoph . Rann . 562. Anos.

avemewhos , id confirmari videtur locis Apollonii Rhod. I. 491 . P. 97. v. 24. 'Ayúvatar] Vid , Iliad . 1. , 506.

et II. 1006. ubi μεταμώνιον et μεταμώνια legitur , ad quorum P. 97: v. 26. Aidst9ev mèv dvývasta1 εφοβήθησαν δ ' υπο

locorum priorem vid. Scholiaſtes, qui oblervat, et jetamwory dexta]Ex Iliad. H. 93. legendum eft, metri cauſa, deisar de

1egi , quod μεταμελείας άξιον interpretatur, et μεταμώνιον , 1ιος Úrod éxtas. Conf. Odyll. . 651, cum Schol. et ſaepius .. ANON,

eft , μάταιον , μετά ανέμων φερόμενον. Verba quae paulo poſt . P. 97. v. 30. mane vis äret ', dyrugo Ši jus] Ex liad. K.

ſequuntur , ou de Báders , lunt Homeri Il . A. 555. ubi Scho. 251. corrigendum eft mala was wwe dreta , & mjus. De

linfies pro avemoPoguta dat overoproga. Apollon . Rhod. III . etymo nominis ding conf. Placo in Cratylo T. l. opp. p: 414 .

1121. dixit μεταμώνια βάζεις , AXO..
A.

P. 94. v. 12. "Avevdolasta etc.) Vid. Valckenrer, animadyv. P. 97. v. 40. "Aydga - folurzorov] El initium Odyffeae,Eſt

ad Ammon. p . 69. BE. Verba , δcάσσατο κέρδιoν είναι , extant ubi vid . Schol. Sequens verſiculus, " Aydge urong , legitur II.

Iliad . N. 468. ANON. . T. 291 .

P. 94. v. 13. & Toù cocoon visw ] .Vid . Maittaire Graecae P. 98. v . 43. 'n Qiao1 , avéges ést ] Haec extant Iliad . E.

linguae dialecti p. 281. fq .Conf . Thucyd. 1. 36. p.28, 75. ubi 529. et pluribus locis . Verficulus , 'Oshow- ago maço , legitur" nou

verbo vdorasw utitur, viu . 87. p. 558, 23. adverbio dvdorastus. Odyſi. s . 448 .

ANON. P. 98. v. 53. DOEITEV Mukm ] Verſus eſt ex lliad. A. 33.

P. 95. v. 28. drénadro , etc.) Vid . Schol. ad Iliad. 0. 85.

unde Etymologus fua haufit. ANON .
Ρ ν .P. 98. v . 55. & xxpdos — draugadous] Haec petita ſunt ex]

P. 95. v. 30. ' Avéstios) Legitur Iliad . I. 63. ANON.
Schol. ad Odvil. E. 10.

P. 95. v. 31. teol avéstay] Haec deſumta funt ex Iliad . P. 98. v .57., 'Ayngridayra geol] Sunt verba Homeri II. T.

A. 653 . 234. Conf. Odyll. A. 241. et ſaepius, it . Scholia inedita apud

P. 95. v. 34. 'Arsaóßeor] Vid. Sallier. ad Moerid . p. 541 . Valckenaer. ad Iliad . lib. XXII. p. 136. et Apollon. Rhod. IL
503. et Epigramma .adionotox DLX . in Brunckii Analectt. Vol.

P.95. v. 38. "Hd: with overar] Videtur Etymologus in mente II . p . 268 .

habuile verba Iliad , R. 251. μάλα γαρ νυξ άνεται. ΑNON. Mox P. 98. v. 5. avdgwdns] Idem habet Heſychius. Fortaffe vero

pro droyevic Bafiius ad Gregor. de' Dialectis p. 242. probat al- apud utrumque ou no sirdguons leu dvardgos ícribi oportuerat.

teram Sylburgii emendationem , Aloyeriavos. Be. • SCHLSCSABA .

ANON.

*

ANON .

ANON .

ANON .

ANON .

AXON.

ANON .

AXON.

ANON .

ANON.

ANON.

1
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ANON ,

628. ANON .

et

.P. 73. a. BB.

>

KUL.

1

ANON .

γαρ άξιον

ANON.
p . 286. b . BE.

BE.

BR.

ANON.

P. 98. v. 25. où xardgatos) Probabile eſt, haec ex ois ägan grotdu.' 'Eurotoxijs: magmaafuws od úvóreav én) tou nugós. of

gais corrupta effe. SCHLEUSNER. δε ανα την οπήν την γαο κάπνην οπήν καλούσι : οι δε γένος
P. 98. v. 42, 'A : Josuius) Vid, Schol. Ariftoph. Plut. 808. osvigw OÜtü xaloupéwww. οι δε , πάν όρνεον ούτω λέγεσθαι,

* et Rann. 1181. Lucian.T. 11. p . 322, 58. Syneſ. Ep: p . 99, 21. παράτο διατρίβειν εν ταϊς οπαΐς .

* Agathias' lib . II. p. 33. Anon. P. 101. v. 29.Trway – fxactos] Eſt verficulus Homeri ll .

P. 98. v. 43. avaguoxeur} In 'Brunckii Analectt. Vol. II. p. . 233. ubi vid. Schol, Verba 'Ayri rog sipi ixérco , leguntur

547. n. III. eſt d'yppuexes. ANON,
Iliad. O. 75. Verba 'Ayr1980y Kúrawna videntur petita eſſe ex

P. 98. v. 45. 'Arendoves) Vid. Weſſeling. ad Diodor. Sicul. Odyſ. A. 70. ubi legitur 'Artíston NoauQnuov. Schol. vũv sor

T. II. p. 219, 2. et Schol. Nicand .Alexipharm . 183.
έναντιούμενον τοϊς θεούς, τον ασεβή. Sed αντίθεος Οδυσσεύς eft

P. 98. v. 46. xdanix Suy xadovol] ut . Oppianus Halieut. ' v. II. A. 140. Sic Sophocl. Antig. 149. dyrexagrīsa Oußą. Schol.

αντί του , ίσον αυτή χαρείσα ως αντίθεος. ΑNON .
P. 99. v. 53. 'Ayg' x ouvematon pourw] Sed vid. Doruill. P. 101. v. 35. 'Avriáveigo] Vid . Il . r . 189. ibique Schol. ANON.

ad Charit. p. 329. ' ( p. 399. edit. Lipf. ) ei Cod . Gud. in v. P. 101. v: 44. ducta's ] legitur liad. T. 269. Sed dvorávtes,

λειρόφθαλμος p. 412. ANON. Conf. Sallier. ad Thom. Mag. }) . B. 398, pluribusque locis,et dvorutyu, Iliad. A. 305. KUL.

P. 101. v . 47. 'Àuria ] quae a Suida et Heſychio 'Ayrala ,

P. 99. v . 3. "Axgoy Flor ] Sunt verba Homeri Il . r . 227. ab Apollon. Rhod. I. 1141. ' Ascain daiuw dicitur, ad quem lo

ubi Scholiaſtes ipſe quoque habet • co dopodénov xavaós. cum videatur Scholinfies. Anon. in Miſcellan. Obſl. Vol. IV . po

Sed in utroque line dubio lectio falla eſt , et pro xaudos ex He- 143; In Etymologo haud dubie 'Aytaia reſcribi debet. Conf.

fychio reponendum sugrós . SCALEUSNER. 'Aységixos legitur etiam Albert, ad Heſych. in h. v .

in Callimachi b. in Del . 193. ubi Schol. 'AvPégios do714 Ó , Toû P. 101. ν. 48. σημαίνει δε αντην , το εξ εναντίας ] Το αντην

ασφόδελου καρπός . Arat. Progn. 328. ubi Schol. 'Ayféginoy yoy pro levarrías etiam apud Apollonium Rhod. III. 101. 1009.

ειρηκε το άνθος της σκίλλης κυρίως γαρ το άκρον των ασταχύων. er 1065. ut et avta Ill . 44. et 922. avraios autem apud So

Nicandr. Theriac. 535. Theocrit. Idyll. 1. 52, ubi Schol. par- phoclem Electr. 197. et Antig. 1416. Anon . in Miſcell. Obſt. 1. l.

tim eadem quae Etymologus, partim plura tradit. P: 101. v. 49. arraios, o BadBus altios] Eft apud Aeſchyl.

P. 99. v. 7. 'Aigemidns) Vid . Iliad. d . 488. Conf. Valcke Choëph. 586. Quae deinde ſequuntur, ' Ayra offry δινήεντα ,

Baer. ad Theocrit. Adoniaz. P : 413. B. et ad Eurip. Phoenill. leguniur Iliad . 0. 331. 332. Quae Etymologus addit, val oou

' p. 625. b. Anon, et BB.
Conf. infra in Bouridas p. 191, 1. Eurfov , ex Scholiaſta hauſit, cuius ductu pro ugl

P. 99. ν . ι8 . παρα το αναθρείν α όπωπεν] Ita etiam Plato σου corrigendum eft κατά σου. κUL. Conf. Ruhnken. Epift. crit.

in Cratylo T. I. p . 399. C.
P. 99. v . 30. nagu ray dvaron TWY TRIXwx] Ita etiam Schol. P. 101. v. 55. 'Ayti! 'Anetarderías Videtur nofter corruptus.

ad Iliad A. 501. 'nili quod étávamos poluit. Anon. Conf. V'ala 'Lege enim ex Hom . Diad. S. 425. 'Avel Aleecodgóro. Anon. in

ckenaer . ad Theocrit. Adoniaz, p. 278. A.
Milcellan . Obf . I.'c. Idem lentiunt PERGERUS et KUL .

2.99.v. 45. rá sis až óvómata eic.] Conf. Bajt. ad Gregor. į.
P. 101. v. 1. "Avreo 901 ) Conf. Schol. ad lliad. O. 698. ANON,

de Dialectis p. 538. edit. Schaefer.
P. 102. v . 15. 'Avzývous) Vid . Meurſ. ad Heſychi de viris

claris p . 135. init. (Vol. VII. opp. p . 229.) ANON.Inprimis huc
P. 99. y. 50. 'Izrados E.] v . 880, ubi . vid . Schol.

pertinet eiusdem liber de funere cap. 1. (Vol. V. opp. p . 300.),
P. 99. v. 52. ' A ,' awy nohéjov ] Vid. Iliad . 0. 303. ibi- P. 102. v. 23. ai dè cara nemorts etc.] Vid. Thuc d. VÍ .

que Schol: qui notanoù habet pro rokémov. ANON . 36. P : 468, 81. ubi Dukerus videtur recte edidiffe avengidas . Anon.

P. 100. v . 54. av iwxuor] Vid. Iliad. Ⓡ. 89. et 158. cum P. 102. ν. 26. παρ' Ευριπίδη , Κρημνίσαι αυτήν] Legendum

Schol.
eſt Keriping seQuitive ex p. 487, 34. in Kpúpavog. Vid. Pierſon.

P. 100. v. 55. 'Ayia ] Plato in Cratylo T, I. opp . p . 419. C. ad Moerid. p. 208. b . Heath ad Eurip. p . 188. b. et Valcke

ή γε ανία , το εμποδίζον του ιέναι. naer , ad Eurip. Fragmm, p. 4. ANON. . . . 4

P. 100. v . g . 'Aringéstegos) Vid. Odyll. B. 190. ibique Schol. P. 102. v. 32. rò événisgev etc.) Conf. infra p . 307, 55. in

' Eveigu . Anon .

P. 100. v . 29. xhentiotatov) Legitur apud Arifioph. Plut. 27 . P. 107. v. 40. 'Arregétns] Lobeck ad Sophocl. Aiac. 1316.

et Alciphron. III. 20 . Conf. infra p. 683, 25.
* laudat 'Avengétus. BĚ.

P. 100. v . 32. 'Avíska hor ] Suidas babet avisados. ANON. ' P. 102. V. 42. Aytýkos) Vid . Eurip, fragm . Meleagri p . 521 .

P. 100.' v . 36. 'Avenü] Vid. Heliodor. p . 2-18 , 16 .

P. 100. v . 41. Arios] Vid . Diodor, Sicul. V. 62 . P.
380, et P. 102. v . 43. 'Auroroghous] Vid . Iliad. K. 267. ubi vid.

ibi Weſeling. item Dictys Cretenfis 1. 23. p . 44 , 59. Anon . Schol. Sed vterónoev legitur liad . E. 337. ANON.

p . 100.v. 50. 'Agistowever! Sylburgius bene coniicit A proto- P. 102. v : 5o. Bagà Itivdas urteßóanoer] Locus eſt Olymp.

τέλει . Vid. Arifioi. bilt. animin. 1. . Conf. Neineſ. p . 109. XIII. 43. Sequens Homeri locus elt Iliad. 17. 847. Conf. Apol

lon. Rhod. 11. 1122. Locus Arifiophanis extat in Fragmentis p:
P. 100. v . 52. 'Avoutatos] Vid. Iliad. A. 540. ibique Schol. 1228. a . anon , In boc Ariſtophanis loco Fiſcherus ad Welleri

Conf. liad . E. 536. ANON . Sed hoc altero loco ' eſt veoutoTOV, Grammat . Graec . Specim . II . ' p . 296. legendum putat vivteßóc

h. e . YewsT) TETEWrévov, interprete Scholiaſta. λησε.

P. 100. v. 54. avourl] Forſan ayoutyti legendum eſt ex Iliad. P. 102. ν . 54. σημαίνει iXETEÚW] Vid . Apollon . Rhod . III .

X. 371. ubi conf. Schol. 179

P. 101. v. 3. 'Ayóstimos] Vid. Odyll. a . 182. Verba äró P. 102. v. 1. si de angeitai] Poft hoc verbum Fiſcherusl.1.

TOUS, Tous Mg) d'ROYOStojvras, exfcripfit Etymologus e Schol. pag . 293. fupplet ' ta onmarróneva , et laudat Euſtaihtum ad 11.
, za

ad Odyſ. n . 527: ANON. Immo Scholiafies dróstous explicat B. p . 207, 56 .

verbis επανόδου μη τυγχάνοντας.
P. 102. v . 5. ñ 9 €10r ) Fiſcherus 1. I. pag. 300. hoc Imper.

Ρ. 1οι . V. 7. οτ' ανόστεος réder ] Sunt verba Hefiodi fectum male huc relatum fuille recte iudicat.

Ezt. 524. ubi vid. Graev. Conf. Nicandri Alexipharm . 296. P. 102. v. 11. 'Aytroyxw ] Vid . Aeſchyl, Perl. 437. et Eurip.

Hecub. 57. ANON .

P. 101. y. 10. Tòv Rolúpour] Non piscem intelligendum eſſe P. 102. v: ! 1 . wxos {groúvio's 'Eguis] Sunt verba Homeri

ſed vermiculum illuin , qui vel millepeda vel centipeda vel mul- 11. T. 72. ubi vid . Schol.

tipeda vocatur, arbitratur Hadr. Junius Aninydverſorum V. 25. P. 103. v. 15. 'Hsiodos — esimegiss } Locus eſt [ sy.210. ANON :
P. 103. v . 30. oudé ris

p. 302, 57,

atss ] Sunt verba Homeri ' ll.

P. 101. V. 12. 'Avógovory avésen ] Haec ſumta ſunt verbo A. 534. fq. ANON.

lenus e Schol. ad lliad. A. 218. Verba, "O3080 Acomfdpi7ccon ,' P. 103. v. 39. Xwgis si Mash' oi'v Jeto, etc.) Vid. Pearſonii vin

luat ex Iliad . r. 250. ANON .
diciae epiſtolarum Ignatii P. II. p .

151 .

P. 101. v. 17. " Hueros avonévo:o) Sunt verba Apollonii Rhod. P. 103. v. 41. innoßouródos] Vid. Eurip. Phoeniſl. 28. ibi

I. 651. ubi vulgo aromévoio legitur. Conf. II. 414. et III. 1310." que Falckenaer . Anon.

P. 103. y. 53. {mòy aéxos dytodoasa] Sunt verba Homeri Il.
P. 101. V. 19. 'Avonaia dÉTTATO] Sunt verba Homeri Odyſ. ` A. 31. item ſequentia , 'Arriów Éxatómßrs, Ouyſ. A. 25. et

A. 320.ubi vid. Șçhol. ANON . Aelius Herodianus in Schema- Boóworá z peugou, Iliad. B. 198. et igéwy – portes, lliad. A.

ais Homerisis : Aνόπεα · οι μεν άφανή, τινές δε το ανω φέ- 35ο. ΔΥΟ » .

ANON .

.
AXON

ANOS .

.
ST .

ANON ANON .

et 110,
ANON ,

ST.

e.

ANON .
AXON .

ST.

5

ST.

AXOX .

ANON.

anas

BE.

AXOX.

-
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P. 93. v. 36. " Avdgaxhos) . Helladius Chreſtomath . p. 16. P. 95. v. 41. Toior – ayłQuoey] Vid. Iliad . E. 777. ibique

αντί του ανθρώχλη , δια του λ , ( ούτω γάρ φασιν οι 'Αττικού ) . Schol. ubi ανεφύησεν legitur.
λέγουσιν ανδράχνη» ANON. P. 95. v. 47. 'Ayediós] Scholia in Platonem p. 110. sdit.

P. 93. v. 41: " Avdgaxton, rois xal avdel duva mévous Bapuva ] Ruhnken. 'Avebiów. röv nag' suis deadenov. Conf. ibid. p. 155.,

Immo avoga legendum eft. Sic enim Schol. ad 'Odyff. K. 121. ubi rectius feribitur Mexgis arenadwy ouryéveit. ! T:

pois duvapévous avoga xarabagúveru. Athenaeus VIl. p 288. C. P. 95. v . 51. AYXeV aveu défev] Haec leguntur Iliad. D. 113.

haber vórygous dydgaxfris. AON.
P. 93. v. 46. ó de Cero 'Aydgóneoy] Eft locus Homeri II . P. 95. ν. 15. τον δ' ου ärwysv] Haec ſunt verba Homeri

. 537. Tq. Eiusdem lunt verba fequentia, Yiwuoi z drdgójcos, Il . 2. 168. ubi vid . Barnef. anon. Verba , véuxtar Juga,

Odyff. 1. 574. ANON. unde delumta fint, non liquet. 1 Corinth, XVI. g. legitur disa

P. 93. v. 48. Στήλη TUMBw] Eſt verſiculus Homeri Il. 1. vás por drøye:

371. ubi, vid. Schol. B. 95. v. 16." Ayews, 8 d Pwvos – árew ] Sic Apollon. Rhed,

P. 93. v. 51. Bgorür– xamóvrww]Sunt verba Homeri Odyll. III. 503. et IV . 693. évoq xal ovaudoi Verba, That' ve iyiν.

A. 475. Conf. Aeſchyl. Eumenid. 2 +8. VEGE, extant Iliad. B. 323.

P. 93. v. 54. 'Aydgoxtasías] Vid . Hiad . E. go9. ibique Schol. P. 96. v . 39. 'Aveipw ]. Vid. Odyn. r. 348. ibique Schola

P. 93. V. 56. λιπουσ' ÚBnv] Vid. Iliad . 11. 857. et X. P. 96. v . 51. dguráquaros] Legitur Iliad. 11. 370, Vid. etiam

363, ibique interpp: et praecipue Clarkius. 11. 0. 354. ibique Schol.

P. 93. v. 1. ta disons Snauxa etc.) .Baftius epift. crit. p. P. 96. v. 52. 'Aveomés ] Conf. Thom . Mag . p . 68., 33.

240. attulit locum fimilem Gloffarii MSc S. Germani , in quo Vid . Callimach . h. in Cer. 47. et Schol. Eurip . Androm . 7274

nomen dvd gorris omiffum eft.

P. 93. v. 4. 'Ayśdu] Vid . Iliad. A. 559. ibique Schol. anon, P. 96. v. 9. 'Avývogey dveQégero ] Vid . Iliad . N. 266. ibis

P. 93. v . 11. Aioxiros, Ozúverv avédnu] Víd . Aeſchyl, Sup- que Schol. Anon.

plic. 15. ibique Stanleius. ANON. Pro ex €Numéyas , quod infe- P. 96. v. 17. árnya druunda ] Immo nunsa et du

rius ſequitur , Scholia in Platonem a Ruhnkenio edita p . 136. ANON.

babent *** €XuJÉvws P. 96.v. 21. "Ooga avvivo ger] Sunt verba Homeri IL A.

P. 93. v. 16. 'Avkegysy , txuavev] Vid . Schol. ad liad. r. 266. ubi Schol. avecégeTO . ANON .

77. er aliis locis. ANON . Aelius Herodianus in Schematismis P. 96. v. 35. avigsel, Douxudidas] Locus eft I. 6. p. 6. extr.

Homericis: 'Ayćegye siyyw To Téma • mal ó napatatin0's sigyov ubi legitur évfgoei. Vid . ibi commentatores. Conf. 'švegEIS LE

είργες είργε " και κατά διαίρεσιν εεργε και ανέεςγε . * .
fra P : 308, 1 . ANON.

P. 94. v. 18. ' Avexta åžia] Vid. Schol. ad Iliad . A. 575. P. 96. ν. 36. 'Ανεϊλεν , αντί του εμαντεύσατο] Vid . Then,

Mag. p . 67. ibique Bernard . Be. Quae poftea ſequuntur, die
P. 94. v. 21. Ausromévous etc.] Eſ verficulus Homeri Iliad . λείν ουν αντί του ανειπείν επί του μαντεύσασθαι, etc. , conferends

A. 609. ANON. ſunt cum Scholiis in Platonem a Ruhnkenio editis p. 254.
P. 94. v. 22. 'Ayexöxey ] Vid. Iliad . H. 262. et ¥. 507. Anon . P. 97. v. 49. 'Arimtai) Vid. Iliad. 1. 506.

P. 94. V. 25. 'Iwboxen ] Fortaffis Aioarxñ , inqui Pierfon. ad P. 97. ν. 52. ευτ’ αν σε -- avain ] Sunt verba Homeri Il. B.

Moerid . p . 419. a . Anon. Adde Fiſcher, ad Welleri Grammat. 34. ANON.

Graec. Spec. I. p. go. et infra p . 647, 54 . P. 97. v. 3. mata metargon) Vid. Baft. ad Gregor. de
P. 94. v . 27. Aurag dreyrausbar ] Eft locus Homeri Dialectis p. 846. edit. Schaefer. BE.

Odyſl. 2. 318.

P. 94. v. 33. 'Aventuras] Heſychius habet seuras. Vid.ν ' ]

P. 97. v. 5. o'xewus$ Pãocov] Extant haec Iliad . N. 116.

ANON .

ibi interpp. ANON. P. 97. v. 8. ávýmesto

P. 94. v. 35. Ér? Jupm] Phavorinus dat_freupewno

Tos , o ategóriutos ] Ita etiam Triclinius

ad Sophocl. Oedip. Tyr. 98. ANON .

P. 94. v. 49. Seamuós] Conf. infra p . 403, 53. [q . Axox.
P. 94. ν. 5ο . 'Ανεμοτρεφές κύμα , Ιλιάδος Ο. ] v . 625. ubi

P: 97. v. 12. 'Aynxóveisev, d9góws av &Qsge ] Vid . liad. E,

vid. Schol. ANON .
113. ibique Schol.

P. 94. v. 52. Év Tý D.) nempe Iliadis, v. 256. ubi vid . Bar
P. 97. v. 14. 'Aranenos] Vid. Theocrit. Idyll. IV . 56. ibique

nef. ANON,
Schol. et Duport. ad Theophrafii Charactt, pe 29o . Conf. *

Ρ. 91. ν. 4. και ανεμοδούριον] Lege και ουκ άνεμοδούριον ο
fra p . 547, 1. výhotos. ANON .

Zonarae Lexico p . 19 !. SCHLEUSNER.
P. 97. v. 17. 'Aynacos] Vid . Schol. Eurip. Androm . 553,

P. 94. v. 8. 'Avemarcos ) Vid. Iliad. E. 206. Quod Etymo-, ANON .

logus deinceps dicit, παρά την ανέμου γενικήν άνεμώνιος , και
P. 97. v . 21. 'Aymuraſoaia) Vid, Ariftoph. Rann . 562. ASOS.

avemancos , id confirmari videtur locis Apollonii Rhod. I. 491 . P. 97. V. 24. 'Avýuntar] Vid , Iliad . 1., 506 .

et HI . 1096. ubi μεταμώνιον et μεταμώνια legitur , ad quorum P.97. v.26. Aideo Sex Mèv avhvao 32

locorum priorem vid. Scholiaſtes, qui obſervat, et petajwdery $6x9a1] Ex lliad. H. 93. legendum eſt , metri caula , desas

legi, quod uetmenelas ažiov interpretatur, et MetaMavroy ,hoc urodigjen.Conf. Odýli. c . 651, cum Schol. et ſaepius,:.45os
eft , μάταιον, μετά ανέμων φερόμενον. Verbaquae paulo poſt, P. 97. v. 30. mare va avet', tyyús, Sjus] Ex liad.

ſequuntur , ou de Bášais, lunt HomeriII. 4. 555. ubi Scho- 251. corrigendum eft mara yag ut overda, y de paso De

lioſtes pro, avemopógnra dat diveuopfoga . Apolloni Rhod. III. etymo nominis avis conf. Placo in Cratylo T. I. opp. P:

1121. dixit Merauwvia Boleus. ANON .. A. ANON.

P. 94.v. 12. "Averdolasta etc.) Vid. Valckenæer, animadvv. P. 97. v. 40. "Aydgx Rodúrgonor] Eſ initium Odylleza,

ad Ammon . p . 69. BE. Verba , δοάσσατο κέρδιoν είναι , extant ubi vid . Schol. Sequens verficulus, Aydge - porng, legiiur le"

lhad. N. 468. ANON. . T. 291. ANON .

P. 94. v. 13. &* Toù cocoow visw ) . Vid . Maittaire Graecae P. 98.-9. 43. '12 pidos , avéges érté] Haec extant Iliad. 5.

linguae dialectip.281.fq ..Conf.Thucyd.I. 36. p. 28, 75.ubi 529.et pluribuslocis.Verliculus . Oshow- age peç , legio
verbo žydorasw utitur, VIU . 87. p. 558, 23. adverbio dydorastūs. Odyſi. 8. 448. ANON.

P. 98. v. 53. ÉDDELSEY
Múfu ] Verſus eft ex llied . A. 51.

P. 95. v. 28. árérairo , etc. ] Vid . Schol. ad Iliad. O. 85.

unde Etymologusfua haufit. Anon. Ρ. 98. ν. 55. άχερδος
drevladous] Haec petita funt s

P. 95. v. 30. 'AvésTiOs) Legitur Iliad . 1. 63. ANON. Schol. ad Odyſl. 2. 10.

P. 95. v. 31. Seol avÉotay] Haec delumta funt ex Iliad . P. 98. v . 57., 'Ayngeidarra geol] Sunt verba Homeri Il. T.

d . 653 . 234, Conf. Odyll. A. 241. et ſaepius, it. Scholia inedite aps

P. 95.v.34, 'Areabßeory Vid . Sallier. ad Moerid . p. 541. Valckenaer.adIliad. lib . XXII.p .136. et Apollon . Rhod.1
ANON.

503. et Epigramma .adécriotov DLX. in Brunckii Analecti. Vol.

P:95. v. 38. "H&: valg averat] VideturEtymologus in mente III . p . 268 .

habuiffe verba Iliad ,-* . 251. vida pas vos švetas. ANON. Mox P. 98. v. 5. avdgwons] Idem habet Hefyckius. Fortale rest

prodroveraBaftiusad Gregor. de Dialectisp. 242. probat al apud utrumque os ardgading lev úverdges lcribi oportuere

ieram Sylburgii emendationem , Aroyeysavós. · BE. SCHLEUSAEA .

ANON.
$

ANON .

ANON .

>

ANON.
C.

# фойдаги гуз
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ANON .
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P. 99. V.
ANON. in

BR.

ANO
N
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V.

Ρ. 98. ν . 25. ου κατάρατος ) Probabile eft, haec ex ουκ άρα- ρεσθαι. 'Εμπεδοκλής : καρπαλίμως σε ανόπεαν επί του πυρός. οι
sus corrupta effe. δε ανα την οπήν την γας κάπνην οπήν καλούσι:, οι δε γένος

P. 98. v. 42, 'A:9959ies Vid , Schol. Ariftoph. Plur. 808. ógvi?wwoütw saloupévwvoci dd, rāv õpyeon oőtw héyeofan,
Laura et Rano. 1181.Lucian. T. 11. P : 322, 58. Syneſ. Ep: p. 92, 21. nape todiorgißuy tv pais orais.

Agathias'lib. II. p . 33. ANON. P. 101. v. 29. Teucri- EXUSTOS] Eſt verliculus Homeri II.

P. 98. v. 43. ivaguoxeur) In Brunckii Analectt. Vol . II. p. . 233. ubi vid . Schol. Verba 'Ayri 704 sije" ixérco, leguntur

547. n. lll. eſt av puoxet ANON. lliad . 0. 75. Verba 'Ayrigsov Kúxawna videntur petita elle ex

p.98. v. 45. 'Arendáves) Vid. Weeling.ad Diodor. Sicul. Odyſ. A. 70. ubi legitur 'Arreston Noauomuoy. Schol, vvv tom
T. II. P. 219, 2. et Schol. Nicand.Alexipharm . 183. Anon, έναντιούμενον τοϊς θεούς , τον ασεβή. Sed αντίθεος Οδυσσεύς eft

P. 98. v. 46. xáadox Jux xadovor] ut Oppianus Halieut.' V. II. A. 140., Sic Sophocl. Antig: 149. avtenastīsa Oußą. Schol.

αντί του , ίσον αυτή χαρείσα ως αντίθεος . NON.

P. 99. ¥. 53. 'Apg' wr OUVEMDbon routw] Sed vid . Doruill. P. 101. v . 35. 'Arridveiga) Vid . 1). T. 189. ibique Schol. anon .

ba,sad Charit. p. 329. ' ( p . 399. edit. Lipf. ) ei Cod. Gud. in v. P. 101. v. 44. avera's ] legitur Viad. T. 269. Sed dvotavtes,

λειρόφθαλμος p . 412. ΑΝΟΝ. . Conf. Sallier. ad Thom. Mag. P. B. 398, pluribusque locis , et droTÁTYY, Iliad. A. 305.

Solen P. 73. a . P. 101. v . 47. 'Ayria ) quae a Suida et Heſychio 'Arraia , et
P. 99. v. 5. " Angoy 9 !o ] Sunt verba Homeri II . r . 227. ab Apollon . Rhod . I. 1141: ’Avrain daiuw dicitur, ad quem lo

ubi Scholiaftes ipfe quoque habet. o του ασφοδέλου καυλός. cum videatur Scholiofies. Aron. in Miſcellan . Obſl. Vol IV. p .

Sed in utroque fine dubio lectio falla eſt, et pro savdos ex He- 143. In Etymologo haud dubie 'Aytaia reſcribi debet. Conf.
Jychio reponendum xugarós. SCHLEUSNER. 'AyJégixos legitur etiam Albert, ad Hefych. in h. v .

in Callimachi h. in Del. 193. ubi Schol. Avségeios dotle ó rov P. 101. ν . 48. σημαίνει δε αντην , το εξ εναντίας ] Το αντην

d'sPodencu xagnós. Arat. Progn. 328. ubi Schol . 'Andégıxov yüx pro evarrías etiam apud Apollonium Rhod. III . 101. 100g.
με ειρηκε το άνθοςτης σκίλλης κυρίως χάς το άκρον τωνασταχύων. et 1065. ut et avea I!. 44. et 922. avraios autem apud So

Nicandr. Theriac. 535. Theocrit. Idyll . 1. 52, ubi Schol. par- 'phoclem Electr. 1975 et Antig. 1416. Anon . in Miſcell. Obr. 1. 1,
cim eadem quae Etymologus, partim plura tradit. P: 101. v . 49. ürraios, ở Bad Bus altios] Eft apud Aeſchyl.

P. 99. v: 7. 'Argemidns] Vid . Iliad. A. 488. Conf. Valcken Choëph . 586. Quae deinde l'equuntur, 'Ayra oftty

Baer. ad Theocrit. Adoniaz. P: 413. B. et ad Eurip. Phoeniff. leguniur Iliad . 0. 331 , 332. Quae Etymologus addit , sad gou

δινήεντα,

p. 625. b. Anon. et Be.
Conf. infra in Boutions p. 191, 1. Edytor , ex Scholiaſta hauſit, cuius ductu pro no ?

P. 99. v. 18. aga tó dvalgɛiv å opwnev ] Ita etiam Plato σου corrigendum eft κατά σου . ΚUL. Conf. Ruhnken. Epiſt. crit.

in Cratylo T. I. p . 399. C. Anon. p. 286. b. - BE .

V. 30. naza Triv ävenou Tüy TriXwv] Ita etiam Schol. P. 101. V, 55. 'Avri' 'Adefaudzeias] Videtur nofter corruptus.
ad Iliad . A. 501. nili quod tšáy grow poluit. Anon . Conf. l'al. Lege enim ex Hom . Wiad. r. 425. 'Avel Anetund.o.o.

ckenaer . ad Theocrit. Adoniaz, p. 278. A. Miſcellan . Obdi. ). c. Idem lentiunt PERGERUS et KUL .

P. 99. v . 45. tá sis aš óvónata etc.) Conf. Baft. ad Gregor. ).
P. 101. V. 1. "Ayreo901) Conf. Schol. ad lliad . O. 698.

de Dialectis p . 538. edit. Schaefer.
P. 102. v. 15. ’Avtvvous) Vid . Meurſ . ad Heſych . de Montes

P. 99. y. 50. 'Incados E.) v. 880. ubi . vid . Schol. ANON.
claris p . 135. init. (Vol. VIl. opp. p . 229.) ANON .

P. 99.
52. 'Ay' any Tokémov] Vid . Iliad . Q. 303. ibi.

pertinet eiusdem liber de funere cap. 1. ( Vol. V. opp. p. V

que Schol.: qui ποταμού habet pro πολέμου. ΑNON .

P. 102. V. 23. ai dè đangi # !MOEIS etc.) Vid . Thacid.

36.
P :

468, 81.' ubiDukerus videtur recte edidiffe diruarea

Edi P. 100. v . 54. ar iwx.mor] Vid . Iliad . Ⓡ. 89. et 158. cum

P. 102. ν . 26. πας Ευριπίδη , Κρημνίσαι αιτιε δωρα

Schol.

P. 100. v. 55. "Avía] Plato in Cratylo T, I. opp.p . 419. C. ad Noerid. p. 208.b. Heath ad Eurip. p.188. AN

eft Kρήμα και σε αυτήν. ex p. 487 , 34. in Kρήμνι:

ή γε ανία , το εμποδίζον του τέννι. naer . ad Eurip. Fragmm . p . 4. ANON.

P. 100. v. g . 'Avingéstegos] Vid. Odyſ. B. 19o. ibique Schol.

P. 100. Y. 29. xEATIOTATOY) Legitur apud Ariſtoph . Plut . 27.
Evelipe ANON.2. 107. v. 40. 'Avregérns] Lobeck ad ***

et Alciphron . ill . 20. Conf . infra p. 683, 25. ST. laudat 'Αντηρέτης. ΒΕ .
P. 100. v . 32. 'Avíska hor ] Suidas habet avisadov . ANON, P. 102. v.42. "Airiñaos] Vid. Euria **
P. 100.' v . 36. 'Arami ) Vid. Heliodor. p . 218 , 16.

P. 100. v . 41. 'Avros] Vid . Diodor. Sicul. V. 62. p. 380. et P. 102. v. 43. ' Auditopúsas ). Vi

ibi WeDeling. item Dictys Cretenfis I. 23. p . 44 , 59. ANON.

p . 100.v. 50. 'Agistogaver. Sylburgius bene coniicit ’Agoto

Schol. Sed ávterognozy legitur in

P. 102. v. 5o. acu Iis do'st

τέλει. Vid . Arifioi. hiſt. animin . l . 3. Conf. Nemeſ. p . 10g. XI11. 43. Sequens Homeri dou's
' lon . Rhod. 11. 1122.

P. 100. v. 52. 'AYOUTATOS) Vid. Iliad. o . 540. ibique Schol. 1228, a . ANON .

Conf. 'liad . E. 536. ANON. Sed hoc altero loco eſt veouTutoy, Grammar . Graec. Sperz*

b. e. VENST) T&Tpwpivov, interprete Scholiafta, anos .

P. 100. v . 54. avourl] Forſan dvoutrità legendum eſt ex Iliad . P. 102, v . 54.

X. 371. ubi conf. Schol. 179. ANON,

P. ioi. v. 3. 'Ajóstimos] Vid. Odyff. a . 182. Verba dró
P. 102. v . I.

Tous les drovost ouvras, exfcripfit Etymologus e Schol. pag. 293. fupp1.- SIOUS ,

ad Odyſl. 2. " 527. Anon. Immo Scholiaſies avósrous explicat B. ºp: 207. * 1.

- verbis επανόδου μητυγχάνοντας.

P. 101. v . 7. ör' avósteos Térder ] Sunt verba Hepodi fectum ietro

Ezy . 524. ubi vid . Graev. Conf. Nicandri Alexipharm . 296. iematis

P. 101. v. 10. Tòy RoRour] Non piscem intelligendum elle

fed vermiculum illuin , qui vel millepedavel centipeda velmul- :
erba Ho

stipeda vocatur, arbitratur Hadr. Junius Aninyadverſorum V. så. πλεονασμάν

P.
302. 12 is fitgr

P. 101. v. 12. 'Ayógovery arborn] Haec fumia luat ry 312. edit.

cenus e Schol. ad liad. A. 218. Verba , " Oz010 Acouse .

fugl ex lliad . r. 250. ANON, -ω το πελάω]
P. 101. v. 17. "Huatos dvomivo:o) Sunt verba Apolo. λαστοι , μεγά

6. 651. ubi vulgo dropévoio legitur. Conf. II. 494.

AXOR .
myidos] Valcke.

P , 101. v. 19. 'Avonaia diétato] Sunt rerbe ! videtur Tragicus poluille

1. 320. ubi viil . Schol. ANON.
Aclins Heroes p . ur. b . ANON.

isinis Homericis : ' ' Arónea . oi uidy u Pari,

.

AXON .

ANON ,

ANON . ANON .

. - -

et 110, ANON .
Locis

In 'hoc

ST.

1

ANON .

P. ios. *

P.

Hers

AXOX.

ST

1 .
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ANNOTATIONES

,

LXON .

7

SCHLEUSNEB .

AXON .

AXON .

XOVEV ,

ANON .

ST

ANOX .

ANON .
1

· P. 253.
• ANON .

+

ANON .

P. 106. v. 3d

P. 103. V. 1. áreißlowon] Vid . Iliad. A.- 304. ibique Schol. rupta funt haec , atque id quoque Sylburgius- vidit , qui, fi

aaois arodvojivoco.v legeretur , metri putat conſtare rationem ,

P. 103. v. 2. 'Artiane ) Vid. Barneſ. ad Eurip. Ion . 19. et ſed num vera fit fcriptura, dubitat quam maxime. Tu lege ex

1338. et 1391. et D'Arnaud in Lecit. Graec. p . 17. Anox. Homeri 11. Α. 313. Λαους δ ' 'Ατρείδης απολυμαίνεσθαι άνωγεν .

P. 103. v. 4. 'Ayrißror] Vid. Iliad . : 20.et alibi. , ANON . 'ubi Scholi quoque pro éxéNevev , quod in Noſtro eſt, {xíživcev

Ρ. ιο5. ν . 6. αντιάσαι , συναντήσαι] Vid. OdyΛ. Σ. 146. ibi- fcribit. Sequentia etiam apud Etymologum laborant. Reponen

que Schol. Conf. Apollon. Rhod. IV. 703, ANON . dum enim (v. 29.) pro Arižai d'Hva veu a név986 . ex lliad . 2 .

P. 103. ν. 11. Αντιπελαργείν , αντιστρέφειν] Legendum vide- 270. Arigao do vivayet y Revgegą. Nec ultima in hac voce ſana

tur avtorp!Perv. Anon. Conf. Erasmi Chiliad. 1. 10. i . lunt (v. 36.). Pro Tanguy de 2071 vnas, lege ex Homero 11. ( ).

P. 103. y. 12. naga có tautos] vel haec amandanda, vel 295. ſlangue udy not (vel potius 798071) vajas. Anon , in Miſcellan .

pro rážis legendum nagáratisputat Sylburgius. Sedli legatur Obſervatt . Vol. II.p. 121. Tq., Caeterumin edit. Sylb. v. 34.'lq.

παρα τοίς Τακτικοίς , omnia erunt facilia . pro ούτω και nuale legebatur ούτω κατα .

P. 103. v . 14. 'Aypontpåsa.] Vid. Iliad . N. 447. ibique Bar- P. 105, v . 38. AywX9 ] Vid . Iliad. K. 67. et pluribus locis .

neſ. ANON

P. 108. v. 16. 'Authia ) Conf. Schol. ad Odyſ. M. 411 , et P: 105. v. 40." Ayaüstoji avutovimo] Etymologus haufit eΡ : ν . " ανυπονόητο ] e
Schol. Arifioph. Equitt, 432, et Pac. 17 . Schola ad Iliad. 2. 33. Conf. Apollon. Rhod. III . 670. et IV.

P. 101. v. 24. Arričour) Reſpicitur hic forte ad Apollon, 255. Verba quae deinde fequuntur , ó d'omidov arwistws -

Rhod. ll . 79. w's ďöre váüce douza Scois arriçoa vón pois. ubi ex Apollon. Rhod. 1, 680. ita legenda ſunt: idónimos

videatur Schol. Sequens autem αντιξοεϊ pro εναντιούται occur- dywistws apiráve . Con £ IIL 6. et 18. 1661. ibique Schol.ανωίστως αφικάνει» .

rit apud Pindarum in Olymp. XIII . 47. Anon. in Miſcellan . Ob

. ſervait. Vol . IV. p. 143. P : 105. v . 46. Afaves] Conf. Schol. Apollon. Rhod. IV .

P.-104. v . 28. Vid . Schol. Ariſtoph. Plut. 134. et Apollon . 280. et Barneſ. ad Euripid . Hippo !. 1252. Anon.

Rhod . III . 193. cum Schol. Conf. van Goens ad Porphyr. de P. 105. v. 55. "Aggros, nimm] Vid . Schol. driftoph. Rann .

anto Nympbarum p: 102. b . ANON , Inprimis vid . Schol. in 478. ANON .

Platonem p. 88. et 8g . edit. Ruhnken . P. 205. v. 56. cival de mad vervomavtěžov] Vid. Strabo lib . I.
P. 104. v . 39. 'Aytue] Vid Iliad. E. 728. ibique Schol. anon . p. 46. C. et Pauſan. lib . IX . p . 768. extr.

Loco περικεφαλαία lege περιφέρεια , quod bis in hoc eoderm anti- P. 105. v . 2. ' Ağuxos, óvoja rúgsov ] Vid. Iliad. 2. 12.
culo habet Etymologus. Confer et Apollonii Lexic. Homer, in

v. avruš. SCHLEUSNER . Ita etiam iudicat Politus ad Euſtath . P. 105. v. 5. "Ağwr] Conf. Schol. ad fliad . E. 723. ANON .

T. III. p: 1272. et ante eum Schefferus de re vehiculari 1. 7 . P. 105. v. 21. 'Atletnyingórarorj Hoc nusquam obfervavi.

p. 74. qui tamen II. 17. p . 220. in igere Heg«x«Dunajay videtur Sed diapúrntos legitur apud Arrian. de Expedit. Alexandri M.
tecium rotundum , quo yelui galea vehiculum eſt opertum . Conf . p . 1. Agathiam p . 7. Manollen p . 32.

P. 105. v.'23 . doidinos] Vid . Apollon. Rhod. IV . 1143,
P. 104 , ν . 41. λέγεται δε και ärtus ] Conf. Schol ad

Hiad. £ . 479. et 607. et ad lliad. E. i 18 . P. 106. v . 30. opisow etc.] Sunt verba Homeri ll . Z. 558.

P. 1o1 . v. 44. avroyos nvia trivas ] Sunt verba Homeri ubi vidle Schol. ' Anon .

11. E. 262. ad quem locum et ad v. 728. vid . Schol. Conf. P. 106. v . 33. " Ang] Copf. Schol. ad lliad . E. 50g. AXON .

Eurip. Rheſ. 573. ANON. Tó annwgnmérox] hi e. ciusmodi

P. 101. v . 46. Exias xus] Sunt verba Euripidis Androm . aliquid , quod ex alio eft fufpenfum , non limplex Jorum , led

745. ubi vid. Schol. Anon. Barnefius edidit: Excē ras avzá eiusmodi, quo quid alte lulpenditur, quale efi 'illud lorum five

Ornexos as owuje6X515. Idemque monet in notis ,Scaligerum balteus, quo fufpenditur gladius. Vid. Scheffer. de re vehicu
legere avvicto.gov, led male. Ipfe quoque nihil video cur osağ Lari Li 12. p. 151.

sel suus arriqrorxos non pollit lcribi . Comparat poeta homi- P. 106. v. 56. aurus etc.] Sunt verba Homeri Il . A. 30. 51 .

nem inbellem h. l. cum umbra , ut alias cum óveiggi, in Phoe

nillis v. 1713. Atque ita etiam Apollon. Rhod. 11. 197. Caete- P. 108. v. 37. 'Aoronews] Vid. Diad. 0. 254, et pluribus lo

sum paulo poſt bene refcribit Sylburgius, ionu , atque ita legit cis , Apollon. Rhod. L 471. IV . 146. 408.

Scholiafies Euripidis. Pro uera oroixov , Heſychius in v . ar% P. 106. v . 42. 'Abées] Vid . Iliad . E. 498. ibique Schol.

τιστοιχείν habet κατα στοιχείον. Saliem mata praetulerim . Sic Nicander Alexiphardin, 236. habet évaonnéa.

P. 106. v. 50. dotaissara repard's] Sunt verba Homeri 1.
P. 101 , v . 52. årz hoy] De boc nomine vid , d'Arnaud Lecit. 2. 270.

Graec. p . 17 . Mox legendum videtur eitheir ancaqx. Conf. P. 106. v . 51. 'H oi dwgro] Eft verſiculus Homeri 11. r .

Schol. Aefchyl. Sept. adv. Theb. 802. et Homſterhuiſ. ad Lu- 272. Axos. Aelius Herodianus in Schematismis Homericis :

cian . T. I. p. 108. ANON . Pro αντλάν legendum eft ανατλάν . "Aω το· αιωφω' αιωρήσω κώφηκα μωρομαι : κωφήμην τωρητο , και

Ρτο έσφιγμένων τόπων mallem legere έσχισμένων όπων. Prius κατα συγκοπήν του ή , ήωτο ' είτα Δωρικώς άωρτο . π .

certum eft, de altero non contendam , fi quis córwy retineat. P. 106. v . 53. magi] megi legitur in Theſauro Aldi p. 27.

P. 104. v . 56. ahmvas) Legendum puto aRourras. Helladius P. 106. v. 6. õagos - bages ] Unde ( ágær. Iliad . I. 527.

Chrefionath . p . 17. ο αλέτων, παλαιότερον του μύλου. τον

γαρ άνω του μύλου λίθον ούτως επονομίζομεν όνον δε, την P. 106. v . 10. Tös jsou 'Odurreias M.] v. 89. ubi vid .

Barw Miniv. De oppido Thellaliae 'Ayocui vid. Schol. ad Iliad. Schol. AXOX.

B. 697. ANON. P. 106. v. 13. oudeure's fpovridos äğio ] Vid. Lncian . T. I.

P. 104. v . 1. 'Eyrugo negoeidis) Simt verba 'Homeri Odhit. p . 225, 3 .

N. 103. et 5i7. in quo wroque loco pro 'Eyrúk legitur 'Ay- P. 106. v. 16. Karném axos ] Vid. Callimachi: Fragmm . p .

xotr. ANON . 501, ubi Hemſterhufius pro nasa wgo: legit sacr' dusos . De
P. 104. V. 2. παρά το PET SUR73911] Vid. Tzetz ad Ly- loco Supphus vid . Wolfii Fragmm . illuftrium feminarum p. 154.

cophr. 77. ANON . Paulo poſt pro rauxen , vanşov legenduin
ró digm , argugor, et inferius pro naga! To aveü lcribendum eft P. 106. v. 22. Kaddipaxos] Vid . Callimachi Fragmm. p.

nagu zò avow. Vid, lapra p . 103, 25. in v. 'Arrios , et H. Steph . 550. ibique Ernefti. Anon .

Thel. Gr. Ling. Vol. I. p . 224. not. 1 . P. 107. v . 37. Dialas] Infra in 'Agyavawo p. 122 , 28. nomi

P. 104. v. 5. 17:24 yas armas ddwy etc. ) Vid. van Goens Dif. natur o.alas.

ſert, Homer, ad Porphyr. p. XXIV .. Anov. P. 107. v. 45. Pivovó re horror ão rov] Sunt verba Homeri

P. 101 . v. 6. avtomai ) Vid . Arifioph. Thesmoph . 986. Il. 1. 657. Conf. Orphici Argonaut. 1933. et Gesnerus in Indice

Verba ávrouium 'Hun leguntur apud Apollon. Rhod. m . 77. Verba oid's cutwleguntur Odyff, A. 413. liad. N. 599. et apud

ubi vid . Schol. Conf. II . 1124 . Theocrit. Lud.11. 2. ubi vid . Schol. Verba si navyug or i3.00

P. 104. v . 13. pára vus švetai) Sunt verba Homeri 11. K. dareis funt ex Iliad . K. 159. Imperativus dwesite extat Odyfi.
251. Verba , oux criw o govbouea , ſunt eiusdem Hiad. A. 56. K. 518. ubi Schol, urasiete rov'úr.ov.

ubi vid . Schol. Conf. Schol, Apollon . Rhod, l. 413. ANON. P. 107. v. 54. apgsverw's, w70s] Vid . Pindar. Ifthm . I. -5.

P. 105. v . 24. Naous ' 'Argeions aroavouévous ürwyev] Cor. et Tlieucrit. Idyll. lll. 27. ibique Schol. et Reisk. asoa .

AXOX

AXON.

ANON .

SCHLEUSNER

AXON .

ANON
SCHLEUSXER .

AXOX .

4

AXON .

AXON .

ST .

ANON .

AXON.
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ST . ANON .

ANON .

BR.

ANON.

ANON.

ANON.

AKON

ANON .

ANOX

ANON .

BE

ANON.

ANON.
ANON .

ANON

ANON .

P. 107. v. 1. 'Andhauvos] Conf. Schol. ad Iliad. E. 597. P. 109. v. 48. naga so @ oxlső fy Modulvm ] Vid . Heath . 'ad

Anon. Pro fequenti aZeigos legendum eſt arrigos Vid. H. Steph. Sophocl, p . 106. a. Sequens Euripidis locus eſt in Orelt. 25.

Thel. Gr. Ling. Vol 1. p. 180. D. edit. nov.

P. 107. v. 4. 'Arasuckogt, jav68698] Ita etiam Schol. ad P. 110. v. 3. 'Ns por ansioen] Sunt verba Homeri II. .
Iliad. . 405. 150. e cuius loci Scholiis Etymologum fua compilaſle videri

P. 107. v. 17. 'Aráveu dey] Conf. Schol. Apollon. Rhod . III. etiam Stoeberus ad Thom . Mag. p . 86. b. animadvertit,

114. ANON. Verba oúdo snel2.mcev dvaxtı extant Iliad . ¥. 763. et verba aita

P. 107. V. 20. 'Anaguriais avoais] Sunt verba Lycophro- mifov , Iliad . A. 587. ſq. ANON.

nis v . 27. ubi Tzetzes cum Etymologo conlentit.
P. 110. v. 8. xavxmotal] Legendum eft xauxntal e Schol.

P. 107. v. 22. Anagymate etc.] Omnino ad haec illuftranda ad Iliad. H. 96.
faciunt, quae Stanleius et de Pauw ad Aeſchyl. Choëph . 432. P, 110. v . 15. 'Aryakyśws] Vid. Iliad. 1. 309 : ibique Schol.

et 437. annotarunt. et Apollon. Rhod. 1. 439. Conf. Schol. ad I. 785. 11. 17. 25 .

P. 107., V. 29. Eoqoxañs] Electr. 437. [ q. ubi vid. Schol, III. 439. IV. 864. et Nicand. Theriac. 495. it . d'Arnaud Lectt.
Conf. Aefchyl. Choëph . 437. ANON . Graec. p . 19. extr.

P. 107.v. 32. Aiskukos) Vid. Aeſchyli Fragm . p . 650. b .
Locum Apollonii Rhodii IV . 477 — 479. 'Hows irásofa1, ad . lliad. A. 522.

P. 11o .v. 20. 'Arndoinoev, d'aéxofer ] Ita etiam Schol. ad

ducit Camerarius ad Sophocl, Electr. p. 124. ita ul pro indeofur P. 110. v. 21. 'Arsimppevor] Vid . Hemſterhuſ. ad Ariftoph.

legat ánlarla .. Conf. ad Apollonii locum Brunck. et Scholia, Plut. 935. p. 326. b . Be.

etiam Pariſina, item Schul. Ariſtoph. Pac. 1056. et Lycophron.

V. 106. ibique Tzetz. Locus Komeri, Agymara - Jitysvéty- Odyll. M. 435. lunt dinýwgoroso , hoc eſt un sisuevos, Roll

P. 10. v . 24. 'Aryogos) Legendum eſt 'Ariwgos. Nam
v

nonüextat Odyſ. z. 446.
αλλήλων διεστηκότες , οίον παραιωρούμενοι , ή αποθεν , interprete

P. 107. v. 40. Snartisw ] De cognato adverbio anagr) vid. Scholiaſta .Anon.
Schol. Ariftoph . Plut. 388.

P. 110. V. 26. 'Arnvývarro] Vid , Iliad. H. 185. ibique Schol,
P. 108. v. 48. ở de axumuos xai hartos ] Fortaſſis Etymolo

gus in mente habuit locum Apollonii Rhodii IV. 1295. á xurros P. 110. v. 30. as naga Ewę gove EIN] Vid. Valckenaer .
και απαστοι. Conf. Spanhem . ad Callimach. h. in Cer. 6.

ad Theocrit. Adoniaz. p . 325. (321.) C.
De fequenti nomine anagria vid. Schol. Ariſtoph . Nub. 621 . P. 110. v. 40. " Hia youroúpevos] Sunt verba Homeri

Odyff. A. 433. ANON.
P. 108. v. 54. 'Anatoúgia] Vid . Alciphron Epiſtt. I. 9. et P. 110. v. 50. Toüvex' 'wał tortor] Eſt verſiculus Homeri.

quos ibi Berglerus laudat interpretes Polyaeni l. 19 . II. E. 342 , ubi vid . Schol.

P. 108. v. 4. Závyos , Basineus @ rwv Borwow ) Vid. Schol. P. 110. v. 52. 'Annus etc. ] Vid. Duport. ad Theophraſti

Ariftoph. Pac. 890. et Acharnn . 146. Conf . infra in Kougewris Charactt. p. 440.

p. 483 , 42. [ q. Mox pro a vederkiare reponendum eſt amedsinizoe. P. 110. v . 4. „Aangai's explicatur per a32aßris, citato verfu

hunc in finem Apollonii Rhodii 1. 880. Kai de geol our drugé
P. 108. v . 10. Davüvao de Tüy Alóvroov rý Záve ] Eft potius σιν αύθις εταίροις , ubi tamen in editis eft απήμασιν, quae vox

ſcribendum Menang.pro Závyo. Nam Melanthus videbat Bas- týdny a noftro, in atpww, et a Schol. Hom . ad II. A. 415.
chum a tergo Xanthi. Et fic habent, praeter Scholiaſien Ari- etiam Baaßris vertitur, et apud Apollonium nccurrit frequen

fiophanis ad Pacem , Suidas in -'Aratoúgra et Apoftolius Pro- tiflime, ut II. 639. 971. 1187. 1273. et alibi ; cum d'onga's ab
verbb. III . 74. SCHLEUSNER. Conf. Scholia in Platonem p . 201 . iplo uſurpetur nusquam . Haec Anonymus in Miſcellan . Obfer.

edit . Ruhnken . ubi itidem Méday's dicitur , non Medv9.05. vart Voli IV. p. 144. Brunckius tamen , et propter Etymologi

P. 108. v. 16. 'Anavaía ] Vid . Stephani Thef. L. Gr. T. I. locum , et Hemſierhufii ad Hefych. in v . Gnagis auctoritate

ductus , uangésix vulgato arnucoix ſubſtituit. Anon.
P. 108. v . 25. 'AnoDw] Odyſl. v. 216. eft and@ort' Résopiv:

Sequens drapiouw itidem eſt Homericum Odyſl. 1. 216. ubi T. 49. ad quem utrumqne locum conf. Schol.
P. 111. v . 10. 'Ez dzins, yaims] Haec extant Iliad . A. 270. et

vid. Schol.

P. 108. v. 33. 'Os § { v? Iacow vars] Leguntur haec Iliad.
P. 111. v. 12, Maasins] Lego Menins . Tzetzes enim ad

E. 612. ubi vid . Schol. Verba omuov "Araisou extant Iliad. B. Lycophr . 177. habet Menius. Berckelius ad Steph. Byzant. P:
828. 51. not. 22. tolum locum ita conftituendum cenſet : 'ånia to

P. 108. ν. 38. 'Απ' αιγλήεντος] Ηaec defumta funt ex liad. γαρ παλαιον εκαλείτο Αιγιάλεια , από Αιγιαλέως του υιού Ινά

A. 532. ANON . χου , αφ' ου εν 'Aργει ποταμος , και Μελίσσης της ' Ωκεανού .

P. 108. v. 40. 'Holodos ' Arboavtos] Locus eft Theog. 331,
de quo vid. L'hiſtoire de l'Académie de belles lettres T. III . P. 111. v . 18 , noAudibror 'Agyos] Iliad . A , 171 . Omnino

verfionis Germanicae p. 286. ſq. ANON . conf. Tzetz. .ad Lycophr. 256. 177.

P. 108 v. 45. " Arroav] Legitur årecav Iliad . K. 257. pro P. 111. v. 19. siya's nódus forlu 'Eands sj de scusa, .

arrar. ANON . 'Anía] De hoc loco vid. Polit. ad Euftach. T. II. p . 572. et
P. 109. v. 56. ' An {99.90v] Vid. Odyſ. H. 251 . 686 .

P. 109. y. 13. 'Areopaxéneos) Ruhnkertius ad Timaei Lexic. P. 111. v . 25. ' Arios ) Vid . Duport, ad Theophraſli Charactt.

Platon . p. 123. b . asgoencoln mutari ex Heſychio iubet in 720o- p . 122.

εσπάσθη. P. 111. v. 30. 'Anima) Vid . Athenae. 1. 2: 7. A. XIV. p.
P. 109. v. 17. 'AREVIOUTATJÓs] Vid. Barnef. ad Eurip. Hip- 647. C. et Dio Caffius LVII. 19. p. 867. ibique Reimarus.

pol . 37. et Marqu. Gudii epillolae a P. Burmanno editae p. 229.
P. 111. y . 32. 'Arrvúorw etc.] Vid. Ruhnken. Epiſt. crit, I.

P. 109. ν. 32. 'Απέλεθρον ] ,, Explicatur id per αμέτρητον και p. 37. ΒΕ .

ocasiv dúvajin , quae minime eſt huius vocis ſignificatio . Nec Ρ. 111. ν. 37. απινίσσειν , το απινύτως έχειν] Praeftaret το

delendum dúrauir. Sunt enim Scholiaftae verba ad esuvitus éxeiv , quibus verbis Aelius Herodianus in Schematis

Iliad . E. 245. ita explicantis Homeri verba ivaréreagov. qui mis Homericis verbum a novúoder interpretatur, w.
ſcribendi modus Auctori noftro ulitariſfimus. De a299w , qualis P. 111. v. 41. oid drifnoe puha Afávns] Sunt verba Ho

Git menfura , vid . Perizon. ad Aelian. Var. Hift. 111. 1. “ meri ll . A. 220 .

Haec Anonymus in Miſcellan . Oblervart. Vol . IV. p . 143. [q: Ρ . 111. ν. 53. τα απο βαρυτόνου μεταγόμενα εις πλεονασμο]

Sed degendum videtur αμέτρητου , κατά πολλήν δύναμιν. Conf. Melius Codex Sorbon. τα απο βαρυτόνων μεταγόμενα εις περι

Schol. ad Iliad . H. 269. et n . 354. σπώμενα. Vid . Baft. ad Gregor. de Dialectis p. 312. edit.

P. 109. v. 34.Ameprieca7 nonná ]Haec petitafunt ex II. Schaefer. BE.
ν. 'Απερείσια Il

A. 13. et ad eum locum Schol. Sequens aneig6010s praeter Try- P. 111. v. 11. ' Anagra παρα το πλω πλήσω το πελάω]

phiodorum v. 335. et 606. habet Apollonius Rhod. ' lu. 928. et Schol. Apollon. Rhod. Ι. 574. "Άπλετοι · απροσπέλαστοι, μεγα

IV. 143. ad quem locum vid. Schol. 20r.

P. 109. v . 41. 'Arsegweu's] Conf. Schol. ad 11. O. 361 . Ρ. 12. ν. 15. Σοφοκλής Θεσσαλικής απληγίδος ] Valcko.

P. 109. v. 45. 'Artigos) Vid. Scoeber. ad Thom . Mag .p. naerio ad Eurip . Phoenn .p . 115.a. videtur Tragicus poluille
88. a. socaridos. Conf. Heath ad Sophocl, p. 21r. b . Axon.

ETYMOLOG . T. II. B bb

p. 627. D. ANOX

ANON.

ANON

ANON.

SCHLEUSNER .

ANON .

AXOX. ST .

ANON .

BE.

ANON.

ANON .

tamen

9

ANON .
.

ANON.

ANON. ANON .

AXON.

BE
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ANON .

w

9

BE .

KUL.

ΑΝΟΝ,

BE .

YEXU

ANOX .

p. 41.
BE.

ΑΝΟΝ .

ANON.

ΑΝΟΝ.

AXON

Ρ. 112. ν. 19. Απλάς) Απλάς in accufativo reponendum vi- του τοιούτου πομπού και του ρηθέντος δίου , το διοπομπεϊν .
detur. Sic enim Demofthenes p. 1267, 23. και τρίβωνας έχoυσι, Ρhrynichus Arabius apud Ruhnkenium ad Τimaei Lexic. Pla

και απλάς υποδέθενται. ton. p . 40. Iq . συγκειται το όνομα και του δίου και του

Ρ. 12. ν. 22. Ου μέν πως πέτρας) Verficulus Homeri eft πέμπεσθαι. Gloriae MSS . apud Ηermfterhufium ad Ηefych. in

Il. X. 126. ubivid. Schol. Conf. Hefiod. Tlieog. 35. ibique Cle- v. ιερήίον: 'Αποδιοπομπείσθαι απο του δίου. Δίον γαρ λίγε

ricus. Verba ftatim fequentia , πολλών για πόλης, extant ται το δέρμα του θυομένου ιερείου τω Διι. εν ω ιστάμενοι έκα

Odyli. Ζ . . Verbuni duxorpleofai, quo Etymologus hoc Saigonto, De verbo anodionoursiogin vid . H. Steph. Thel. L.

loco ſaepius utitur , non eo modo accipiendum efle quo nomen Gr. Τ. Ι . p. 1024. Ruhnken. 1. 1. Pier /on. ad Mocrid. p . 41 .
αναστροφή apud Schol. ad liad. Α . 162. per fe patet. ANON. Exemplis a viris clariſſimis allatis adde Proverbia metrica

Schol. Tenet. ad liad. Δ . 97. ουδέποτε γαρ αναστρέφεται πρό- 983. et Ρlutarch. de difcrium. Adular. et Am. Τ . ΙΙ . οΡΡ . Ρ . 73.
θεσις γενική συντασσομένη πτώσει. Þ. kul. Scholia in Platonem a Ruhnkenio edita p . 14. 'Ang

Ρ. 12. ν. 3ι . νεών απο και κλισιάων] Verba funt iliad. Β. διοπομπείσθαι φασίν αποτρέπεσθαι τον προστρόπαιον Δία , και
91. et aliis locis . οιονεί καθαίρεσθαι τα δεινά . Conf. ibid. p. 233.

Ρ. 112. ν. 37. ξύλοχον κατα βοσκόμενάων ] Sunt ex Π . Ε. Ρ. 114. ν . 36. 'Αποτρόπαιος μεν Ζευς etc. ] In editionibus

162, ANON. Pro fequente προθέσεις Αriftarchus min . f. v . 12 . omnibus , Sylburgiana excepta , haec a prioribus ſeparata novum

habet λέξεις , deindle τότε omittit, pro 'Αχιλλος legit 'Αχιλλέως, articulum conftituunt . Pro λέγοντα priores duae habent λέγον
ν. 47 verba και αποβάλλω et ν. 51. pronomen τι omittit. Mihi quae ſequuntur corrupta videntur, incertique fcripto

Ρ . 112. ν . 41. νεών απο και κλισιάων] Vid. ad v. 31. Verba ris teftimonium continere. Scholia in Platonem p. 233.
μάχη ενι κυδιαχείρα extant liad . Ζ. 124. Verba από ης αλόχου, 'Αποτροπαίων των αποτρεπόντων τα κακά. λαμβάνεται δε και

11. Β . 292. Verba φίλης απο πατρίδος αίης, 11. Β . 162. Verba λέξις και επί των φευκτων , και μισείσθαι αξίων ανθρώπων.
ημίν απο λοιγον αμύναι, Iliad. A. 67. Verba Νήπιοι ήσθιον, Ρ. 114. ν . 39. εις τους αμαθείς σκαιούς] Fortalis legen
Odv1. Α. 8. Verba παρ' έμοιγε και άλλοι , liad. Α . 174. dum eft ως τις αμαθής σκαιώς. ΑNON.-

Ρ. 112. ν. 56. αντέχονται] Melius Ariftarchus αναδέχονται. Ρ . 114. ν. 42. στλεγγίς γαρ ή ξύστρα ] Vid. Lucian. Τ. ΙΙ.

Verba έπει ούτοι έπι δέος extant liad. Α . 5ι5. Verba ού- p. 320. ANON. Scholia in Platonem a Ruhnkenio edita p . go.

έστιν , Iliad . Γ. 44. 45 . Verba ου γαρ Οδυσσεύς , addunt : το πάλαι δε , και του καλάμου κόμη παρα Λάκωσιν , και

Odyd Β . 58. 5ε). Verba Οι περί μέν - έστε μαχηται , Iliad . απεμάτσοντο. Στλεγγίσματα δε, τα περιξύσματα, κυρίως δε,Β

Α . 258. ubi editur μάχεσθαι. Verba Αλλ' όδ ' ανής - έμμεναι καλάμιναι ξύστραι. ο δε Θυατειρηνός Στλεγγίδα μεν την ξύστρα' öd' arris

άλλων , 11. Α . 287. Στλαγγίδα δε , το χρυσουν στεφάνιον. Inprimis vid . ibid.

Ρ. 112. ν. 8. από έλεν etc. ] Vid. Τoup. append. ad Τheocr . p . 136 .
Ρ. 114. ν. 43. 'Αποβράσαι ] Conf. Ruhnken , all Timaei Lexic .

Ρ. 112. ν. 11. "Ος έθεν είνεκ' έπασχον], Sunt verba Homeri Platon. p. 64. a.

Iliad. r . 128. e quo loco ous pro ós legendum eſt. Verba ins] Ρ. 114. ν. 48. 'Αποσαλεύσας , επιτηρήσας] Schol. Thucyd . Ι.

ου εθεν εστι χερείων extant 11. Α . 114 .
157. αποσαλεύσας : αποφυγων εκ του λιμένος, και σάλα ομιλή

Ρ. 112. ν. 14. οίον , σέθεν είνεκα] Εx liad . Π. 539. Ιegen- σας , τουτέστι , το αλιμένω τόπω , ένθα σάλος γίνεται. Sed cunι

dum videtur or offer givexa. Verba drò f9ev wsxto leguntur Iliad. Etymologo conſentiunt Heſychi' et Phavorinus. Vid. interpp :

2. 62. Et verba Πρόσθεν έθεν φεύγοντα , 1liad. Ε . 56 . Thucyd .Ι. 1. pag 88, 43.

P. 13. ν. 21. Απενίζοντο] Legitur liad. Κ . 572. ANON. Ρ. 14. ν. 51. Αποσιμούν λέγεται και επί νεων etc.) Schol .

P. 13. ν. 24. 'Απετρωπωντο] Vid. liad . Σ . 585, ibique Schol. Thucyd. 1V. 25. αποσιμωσάντων " υπαναχωρησάντων , και μετεω

φισάντων τας ναύς, ένα εκ πολλού διαστήματος δυνηθωσι μετα
P. 13. ν. 26. 'Αριστοφάνης etc. ] Vid. Αriftoph . Fragmm . μείζονος ορμής εμβάλλειν. Conf. ibi Duker. p . 253. ANOx. Pro

αποτρέχειν fortafis ex He/schio reponendum eft αποστρέφειν .

P. 13. ν. 28. ΑπόβαθJa ] Vid . Schol. Lucian. Τ. Ι . p . 625, Νam etiam paulo eft in Ειyrnologico : και επι σιδήρου , το
5.

αποστρέφειν την ακήν. SCHLEUSNEA .

P. 13. ν . 31, et 35. 'Αποβατικωs ] Legendum eft 'Aποβατι- Ρ . 114. ν. 55. 'Αποσκυθίσαι] Vid. Εurip . Troad. 1026. ibi

xós. ANON . Conf. interpp . Helychii T. I. p . 455. not. 10 . que Barnef. Anon. Quae Barkerus de hoc verbo disputavit,

P. 13. ν. 37. 'Αποτιμπανίσαι ] Vid. Demofth. p . 126 , 17. lege ad calcem harum annotationum.

.et 148, 8. et Helladii Chreſtomath. p. 22 , 15 . Ρ. 114. ν. 12. "Ενθά με κύμ' απόεροε ] Sunt verba Homer !

P. 13. ν. 3. 'Αποσαλεύσας ομιλήσας ] Ηaec defumta funt 1. Ζ. 348. ubi vid . Schol .

Schol. Thucyd. I. 137. p. 89 , 43. ubi vid . Wall. et Duker. .P. 114. v. 13. Migous] Praeeunte Etymolog. Pariſ. legendum. . ] .
λχON.

eft pisou ... Vid. Baft. commentat.palaeograph. in Gregorii Co
P. 13. ν. 12. αποπτάνουσιν ] Legendum eft αποπαπτανέoυσι. rinthii editione Schaeferiana p. 825. et Append . ad Epilt. crit.

Conf. interpp . ad liad. z. 101.

P. 13. ν. 20. Θουκυδίδης] Locus eft VΙΙ . 78. Ρ. 499 , 70. Ρ. 114. V. 20. αποαίρεο κούρην] Ηaec leguntur Iliad . A. 275.
Vid. ibi interpp . et Alberti adHeſych. in h . v. Vox a9eos et αποαιρείσθαι] 11. Α . 23ο.

plane huc non pertinet. Kui . Scilicet glolla per incuriam libri- Ρ. 14. ν. 23. Ιλιάδος Ε.) verf. 492.

rii excidit , gloffenia ſervatum eſt. Tiumannus enim in praefat. Ρ . 14. ν. 27. οι ζώντες από των τεθνεώτων] In Codice Pa

ad Zonaraelexicon Ρ . ΧVΙΙΙ . cum in margine Etymologici ΜSti, rit . 263o. eft : οι τεθνεώτες από των ζώντων . ούτως Απολλώνιος

quo ufus eft , adfcriptum viderit nomen αποβώμιος , acute often- εν τω περί προθέσεως . ΒΕ.

dit hoc ante a tros inlerendum efle , ita ut nova gloſſa exiſtat :
Ρ. 114. ν. 32. 'Αποχναίωμαι ] Vid . Heliodor . p... 136, 5. ANON .

Αποβώμιος άθιος.

P. 13. ν. 22. 'Απεχειρίασεν
Ρ. 115, ν.

χοίρων ] Legendum videtur
37. "Ομηρος αρίστοις] Locus extar OdyΠ. Θ.

127.
χειρών. ANON.Απεχειρίασεν

5.113. . 23. Απέτυλον] Εx fententia Sylburgii legendum formath . p. 7. habetκαινυτο , Apollonius Rhod. 1. 158. εκεί
Ρ . 115 ν . 39. καίνουμε απεκαίνυτο ] Sic Helladius Chre

puta απετύλουν. Heychius habet p . 4 +5 . απεστύλουν , fed p .

494. αποτυλωσαι. ν . interpp. ad hos Iocos , it. ad v. Αόροι et
νυτο , Ι. 783. απεκαίνυτο.

"Αδρυα . Noter fupra p . 91, 15. habet στυλωσαι. κUL. Ρ. 115. ν . 47. 'Αποδραθεϊν] Conf. Cod. Cud. Mox pro ito

Ρ. 114. V. 28. ' Αποσφήλειαν) Conf. 'Αποσφάλειε p. 16, 22. έδραθον malim αποδοθείν. In verbis και κατά αντίδρασιν parti

Ρ. 114. ν. 31. 'Αποδιοπομπείσθαι] _Conf. infra p . 16, 20 . .cula xad redundar. Omnia vid. infra p . 259 , 54. in Aga3eivo

Plato in Cratylo Τ . 1. opp p. 396. Ε. αποδιοπομπησόμεθα τι

αυτήν και καθαρούμεθα . Lyfias T. I , p . 255, την πόλιν καθαί Ρ. 115. ν. 52. 'Αποβρύξας] Οdy Π . Ι . 151. eft αποβείξαντες,

gen και αποδιοπομπείσθαι. ubi vid . Taylor. ANON. quod Scholiaftes interpretatur this verbis : επι βορί και τρυφή

Ρ. 14. ν. 35. άπο του Διός ] Reponi debet απο του δίον. (leg. τροφή) αποκοιμηθέντες. Sequens Homeri Iocus , "Εν9 ' ούν

Haec enim conſtans Grammaticorum eſt lectio. Euliath . p. 1935, o Baigorra idos, extat ll . A. 223.

8. οι το διοπομπείν ερμηνεύοντες , Φυσιν ότι δίον εκάλουν κώ- Ρ. 15. ν . 4. παρα το λι σημαίνον το λίαν] Vid. Ruhnken.

διον ιερείου τ.θέντος (lege τυθέντος ) Διά μειλιχίω εν τοίς καθαρ- Epit. crit. 1. p . 55. et II. p . 19. Μox pro ενδεχόμενος malim

μοίς , φθίνοντος Μαιμακτηριώνος μηνός, ότε ήγοντο τα πομπαία, εκδεχόμενον . ΑNON,

και καθαρμών εκβολαι εις τας τριόδους εγίνοντο. είχον δε μετα Ρ . 115 , ν. 8. 'Aπολιταργεί ] Vid. Αriftoph. Nubb. 1255.

χείρας πομπών , όπες ήν , φασι , κηρύχιον σέβας Ερμού. και έκ ΔΝΟΝ.

p. 1237. b. ANON.

ANOX .

BE.

ANOX.

ANON.

SCHLEUSNER . p. 1ο . BE.

ANON .

1

BE .

ANON.

ANON .

AXON ,
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ta , ANON.

SCHLEUSNER .

.

ANON.

BE .

NON .

ΔΙΝΟΝ .

ANON .

P. 115. v. 10. 'Arounaiva ] Vid. Hemſterhuſ. ad Ariftoph. dice Mediceo ſcripturam drogaię practulit. Cl. ibi Scholia inedi
Plut . p. 219. b . BE. Passivum ato hupaiveofa . legitur Iliad. ' A.

513.et a Scholiafia verbo wa faigeofar explicatur .Conf. Nican. Ρ . 18. ν. 57. αποχρώγες λιμένος ποτιπεπτηυΐαι] Sunt να .
dri Theriaca v. 919. ANON. Pro αυτό το βύπος Vir doctas in ba Homeri Odyſl. N. 98. ubi vid . Schol. ANON .

Miſcellan . Oblervati. Vol. I. p . 418. ſcribi iubet auros ó ginos . Ρ. 118. v. 4. 'Aπόνοια] Vid, Duport . ad Τheophrafti Cha
Mafculine enim nomen ρύπος dicit Suidas in ν . απολυμαίνεσθαι, ractt. p. 295. Γg . ANON .

Etymologus iufra p . 515, 53. et p . 640, 39. Euſtathius p . 81 . Ρ . 119. ν. 13. 'Αποφράδες] Plato lib. VII . de legib. Τ . 11 .

opP. p. 8οο. D. οπόταν ημέραι μη καθαρα τινες αλλά αποφρά

Ρ. 115. ν. 14. καθάρσιόν εστι ] Vir doctus 1. 1. pag . 419. δες ώσι . ΑNON. Ad hunc Platonis locum Scholia a Ruhike

praefert καθαρτικόν έστι, quod Scholiaftes ad iliad. Α . 313. et nio edita p . 229. Αποφάδες • ημέραι, εν αίς τοϊς κατοιχομένοις
Suidas habent. SCHLEUSNER.

χούς επιφέρουσιν, ή αί πρός πράξεις ανεπιτήδειοι .
P. 115. v. 15. Eugenidns —— xaxa ] Locus eſt Iphig : Taur. Ρ . 19. ν. 28. της από προθέσεως αντί της α στερήσεως κει

1193. ubi vid . Barnel: in. Vita Euripidis S. 28. ANON. Idem vir mérns! Plura exempla collegit Koenius ad Gregor. de Dialectis

doctus, pag nag ex Euripide referibi jubet návrate p. 528. 14. editez Schacfer. Be.
atque ita ſcribit Euſtathius quoque ad dictum Homeri locum, Ρ . 19. V. 32. 'Aπότροπος] Vid. Sophocl. Oedip. Tyr. 155 .
et Tzetzes ad Lycophr. 134. SCHLEUSNER.

Ρ. 15. ν . 17. 'Αποψύχειν) 1liad . Λ. 620. απεψύχοντο. Schol . Ρ . 119. ν. 34. Απόθεστος] Legitur OdyΠ. Ρ . 206. et a Scho

εξηραίνοντο. Conf. Φ. 561. Χ. 2. Ody . Ω. 347. ANON. liaſta explicatur dvergpéningos. Cont. ibi Barnes. Akon .)
Ρ. 5. ν. 19. Αποδρύψει etc. ] Vid . Schol. ad liad . Ψ. Ρ. 120. ν. 12. Εύπολις χρυσογενεία ] Legendum eft Εύπολις

187. et ad Ody1. Ρ. 48o. Conf. Ι . Ω. 21. ANON. xsvoợ yéves, auctore Hemſierhufio ad Polluc. IX. 26. p . 993

Ρ. 15. ν. 22. Απολιχμήσονται , απολείξουσιν] Ita etiam not. 33. ANON. Mox , in verbis Cratini , pro αποπατων refcrib !
Schol . ad liad . Φ. 123. Conf. Lucian. Τ. Ι . p. 178. ibique in- debet αποπατούντ'.

terpp . ANON. Ρ. 120. ν . 26. εν αργαλέισι φονήσι] Sunt verba Horneri ,
Ρ . 15. ν. 3ο. Αποσκορακίζω ] Aelius Herodianus in Sche- 10. κ. 521. ANON .

matismis Homericis : 'Απεσκοράκιζεν υβριζεν, εξέθριπτεν ή έχλεύα- Ρ. 120. ν. 28. άποινα δε etc. ] Conf. Schol . ad liad. Α. 20.

εν , εις ερημίαν έπεμπε απο του κόραξ κόρακος κορακίζω και inprimisque v . 13. axon.

αποσκορακίζω » σημαίνει δε το καταλιμπάνω. λέγουσι γάρ τινες Ρ. 120. ν. 3ο. αποινώ - το χρήματα εισπράττομαι ] Vid .

ότι εδόθη χρησμός τισι παρακαθημένοις πόλει, ηνίκα ίθοιεν λευ- Demofth . p. 63ο, 27. ANON.

κους κόρακας, λύειν την πολιορκίαναισθόμενοι δε οι εν τη πόλει, Ρ . 120. ν . 33. Aπούρας ] Aelius Herodianus in Schematis

και κονία λευκάναντες κόρακας, αφήκαν πέσεσθαι. και ούτως οι mis Homericis : Aπούρας: απουνίζω , ο μέλλων απουρίσω απου

πολέμιοι , τούτ' εκείνο το μάντευθεν υποτοπάσαντες είναι , ανα- φίσας (Hoc ex margine Codicis infertum eft) και κατά συγκοπής

στρέφειν έγνωσαν. W. Conf. p. 16 , 44 . του ι και σ ' απούρας. W. Quae fequuntur, ίνα πάντες επαύρων

P. 115. v. 39. 'Holodos --- ordńsw ] Locus eft Egy. 742. 743. ται βασιληος, funt ex 11. Α. 410. Conf. Hesiod . Εργ . 140. ibi

que Graevii Lectt. Hefiod. c. 6. ANON.
Ρ . 115. ν. 44. 'Απεσκοράκισεν] . Vid . ad p . 115, 3ο. Pro Ρ. 120. ν. 41 , έλων ánougus] Sunt verba Homeri I.

χρησμόν έλαβον. τότε legendum eft χρησμον έλαβον, ότι τότε. Α. 354.

Ρ. 120. ν. 47. 'Απριάτην] Vid . Iliad . Α. 99. ibique Schol .
Ρ . 16. ν. 16. Ου χρή παννύχιον είδειν} Sunt Homeri l. Conf . p . 120, 17:

8. 24. ANON. Ρ. 120. ν . 52. 'Απρίζ] Vid. Schol. Αefthyl. Pers. 1062. ar

Ρ . 16. ν . 18. άτας απονάσσωσιν] Leguntur liad . Π. 85. Sophoclº Aiac. 303. Deetynio conſentit Helladius Chreſtom .

86. e cuius loci Scholiis Etymologus lua haufit. ANON. p. 13. πρίσω, πρίς πρίξ και απρίξ . ANON.

Ρ. 16. ν. 20. 'Αποδιοπομπείσθαι ] Vid . ad p . 14 , 34. Γα.
Ρ. 120. ν . 3. 'Αλλ' έμεν' – μεγάροις] Sunt verba Homeri

ΙΙ. Τ . 263. ubi tamen pτο μεγάροις eft κλισίησιν. Conf. ibi
Ρ. 16. ν. 22. Αποσφήλειε ] Vid . liad. Ε . 567.ibique Schol . Schol. et Barnes.

Conf. Schol. ad Odyſ. r. 320. et ſupra p :114, 28. ANON. Ρ. 120. V. 17. 'Απριάτην ] Vid. ad p. 120, 47.

Ρ. 16. ν. 35. Aποσχήσει] Legitur Odyt. Τ. 572. ubi Schol . Ρ. 121. ν. 26. τη δ' άπτερος έπλετο μύθος] Vid . Ody . P.

πόρρω καθέξει . 57. ibique Schol. Anon.
Ρ. 116. ν. 36. Αποτίσας ] Legitur Iliad. Ι. 63ο. et αποτίση, Ρ. 121. ν. 34. 'Απτερέως , παρ' Ησιόδω] ΕΠe illam Apollo

omiſſo tamen accusativo dinny, Il. 1. 508. quod Schol. explicat di nii Rhodii rariſſimam vocem , ita ut παρ' 'Απολλωνία legendum

μην αποδω, ό έστι, τιμωρίαν. fit, monet Ruhnkenius Epiſt. crit. I. p. 67. (105. Be.) Legitur

Ρ. 117. ν. 52. 'Αποκοτταβίζειν ] Omnino vid. Lexicon Xeno- enim apud Apollonium IV . 2765. ubi Scholia inedita eodem

phont. Vol. I. p. 340. fq. modo quo Etymologus interpretantur. Axon . Conf. infra p. 266, 24.
Ρ. 17. ν. 7. 'Απομόρξατο ] Legitur Odyt. P. 3ο4. Σ . 199 . Ρ . 121. ν . 40. Ιλιάδος ιωτα , απτησι] vers. 323. ubi Schol .

ίπτασθαι μη δυναμένοις, μικροΐs. ANON .

Ρ . 117. V. 13. αμέργω - αμόςγη etc.] Vid . Barker. ad p .Ρ ] . p . Ρ. 111. '. 43. "Ηρη απτοεπής ] Εxftant haec liad . Θ. 209
77, 15. Normen αμόργη την υποστάθμης του ελαίου significare ubi vid . Schol.

dicit Dioscorides lib . 1. fol. y . 3. in fine, edit. Ald . Anon . Ρ. 121. ν . 48. "Απυστος , ανήκουστος ] Ita etiam Schol. ad

Ρ . 17. ν. 20. 'Αμοργός] Vid. Αriftoph. Lyfiltr. 56. ibi- Odyd. Α . 242 .
que Schol. Anon . . Ρ. 121. ν. 5ο . 'Aπυνδάκωτος, ου τραπέζης etc.] Εt Iocus So

P.117. v. 47. éAxw , é xíow ] Vid. Valokenaer. ad Iliad . phoclise Triptolemo (conf. Fabric . Biblioth. Graec, Vol. II.P.

lib . XXII. p. 52. a. ANON . 212. et 213. edit. Harlef.), quem Heathius ad Sophocl. p . 105 .

Ρ . 17. v. 48. ξυρώ - ξυρήσω] Chocroboscus fol . 277. ν . a. ita legit : απυνδάκωτος ου τραπεζούται κύλιξ . Nam απύθμε

ξυρώ ξυρήσω. τούτο δε ο μεν Φιλόπονος πρώτης συζυγίας φησιν, yos eſt interpretamentum nominis a'ruvdúxwtos , quod patet

οίον ξυρώ ξυρείς · ο δε Ηρωδιανός δευτέρας, οίον ξυρω ξυράς. ΒΒ. Preudo - Demetrio περι ερμηνείας p. 5ι. (p. 114. edit . Schnei

Ρ. 18. ν. 8. 'Aπόνασθαι] Vid. Iliad. Λ . 762. Nicandri The- der. cuius nota legenda eft. BE.) Vid . ďArnaud Lecit. Graec.

riac . 348. ( 19.) ANON. p . 20. ſq. et Albert. ad Heſych. T. L p. 504. not. 17. Conf,

Ρ . 118. ν . τ8. 'Απόλλων--- νόσους] Conf. Plato in Cratylo Duport. ad Τheophrafti Charactt . p. 394. et Lucian. Τ. ΙΙ ,
Τ. 1. opp. P. 405. Β. C. D. Αlii vero a verbo απολλύναι de P»

310 .

duxerunt. Vid . Placo I. l. q. 405. E. deschyl. Agamemn. 1090.vogi. ibique Schol. et Schol. Eurip. Oreſt. 1389. Conf. Valcke- Ρ. 121 , τ. 51. Aπύρους ] Conf. Iliad. Ψ. 367. ibique Schol .

naer. ad 'Euripid . Phoenn. 27. p . 12. b . Anon. et Arechyl. Promesha 87 , ANON.
Ρ. 118. ν 48. Αποφώλιοs ] Vid. Schol . ad Ody1. Ε. 182 . Ρ . 121. ν. 55. Aπούς] Vid. Εuftath. ad iliad . Λ . p. 886,

56. ANON .

Ρ . 18. ν. 55. 'Απορωξ (immo 'Απορρωξ) - απόρηγμα , από
Ρ. 121. ν . 57. Απώμoτον etc.] Conf. Schol. Sophocl. Αntig.

ANON. Scholia in Platonem p. 260. edit. Ruhnstagma] Videtur Etymologus haec debcre Scholiaftae,ad 'odyſ. 594. et 400.

1. 359. qui tamen pro drógnyua babet dróggora. Sed pro utro
ken. Απώμoτον απαγορευμένον, φευκτόν .

que legendum est απόρρηγμα. Conf. liad. Β. 755. Nicand. The- Ρ . 121. V. 10. ζήτει εις τας διαφοράς.] Ηaec delenda funt .

riac. 518. (25.) Apollon , Rhod. IV. 637. ubi Brunckius e Ço. Abfunt enim a.ms. Leid . tofte Valckenaerio ad Ammon . p . 23.

ANON.

ANON .

ANON.

ANON.

:

UNON

.

Bbb 2
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qui haec addit: „ Nota videtur ftudiosi, libellum de verborum gav úvos reſtituerem , legendo ſcilicet : 'Agyavga's ogos Moolas ex2
differenti s citantis. “ BB.

τη Κίω, από 'Aργανώνης, Ρήσου γυναικός. Λέγει δε και Ag
P. 121. v . 11. 'Agaie si cuxn ] Vid. Valckenaer. ad Eurip. yaviwon, nal si yuvri xad ró ögos etc. Vide ibi interpp. et iudicia .

Phoenill. 70. Anon .

P. 121. v. 22. 'Againne difern] Ita etiam Schol. ad Iliad. Ibid . 'Auo' ' Azya Marcoy - Kion] Verſus eft Apollorz .. ' ' '
E. 425. ANON .

Rhod . l.1178. PERGER. 'Agrarfarerov el 'Agyay9ww.oy pro lubi

P. 122. V. 34. ano de neu unsrav ázatry] Sunt verba Home- tu adhibebatur. 'Apparduvos Strabo p. 815, B. Steph: Byz . in
ri Il . N. 577. ubi vid. Schol. Anon. Eigwr elc. Suidne 'Asyargaroos naivn recie in 'Apr. ughin

P. 122. v. 39. 'Agains) Aeſchylus Prometh. 716. vocat upco muiat Abbas Sevinius, in Hift. Acad. reg. ſcient . Paris. T. II .

στην ποταμόν ου ψευδώνυμον. vbi Schol. ός δια το εξάγεσθαι p. 468. verfionis Germanicae. Facem ei praetulit Turnebus Ad

των όρων και κατακλύζειν τα παρατυχόντα ούτω καλείται . υβρι- verlar. XI . 15. Propertii locum paulo ante memoratum ab inki

«της δια του τα πέριξ ολλύειν και διαφθείρειν άτακτη φορά, όθεν gni mendo liberans, pro Phlegrae legendo Pego, ex Apollon .

και την επων: μίαν αληθώς έσχεν 'Αραξις, όπερ από του αρίσσω Rhod. I. 1222. quod in textum recepit Brouckhufius. Statim

το πλήττω γίνεται . ΑNON. pro αυτήν legendum eft αυτό. και.

P. 122. v . 43. 'Agaguias] Vid. Iliad . r. 331 , et Heliodor. P. 122. V. 28. Odbas] Apud Suidam eſt Diaaias, pro quo
p. 5o5, 25. Anon.

tamen in Zonarae Lexico Oinéas, ubi caeteraquin eadein ſcrie

P. 121, v. 52. paga' TQi Rounty agaiń] ut lliad. P. 481. ali- ptura quae apud Suidam obtinet, fcilicet ο μεν κατα την Προπον

bique. Anon . rida, ó de meyxixós. Vide in v. Búsroyos p: 396. extr. Stephan .
P. 122. v. 1. 'Hsiodos agcxuns] Locus eſt Egy. 777 . Byz. repetitis vicibus Diatas, nimirum in *A3udou, 'AmiBearia et

Differentiam inter agáxins et apáxin eodem modo quo Etymo- Avd. ia . Sic etiam nofter p . 107 , 57. in 'Awos, et p . 405, 20 .

logus tradunt Suidas et Ammonius p. 24. Conlentit Cod. Gud. Modo laudatus Sevinius vero ).'l. Dinýtas coniicit, cuius nomi

'Αράχνη και αράχνης διαφέρει . 'Αράχνη μέν έστι το λεπτότατον nis varii fcriptores exitere. Sic Philelae Naxiacorum auctoris

ύφασμα του ζώου, τουτέστι του αράχνου : αράχνης δε αυτό το meminit Euſtathius p . 1885, 51. et Tzetzes ad Lycophr: 653.

swovi a'zoenixws 6x ¢wvouurvor. Vid. " l'alckenaer. ad Ammon. p. ubi editionum 0.nrlas , et mss . Bar. et Grav . O.Araias, in 0.

24. et interpp. ad Thom . Mog . p . 108 , 3. Verum non ſemper antas mutandum eft. Hic vero diverſus num fuerit , nec ne, a

hoc discrimen obſervatur; quare et Noſter, qui modo toù agué- Phileta Coo, de quo Suidas et alii loquuntur, et quem fortallis

Xrov dixerat, paulo poli rus ogáxins fcribit. ' Theocriti ápáxvue innuit Schol. Apollon. Rhod. l . 1298. et Schol. Nicandri ad
dubium eſt, Locum vero iftum relpicit Eufiaih. p . 1793. 35. Theriac. init . pro certo affirnari nequit. Et noſter ad Philetam

Callimachi upáxva eſt genitivus Doricus. Vid . Toup. Emendati. quendam provocat infra p. 546, 41. Miuto reliqua. Conf. Sui
in Suid . P. Ill . p. 211. Bentleius ad Callimachi Fragm . CCCIV . dam in ompas, Meurſium ad Heſychii Mileſii Opulc. p . 216.

perperam agáxvas corrigit . KUL . Plura dat Barkerus ad cal- Lolium de Hiſtoricis Graec. lib . IIl. p . 185. Salmafium ad

cem harum annotationum . Solin . p . 186. a . C. et Perizonium ad . Aelian , V. H. IX. 14 .

P. 122. v. 5. 'Açoxroa ] Vid . Hefiod. Egy. 475. Theocrit. Quare Duvaus legendum eſt. Verlus eniin, quem profert Ety

Idyll. XV . 96. Arat. Prognoſt. 301. ANON. mologus, initium carminis elegiaci videtur fuille , quo genere Phi

P. 121. v. 10. "Agßrior] Vid . Sleph . iudex Theſauri p . 524. letas" Cous claruit v. Quintilian.Inſtitut. Orai . lib. X. p . 894.
H.

Ruhnkenius Epift. crit . II . p . 296. reponi iubet Our
P. 122. v. 11. Føpinions) Ex Euripide affertur verſus Au- täs.

και ταϊσιν αρβύλησιν αρμόσας πόδα , quem miror Barne /ium inter P. 122. v. 30. Muora' tuovra] Svlhurgius emendavit fleirra

fragmenta incertae 'I'ragoediae referre, inprimis cum Scholiaſtes promevaa vel nooneyra. Nimirum bad . T. 9. eli tista no ver

eundem adferat et ex Hippolyto elle dicat, ad Phoenn . v . 3. ra, ſed nvióevra prima vero brevi, apud Apollon. Rhod. IV .

ubi tamen pro dipuoga, reſcribe agmósas , ut quoque legitur in 1237. cui tamen inconvenientiar , feribendo Ilissá te uvróorra ,

», Hippol. 1189. Habet evam ipſum Euſtath. ad Il . F. p . 456. facile occurri pollet. Sed cum Toupio Emendati. in Suidnm P.

, (edit. Basil. sed edit . Rom . p. 599, 22.) qui quoque ex eadem 1. p . 60. (Vol . I. p . 82. edit . Oxon. 1790. ) ſcribendum elt Einwo

„ Tragoedia adfert verba artiya xoptar, procul dubio relpicien- vions de notanór Snsi Murias, olov usta noivenza etc. ) KUL.

do ad v. 1134. Theocriti locus, a Noftro relatus, eſt in idyll . De Arganthone conf. Toup. h. l . et Vol. I. p . 215 – 219. etc.

VII. 26. unde ergo pro rralovoa reſcribe atakosa ." Haec vir edir. Oxon . Sylburgii coniecturam probat etiam Ruhnkenius

doctus in Miſcell. Obſervatt. Vol . 1. p: 419. , Euripidis locus Epift.crit. I. p . 53. be. Simonidae hoc fragmentum neque in colle
eft in Hippol. n86. PERGER. In loco Euripidae Volckenaerius ctione Lyricorum Urfiniana, neque in Stephaniana exbibetur. KUL .

e Codice mavull aurais ev . Idem ex Schol. ad h . I. et Eu. P. 122. v . 32. 'AqvaDins Herodotus IX . 25. p. 702 , 98. et

ftath. 1. 1. docet, 'Apßúrny ibi calceamenti genus non eſſe , led 4. IX . 49. p . 716, 85. dicie uzávny pris ragyačinn, Pauſanias

partem illam currus, in qua ftabat auriga. Vide eum ad Hippol, 1X . 4. p. ι8. κρήνην την Γοργαψίαν. ΑNON.

P. 289. fq. De calceis , muliebribus praeſertim , exponit Schol. P. 125. v. 36. *Agysmov ] Vid . Aeſchyl. Agamemn. 1122.

Eurip. Oreſt. 140. quem Tragici locum tum Dionysius Halic. et Choëph . 663. et ad utrumque locum schol. Conf. d'Arnaud

T. II . p . 18. excitat , heundy pro arar', legens, cuius varietatis Lecit. Graec. p : 21. ANON.

Schol. 'Eurip. quoque mentionem facit, tum Schol. Nicandri ad .P . 123. v. 39. 'Agyevós etc.) Sic Sophocl. Aiac. 238. pro

Theriac. 423. ubi male agBýam et ayBúays legitur, ex ſolenni li- dsová ww dixit devaswn et ν . 386. φαεινότατον, pro Φαεινότατον.

serarum et ū permutatione. Conf. Barnef. ad Herc. Fur. 1304. Scolion apud Athenaeuin lib . XV. p . 694. D. whervvas. Anon .

Duportus ad Theophrafti Charactt. p . 292. et interpp . Hefych. P. 123. v. 44. 'Puyivwv] 'Agyrówo legendum elle docet l'al.

P. 513. not . 8. KUL . 'Azurides memorantur in Antholog . IV . ckenaer. ad Theocrit. Adoniaz. p . 363. B. Be. (p . 361. edit . 2.)

12. 112. (in Brunckii Analecit. Vol . II . p . 206.) et IV . 27. 16. P. 123. v. 19. Aurixa etc. ) Eſt locûs Homeri II. r. 141.

fapvd Brunck. Vol . I. p. 229.) ſed 'AgBaar in Eurip. Bacch. cum Schol. Eciam in Brunckii Analectt. Vol. III . p. 81. epigr.

1132. Anon . Mox in Theocriti loco ldvil. VII . 26, recte editur 34. legitur agyeyvais . ARON .
πταίρισα . Verum enim Etymologus poftbabita dialecto stalousa p . 123. v . 51. ' Agyós ] Conf. Schol. ad Diad . ¥. 3e . In ſee

fcribere potuit. Quare non muto. Deinde pro neproow's, con- quentibus, &nd Toñ aruxoù laov . nomen acoû redundare videtur,

iecturam Valckenaerii uregioows recipiendam puto . Erat enim Anon. Immo delendum eft aaoû, quippe e praecedente deuxou
αρβύλη υπόδημα ευτελές την εργασίαν, ut ex Polluc . VΙΙ . 86. ortum .

additur. P. 123. v. 55. Verba nagu ta róxroy παρα τα άλλα,

P. 122. v. 19. Faça ròãagos] Vid , Schol: Arifioph. Plut. iungenda funt cum antecedentibus, absque puncto, quod poli al
? . Eufrath. p. 1322, 55. Schol. Apollon. Rhod. 1. 308. qui, la ponendum eli, et porov in móvos mutandum .

Pro

ut Nofter, ad udendo provocat, quocum etiam Codex Gudianus verbo ogástæi, quod male bie legitur, vox opéyertai reſtituenda
congruit. Reſpexiſſe igitur ad Odyff. 1. 133. videntur, ubi funt eft . Sic re vera dat Codex Taurinenfis CXXXIX. ad Halieut,

λειμώνες υδρηλοι μαλακοί . κUL. Conf . Berkel. ad Arifioph. 1. 23. Verbum opów item expungendum eft ab oratione VII.
Plur. 1900. Anon . 'Etiam Picrſonus ad Moerid. p . 344. a. BE . Themiftii p. 89. C. edit. Petavii. Ibi enim pro opwmex 'Ous

P. 122. v . 24. sýteu els ro Asovarlos ) Infra p. 237, 49. gov lege cum Codice Taurinev G CLXXIX . éww.sy "Oungov. per

P. 123. v . 26. 'Agyarsa's et hic et infra p . 465, 30. appella. Nibil igitur in interpunctione mutandum videtur, et verba

tur mons, Orpheo Argon . 636. et Propertio' 1. 20. 33. Argan- mapa ra a222, pracler reliqua , indicant, Etymologum etiam

chus, aliis vero 'Agyartwom dirtus. Atque boc nomen et Stepha- pluribus locis ſuum ingenium elle ſecutum , neque ſemper ex alia

no Byzant. pro priorum editionum 'Agratum et reliquarum Ap- is profecille.

.
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P. 123. v. 2. Airtos – Piqwr} Sunt verba Homeri Odyff, legitur asys, quod ipſe Exymologus paulo poft in 'Aga indicarit,
O. 161 . Et ſequentia , un ŠRONTO, Odyll. B. 11. ubi vid. ubi etiam e noev exhibet pro de divory . Anon . Sunt porro

Schol. ANON . qui " Agns feriplerunt. Vid . ' Euſtath. ad hunc versum . Apud

Ρ. 123. ν. 5. Πολλήσι dráuoto ] Haec exſtant lliad. B. Scholiafiem vero hoc loco, pro " Agfws a'axrópa legi malim
108. Οι3' " Αργος - τειχιόεσσαν, ΙΙ. Β. 559. Νύν αυOit' 'Agyos , . B. "Agra d'arrñga . Refert Noſter: Agew dici ficut lleigaw viðs, ſed

Il. B. 681. ubi tamen editur Nūv dat, ut in Schol. Apollon. lege forte viov, ut ita reſpiciatur ad Iliad . T. 484. In ſequen.

Rhod. I. 14. Quod Etymologus ait 'Agyos ſumi aliquando etiam tibus apud Ειymologum poft τουτέστιν αποτρεπτικών pone di

éni tuns gandsons, quod procul dubio vitiofillimum : zu lege én? ftinctionem . Poſt χρείαν μου adde έσχε vel simile quid cum

sús Osscanias. Haec fere habet Vir doctus in Miſcellaộ. Obi. Sylburgio . Reliqua vero, Ilagusviqxos oùy Bagúver: To ednosy ano

Vol. IV. p. 144. fq. Verba 'Ay de xuwx.-- 'Odureñosleguntur row diów, funt corruprillima, nec efficere aliquid hic videtur Syl
Odyr. P. 291. 292. ANON . hurgii coniectura, legenuis dodw. cum ano ou déw did we non ve

P. 123. v. 12. 'Aşyü, and Tivos "Agyou etc.] Sic auctore ro ośw and roù dodü fit derivandum . Vid . Nofter infra in voce

Scholioſta apud Eurip, Oreft. 713. pro Agyouspuias feribitur dicm p. 247, 4. Vide igitur, nunı bene ita reftitui pollit: llapetiam "Αργου γαίαν . Verba Διομήδεί Παλλας Αθήνη sunt ex μενίσκος, ο ούν βαρύνει το εδησεν , αποδίδωσι etc. Verbum ενεπόδι

Iliad. E. 1. & Sagost δολιχον 11. Ζ . 126. χαριζομένη πόσεϊ os, eciam cum explicet édnoev, parentheſi include, et pro daxma ,

m. II. E. 71. yder orq , Odyſ. K. 519. etc. Anon.
P. 123. v . 25. 'A.yé0720

so us , lege d'Axtyga yor', quod 'ſenſus poftulat, et apud Schol.
71345@ y] Eft verſus Apollon .' ad hunc verfum 100. reperitur.“ Haec vir doctus in Miscellan

Rhod. ll . 961. ubi vid . Schol. et v. 993. Pro fequentibus, aga993. Pro ſequentibus, agen Obſervatt. Vol. IV . p. 145. et 146. In Scholiis a Villoisoilo

γεστάο νότοιο, apud eundem 1V. 1623. editur αργέσταο Νότου. primum editis ita legitur: Παρμενίσκος μεν ούν βαρυτόνως το έδη

Conf. Aeſchyl. Sept. adv. Theb. 60 , et Graev. ad Hefiod. Theo- σεν αποδίδωσιν ούτως , ο δε πόλεμος την εμήν έφαλλόμενος παν •

gon. 379. et 870. ANON. οπλίαν, έδησέν μου την έξοδον , ώστε αλκτήρα με γενέσθαι Πα

P. 123. v. 31. 'Agyu] Vid. Apollon. Rhod. 1. 4. ibique agóxdou, o ésti Bondiv. sr.
Schol. item Arat . Phaenom . 341. fq . et Tzetz . et Lycophr. P. 125. v. 15. 'Agawy végorros] Sunt verba Homeri II.

175. et 883. p . 24. a et p . 99. b . ANON. O. 378. ubi vid. Schol.. De ſequenti loco ex II . 2. 100. vide

Ρ. 123. ν. 38. παιαν Ποτιδαιάν ) Legendum eft παιαν, Πο- quae modo ad v. 2. huius paginae dicta ſunt.
ridav. Vid . Valckenaer. ad Eurip. Phoenill. 196. p . 65. b. P. 125. v . 25. 'Agery] De huius vocabuli origine conf. Pla

P. 124. v. 40, l'Agry's] Vid. Nicandri Theriac. 551. ibique
to in Cratylo T. 1. opp., p . 415. C. D. ANON.

P. 125. v. 33. Oidh agergin oios losi) Sunt verba Homeri Il.

Schol. ANON. N. 275. Pro svt ageri diarideta aydga ex. 1 ) . N. 277. hoc loco
P. 124. v. 43. Bij Querą ], Eft verſiculus, Homeri II, legendum eft tv?s manost' dgets drasiderat avdgwr. ANON:

r. 419. Verba Auxúovos ágyéta domów leguntur Iliad. 0. 127.

Verbaugyérı dny , 11. . 817. ubi Scholiaſtes addit cadem , in MS. Traiectino ita legitur: orede( fort. Óre de), zahy meya

P. 125. v. 135. ore de fonso wsis. püs avdseias] Pro his

quae Etymologus, zie hrusų hinei, et apud Hefiod. Theogon . ama xágon this widgelas.
Verba 'Ana' 896āris φαινέμεν. le

540, Conf. d'Arnaud Lecit. Graec. p . 22 . guntur Odyſl. o. 237 . Verba Tüs do agerñs . 33nxzy ſunt

Ρ. 124. V. 5ο. επάνω Tür óveiswy dotly 'Eguws] Sic Hefiodi Egy. 289. et Codex Traiectinus pro olov habet haec :

Athenaeus lib . I. p. 16. B. doxei päe 'Eguiñ's cavou aportátms. w's 'Holodos uagiugei, déywy. Ad haec Hefiodi conferenda funt
Ad totum Etymologi locum comparari debet Schol. ad Xenophontis Memorr. 11. 1. 20. et Agathiae in Brunckii Ana

Iliad . B. 103. lectt . veterum poetar. Graec. Vol . III . p . 50. Epigr.L . st. Nomen

P.124.v. 7.'Agyıódows] Apud Apollon. Rhod. II. ,820. le. ägetni etiam pro cudožix dici, patete Thucyd. 1.$3. p: 26,6.
gitur ászódwy. ANON. ubivid. Wass. Conf. Heilm . de Charactere Thucyd. p.46. ANON.

P. 124. v. 17. "Agyma). Sic Odyli. E. 416. úgymama , ubi P. 125. V. 41. • 'Adečardieus wrópastai] Haec peſſime

Schol . τις απαρχάς . ΑNON . huc translata funt q pag . 126, 1. v . "Age os. Verba agerwoo de
P. 124. v . 22. 'Azrugónesa ] Vid . Iliad . A. 538. ibique Schol. λαοί υπ' αυτών exftant OdyΛ. Τ. 114. ubi tamen αυτού pro αυ

et alibi. ANON. Twx legitur. Sequentia, oux agero maximo invenies Odyſ .

P. 121. v . 24. ' Agyóg.or) An Agyuçov legendum ? Quod . 329. unde iam Sylhurgius lacuniam poft "Omngos ita explen
ſequitur, agrupa uğra , exſtat lliad. 2. 621. et Odyll. K. 85. dam elle vidit : 'Oduossias . ANON .

AXON . P. 125. v. 49. " A foxw ?Similia praecipiuntur infra p .
410.

P. 124. V. 27. 'Agyupón hor]Vid. lliad. B. 45. alibique. Ver- in v. Binoxw . et p . 637 , 19.

ba Ιστέον ότι aan uiterwsſeparari debent a praecedentibus, P. 126. v. 8. '" Agends niyos) . Conf. Helladii ,Chreſtonath .

p . 23. Meurſius in libro peculiari qui Areopagiis infcribitur,

P. 124. v. 36, asyu ] Codex Havn. 1971. Karasyū onpaives et in eius operum Vol . 1. extat, atque in notis ad Heſychium

È courona'w , wal Tansw. warnevnan yas ó róuos, uval rou llultrium p . 157. (Opp. Vol. VII . p . 255.a.) ei Barneſ. ad Ec

απέπαύθη. και γίνεται από της κατά προθέσεως και του αργώ. rip . Oreft. 1651. ANON . Alios laudavi ad 'Hellanici Fragmenta

τούτο εκ του αργος, ο σημαίνει τον άπρακτον. τούτο παρά το p. 56. quo ipſo loco verba Etymologi: (v. 12.) érdci Dovexa

άεργος, και κατα συγκοπήν υργός. BLOCR. δικάζει δε ο "Αρης επί τον φόνον, e Suida fic emendanda effe

Ρ. 124. ν. 37. 'Αμφι δε αργέφεον Φ. μ. έννυτο] Οdyf. κ. oftendi: {rel Toivond doxacer o dd "Agus &rid Two Powww h.
543. legitur aurad' ágyú rov, led verba amor de male Elymolo- e. caedium quafi praeſes vel ultor eli . Praetuli etiam (v. 16)

gus e versu 542. huc transtulit . Sequentia, Twy dł xal λαμ: ſcripturam 'Anggofiou. Poft talouurvoy ( v. 8.) Etymologicum

agor, funt ex lliad. &. 5w. eiusque loci Scholiis. v . 'Agrubin & ms. Traieclinum haec addit: Kazkimaxos · Ai del ná you oogkovody

esca ſunt Hefiodi Theogon. 574. Sic Apollon. Rhod. 111. 834, to ' "Agros. Deinde fequitur, model dinastal etc. st.

[q. et IV. 47o. fq. habet xalúnega drugenv. Anon. P. 126. v. 15. Iloordwyos 'Anggodiou ] Conf. Demo

Ρ . 124. ν . 41. 'Εν ποταμώ Boroio.r] El verficulus Ho ſthenes p . 641, 25. ſq. ANON
meri ll . E. 521. Conf. Apollon. Rhud. IV. 1247, ANON. P. 126. v. 20. 'Agsomaveros) Vid . Euſtath. ad Dionys. Pe

P. 124. v. 44. Níxavdgos, 'H? - alfartos] Locus eſt Theriac. rieg 31. et 285. Conf. Relandi Dilleriai. milcell. P. 11." p. 132.
401. ANON . Perperam , ut opinor, 'Agerpávscos legitur. Scribendum

Ρ. 125. ν . 47. παρα το άρω το αρμόζω, άρδην), Similiter in eft 'Agapivios, quaſi dicas, Marte furens, bellandi amore in .

Codice 2650. haec leguntur: ws.Cuew,Qugdny: miyw miyenx.oürw Sanus. SCHLEUSNER .

λόξενός . ΒΕ , Conf. Schol. Sophocl. Aiaç. 1287. ANON. 1 P. 126.v . 24. Mai de6 ! - agacy] . Ef verfus Homeri n .

Ρ . 125. ν . 49. Καλλίμαχος
régar ] Vid. Callimacki T., 109, ibique Şchol. et 0. 339. ANON.

fragmenia p. 494. ibique Eracti.494. ibique Ernsli. Codex Gudianus, qui inpri- P.;; 126 . ' v . 35. Qogisera *anorg.01) Vid. Valckenaer. ad

mis conferendus eſt, pro étésans habet érigou . Tzetzes ad Lyco- Theocrit. Adoniaz. p . 283. A. (p . 279. B. edit. 2 ) Be.

plhr. 63. άρδις , το βέλος, παρά το αρας και βλάβας διδόναι. P. 126. v . 42. ' Apýžos] nomen proprium viri eft apud

Conf. Aeſchyl. Prometh. 878. SANON . De toto Etymologi loco Apollon. Rhod. l. 118 .

optime exponit Bofiius adGregor. de Dialectis .p . go2 . edit . P. 126. v. 52. odussnios méya dwua ] Fortaffis Etymologus

Schaefer . Codicibus Parifienfibus adiuius. in menje , habuit locum Odyll &. 352, 'Odioúčov és jógy.

P. 136. v . 56. 'Agyugótoðos] Legitur Diad. A. 37. alibique. ANON. Sec nec Sylburgii ſenientia negligenda eli ,

TP. 127.v. 57. 'Agniyoos) Vid . liangle A. 280, ei Apollon.

P..225. 1. 2. 'Incados E.) . verf. -100. ubi jamen pro Agew Rhod . ] . 1042 ANON.

AXOX .

܂

ANON .

ANON

BE.

XXOX .
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ANOX .
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ST.

ANON .

P. 127. v. 2. 'Agnipárous 78Povaujévous) Vid . Iliad . T. vid . Valckenaer. ad Theocrit. Adoniaz. p . 213 254. (p . 211

ibique Schol. ANON . 231 edit. ſec.) ST .

P. 127. v.' 17. "Agns] Alia huius nominis notatio eft a verbo aša
Ρ . 128. ν. 12. έριαύχην, ο μεγαλοτράχηλος ] Vid. Iliad. Ψ .

geosa .. Schol. Apoll.Rhod . I. 297. d.o.o. náßus. 'Otev xai Tôv 171. ibique Schol. ANON.

"Αρη τινες ετυμολογούσαν από του λαμβάνειν , και ωφελείσθαι εν P. 129. v. 19. ’Agišnhos] Vid . Iliad. B. 318. Anon.

701?pq. Quo referri poteft locus Aeſchyli ſept. contr. Theb. P. 129. v. 22. et 27., azidonaos et aidondos] Cod. Paris .

950. 199. Texgos de xamatwy maxes darurus Ans. Mox lau- 2630. habet ugiodnios et arodnidos. BF..

data verba, d'Esge de FocMéva raw , leguntur Iliad .' T. 386. Aliis P. 129. v. 28. Kparivos dézews] Conf. Cod. Gud. in v.

modis Plato in Cratylo T. 1. opp. p . 407. D. originem voca- " AqXTOS. ANON ,

buli reperire conatur : κατά το άρθεν τε και κατά το ανδρείον P, 129. v. 32. 'Agro Paasis] Odyll. P. 196. extat agropark

"Αρης αν είη · ει δ ' αυ κατά το σκληρόν τε και αμεταστροφoν , ο ουδών, φuod Schol. explicar τραχιν, σκληρόν, σφήλαι πάνυ δυνά

δη αρρατον καλείται, και ταύτη αν πανταχή πολεμικω θεώ πρέ- μείον, δύσβατον, ολισθηρόν etc. ANON.
70. "Azn xasic9a .. ANON. P. 129. V. 33. 'Oungos dvdgwy] Locus eft Odyr. z . 401 .

P. 127. v . 27. 'Ev ya's regel Bouan] Eft verſus Homeri

11. n. 630. Ad ſequentia conf. ' Valckenaer, ad. Iliad. X. P• P. 129. v. 40. 'Aggadia) Vid . Oppian. Cyneget. III. 381 .

et Apolloni. Rhod. III. 315. ubi legitur'agoogadiws. ANON .

P. 127. v. 31. Nür šo X869' agna] Sunt verba Homeri P. 129. v . 41. 'Asiyewtoi de 9col] Sunt verba Homeri II .

jl . B. 381. 'Açes μιαιφόνε, Ι . Ε . 31. Αίματος πολεμιστής, N. 72. Conf. Heliodor, p. 147 et 149. ANON.

II. E. 289. ένα μάλιστα Beoroisi, Il . N. 569. , 'Agnior Ρ . 129. ν. 46. Δεύρο agiorn ! Eft verſus Homeri Odyſ .

erog, 11. P. 535 . ' Agaró de Soxas, 11. 22. 741. alibique. . 424. Verba paulo poft fequentia, 'Ns d or' - agengerés ,Αρητον šanxas ,

lliad, O. 551. et ' 552. ita leguntur: 'As dor e ovpara corça

P. 127. v. 45. 'Agntysrov] Heſychius habet 'Agurvígcoy Conf. Çarvan dua oranny Calvet' dgngenea . Paiet igitur, cum Ery
Coray ad Plutarch. T. L p . 28. 30. mologus de induſtria verba Pasiuziv au QX rehývnu omifille videa

P. 127. v. 1. 'Agrivn ] Vid. Iliad . B. 591. alibique. Verba tur, pro φαείνετ 'Igendum effe φαίνετ’ Verba Φράσσατο – πρου

'Agrivna evějar lunt Apollon. Rhod. I. 152. ubi vid. Schol Conf. xorta extant liad . y. 453. Neutrum agengenis legitur Odyff.

vers. 471. ANON. Pro Mεσήνης legendum eft Μεσσήνης. Sem- 1. 22 , non tamen verba ab Etymologo allata, 'Ns mai – aginge

per enim duplici or hoc nomen ſeribitur. De_Arene urbe, alte- més.

ra Meſſeniae, altera Triphyliae, vid. Steph. Byz. in v Surabo Ρ. Υ29. τ . 52. Απολλώνιος - ágosíxoost Locus eſt IV. 1707.

p : 532. Iq . et Euſtash. ad Il. B. p . 297. init. " Cont Alberti ad ubi vid. Schol . Conf. Photium p. 1070 , 58. et ioterpp. Cala

Hefych. in v. limachi h . in Del. 308. Axox.

P. 127. v . 5. ágútory, cum explicatione Bom Trn ;'ex Iliad . P. - 129 . v. 55, fuga "Agromnávej Vid. Ariſtoph . Plut. 311 ,

A. 77. petitum eft. De etymo“ verbi vid . Euſtath . ad ibique Schol. Conf. interpp. Helych . T. I. p. 535. not. 7 .

Homer. p . 459. ANON .

P. 128. v. 8. HepBori ] Regißor, quod Sylburgius commenda- P. 129. V. !. Báfuados} Vid. Fiſcher. ad Anacreont. Od.

bat, expreſlit editio Veneta 1710. Sed måle. Nulla enim m . 8. et 9. p . 43. fq. Omnino de Etymologi loco vid . Fiſcher,

ctoritate hoc vocabulum firmari poteft, ut neque alterum , quod ad Welleri "Grammat. Graec. Vol. II. p . 33 .

Sylburgius coniecit, nepifoń. Pro nezßunt igitur fimpliciter ex- P. 129. v. 6. 'Agrotocávns év Tinussois] Vid. Ariftoph.

hibendum puto : βοή γαρ ο πόλεμος etc. Hoc notum eſt, et Fragmm. p. 12 13. a.

firmatur auctoritate Euſtaihii, rô agnyw'n, dicentis, riverai and Ρ. 129. V. 8. κυρίως ο εν πολέμω ισχυρός] Sic Helladius

του άρης, ώσπες ο βοηθός από της βοής, ο και αυτό τον μά- Chreftomat5. p . 17. "Οτι το άριστος, κυρίως μεν επί των κατα

xmv BOTWÓTe ondoi, xara xar o azus, ad Iliad. B. p : 439, 32. πόλεμον ευδοκιμούντων αν ρηθείη. διότι και αριστίας τούτους κα

Bon, quod poftea vidi, habet etiam Theſaurus Aldi p. 23. in vi λούμεν . έν καταχρήσει δε, και επί των άλλο τι κατοσθούντων

'Azriya . KUL. Conf. Schneider ad Pſeudo - Demetrium neg? λέγεται» ANON.

ερμηνείας S. 146 . P. 129. 1. 18. Poslovo! Baftius ad Gregor. de Dialectis
P. 128. p. 11. Pro rôr Bongó ſcribendum eft prin Bongoy p. 22. edit. Schaefer, e duobus codicibus corrigi iubet ngorous ..

quodfequentia poftulant. Quod ſtatim fequitur, kal. plane luper. idem mox ro dtinuos ferripofle negat, fed in alio Etymologici.
. Fortaffis in eo latet, ex Pariſienſis loco reperiri ait ó deifvos.

7. Δοιαι μεν Μενελάω αρηγόνες εισι θεάων . κUL . P. 130. v. 21. * a?' suçap omor] Vid. Schol. Nicandr. The.
P. 128. v. 17. répricor) pro quo Sylbnrgius tepaw legi iuſſe- riac. 594. p. 28 .

rat, in editione noviſſima Veneta fervatum elt. KUL.

P. 128. v. 20. ' Agnuévov non muto . Eft enim verbum quo
P. 130. v. 47. *a? Theovaorm rou xad 1 ] Plenius in Codi

Homerus aliquoties uſus eſt. Ex locis autem poetae, in priinis re
ce Paris. 265ο. Ιegitur : και πλεονασμό του δαρόμος , και τροπή

ſpexiſſe videtur auctor Odyr. 2. 2. Euftachius ibi obſervat,
roü cis , xa? Theovaru roü 1. Poft ſequens nouien agrs .

quosdam ágmuévov cum fpiritu denſo efferre, atque explicare ne- mos, idem codex haecaddit: otws 'How doarós: o d ' Azonas

sparnuevov, quod cum interpretatione Etymologi optime conve. νιας παγα το αλίζω. ΒΕ.

nit
. An igitur apud Noſtrum quoque agnuévov legendum eft? P. 136. v. 54. avag9uros] Apud Eurip. Helen . 1695. legitur

Nihil definio.Hoc solum ſtaruo, pro agnstvæn, apertefalſo, aliud vo- avagisprimos. Vid. ibi Barneſ. Anon.

cabulum ſubſtitui debere, modo ne uspevac ex ()dyll. X. 522. P. 130. v . 57. AuxóQzwy] Locus eſt verſ. 1308 .

volueris, quod ſententiae Etymologi adversaretur. Cum noſtro P. 130. V. 16. a'gxroïgos] Vid. Arat. Phaenom . 91 - 95.

facit Farinus in Theſauro apud Aldum impreſo p . 23. mai,

risupérov xai agnuérou cum tenui ſeribens. Conf. H. Steph. Thele P. 130. v. 21. rpopūs} Poſt hoc nomen Codex Pariſ. 2050.

T. I. p. 510. Vid. Clark , et Ernefti ad Odyfl. 2. 2 . Addit haec : ούτω Κρατίνος εν τη επιτομή των βασιλίδων (leg .

Βασιλείδου Vid. fupra p. 129 , 28. ετ.) περί “Ομηρικών λέξεων.

P. 128. y: 23. Agrises, Mooto) Ita etiam Schol. ad Il. Et Codex 2630. ita tradis:raga de roüro riverar ró ogros own
5. 338. Sic Il . M. nigrises, ubi itidem Schol. üguosto. KUL. δέτρον ού μέμνηται 'Αλκαίος : το χαλινόν αρκος έση , παρά το

P. 128. k 26. 'Ag9mos, ji pinia) ., 'Amor per pinay ex- αρτειν αρκσός. ΒΕ . Pro his ultimis legendum puto παρά το άρ

plicat et haec duo iungit Aeſchylus' Prometh . 191. , Quae xiiv, åpxos. Nam aguéw eſt arceo ,
ex Apollonio afferuntur, xat aggmov ŠPEVTo meta obioti, funt ex P. 130. v . 29. 'Agneistos — ô TURTOS 'Odvostws) Vid. Od.

eius Argon. Il . 767. Atque ita á 29Mtos pro ciaos, IL 1100. ot 11. 118.

eppungintes pro DrawIkutes, 1. 1314. Sequentes autem verſus P: 131. *. 32. uro ágxtou),Bachet de Meziriac ad Ovidii

ex Homeri 11. H. 301. et 302. eſſe, jam indicavit Sylburgiud, Epiſtolas 1. 1. p. 13. mavult litro agxou, quo magis appareat
ibique videatur Euſtath. Schol .“ Haec deferipia funt, ex nominis "Azxeistos origo.

Milcell. Obſervatt. Vol. IV . p . 144. Conf. Callimachi Pragm . P. 131. v. 33. 'Aguirror] Vid. Meurſii Creta cap. 3. extr.

CXCIX . et Barneſ. ad Homer. hymn . in Mercur. 521. KUL. P. 131. V. 38. 'Agneugos ) Vid . Apollon. Rhod. 1V. 156. er

Caeterum in laudato loco ll. H. 502. editur njoo (vel ij o) avr Epigramma MS. apud van Goens in diſſertatione Homer . ad

εν φιλότητι. ΑNON. Porphyr. de antro Nympharum p. XXXIII.

P. 128. y . 55. eRiTaari, Wszó, akuros ünn ] Vid. Iliad . X. 155. 1. 131. v. 42. 'Agnos) Vid . Eurip. Iphig. Taur. 263. ANON .

ibique Schol. et Lycophr. 254. ibique Tzetz. ANOS . Inprimis Ρ . ιδι . ν . 52. παρα Καλλιμάχω Rouretus] Vid . Calli.

BE

BB

ANON.

.

ANOX .

ANON .

KUL .

ANON

1

ANON.
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ANON .

ANOX

el E. 553. AXOX .

machi Fragmm. p. 524. Sequentia , ' Aguoi no Youkos, vid. Dixnrýgion, annotavit etiam Euſtath. ad Hiad .I. 5. etpluribusproba.-

ibidem , p.131. cum interpretibus. Locus Lycophronis eſt.verf. vit Spanhem . ad Callimachi hymnum in Delum v. 26 et 65. “
106. ubi vid. Tzetz. Conf . Aeſchyl. Prometh . 616. ibique Haec in Miscellan . Oblervalt. Vol. IV . p . 146 .

Schol. item Apollon . Rhod . l . 972. Theocrit . Idyll. IV. 51 , et P. 133. v. 37. Hárga) Mitfcherlichius ad Hom . H. in Cer.

l'alckenaer . epift. ad M. Röverum p . 50. ANON. De priori 45ο. legendum coniicit Νέαι Πάτραι, ex Εudocia περί της Δή

Callimachi loco vid . interpp. Heſychii T. 1. p . 747. not. 2 . Mentgos p : 109.

de altero autem Baft. ad 'Gregor. de Dialectis p . 368. edit. P. 133. v. 39. örı Tootródemos etc.] Conf. Pauſan. VII.

Schaefer, qui etmonet, pro oürW Sénat ó Apre uidwgos, e MS. 18, p . 568. Steph. Byzani. in ' 'Agón, et Walii Addenda ad

Leideali et uno Pariſino reponendum , elle outw Ośww ó 'Agtepe Thucyd. 11. 83. p. 668. extr.

dagou. BR. P. 184. v . 44. 'Apósw , aqw waza] In Codice Pariſino 2630 .

P. 131. v. 5. naga ' Pwmabous) Vid. Sloeber ad , Thom . Mag. eſt 'Agour. 'S2giwy nagd. Br.

p . 111. a. P. 131. v. 46. Sélet éXrev] Poft haec verba Fiſcherus in
P. 131. 8. 7. 22 d'avége 'Holodos} Locus eft Egy. 559. Animadveill. ad Welleri Grammat. Graec. Vol. II, p. 322. re

Conf. Cleric. ad verſ. 767. ANON. cle dicit fupplenda effe verba εν τη μελλοντι. ST .

P. 13ι . ν . 14. Αρματροχια και Αματροχιά διαφέρει] Vid . , αρόωP, 134. V. 48. dzów -- Bosw ) Vid . Duport, ad . Theophraft.

fupra p . 72 , 32 . Charactt. p . 280. et 422.

P. 131. y. 17. To go ŠOX® ' Incados ¥.] verſ. 422. ubi si- P. 134. v . 52. 'Ns sigãs' ó yeganés ] Sunt verba Homeri 11.
χεν et pro έχε. Verla fequentia, ουδέ τι πολλή κονίη, ex- A. 55 .

tant Iliad. ¥. 504 - ,506. ANON . P. 134. v . 54. ágoois) Legitur apud Arat. Progn . 323. 326.

P. 13ι . ν . 25. αρμάτειου Eugenions] Locus eſt Oreſt. Conf. ad. p. 133, 30. ad verba Etymologi : dew , ró 2außávw,

1386. ANON . Conf . Schol. Apollon. Rhod. I. 297;

P. 152. v. 44. lazamýdns istogrxcs] immo grammaticus

fuit. Vid . Hemſterhul ad Ariftoph. Plut. p . 98. b . Be. Conf .
P. 134. v. 4. nag' 'Openisu] Iliad. N. 614.

P. 134. ν. 7. αρπαλίμη ] Legendum αρπάλικα videtur ex

Meurf. ad Helych. de viris claris 182. init. ( Vol . VII . Opp . Hefych. Anox.

p.276.) « V'alckenaer. ad Iliad. lib. XXII. p. 158. extr. Anon. P. 136. v. 8. teh.dyn ] Haec lectio fine dubio eft falla , et

P. 132. V. 11. 'Αρναίος όνομ ' έσχε Exyevét.ms] Haec ex- iam H. Stephano in Indice Theſ. diſplicuit. Levi mutatione le

tant Odyll. E. 5. et 6. e quo loco tx yeverijs legendum eli. ge nedivn.

Conf. Harlef. de nominibus Graecorum p . 30. ANON. P. 134. v . 13. Nixcydgos] Verba eius mox allara, xágu- ai

P: 132. v, 19; 'Aprenós) Vid. Apollon, Rhod . III . 1933. ex tws, extant Theriac. 420.

IV. 1186. osi P. 136. v. 21. " Oungos arvuguvw ] Locus eſt lliad. T.

Pa 132. v . 26. naga 'Eguinnu fy Asyväs yovais). Hunc 350. ubi vida Schol. Quae deinde fequuntur verba Hefiodi, le

eundem Hermippi librum laudat, Suidas in 'H'dös et infra .p . guntur Theogon. 179 - 181. Anon .

377 , 54. Conf. Herlelii fragınenta Comicorum p . 376. ANON .
P. 134. v. 28. ' Holodos 'S2xupéann Tr] Locus eſt in

P. 132. v. 30. uagiruov) Pro mépous pofitum elle dicit Syl. Theog. v. 266. 267. Sed verba, Nür de nouv '- aingeltavto,ανηφείψαντο,

burgius. Sed ex Etymologicis Pariſinis potius legendum eſtré- ſunt Homeri Odyſſ. A. 241. Conf. Schol. ' Apollon. Rhod. I.

gous. Vid. Bafi. ad Gregor. de Dialectis p . 826. edit. Schae- 2016. Tzetz . ad Lycophr. 167. et Apollon . Rhod. II. 187. [ q.

jer. BB .

P. 33. v. 10. 'Agyúmryos ] Vid. Iliad. A. 159. ibique Schol. P, 134. v. 39. Kažkimaxos agridecor ] V. Callimachi

Fragmm . p. 458. ibique Hemſterhus ANON,

P. 133. v. 45. "A2206 MByt ,aydganódous } Haee, leguntur

Iliad . H. 473. ubi vid . Barnef. ANON.

P. 135. V.,47. Aggaros ] Conf. Ruhnken, ad Timaei Lexi

p.1332 v. 48. dagvat] Legendum este de ágvær, olendit
con Pharon . p. 51. a . Be. Locus Phrynichi iam a Ruhnkenio e

MSto. excerptus, nunc editus extat in Bekkeri Anecdot. Graec.

Baftius I, l. p . 54. et 71. Be. Vol. I. p , 24, 5. Conf. Scholia in Platonem p. 181. edit.

P. 133. v . 51. ó d a'zveuting, diPgou ] Sunt verba Homeri Ruhnken.

II. D. 742. 743. ANON. P. 135. v. 53. agoxaraße ] Vid. Valckenaer. Animadverſe.

P. 135. v . 55. ’Aguador] Vid. "Schol. Pindar. Nem . II. init. ad Ammon . p . 116. BE.

P. 235. *. 56. " AgMagiov] Vid. Geoponica p. 46.1.2
P. 155. v . 12. "Aggmxtos etc.] Gloffa cum gloſemate fumta

eſt ex Iliad . B. 490. et ad eum locum Scholiis.

inox . Io,editione Niclasii lib , xvill, extr. p . 1206. , ubi vid . P. 135. vi 15. ajšaPogia ] Vid ."Petrus Caftellanns de Fe

ſtis Graecor. p. 621. Joh. Meurfi Graecia feriata , in Gronovii

B. 133. v. 4. igua.or] Etymologo reſtituendum eft vel cégua Thef . Antiquitt. Graec. T. III . p . 734. Alberti ad Hefych. in. . .

dov, ut habet Zonarae Lexicon p. 877. vel ipuidor, uti apud h . v. et Pierfon. ad Moerid. p . 141. ubi pro ai prie ogósoy De

Ariſtoph . Pac. 821 , et 931 , legitur. SCHLEUSNER. govoan, legendum ai av nourrir reāóūsai videtur.
Illud certe

P. 133. v. 8. 'Agostios] Legendum eſt Assinetos, ut mox mendoſum eſt. Coniecturae vero noftrae favet Hefychius in his :

*Apdýrrow, auctore Jungermanno ad Polluc. VII. 122. p. εξηφόροι οι τη “Ερση επιτελούντες τα νομιζόμενα. ubi itidem

910. 201.42. Conf. Dreport. ad Theophraſt. Characti.. p : 298. legendum αί τη “Ερσηεπιτελούσαι . Puellae enim in his facris

pompam ducebant, ciſtami ferebant, etc. non pueri. De ſcriptu

P. 133. v. 13. dec Toù sov] Rectius Philemo :: dra pai doy. ra işšn ¢ ógou vid . not. fequ. ' KUL.

ÞE . Conf. infra p. 209, 3. in v. Týdeos. p. 218, 8. et p . 2170 41. P. 135. v, 15. ?gge copia ] Sylburgius ad h . I. confundit, quae

ſecernenda erant. Sententia Etymologi haec eſt : 'Ağinfogia icri

P. 133. v. 16. aprīs ] Philemo babet ogítar . BE.
bi aliquando éggePopíu , pro quo legendum eft {ggnogia. Scili

cet ex ' dialecto , litera A. in ' E mutata , ut & poevaspro šprovas,
P. 133. v. 21. oualaßÞ · vsa prior] Inter haec Philemo po

ni, οίον , ut mox poft προσέρχεται . ΒΕ.
apud Herodot. ll. 46. p . 126, 12 .

vocabulum παρα το αρόητα και μυστήρια φέρειν derivandum effe.

P. 133.V.26. apoisson) Hoc a Sylburgiopromendoloapa Vides ergo, eggnqogia neutiquam in iponpogia mutari debere.
sous te. pofitum eft. Sed Baftius ad Gregor. de Dialectis po At vero, pergit Etymologus, fi vocabulum per E ſcribalar, alte

319. edit. Schaefer. ex Orione MS. docuit legendum elle agai tam originemhabere,et ab ' Egon deduci pofle, etcum işorPogía
ci32. · BE .

dicendum elle. Licet vero Vetus LexiconStephani illudhoonoor
P. 133. v . 39. Ognixins varstáovor] „ Eft verſus Apollo- pia non agpoſcat, ' ut Sylburgius iradit, probo tamen Stephanum ,

nii Rhodii 1. 826. ubi in editis xrowdso, ut Scholiafies quoque iponpogía legentem pro égoscopia. fiamque fcripturam etiam
ad illum locum legit , qui ad verbum hic fere delcriptus. . Unde Noftro pro vulgata špo.poric reddendam arbitror, ficut etiam
vide igitur, num apud 'Noftrum non pro dic quod legendum Dio- Scholiaftae Ariftoph. Lyliſtr. 643. ubi ipo.€ ogía, et Suidne in
wooDórns, qui aucior eſt, reperiri anirum eiusmodi in Thracia.- v. aggin Pogia, ubi égo: Pogia obtinet. Unum adhuc addo, vocabu

Caeterum ui hic Xrovadns, id eft, turpis Thracia vocatur, ita lum igign fogo, recte adhiberi, li illud sai ūgguto Pégougou expli
eandem duaxeimegov ſupra verſ. 213. dixit Apollonius. Xrovádns ces. Apud Helychinm vero et Moeridem 'Egonpágós potius 'le

etiam dicitur in hymno Orphei, qui de Borea circumfertur. Quid gendum eſt, quod uterque in addito exegemate Herſes mentio
lit 3051s, vid . Schol. Hoin . Odyff. 1. 134. eaque voce utilur nem facit, KUL.

praeterea Apollonius I. 868. Thraciam autem ventorum praedicari 4. P.135. V. 16. ' Egour) Scribendum eft Egony, confentiente

.

AXOX .

v KUL.

1

interpp :

ASOY. .

.

AXOS .

Atque in utroque hoc calu
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p. 406. B. ANON .
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KUL.
+

ANON .

ANON .

Sylburgio. Literae H et E fere ſemper commutantur. 'Eşou Ita diſtincte in apographo 'meo. Sed fefellit memoria virum de

conſtans nominis eft lectio, etiam apud j.atinos ſcriptores. Pandro- ctum . Scribendum erat Espôvos; uti eſt apud Suidam . 'Afuusios

los arque Herſe apud Ovid. Metamm . 11. 559. xvL.

quoque non eft nomen Sereni, fed patriam indicat. Sed et syl

P. 135. v. 18. 'A ýmpovrir] Ex Harpocratione in b. v. et burgius in indice Latino jain dederai Serenus.

Suida in v . açquvo fogeñv .male pro digon općiv polito. Quod . le. P. 136. v . 55. "Ay anos ] Vocem hanc Eunapio in vita

quitur exegema, tu guoño 5577a Pogeiv xar xpucia , apud Maximi p. 83. pro agráßzw reſtituit Petr. Petitus Miſcell. ObIT.

utrumque deeft. Illud xgurnu lubens in neuxriy nulaverim . Vid . II. 6. Locus Ae /chyli inter fragmenta extat p . 649. fere extr.

verf. 22.

Epicrales in Mercatore apud Athenaeum lib . XIV . p . 655. F.

P. 135. v . 20. rok wy de dúo deexgivovro, o etc.] Vet. Lex. ούτε Σικελία καυχήσεται τρέφειν τοιούτον άρταμον κατ' ιχθύων

H. Stephani five Etymologicon MS. Leidenſe : rouoüro. $? 13 Lycophr. 797. gargos aprauos, parricida. 'Eurip. Alceſt. 494.

expivovro, oi etc. Vid. Thel. ling. Graec. ind . p . 537. F. Codex apraupior , quod Scholiaſtes interpretatur payetgrusvosv. Conf.

Vaticanus Harpocrationis: dúo se exgivovro o apud Mauſiac. Heſych. apud quem ex Nufiro xpfaropensas legendum eſt pro

in notis p: 74. Editi vero Harpocrat. dúo ai, et Suidas, aí agenata, quod iam monuit Abreſchius in nota .

qeveso Obſervo ſtarim , numerum duodenarium B , in Vet . Lex.

P. 136. v . 3. 'Aprávn] „ Quac additur explicatio, eadem apud

Stephani mendofum videri, et illius loco B.id elt, duo, legi de- Schol. Sophocl. in Oedipo Tyranno v. 1275. (edit.Johns.1289.)

bere, ium vero utrumque, live o fcribas live ai, ferri pofle . Si

ubi et &tà dequoü hac voce ulus Sophocles. Sequens autem eius

maſculine, de praefeciis iftis intelligendi funt Granimatici, qui dem verſus eſt in Antigone 53.unde aprovaise hicreſcribeudum .

modi vero praefectos etiambuic felio datos fuiffe.Lyfias teſta- $84. et in Supplicib.v . 166. etalibi.. Haec vir doctus in Mis

lumtusad feſtum vel pompam neceſſarios expendebant. llius Explicaturautemeta Scholiafie ad illom locum per årzóvais,

tur in 'Απολ. Δωροδ . p. 7οο, 6. χωρίς δε αρχιθεωρίας και αυξη : cellan . Obſervatt. Vol . I. p . 419. 99. KUL .

Pogias etc. ut taceam ſacrarum peregrinationum praefecturas ,

errhephorias , et alia eiusmodi, quae mihiconfiterunt plus P. 11. p. 134.et omnino interpp. Heſych. KUL.

P. 135. v . 6. 'Agráßm etc.] Vid. Reland. Dillertatt. miscell .

quam triginta minis. Si feminine, de puellis apsim pózoos, quae P. 136. v . 7. ' S2s sidoy

Mihi prius placet, cum veroſimile non lit,

71 yogróvta) Sunt verba Homeri il.

E. 515. ubi vid. Schol. et H. 308 .

puellas ſeptem vel undecim annorum , quales erant quae cilias

Iticas ferebant,conſtitutas fuiffe, ut texturae pepli ci reliquis prae

P. 136. τ . 13. αεροτεμίς τις ουσα, και τον αέρα τέμνουσα )

Haec exſcripta funt e Schol. ad Iliad. r. 74. extr. Sequens Ho

ellent, quae ad feſtum requirebantur : quod virorum porius, et
meri locus, Tis só os — ioxlarga, extat Odyfi: 1.170. 171. Ali

quideni opulentiorum , officium fuiffe videtur. ' Pro rottwy igitur

ex Vet . Lex. Stephani edendum puto ,Touuroi. KÜL.

as nominis "Asteris notaciones dat“ Placo in Cratylo T. I. opp.

P. 135. v . 21. Joh. Jonſtonus Schediasm . de Feſtis Ebrae
'P. 136. v. 12. 'Agrugia] quomodo a nomine 02.84 differat,

c . 2. Etymologi verba ita accipit, ac
or. et Graecor. II . Tit. 2 .

ſimiliter docet Schol. Enrip. recub. - 567. diaplges de apropio

li aggino, o. virgines, non vero pueri fuiflent.
Recte.

Vid . fupra ad. v. 13. KUL .

φλεβος , το την μεν αρτηρίαν έχειν πνεύμα πολυ, και υποκάτω

P. 135. ν. 22. περί αυτόν] Αpud Suidam, et περί αυτήν,

κείσθαι της φλεβός, αίμα δε ολίγον • την δε φλέβα, αίμα μεν πο

scil . ramago vel éogruv quod magis placet, et edenduın videtur. Qyysiov (v. 24.) Codex 2630. addit: ourw didupos, et poſt for

λύ , και άνω κείσθαι της αρτηρίας, πνεύμα δε όλίγον. ANON. Poft

P. 135. ν . 25. χελιδονέων Prahéwr] Reponendum efi xi

ουσα, haec : ούτω Σωφανός. ΒΕ .

Redovíws et MoBahéw .. Vid. Athenae. II . p. 75. et Cafaubou.

P. 136. v. :26. Agrios] Conf. Schol.' ad Iliad. E. 326 .

p. 154. KUL.
Con £ infra p : 719, 26.

1. 2.136. V. 29: Àgrinors) Plato lib . vii. de Legib. T. II .

P. 135. v. 29. oioúčvor) Etiam Cod. Gud . bebet cúčvou, errore ex concurfu diphthongi siPivos,oisúīvos orto . Hoc igiturSyl opp. L. 296. P.aprinodis** **) agrixeuges. Anon.

P. 136. v . 30. 'Holodos y Otoyovia ) verf . 29.
burgius merito rellituit, et cum Valckenaerio reddendum quo- P. 136. ν. 38. παρά το αίρω, το προσφέρω] Potius προσφέ

Vocabulum

que eſt Moeridi p . 55. Vid. ibi Pierſon. p. 56. a.
Somal

ſcribendum . Nam Helladius Chreſtomaih. p. 16. ora ago

ipfuin, praeter Pierfonium et ab co citatos, illuftrant allegati ab
τοs , inquit, εκ του αίρειν είρηται. δ δηλοί το προσφέρεσθαι · και

Caeterum notan
Albertio ad Helj ch. T. I. p. 551. not. 16.

γαρ καθ' εκάστην (op. την ημέραν) τούτον προσφερόμεθα. ANON .

dus eſt error 8. Stephani, in Thelauri indice referentis , Ex

Leathium et Etymologum tradere, lones feminino genere tús ag

P. 136. v . 39. 'Innoxgárus) Vid. Erotian .. Lexic.Hippocrat.

P.
132, Aron..

sixous dicere, Atticos vero maſculino tous cum plane contrari
Itatuant.Conf.Euſtath. p. 1533, 38.' KyL. Ariflophanes lliad. B. 53. Axox.

Di P. 136. v. 41. numurs migrúvero Bouanv] Sunt verba Homeri

Avv. 1309. dicit ses aggixous. Conf. Caſaub. ad Athenae p.
P. 136. v. 48. Agú etc.) Cont. Euftnih. ad Iliad. m . p

' P. 135.V. 31. Söre sis pas dia pogas ] Ammonius intelligen
890, 44. Axox.P. 136. ν. 51. έστι το καλούμενον βαλάντιον ] Librariorum

dus eft p. 24. XUL.
P. 135. v . 35. sis rò oggoud w ] infra p . 574, 38. Adde Am .

vitio abelle exiſtimat suorastov Hemſterhuſius ad Polluc. X.

152. p . 1337. not. 33, „ Supplendum credo, inquit, 10.o de

mon. p. 25. cum l'alckenaerii Animadverſi. I. g . p. 36. lqq.
το καλούμενον σύσπαστον βαλάντιον. 1llud καλούμενον hanc

KUL. , Conf. eiusdem notae ad Ammon. p . 159. BE.P : 135.». 36.?Agoautes etc.) Gloltacum gloſſemate ex II. interpretationem confirmat.“

A. 136. eiusque loci Scholiis petita eft. . Con £. Euſtath.p . 67.

P. 136.v. 52. 'Apostopávms --- cropodáapenv] Locus eſt Equitt.

Jog2. ſq . ubi vid . Schol. Anon . Außarios rectius an 'Agian

init . KUL .

delius Herodianus in Schematismis Homeriçis: 'Ago nos ſcribatur, incertum eſt. v. Schlaeger ad Moerid . p . 92.

σαντες, από του άρω άρω άρσω , παρενθέσει του ο Αιολικώς . και

μετοχή, άρσας. .S. 4: 41. Agoni] Vid. Valckenaer. , ad Eurip. Phoe 'Agu Bozida aún don Angsov, vel Agußanida annugor.Apois

P. 136. v . 54. 'Ageßarido aúxu for din gou] Emendandum elle

niſl. 55. p . 22. b . Axon . Aginy sad ains, and thisvw gon's oltendunt Hemſterhuſ. ad Polluc. VII. 166. p. 807. not. St, et

inquit Plato in CratyloT. I. Opp: p. 414. ... De ázemu ei á

sis vid . Euſtath. p . 1384, 59. Huic paga ro ägdecv etymologiae,

Alberti ad Helych . T. I. p. 56ı . Axox.
P. 136. r. 55. Agutes) Vid . quae ad Pherecydis fragmenta

guae p . 136 , 53 repetitur, Epaphroditum favere, Codex Gud .

indicat, ibidem 'Hgwons pro 'Howdravós, fcribitur. Aul.

p . 276. ſq . dixi . ST.

dex quoque Parilinus 2638, haec addit: 'Ena produtos devaga in "Apunts. AxoN.

P. 156. v . 56. 'Agaiol) Aigúrtio habet Stephanus Byzani.

το άρσαι. πρακτικώς δε λέγεται ο άρσης κατά διάλεκτον. ΒΕ.

P. 135. v . 48. Ouyatégis) Lege Qurarip ex lliad. 9. 625.

P. 136. ν . 2. αρυστίχους, τουτέστι τους οινοχόους) De ya

PERGER. Idem monet Auctor Anonymus in Miscellan, Obſervat,

this five inullis legitur apud Arifinph . Velp . 851. ubivid. Schol

Vol.IV . p. 145. Aique fic reponendum eſt. Kul .

Cont. Athenae. lib. X. p. 424. C. qui Ariſtophanis lorum law
dar, item Helych. qui ras oivoxóas habet, et Duport, ad Theo

P. 135. v. 51. WS Roramo's ] Scribendum eſt as wað nota phraft. Charactt. p. 343. fq. ANON.

Mous, ut Sylburgius monuii. Kul.

P. 137. ν. 6. Δημοσθένης sixov] Locus eft p. 123. 26.

P. 136. v. 54. Erçivos] Et hic ei infra p. 189. 48. pro Ergo Conf. Schol. Hefchyl. Prometh . 317. et Schol. Ariftoph. Nubb.

vos ponendum £eßipos elf. Integrum ſcriptoris nomen eſt de 819. AKON.

fins ' Sevetis Athenaens.' Vid . Skidas in Seßrigos.

P. 137. τ . 17. Δημοσθένης εν τη προς Λάκριτον απολογία ) -

TE

254, 40.
ANON.

SCHLEUSNER .

a. BE

Co

+

PERGER .
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598. B, edit. H. Wolf: Anon . In editione Reiskii p . 940. Sed in fequentibus faborat. Nam pro "Alvelou Aivelewo' rapoy her

hic ipfe Reiskius in indice Graecitauis Demoſtheneaer. 131.[q . ubi ya fujou ' Eguriewe reſoube ex liad . E. 537. Aiveio: Aivriews

verba Etymologi, idiws fixov, emendanda putavit idias Simas orna- εταξον μεγαθύμου remoto a verſu 'Egueirw . Sylburgius,

ζειν είχον, vel ίδια δικαστήρια είχον , ad verba εν τη προς Λά- ut vitium tolleret , legi voluit 'Espelaw . fed male , Retulit

κριτον απολογία γράφει, haec addit : quid ſcribit ? et ubi ? ea eius «lem verlus initium Scholiaſtes ad liad. B. 461 , fed cor
oratio non eft apologia , led acculatio . “ rupte Αινείω έτάρω. Reftitue Aivels' eragov. Nau praeter

P. 137. v. 19. Axwówns ] Vid . Valckenaer. Diatrib . in Etu- Etymologom iple Scholiofies ad ll . E. ita lectum fuille låtis in
rip. Fragmm , p . 293. é. Pro ούτινoσoυν mallerm ηστινοσουν. dicat. Quae porro habet nofter, ſunt ipſa quoque tenianda .

Lege enim pro " Hgns 'Ezusim te xud 'Horistov ex Iliad. O.
P. 137. v. 21. év s asxos 'Oduorsu's] Sunt verba Home- 214. “Ηρνς. Εμείω τε και Ηφαίστοιο.

ri II . A. 511. ANON.

P. 139. V. 49. Aiveiew] habet Homerus Il. E , 534. ' Equele
P. 137. v. 48. 'Asahús etc) Vid . Valckenaer. ad Theocrit. EN , Il . 0. 214. ubi tamen editur 'Egueiw , quo mox (v. 55.) ipfa

Adoniaz. p . 201. A. ( p . 202. B.) et Lobeck. ad Sophocl. Aiac. Etymologus affert ex illo iplo loco . Verba είμμελίω Πριάμοιο

553. be. Aeſchyli locus eſt inter eius fragmenta p . 650. b. Anon . extant Iliad. s . 47. ANON. Quae Scholiaftes ad h . l . habet,

P. 127. v. 50. 'Arohádwgos) nempe ir tots nyl Sugoves. auctor Etymologici refert infra p. 356 , 24. ubi lege 'Eüp uthícom

Vid . l'alckenaer. 1. l .
IIgruolo,

P. 137. v. 52. Legitur Odyſ. A. 128. alibique. Verfus "Fs
et praeterea , pro eis rò coros, lege eis To Asi

pasapingous housanto extat Iliad . K. 576. ubi vid. Schol. P. 139. v . 2 . dy ngwixz pérgy etc.] Vid . Toup. append.

et Odyil. A. 48. Conf. Athenae. lib. V. p. 178. F. ANON . ad Theocrit. p . 40. BE.

P. 137 ; V. 55. "Adasfa. Pilov Tog] Haec leguntur Iliad . P. 139. V. 8. Καλλίμαχος ágrátas) Vid . Callinnachi
T. 307. ſed reliqua verba, idntúos ndo hotiros, aliunde addita

(unt.Conf. Barnef. in indice.. ANON
Fragmm.p. 501. ibique Emeft. ANON .

P. 139. v . 16. 'Aoxan.aßurus] Vid. Schol. Nicandr. Theriace
P. 137. v . 1. joato Toivww] Sunt verba Hoineri Odyſſ. 481. (24.) ANON . Conf. Verheyk , ad Antonin. Liberal. c. 24 .

1. 353. Verba Aivazos asal 'Agna, Iliad . E. 289. aliisque locis. p . 163. etiam Muncker. ad eundem locum . Mox post verbe

Acé us xaxn, Odyſf. n. 61. ANON .
Theora ou ToŨ o in Codice Pariſienſi 2630, haec addita leguo

P. 137 , v. 9. " Aoßertos de armato yławs] Haec extant Iliad . tur : και ότι ασχάλλουσα τη Δήμητρι επεβόησεν ή μήτης, ασχαλα

A. 599. unde hoc loco legendum eſt . d' ág' frūgto, Vocabulum Børns, agorý to xis x . ούτως 'Επαφρόδιτος . ΒΕ . In quibuo

á Bestos per dixarátaustos interpretatur etiam Schol. Aeſchyli pro ty AmuntgeéreBóngev mórns, legendum putet tj Miou este
Promeib . '532. τη Δήμητρι επεβόησεν η μήτης , τη Μίσμη επε

P. 138. 6. 20. Amuosevme] Sic Moeris p. 134. AyMofémy,
βόησεν και Δημήτηρ .

'Arenxüs. ubi vid. Pierſon . Mox dépouso debebat elle pro lé Pa, 140. v . 27. 'Aaxasisev] Legitur in Anilologia II. 22. 3.

yet. (Quod etiam Fiſcherus, monuit in Animadverſſ. .ad ' Welle
In Brunckii Analectt. Vol. II. p . 325. epigr. XLI. Conf.

ri Gramınat. Graec. Spec. II. p . 183. st.). De nomine 2729871 Sallier . ad Moerid. p . 36. a.

nos conf. Schaefer. in Baſtii app. ad Epiſt. crit. p. 27: Ρ . 140. τ. 29. ο υπο των Αττικών σκίμπους ) Pierron. ad

P. 138. ν. 24. τον ευφυία, και ευφυή, και ευφιά ] Sed Moe Moerid . p. 58. b . legi iubet o και υπό των Αττ. σκίμπους .

τis . 375. υγιά , Αττικώς : υγιή,. “Ελληνικώς . Vid . ibi Pier Immo legendum videtur, ô ÚRÒ rūv 'Art. xal oxija
fon . BE.

P. 138. v. 26. xava xal oota ). Fiſcherus Animadverſ . ad Ρ. 140. ν . 3ο. Καλλίμαχος xo'36ev ]. Vid . Callimacht
Welleri Grammat.. Gr. Spec. , I. p.: 129. recte iubet xava xal Fragmm . p. 361. ibique interpp: et p . 526. Locus Arifiophanis

ostă lcribi, propter ea quae Etymologus in xayoûv p. 443, 14. "Eže. aabuv, eſt. in Nubb. 633. Conf. Lucian. Ton. II. p.
dixit . 329. Platonis locus eſt in Protagora T. I. Opp. p . 310. C. ubi

P. 138. v. 45. Eényn) Vid. interpp. Lucian. T. II. p. 323, pro παρ' εμε legitur παρά τους πόδας μου.

68. Pro fequente { xo.vw'rovy Cod. Gud. habet skivouv. P. 140. v. 34. ó os xoáßaros ou mag --- ] Legerim : å. ο δε κράβατος ου '

P. 138. v. 51. deyaivarv] Conf. infra p. 296, 6 . δε κράβ . ου παρ' 'Αττικούς ευρίσκεται vel εύρηται. Conf. quae
P. 138. v. 2. ASEO : Kagai] Haec apud Tzetzen ad L.y. de vilitate nominis κράβατος Γ . κράββατοs dixi in libro de Dia

coplhr . 1378. ita leguntur: Δίζεο σευ μάλα ευ θαλερόν πόσιν, ή lecio Macedonica et Alexandrina p : 175. 176. st. Sylburgius

εν Αθήνας, " Ηεις Μίλητον, και τάξoνπήματα Καρσί.Sylburgic itafupplet: ο δε κράβατοςουπας "Ελλησιν ενχρεία . Perperamis ' , "Hsis , ? . : o ' .

us aliter legit. .ANON . ubi vox toties apud Graecos occurrit ; et vir eruditus, ut ex in.

P. 138. v. 5. ' Pelayos] Lege 'Pravós. dice apparet, de barbaris cogitat: Neque iuvat, quod ex Euſta

P. 138. v. 6. Nixovogos ši tois . Aitwazis] Conf. Nicandri chio affert . Nam id de Atticis intelligendum . Non incommode
Therjac. 215. ibique Schol. legi poliet: ó o aguáßatos ou naş' 'Artixois, ſed commodiſime

P. 138. V. 10. 'Ασήμαντον éxouoav] Haec debentur Scho . tamen : é dè xgálatos ou mag' sudonimors. SCHLEUSNER.

liaftae ad Iliad . K. 485. Confer Thryphiodor. 604.
P. 140. v. 38. 'Anna 'aiei) Eft verſus Homeri Odyff. A.

P. 138. v. 12. αποίμαντος ] Legendum videtur ασήμαντος. 68.

Conf. Horapollo I. 49. ibique interpp. ANON, P. 140. v. 43. 'A5x2ynios] Vid . Barneſ. ad lliad. B. 731.

P. 139. v.17. Xonanos ] Legiwr apud Apollon. Rhod. Anon.

III. 1159. Sed as naive eſt Homericum ll. E. 585. ubi vid . P. 140. v. 50. 'Asxénagyox etc.] Vid . Schol .. Sophocl. Oe

Schol. dip. Colon. 101. ANON .

P. 139. v. 22. con eiuarial] Haec petita ſunt ex Schol. P. 140. v. 1. 'Ασκήματα, κατασQTXEváopata] Conf. Schol.

ad. lliad, 0. 321 , ANON. Sophocl. Electr. 1234. ANON.

P. 139. v. 24. 'Oursos xahubw] Locus eſt Iliad . O. Ρ. 140. V. 18. 'Αριστοφάνης 'Eničavgor] Locus elt Rann .

321. Verba deinde allata, "Asi é da Mosos alca ,videntur ex Odyl. 367. ubi vid. Schol.
À. G. fic legenda elle 'Asé už dainovos aioa . P. 140. v. 23. 'Aguevos] Conf. Stoeber. ad Thom . Mag .

P. 139. v. 29. AuxóDgwe] verſ. 1283. Conf. Schol. Apol. p. 294. b.
lon . Rhod. 1. 414. ANON. P. 141. v . 35. 'Arxwek3w ] Philemo explicat : ?n? dsxoù nya

P. 139. ν . 31. 'Ασιάδος κρούματα • ούτως 'Αριστοφάνης ) Thes- δω. 'Αριστοφάνης : ( Ρlut. 3ο) ασκωλίας” ενταύθα προς τον αιθρί

mophorr. 126. Conf. Eurip . Oreſt. 1397. Cyclop: 412. Iphig.
Deinde addit à cum interpretamento Etymologi. Be. Conf.

Taur. 179. ANON. Schol. Ariſtoph . l . l . et Schol. Lucian. T. II . p. 321 , 44. In

Adde Ruhnken .
P. 139. v. 52. rò dĞ ' Egɛxséws Eygınido ] Vid. " Eurip. verbis twv xato Cusiv, intellige, noduro

Fragınm . 468. verſ. 121 .
ad Timaei Lexic. Platon, p . 52.

Scholia in Plato.

P. 139. v. 42. 'Asiw ev hermwyc] Sunt verba Hoineri Il . B. nem a Ruhnkenio edita p. 47. 'Asrwheadecv xupiws her to indi

461. ΑΑΟΝ. 'Ασίεω legendum ere oftendit Baftius ad Gregor. τους ασκούςάλλεσθαι αληθλιμμένους, εφ' ους επήβων γελοίου ενε

de Dialectis p. 385. edit. Schaefer. Conf. Koon. ibid, p . τινές δε, και επί των συμπεφυκόσι τοις σκέλεσιν αλλομένων.
Ipfe Etymologus mox (v . 45.) dirit: có 'Iwwexov, 'Asiew . st. ήδη δε τιθέασι και επί του άλλεσθαι το νεύρος των ποδων ανέ

Ex Schol, ad Iliad. 1. l . ut ex Euftathio et Hefychio inv. Korta, ws vüs, επί σκέλους ενός βαίνοντα. έστι δε και το

"Asiy ) videtur duplex huius lori ſcriptura et interpretatio fuiſſe.' xwaaiveiv,
Si enim lectum 'Asiw , reddenda yox canader , fin autem 'Asiw, P! 141. ' v . 51. 'H ga 'Artróo.o] Eſt verſus Homeri Od.

idem fuit quod 'Asiou. Poſteriorem tradit Etymologus, et B. 321. ANON . -
ETYMOLOG.T.II. Сcc
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ANON.

ANON.

p . 409. C. ANON .

TOY.

ANOX .

0.0 .

ANON . et BE.

AXOX .

1. 5 . de mic

ANON .

AXOX .

AXOX .

ANON .

.

AXOX .

PERON .

P. 141. v. 2. gradu. xal aposvagen aj ä eritasıs 'etc.] Vid . legenclum ſuspicatur :' ws ó Mwojs, os , et antea : S'di sidos

Biblioth . Bremenf. Nov. T. II. p. 498. ANON. xsmotár. Plura de 'nomine astrios habes in Schotiis in Plato

P. 141. v. 26. 'Anastóvj Vid . Odyll. E. 398. ibique Schol. nem p. 1418. edit . Ruhnken.

ei Hefiod. Ast . 42 . P. 144. v. 1. "AstuvoS abunti ] Huiusce articuli auctor
P ' , 141 , v . 28. 'Aondsayos] Vid. Nicandri Theriac. 883. eſt Seleucus. Sic enim Codex Taurinenſis, CLXV. fol . 9. 'A

στηνος · πίνας. παρά το μή έχειν στάσιν. ούτω Σέλευκος . PEYRON .

P. 141. v . 30. Nixardgos] Reponendum eſt Orixpiros. Nam P. 141. v. 13. ' Artißntos ] Vid . Lycophr. 121. ANON.

verba 'Ev ya Tronto.TQ leguntur in Theocriti ldyll. IV , 57 . P. 144. v . 25. " Astgoy naga rom visw] Aliai , led minus

ahi vid . L'alckenaer. Conf . XXIV. 87. ANON . Poft ultima ver- probabilem , etymologiam attulit Plato in Cratylo T. I. Opp .

ba, σπάλαθος και ασπάλαθος, Ειymologicon Parifienfe haec ad
lit : ούτως 'Αμάραντος εις το Θεόκριτος . 'Επανόβιτος δε περα 1. 1 + 4 . v . 28. Kaalimanns] Vid. Callimachi Fragmm . p .

το σπαλιεύεν ετυμολογεί, ό εστι ξύειν . ΒΕ . Eadem allulit Ba- 527. ibique interppi et Cafuub. ad Theophrafii Characii. p . 55 .

fiius in commentatione palaeographica ad Gregor. de Dialectis (p . 73. edit. Fiſcher.) ANON .

p. 806. edit. Schaefer, qui dicit legendum eſle sis tor Oróxge- P. 14't . v. 31. 'All Drágaos "Am D.s ] Vid. fupra p . 85 , 50.

Conf . intra p . 248, 41. ubi laudatur 'Aucqarios uominua. P. 144. v . 32. AstroBoaíws] Heſychius habet Aorgoßórws.

τίζων το ηδύλλιον Θεοκρίτου, ου η επιγραφή Λυκίδας, η Θαλύ

Scholin in Platonem nibil nili Loc habent. 'Aonáradós P. 144. v . 31. ml Tv &MTOMMY] Kuſterus ad Hefych. T. I.

ECTO fitu: axav2wdes. sr . p. 587. not. 5. corrigit nov 2017 . Quam emendationem

P. 111. v. 33. si tis ] Pierſono ad Moerid. p. 43. a . legen- probat qnidem Alberti, fed non neceflariain pulat.” be .

dum videtur . Tus . Idem ſequens fruixeto recie a Sylburgio P. 144 . v. 36. ' 459a6vw) Vid . interpp. Helych. T. I: P. •

emendaium évriXETO elle ait , Ilabilitque hanc conjecturam loco 580. not . 22. et Rahuken , epift. erit. Il. p. 153. be . Sylbur

Themifii Oratt. XXII . P : 271. D. pius in indice conter: waarotavou 2o.fupra:p. 53, 5. Heh chius T.
p. 142. y. 46. " ASTETUS, gnuarixov ovouc etc, ) Conf. Tzetz. 1. p . 219. dat ärastaiver .

ad Lycophr. 5. et Apollon . Khod . IV . 516. P. 114. v..44. Neiztor is d'orgáyaror] Praepofitio is reler
P. 142. v . 51. Auxóbywe Bonu) Locus eli in Alexandra da eft, quippe quae Iliad . E. 466. non legitur . Sequentia, ex

Conf. Iliad . A. 245. ibique Schol. et pluribus locis . Sáyn, extant Odyff. 1. 64. 65. Conf. K. 5ôn. Verba

crece irpayidoiri X01998ls, leguntur liai. y. 88. Conf. Ca.

P. 142. v. 55. 'ACAESXis , dvadsiatws] Vid . Diad. 4. 32. faub. ad Theophrafii Characti.: p. 53. (p . 75. edit. Fiſcher.)

ibique Schol. et alibi. Cont. Palckenaer. ad Theocrit. Adoniaz.

p . 227. C. (p . 224. C. edit. 2.) ANON . P. 141. v . 47. Mirdayos viova ] Locus eſt Olymp. 1 } . 146 .

P : 142 . V. 4. 'Agnotis, nesos onlitus] Vid . Schol. ad ubi vid . Schol.

lliad . 0. go.

P. 142.v. 24. apéunis . 8671 di Baeßapıxov orior) Codex 321, 43. Helladius Chreſtomath. p . 16. ore Triv nuiovov, id us

P : 144, ; 50. 'Aorçaßn] Conf. Schol. Lucian. T. II . p.

Taurinenfis CLXV . fol . 63. τράμπις · βαρβαρικών πλοίων . Αdfli- οχύμεθα, αζύγου ούσης , Αθηναίοι καλούσιν αστράβων.
pulantur Helychius, Lycophron 97. et Nicander Theriac. 268. Verba fequentia , το επί των ίππων τιθέμενον ξύλον , και κρατούσιν ,

Vid. Tzetz . ad Lycophr. l. l . Eli igitur floor pro Schefferus de re vehicul. II . 2. p. 17. 1. illultrat.

Önnoy reponendum . Anon, 1. 145. v. 57. 'Astgaan] Cont. Plato in Craulo T. . Onr.

P. 141. V.:27 . 'Aonedoarys] Vid . Iliad . B. 551. Coluih . 57. p. 109. C. Pro verbis uluris, inte69a , ovär içixoito , Codex

Gudianus habet š78. év hau triv. ANON .

P. 142. V. 29. Unashidia ] Vid . Iliad. N. 158. alibique, et P. 1. , 5 . V. 4. 0.nóroos' to rapazo qoos 'A Fids ou

Sophocl. Aiac. 1115. ANON . ustaréorrsa ] Vid. Lenz. ad Philochori fragmenta, a Siebeliſio
P'. 142. v . 35. Oide 'Agrandóva važov} · Sunt verba Homeri edita p . 53. st.

II . B. 511 . p . 143. v. 10. maga! To ova istata .] Sic Schol. Apollon :

P. 142. v. 56. 'Astoudsé - nóvou] Haec petita ſunt e Schol. Rhod . Ι . 696. ετυμολογεί Εύμολπος την λέξιν ' άστυ λέγων παρα

ad Iliad . 512. το ίστασθαι . επι μετεωρου γig κείνται αι πλειό .

P. 142. v . 40. 'HÈ TOTOūTOY και τι μάσσον ] Et verfus P. vb. v. 12. ris conrns ' larádos] verl. 701. Mon..

Homeri Odyfi. ©. 205. ubi tamen oditur Toscoitou + ¿ T P. 145 , V. 19. 'I arddos. 2x ** ?] Sunt verſus 02. et

No Cont. Arſchyli Perf. 410. ibique Schol. Anon. 403. Conf. x . 506. et Plato in Cratylo .T. 1. opr. p. 39% .
P. 143. v. 45. ' Aco' igényoga ) Sunt verba Homeri 1) . A. 454.

Ad fequentia Etymologi verba conf. Tzetz. ad Lycophr. 8. Hinc I.P. 145. v . 22. 'Artunahaia ] Codex Paris. 346. addit : xal

Rouwv, vel porius sá uév, apud Ariftoph . Achainn. 737. et 78 ta 'Astutan . Mox idem pro Tenisgiwe dat ' 70m ,3zásy. BE .

eft af mir. Vid. Koen. et Schaefer, ad Gregor. de Di- P. 145. v. 25. Exurion Exuslov) Codex Eivmolog.ci VS.

alertis p . 236, fq . BE. Add. Fiſcher. ad Welleri Grammat. Gr. apud Talekenaerium ad Herodot. III. 26. v. 207. habei X11101

Spec. I. p . 214 .
et Xnoiax . verius , ut videtur. Χασιάδες νυμφαι funt in

P.13. ν . 55. του Σούσου ] Foritan του Σήμου legendum eft . Nicandri Alexiph. 151 ubi Schol. Xrigoris de aspūzos y ** 729 Xv

Quae ſequuntur, Aurixa 'Aowroio, funt Apollonii Rhod. ll. Einw, sira Ageunadis. Diana Xnsius dicitur a Gallimacho

946. fq Syriam et Allyriam inter le permulari, teſtatur Scholia- h . i Dian. 328. ubi vid. Spanhem SCHLEUSSER. Mox Codex

jies Aeſchyli Perl. 84. Eipior used coü Agrigios. Anox. Plu . 346. dat 'Asturiday, et adverbium orw omittit.

ra eam in rem dixi in Pherecydis fragmentis p. 4. lyq . st. . : P. 145. v. 50. Kaarinanos ritaripárvey ] Vid . Callima

P. 143. v . 5. Kurrimumos] Vid. Callimachi fragmin . p . chi Fragmm . p . 123. et Nicandri Alexipharmmi 15. " De Callie

501. et bo2. ANON . Mox pro róx vous in Codice Paril. 2650. machi Aitiosi quod carmen , quippe obicurum , Theo commen
exlat roi trous, Scilicet legendum eft roy coù efrous . tario illuſtraverat, vid. Meurſ: ad Hellad. Chreſtomath. p . 46 .

P. 443. v . 10. w's mítw , Mitos His idem codex 2650. ad
Axon. Conf. l'alckenaer. ad Callimachi Elegiarum fraginenia

dit haec : oirws : Ra@gódoros . BE . Uluma etymologia, qua ex p . 9. et 10. BE.

ä privativo et nomine Eune dicuntur ' ajugro., quaſi non amplius P. 145. v . 54. 'Astupogii] 'AGTUROlrñ coniicit Anon . Om

Edjon, appelati tuille , ridicula eli. Anon. minio vid . Hemſterhus. ad Hefych. T. I p. 589. not. 2 ,
p. 143. v. 18. oráxus mal ootamus ] Vid . Barneſ. ad . Iliad .

P. 145. 4. 36." O's rasiondoy -- spies ] Sunt' verba Home
B. 148. Notabile eſt verbum curagTaxi vosy apud Arai. Prognoft. ri ll . 645. Pont. 2. 767. ANON . Codex Taurinenſis CLXI . fol.

318.
9. poft multa seriala. ex Etymologo Magno addit : astonmou mal

P. 113. v. 29. 'Aia d'strup's šX ETXEY ] Sunt verba Homeri

II . L. 219. ubi vid. Schol. Sequentia, doTere Déws, curtaxevtws, 1. 6.13. PETROS.
To uczucions B121Toxov, usgrotuv.Conf: Scholia ad Iliad.

debentur Scholiafiae ad Odvil . A. 419. ANON . P. 1 + 5 . v . 50. Oj do is' -'amés99.] Sunt verſus Homeri
P. 143. v . 38. Auróbgwo] verl . 1117.

11. X. 328 , fq. ubi vid . Scholia a l'alckenaerio edita. Sequens
P. 143. v . 45. strgotnyopírus] Vid . Iliad. 11. 298. ANOR .

P. 143. v . 46. 'A87880 2Týs - avons] Exfcripia haec lunt e
nomen 12.003soris legitur in Homerico hymno in Mercur.'10-.

et verbum asosgurtingo apud Theocrit. Idyll . XVII. 94 .
Schol. ad lliad . A. 580.

P ' . 113. v. 49. ws ó Mwüow's Jsqi] Vid. Act. Apoli. P: 146. v . 12. 'AgCodeaos] Conf. Schol. Theocrit. ld

VII . 20. Ernefii ad Suidac et Phavorini Glodias . ſacras p: 22. VI. 63. ANON .

ANON .

.

AXON .

ANON . ANON.

+

AXON .

AXOX .

ANON .

-BR .

BE .

1 BB.

ANON .

ANON

ANON .

I '.
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ANON .

ANON .: putem owstós.
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et

. ANON .

ANON.

+

ANON.

p. 235. B. BE .

ANON .

ANON .

BE.

P. 146. y. 15. Alagúãos) Vid. Aefchyli Fragmenta p. 650. P. 148. V. 28. orrigée xadxov] Legitur Iliad . ' T. 233. ubi

Het b. Anon. vid . Schol er faepius. ANON .

P. 146. v. 27. 'Arxiu ] Vid . Eurip. Oreft . 73. Sequens P. 148. v . 3.1. Arxyutos & Restos ] Vid. Schol. Sophocl, Oe
Homeri locus, Nis săxomiso daiww, extat Odyll. E. 255, dip. Tyr. 341. et Heliodor. p . 342, 4 . Con '. d'Arnaud Lecita

Graec. p. 24. Anon. Vid . Ruhnken . ad Timari Lexicon Plar.
P. 146. v. 30. dyw ] Ita ſemper ſcribit Etymologus, nunquam 2.19 . 1. qui e duobus Lexicis MSS. oftendit, apud Etymologur

ayw, quae eſt Eufiainii ratio ad Iliad. 1. p. 86%. Νimirum legendum άπειστος , et πώρωσιν pro πήρωσιν, et fupplendum effe
is w lic accipiendum eſt pro popu . Vid. H.Sleph. Ihes. Gr. φόβο ante την πώρωσιν. ΒΕ .

VEL Vol. I. p. 168. noi . 3. edit . nov . st . , P. 148. v . 37. Ti Kúxiwy, als divor] Odyſ. 1. 347. legitur

P. 146. v . 38. 'Arxodio etc.] Scholia in Platonem p. Kóxiwy T. ANOX .

- 54. edit. Ruhnken. 'Ασχολία , και περί τα ανθρώπινα πράγματα P. 146. v. 47. Ilgisſa dira ] legitur bic verſus Iliad.

διατριβή, και τον περιολκή. Σχολή ή απόθεσιςdargeBy, xal tov wzór Biov #splohm. Exodi ya njanoeous T. 91 , Cout. Lycophr. 29. ibique Tzela. Sequens vertus, Zrús

τούτων, και ανθολαη επί το νοερώτερον και καθαρώτερον. 8Τ με μέγας Pagein, extat Il . B. 111. et 1. 18. in quo utroque

R
P. 146. v .

42. Aowtos] Vid . Sophocl. Aiac. 199. ibique legitur miya Axon.
Schol. AXON. Pro σωτος και άσωτος Σεσο σωστός και ασωστος , Ρ . 118. V. 5ο ατημέλητα] Subftantivum ατημελί lhabet Apo
Conf. Euſtath. ad liad. r . p . 384. ibique Politus T. II , p . lon. Rhod. 111. 830 .

835. SCHLEUSNER . Saltem inter σεσωστα , et σωτος inferendum P. 148. v. 53." Arms] Demofthenes p. 550. A. (p. 313, 16.

edit . Reisk . ) habet "Arons.

P. 146. v . 44. 'Aswads] Vid . Schol. Apollon . Rhod. I. 117 . P. 148. v. 55. ó of * E XETAI] Eft locus Iliad . T. 166.

Aeſchyl. Pers. 807. [q. Anon . ubi vid. Schol. Conf. Aeſchyl. Scpt. adv. Theh. 447. ibique
P, 146. v . 47. ó výnios] Poft haec verba Codex Paris. 2630. Schol. item Apollon. Rhod. ſy. 1100. et Eurip . Alceſt. 1037.

addin: ούτω Χρύσιππος. ΒΕ. ibique Schol.
P. 146 . Va 50. ?Atanácsova] Vid. Iliad . 2. 400. ibique P. 148. v . 3. 'Arinášw ] Conf. Schol. Sophocl. Aiac . 139.

Schol. Melius ex Heſychio legas azarózova. Vid . ibi interpp . De nomine áriuos vid . Scholia in Platonem a Ruhn

ANON. kenio edita p . 233. extr.

P. 146. v. 52. 'Aránzar] Vid . Sophocl. Aiac. 559. ibique Ρ . 148. ν. 12. Λάβετε xgivars] Verba extant Johann .

Schol. ANON . Ibi eſt spécwr, ut in loco Pindari apud Plato XVIII. 31. Anon .

nem Lib. 1. de Rep. T. 1. Opp. p . 331. A. drá corsa Scho. P. 148. v . 17. 'Aritán81 ] Vid . Apollon . Rhod. IV . 1739.

lia in Platonem p . 144. edit . Ruhnken, interpretantur zsicovoa, Verba paulo poſt allata, Tous ney Durry , ſunt ex lliad . F.

ΤΑθηνούσα , σαίνουσα. 271. ubi viil. Schol. Apud Hefiod. Theog. 480. eft atitaidéus

P. 146. p . 55. 'Arénavros "Agni] Saepe legitur apud Home- yai . Conf. Iliad . 12. 6o. atitnaa. Schol. výroov örts 29384a ..

tum, ut I). B. 627. Conf . Apollon. Rhod. ll . 40 , ANON.
P. 146. v . 1. 'Azaharon] Vid . Valckenaer. diatr . in Eurip. P. 149. v. 26. Auxóosovos év utropen unti] verſ. 879. Sequen

tia , " Araas d'ougaroy uzev šXE1, ſunt Hefiodi Theogon. '517.

P. 146. v . 3. 'ArágBntos, apoßos] Vid . Iliad . r . 63. et Cum iis quae mox dicit Eiynologus, Toù ã xar' nirusov, etc.

Sophocl. Aiac. 197. et ad utrumque locum Schol. Anon. confer Euſtathium p . 1390, 37. et Arfchyl. Prometh . 347. fq.

P. 146. v . 5. 'Aráguuxtor] Vid . Nicandr. Alexiph. 161 .

Particulam őri poſt nomen Eifogów omniriit Codex l'a- P. 149. 32. 'Atmen, atnévos elc.] Vid . Valckenaer. animado

tel. 316. verſſ. ad Ammon. p. 100. Be.

P. 147. v . 9. Auro@pwx] verſ. 1177. Asos . P. 149. v. 40. Atuos, jj dvomvori roi udaron] Codex Tau

P. 147. v. 14. dragtirgois énérogi] Haec leguntur Iliad . A. rinenſis CLXV. fol, g : ’ Atmos , oj uvanvori coŬ Segmoữ. Utraque

223. ubi Śchol. codem modo quo Etymologos explicat. AON. Jectio probabilis. HEYRON.

P. 147. v . 15. a'zaromévou xarde egya ] Sunt verba Odyll, r. P. 119. v . 53. dros, ó axógeotos} lia etiam Schol. ad Iliad .

16. ubi ayu.onívou legitur. Vid . ibi Barnef. ANON. E , 863. Verba, Kad vé x' nohéroro, ſunt Homeri Il. l . 308.

v. 20. dtagao's --- ÉX7E9Eir] Vid . Schaefer. ad Gre- ubi vid . Schol.

gor. de Dialectis p . 434. be . P. 149. v . 3. zou 'Indous grou ] Intelligi videtur Heſychius,
P. 117. v . 22. dragnitos) Vid . d'Arnaud Lectt. Graec. p . qui de viris claris fcripfit. Vid . ad eum Meurfius p. 113. (T.

24. Nicander Theriac. 977. habet at2071TÓS. ANON. VII, Opp. Meurſii p. 208. b .) ANON .

P. 147. v. 28. ATOTSOTOS) Pierſon. ad Moerid . p . 305. a. P. 149. v . 4. &al Bénous) Sic Lycophr. 60. rúfas drgásra

praeeunte H. Stephanoin Thel, indice, legi iubet ngótgonos, vel stégvov. Þzetz. Bél. ANON.

TB0 * 0s. BE. Lege . ngórgonos, ut eſt apud Athenaeum lib . II . P. 119. v. 6 Eodorans] Vid . Sophocl. Trachin . 727. et

P: 5. E. Eurip. Rhef. 312. ibique Barnef. ANON . E Sophoclis loco le

P. 117. v. 30. "Ourgos xouoe] Locus eſt Odysf. 22. 281. gendun hic eſt : röv yaş Barórz ürqantov pida. et deinde ad

Conf. Phocylid. 125. ANON . dendum pomen E.Çoxhüs. Male enim verba cepit Sylburgius,
P. 147. v . 35. 'Araogadia ) Vid. Apollonii Rhod. IV. 1092 . dum oidɛ retinens ; eľ profectum ab Etymologo putans , cum Eo

Sequens Horneri verſus, Kaivoi óhorto, legitur Ilo. A. 409. ubi Doxłn's coniunxit, et relpici exiſtiinavit ad Philoçtet. 290. ſq.

vid . Schol.
quos verlus Șuidas quoque in h . v. retulit. schleuster.

P. 147. v . 39. 'Apotomávns Aavais.] Vid . Ariftoph. Frag- P. 149. y . 11. 'Atgartuils etc.]. Vid. Schol. Theocrit. Idyll.

mentt. p. 1234. a . De etymo nominis Tahainwgos conf. Schol. IV. 52. ANON .

Sophocl. Oedip. Colon. 14. ANON.- , P. 149. v. 13. 'Arpénas no ' Incados B. ] verſ, 200.

P. 1.7 . v . 46. vxozorows] Lege ve 91Tixos. AnoN. P. 149. v. 17. 0031 'Arianwr] Eft verlus Homeri Il. 0 .

v. 49. Xréußw] vid. Schol. Apollon. Rhod. 11. 318. Con Schol. ad Iliad . E. 52 .
56. 1203. 'III. 99. Sequens Homeri locus eſ 'Odyſl. r . 294. fq. P. 11g. v. 21. ' A : 3sve's Budwr] Sunt verba Homeri II.

E. 208, Mox allatum adverbium afpexéws legitur apud Apollon .

P. 147. v. 35. Que dd deguol TeXuýeutes éxov (Male fic. Phod. II. 1142. et Theocrit. Idyll. XXV. 170.

-ox recie έχυντο ) ' HÇaisto.o] Sunt verba Homeri Odyll. m. P. 150. v. 27. pagu' tó azéxw etc.) Vid . Toup. append.

uit . lq. Onuino de notionibus adverbii. apigiws et atexvis ad Theocrit. p . 9. Be.
El . schol. Arifioph. Plut. 109. ANON . Conf . Timuci Lexicon 1'. 350. v . 34. 'Argrùs] De huius nominis notatione. conf.

deton. p . 52, ibique Ruhrken. et quae hic idem vir doclys ad Plato in Cratylo T. l. opp. p . 395. B.

cholia in Platonem p. 256. a. monuil. P. 5.50. v . 39. Tá ano si ] Philemo er Ariſtarchus minor

P. 147. v. 8. Fuga Pavivous] Codex Parif. 2630. as xad f. 18 , v .Irabent rá éro to eis. Idem mox, poſt vzátetur, addunt:
P ' '1,3úxy xaà Ermohósą. BE., Couf. Cod. Gud. ANON,
P. 147. v.

??; ’Agropopevns --üregápores) Locus ult' Acharn . orov, ledsandus, Neorogidus. Deinde verbis eis os addunt: xat

9. Conf. Ruhnken. ad Timaei Lexic. Plat. p . 114. ANON . P.

P.150. v. 49. yzásrar] Poſt hoc verbum Ariſtarchus l. l.

P. 148. v. 18. orégajivov ) Vid. Aeſchyl. Prometh . 1061 , ibi- rurſus inſerit oa .

Schol. et verl. 190. De ſequentibus, orégauva xa ? sä pozi P. 150, v . 53. dous cous ši] Ariſiarchus l . 1. addit ysáfetar.

Era oongra, conf. Schol. Ariftoph. Velpp: 729. ANON . B Mox pro, yaouminus idem rectius dat Outusummdídys, BB.

P. 1 + 7 ANON .

ANON .

ANON .

P. 147. ANON .
.

ESOS.

ANON .

ANON.

ST.

ws, gior. BE.

6. b. BE .

BE .

Ссс 2



767 . 769'ANNO TÁ TIONES ; ?

P. 1

b. ANON

P. 1

ANON .
Homeril

4 CV .

P. 143

ANON .

dya, quae

ANON
.

p . 409. C.

fic at

L. fol. .

P. 11

5. edir.

damper

TOUTE ), X3

3.

TOV .

f . 14

Scot. A

Coni. En

835. SCHL

ANON .

ST .
purrin se :

P. 146

P. 176

addir: siau

P. 146

Sckol. Ve

AJOJ .

P. 116

T. 5 . de mi
Schal. ANO

ANON .

hem Lib . 1

lia in Plai

tậproica,
AXOX .

P. 140 .
ANON .

ANON .

tam , ut I.

P. 246 .

$ 235, D.

P. 116 .

Sopeed. All

P. 110 .
PEYRON .

d

L'OB. Tal

TH. 36. BE

ANON .

P. 141. v. 2. onasw . wal Aposjager si a trimasis etc.] Vid . legendum ſuspicatur :' ws . o Mwūris, os mv, et antea: dos
Biblioth . Bremenf. Nov. T. ll. p . 498. ANON . xsmoren . Plura de nomine asteros habes in Scholiis in Plats.

P .: 141. v. 26. ’ASHIOTóv] Vid . Odyll. E. 398. ibique Schol, nem p. 148. edit . Ruhnken.

ei Heliod . Asz . 42. P. 144. v . 11. "Astuvos nérati ] Huiusce articuli acte

P ' . 141 , v . 28. 'Aonaga yos] Vid . Nicandri Theriac . 883. eft Seleucus. Sic enim Codex Taurinenſis, CLXV. fol. 9.

στηνος : πένως παρά το μή έχειν στάσιν. ούτω Σέλευκος. PETΑΟΣ.

P. 141. v. 30. Níxardgos) Reponendum eft Orixgatos. Nam P. 144. v . 13. ' Artintos) Vid . Lycophr. 121. Anos.

verba 'Ey yas MOM10 : Tai legnniur in Theocriti Idyll. IV, 57 . P. 144. v . 25. "Astgoy tagal to view] Aliam , ſed rhisa

uhi vid . l'alckenaer. Conf. XXIV . 87. ANON . Poſt ultima ver- probabilem , etymologiam attulit Plato in Cratylo T. I. Oppo

ba, omarafos xud uoránatos. Etymologicon Pariſienle haec ad
dit : ούτως 'Αμάραντος εις το Θεοκριτος . 'Επαζ-ρόδιτος δε π :οι 1'. 1 + 4 . v . 28. Kaaliuaxos] Vid. Callimachi Fragmm..

το σπαλιεύεν ετυμολογεί, ό εστι ξύειν . ΒΕ . Eadem attulit Ba- 527. ibique interpr . et Cafaub. ad Theophraſti Charactı
.11. P

fiius in commentatione palaeographica ad 'Gregor. de Dialectis (p . 73. edit. Fiſcher.) Anon.
p . 806. edit. Schaeſer. qui dicit legendum elle sis toy Oróxge- P. 144. v. 31. 'Au Drágaos "Aupas) Vid. fupra p . 85, bo.

Conf. intra p. 218, 41. ubi laudarur 'Amagartos ufournpa. P. 141. V. 32. 'Astpoßoaiws] Heſychius habet ''Asrpaßálas.

τίζων το ηδύλλιον Θεοκρίτου, ου η επιγραφή Λυκίδας, ή Θαλύ
Scholia in Platonem nibil nili boc habent: 'Astana sós P. 144. v. 34. {n RITOMY] Kufterus ad Heſych. T. I.

εστι φυτόν ακανθώδες . p. 587. nat. 5. corrigit uno ano 7.7. Quam emendation

P : 112. v, 53. si qıs ] Pierfono ad Moerid. p. 45. a. legen. probat quidem Alberti, ſed non neceſſariam putat. Br .
dum videtur . pos . Idem fequens výmero recie a Sylburgio P. 114 .

v. 36. 'Arcivw ) Vid . interpp: Heſych. T.I, p.

emendatum evexeto elle ait , Rabilitque hanc coniccturam loco 580. not . 22. et Ruhaken. epift . crit. I. p. 133. Bk. Sylbu

Themifiii Oratt. XXII. p . 277. D. Anon . et be . gius in indice contert 2016 Távou 30 fupra p . 53, 3. Hehehin T.

P. 142. v . 46. *ASTETUS, ġnuarixov oroma etc, ) Conf. Tzetz . 1. p . 219. dat uradraiver.

ad Lycophr. 5. et Apollon . Åhod . IV . 516. ANON. P. 114. v. 44. Neiztor is dotsáyador) Praepofitio is deler
1. 142. V. 5ι . Λυκόφρων Boni) Locus eli in Alexandra da eſt, quippe quae Iliad. 2. 466. non legitur. Sequentia,

Conf. Iliad . A. 245. ibique Schol. et pluribus locis. feyn, extant Odyff. A. 64. 65. Conf. K. 569. Verbe

duç' érpayilo10. 201wels, leguntur Iliad. . 88. Conf. (8

P. 142. v. 55. 'A5A9xis , adaleintws) Vid . Iliad. A. 32. Taub. ad Theophrafti Charaett. p. 53. (p. 73. edit . Fijchero

ibique Schol. et alibi. Conf. Valckenaer. ad Theocrit. Adoniaz .

p . 227. C. (p . 224. C. edit. 2.) ANON . P. 144. v. 47. Tovdagos wiova ] Locus eſt Olymp. II. let.

Ρ. 142. ν. 4. 'Ασπιστής , πεζός οπλίτης ] Vid . Schol . ad ubi viel . Schul.

Iliad . A. GO. P. 147. v. 50. 'Agrgáßn] Conf. Schol. Lucian. 1. II .

P. 142. v . 24. apéutis. 671 di Breßagıxov o hor] · Codex 321 , 43. Helladius Chrettomath. p. 16. öze arv mulover, it is

Taurinerfis (LXV . fol . 63. τράμπις· βαρβαρικών πλοίων. Adfti- oχούμεθα, αξίγου ούσης , Αθηναίοι καλούσιν αστράβα» 165,

pulantur Helychius, Lycophron 97. et Nicander Theriac . 268. Verba fequentia, το επί των ιππων τιθέμενον ξύλον, ο κρατούσαν

Vid . Tzetz. ad 'Lycophr. l . I. Eli igitur ploior pro Schefferus de re vehicul . 11. 2. p . 17. 67. illuftrat.

onnor reponendum . Ason . 1. 145. v . 57. 'Astgaan] Cont. Plato in Cratvlo T. I. Om

P. 141. v . 27. 'Apredoutns] Vid . Iliad . B. 55t. Coluth . 57. p. 109. C. Pro verbis ultirois, -ίπτεσθαι ου αν εφίκοιτο, Ceda

Gudianus habet ortex Šv TQ Aciu priv. Avoh.

P. 142 .. V. 29. Uradnidia ] Vid . Iliad. N. 158. alibique, et P. 1.15 . v. to Oróxosos to the apartmana "A29115 - -

Sophocl. Aiac. 1115. ANON. MSTOVÉOtrga .] Vid . Lenz. ad Philochori fragmenta, a Siebalifa
P. 142. v . 35. Oid ' 'Asnandóva valoy) Sunt verba Homeri edita p . 53. sr .

II . .B . 511 . P. 145. v . 10. pagal to dive istautai] Sic Schol. Apoll:

P. 142. v . 56. 'Ashovdai — nóvou] Haec petita funt e Schol. Rhod. Ι . 696. ετυμολογεί Εύμολης την λέξιν' άστυ λέγαν περί

ad liad . 512 . το ιστασθαι. επι μετεωρου γι κείνται αι πλει5.
P. 142. v . 40. Ήε τοσούτον Me To Mãosov] Eſt verluis P. 1.5. v . 12. ris ro nus'larados) verl. 701. ON.

Homeri Odyll. m . 205. ubi tamen edituri Toscoitov ŠTO · P. 145 , V. 19. ' IAnados. 2 * wg] Sunt verlus 02.

Mi Conf. Aefchyli Perl. 410. ibique Schol, anor. 403. Conf. x . 506. ei Plato in Cratylo T. 1. opp. p. öyle
P. 143. v. 45. "Ago' /géngsaa ] Sunt verba Homeri 1 ] . A. 454. nļii

Ad fequentia Etymologi verba conf.Tzetz. ad Lycophr. 8. Hinc :: .. P . 145. v. 22. Antonanaia] Codex Paris. 346. addit: cal

Pomur, vel porius á név, apud Ariftoph. Achainn. 757. et 78 ta 'Astuna nix. Mox idem pro Temisgiw dat ' pouszáz*, HI
eft al unu . Vid . Koen. et Schaefer. ad Gregor. de Di- Ρ. 145. ν. 25. Σχητον Excursion] Codex Etymologci MS.

alectis p . 236, fq . Be. Add . Fiſcher. ad Welleri Grammat. Gr. apud l'alckengerium ad Herodot. 111.26. v. 207. habe Xem
Spec. I. p. 214 . et Xnsiax . verius , ut videtur.

P. 113.v . 53. toi Eoúsor) Forfitan Toù Empoy legendum eſt . Nicandri Alexopb: 151 ubi Schol. Xngiris de apern *

Χασιάδες νυμφαι un: 12

Quae ſequuntur, Aurina ' Aowroio, lunt Apollonii Rhod . ll. Edww, sira HormActisi Diana Xyscar dicitura Calliwacke

946. ſq Syriam et Aſſyriam inter ſe permutari, teliavur Scholia- h . iri Dian. 228. ubivid. Spanhein. schleusner. Mox Codes
jies Aefchyli Perl. 84. Eigios . avri coi Agrigor. Anox . Plu- 346. dat ' Asturudiav , et adverbium oitw omittit. Be

va eam in rem dixi in Phererydis fragmentis p. 4. 199. st. . : Ρ. 45. ν. 3ο. Καλλίμαχος

P. 143. v. 5. Kunaiusxos). Vid . Callimachi fragmu.p. chi Fragnim . p. 123.etNicandri Alexipharmin. 15. De Calios

citarißörvey] Vid. Calline

501. et 502. ANON . Mox pro zovši vous in Codice Paril. 2630. mnchi Aitiois , quod carmen, quippe obſcurum ; Theo comma:

exlat toi & Brous, Scilicet legendum eft rov Toù Svous. tario illuftraverat, vid . Meurſ.'ad' Hellad . Chreſtomath. f. 36

P. 443. v . 10. w's músw , Maitos j His idem codex 2630. ad Anon . Conf. Falckenaer. ad Callimachi Elegiarum fragmenta
dit haec : outWS na pódotos. BE . Ultima etymologia, qua ex p . 9. et 10. BE .

a privativo et nomine { vrne dicuntur 'a ougron, quali non amplius
Ort

Ρ . 145. V. 54. 'Αστυπoρi Αστυπολεϊ coniicit Axos.

Súyou, appellati fuifle , ridicula eft. mino vid . Hemſterhus. ad Hefjeh . T. l. p. 589. no. 9, !

p. 143. v , 18. orácus mad Gotarus ] Vid . Barnef. ad. Iliad .

B. 148. Notabile eſtverbum odrastaxidiey apud Arat. Prognoft. ri 11. 643. Conf. 12. 767. ANON.
: " P . 145. p. 36. "Os me" nov ) Sunt verba Homes

Codex Taurinenſis CLXV . folie

318.P. 143. v. 29. 'Ara' d'OtrusšXpokey] Sunt verba Homeri g. poft multà veciara.ex Eryınologo Magno addit: 'sila?onsal

Il . r . 219. ubi vid. Schol. Sequentia, joten Déws, Queraxovatos,

τον μετ ' απάτης βλαπτικόν, ή υβριστής. ° Conf. Scholia ad με

I. 643 .
debentur Scholiafiae ad Odysi. A. 419. anon .

P. 143. v . 38. Aurópswv) verf . 1117 .

P. 145. v . 50. O doo
' {NÉES91) Sunt verſus Hosei

P. 143. v . 45. strgotnyegérn
s] Vid . liad . ll. 298. ANON .

11. X. 328, fq . ubi vid. Scholia a Valckenaerio edita. Sequo

P. 143. v. 46. 'Astsonntus - Avtw ] Exfcripta haec ſunt e
nomen 42.001 ayis legitur in Homerico hymno in Mercur. 189

Schol. ad lliad . A. 588.

et verbum asagu you to apud Theocrit . Idyll . XVII . 9. Asok

P. 143. v . 49. Ws ó Mwüon's
Vid . Act. Apoft. P : 146. v. 12. 'AaQudedés] Conf. Schol. Theocrit,isa

VII . 20. Erneſii ad Suidac et Phavorini Glollas , ſacras p: 22.1 VI. 63. ANON..

P. 147 .

P. 141 .

1.3. ubi Scis

ANON . bird

P. 177

ANON . AXOX

fur. de Dia !

P. 1t .

* Nicande

P. 19,

AXON .

fra zunte H

*** 25 . BE .

V. E.
ASOX .

Cic .
Phoch

P. 14
ANON

Sara
Fra Home

habe schol1

tut D. 12

Sophod. Ou

P. 177
BE .

1.133. 111.

Hardie

ANON .

19. OnAsihol. a

Pa'n. p. 52

Bu
sizin !AXON .

p .
147.

PEYRON .

P.
1800

1.
Conf. R

e.b. BE

Hips.

450

ANON .

P ' Schel.er
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ADX

ANON .

putem σωστός .

. ANON .

AXOX .

ANON .

ANON .

BE.

ANON .

AXOX .

P. 146.,v. 15. Aloxúkos] Vid. Aeſchyli Fragmenta pe 650, P. 148. V. 28. orrigła xarxov] Legitur Iliad . ' T. 233. ubi

b. Anox . vid. Schol et ſaepius. ANON .

P. 146. v . 27. 'Arxw] Vid . Eurip. Oreft. 73. Sequens P. 148. v . 3.3. "Ataputos , ÖRISTos] Vid . Schol. Sophocl, Oe.

Homeri locus, Nür óáxouis daipws extat Odyll. s . 255, dip . Tyr. 341. el Heliodor. p . 342, 4 , Con '. ď srnaud Lecit :

Graec. p. 24. ANON. Vid. Ruhnken. ad Timaci Lexicon Plar.

P. 146. v . 30. á yo ] Ita ſemper ſcribit Etymologus, nunquam 2.19. h . qui e duobus Lexicis MSS. oftendit, apud Etymologum

dyű, quae eft Eufiarhii ratio ad Iliad. 1. p. 867: Nimirum legendum atstatos , et riwg'woru pro zúgworr, et ſupplendum eſſe
a you fic accipiendum eft pro rijeci. Vid . H. Steph . Thes. Gr. φόβο ante την πώρωσιν. ΒΕ .

L. Vol. I. p . 168. not . 3. edit . nov. st . P. 148. v . 37. Tý Kóxiwy, ale ivor] Odyſs. 1. 347. legitur
P. 146. v . 38. 'Asxodka etc.] Scholia in Platonem p. Kúx.wų aģ. ANON .

54. edit. Ruhnken. 'Ασχολία, και περί τα ανθρώπινα πράγματα P. 146. v. 47. Ilgisßa d'irai) legitur bic verſus lliad.

διατριβή, και τον θνητον βίον περιολκή. Σχολή γαρ, ή απόθεσις T. 91. Conf. Lycophr. 29. ibique Tzetz. Sequens vertus, Zeus

τούτων, και ανθολεή επί το νοερώτερον και καθαρώτερον. ST . με μίγας Bagein, exlat Il . B. 111. et 1. 18. in quo utroque
P. 146. v. 42. 'Aowtos] Vid . Sophocl. Aiac . 190. ibique legiiur miya ANON.

Schol. AXON. Pro σωτος και άσωτος ego σωστός και ασωστος , Ρ . 118. V. 5ο ατημέλητα] Subftantiνum ατημελία1habet Apok
Conf. Eufiath . ad Iliad . f. p . 384. ibique Politus T. il , p : lon . Rhod . Ill. 830 .

835. SCALEUSNEA . Saltem inter σεσωσται et σωτος inferendum P. 148. v. 53. "Arus] Demofthenes p . 350. A. (p. 313, 16.

edit. Reisk . ) habet "Arens. Anon .
P. 146. v . 44. 'Aswau's ] Vid. Schol. Apollon. Rhod. I. 117 . P. 148. v. 55, ó de * LPXETAI] Eft locus Iliad. r. 166.

ei deſchyl. Pers. 807. [ q. Anon . ubi vid . Schol. Conf. Aeſchyl. Sept. adv. Theb. 447. ibique

P, 146. v . 47. ó výroos] Poft haec verba Codex Paris. 2630. Schol. item Apollon. Rhod . IV. 1100. et Eurip. Alceſt. 1037.

addi : ούτω Χρύσιππος . ΒΕ. ibique Schol.
P. 146 . va 50. 'Atanasova] Vid . Iliad . 2. 400. ibique P. 148. v . 3. 'Arimálw ] Conf. Schol. Sophocl. Aiac . 1139.

Schol. Melius ex Helychio legas arahófsoya . Vid . ibi interpp . De nomine áremos vid . Scholia in Platonem a Ruhn

kenio edita p . 233. extr.

P. 146. v. 52. 'Arárawy] Vid . Sophocl. Aiac. 559. ibique P. 148. v . 12. Λάβετε xgivars] Verba extant Johann.

Schol. ANON . Ibi eſt agéçowy, ut in loco Pindari apud Plato- XVIII. 31. ANON .

nem Lib. 1. de Rep . T. II. Opp. p . 331. A. drátkorou Scho- P. 148. v . 17. 'ATitá «v] Vid . Apollon. Rhod . IV . 1739.

lia in Platonem p . 144. edit . Ruhnken, interpretantur zgibovoa, Verba paulo polt allata , Tous Mix, Durva , ſunt ex Iliad . E.

τιληνούσα , σαίνουσα . 271 , ubi viil. Schol. Apud Hefiod. Theog. 480, eft atitaidéus

P. 146. v. 55. 'Arádartos "Agni Saepe legitur apud Home- ναι . Conf. Iliad . Ω . 6ο. ατίτηλα . Schol . νήπιον όντα έκαιγεψα..

rum , ut 1. B. 627. Conf . Apollon. Rhod. ll . 40 , ANON.
P. 146. v . 1. 'Ataláren] Vid. Valckenaer. diatr. in Eurip, P. 149. v. 26. Auxóozovos ex unoMMuati] verf . 879.Sequen

po
235, B.

tia, "Atlas Šoupavoy & vizuv šXE1, ſunt Hefiodi Theogon. '517.

P. 146. v. 5. 'Arasonros, a poßos] Vid . lliad . r. 63. et Cum iis quae mox dicit Eiynologus, toù ã xar' ¿nirusiv, etc.

Sophocl. Aiac. 197. et ad utrumque locum Schol. ANON . confer Euſtathium p . 1390, 37. et Arfchyl. Promethi. 347. 19.

P. 146. v . 5. Azáguuntov] Vid. Nicandr. Alexiph. 161 .
Particulam őri poſt nomen Eifogówx omnițit Codex Pa- P. 149. 32. ’At perin, d'Trévos etc.] Vid . Valckenaer. animado

til . 316. BE. verſl. ad Ammon . p . 100. BE.

P. 147. v . 9. Auxóbgwy] verſ. 1177. P. 119. v. 40. 'Atro's, ' avatvori roü idatos] Codex Tau

P. 147. v . 14. araştirgois ÉRÉECOI ] Haec leguntur Iliad . A. rinenſis CLXV. fol. 9. 'Atmós, uvanvow toũ 98gmoto Utraque

223. ubi Schol. eodem modo quo Etymologus explicat. ANON. Jectio probabilis. Peyron.

P. 147. v . 15. atatouévou xaxa egyo ] Sunt verba Odyll r. P. 119. v . 53. dros, ó axógerT08] Ita etiam Schol. ad Iliad .

16. ubi dyw.opiciou legitur. Vid . ibi Barnef. ANON . E. 803. Verba, Kuº vs x Rodémolo, ſunt Homeri II. 1. 308.

P. 147. v. 20. dtagno's -- EXTET8iv) Vid . Schaefer. ad Gre- ubi vid . Schol.

gor. de Dialectis p . 431. br. P. 149. v . 3. e rou 'laxovergioy} Intelligi videtur Heſychius,

P. 147 , v . 22.dragnitos) Vid. d'Arnaud Lectt. Graec. p . qui de viris claris fcripfit. Vid. ad eum Meurfius p. 113. ( T.
24. Nicander Theriac. 917. habet atyapitós. Anox. VII, Opp. Meurſii p. 208. b .) ANON.

P. 147. v. 28. RÓTSOMOS) Pierfon. ad Moerid . p . 305. a . P. 149. v. 4. &# Bénous] Sic Lycophr. 140. zúfas argánroe

praeeunte H. Stephano in Thel. indice, legi inbet ngót gonos, vel stégvov. Tzetz. Béisb. ANON.
izponos. Be. Lege , ngórgonos, ut eſt apud Athenaeum lib . II . P. 119. v . 6 EoDoxans) Vid . Sophocl. Trachin. 727. et

p. 45. E. ANON . Eurip. Rheſ. 312. ibique Barnef. ANON. E Sophoclis loco le

P. 147. v . 30. "Oungos xouse] Locus eſt Odyſ . 22. 281. gendum hic eft : Tor jas Barórri ir pastov pida . et deinde ad

Conf. Phocylid . 125. ANON. dendum nomen E.Çoxas. Male enim verba cepit Sylburgius,

P. 147. v . 35. 'Araoladía ) Vid. Apollonii Rhod. IV. 1092 . dum oidɛ retinens, eľ profectum ab Etymologo putans, cum £o
Sequens Homeri verſus, Keivos oorto, legitur l... A. 409. ubi Doxdin's coniunxit, et relpici exiſtimavit ad Philoctet. 290. lq.

vid . Schol. quoś verlus Snidas quoque in h . v, retulit. schleuster .

P. 147. v . 39. 'Agroto duns Axvaiser] Vid . Ariſtoph. Frag- P. 149. y . 11. 'Arpaxtuals elc.] Vid. Schol. Theocrit. Idyll.
ment. p . 123.4 . a. De etymo nominis Tahainwgos. conf. Schol. IV. 52. ANON .

Sophocl. Oedip. Colon . 14. ANON. Ρ. 149. V. 13. 'Ατρέμας ήσο 'Indédos B.] verſ. 200.

P. 147. v . 46. vePsixoe's ] Lege ve0917ix0hs. Anon. P. 149. v. 17. 0021 'Arcadwr] Eft verlus Homeri Il. 0 .

P. 147. v . 49. 'Apéußw] Vid. Schol. Apollon. Rhod. II. 318. Cont. Schol. ad Iliad . E. 524.

1203. III. 99. Sequens Homeri locus eft 'Odyli. T. 294. 1q. P. lig. v . 21. 'Argenes Bulwv] Sunt verba Homeri Il.

E. 208. Mox allatum adverbium appexéws legiunr apud Apollon .

P. 147. v. 65. dupa o deguo? Tsxvýrytis čxor (Male fic. Rhod. Il. 142. et Theocrit. Idyll. XXV. 170.
έχυντο) - ' HÇaidro10] Sunt verba Homeri Odyil. O. P. 250. v. 27. napu' có azéxw etc.] Vid . Toup. append.

2476. fq. Omoino de notionibus adverbii atéxiws et atexrüs ad Theocrit. p. 9. BE.
vid. Schol. Ariſtoph . Plut. 109. Anon. Conf . Timuei Lexicon P. 350. v . 34. 'Argou's] De huius nominis notatione , coul.

52 ibique Ruhrtken. et quae hic idem vir doclys ad Plato in Cratylo T. 1.opp. p . 395. B.
Scholia in Platonem p. 256. a. monuit. P. 5,50. v . 39. Ta aroči ] Philemo et Ariſtarchus minor

P. 147. y . 8. naga Payirous] Codex Pariſ . 263o. a's xal f. 18. v. Irabent că áròTweis. I dem mox , poſt yzépetan, addunt:

225 13uny xad Ernsinósą. Be. Conf . Cod. Gud . anon, -oor, lleunions, Neotogídys. Deinde verbis eis os addunt : ***

P: 147. v. 11. 'AsieroDivns - dreçamoves)Locus eſt Acharo.
179. Conf. Ruhnken . ad Timaei Lexic. Plat. p . 114. ANOX . p .

ošov.

P. 250. v. 49. reáberai] Poſt hoc verbum Ariſtarchus l. l.

P. 148. v. 18. arézauvor ] Vid . Aeſchyt. Prometh . 1061. ibi- rurſus inſerit oias.

qua Schol. et verl: 190.De fequentibus, arúgay's nad täpsexi P. 1150, s. 53.,dos Tus Fi] Ariſtarchus l . I. addit ygáfaransa

Frumena osagoa, conf. Schol. Ariſtoph , Velpp: 729. A&QN0 jest Mox pro Ogasunjoms idem rectius dat Ogle's upendidys, BB.

ANOX .

ANON .

5

ANON .

ANON .

56.

4X0X .

ANON .

Mox recte
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Ρ. 15o , V. 3. τύπου Φιλαμηλείδης ] His Codex Parif. τήκοντά. ΑΠΟΝ. Ιdem Philemo: ενιαχού δε παρέλκει το άττα

263o. fubiicit : Επαφρόδιτος εν υπομνήσει εις κεφάλαιον ξ 'Οδυσ- leg. αττα) ως το χιονι που πυθου χελιδων πηνία ίττα φαίνεται :
σείας. BE. Verba Φιλομήλείδι dvagrás funt Homeri Odyll. Toupias Emendat . in Suidam Vol. 11. p; 72: legi iubetnext

P. 134. et Δ . 343. ANON. hoc elt, aurix ' sira, quando igitur. Conf. Schol. Arifiopte .

P. 150. v. 7. naga ] Ariſtarchus l. 1. bene exbibet negi, ſed
Αν. 155- ΒΕ. Mihi in priori Philemonis loco, pro εκ του πε

mox male τύπον pro τύπων. ΒΚ . φιττού, reponendum videtur, επί του αριθμού . Ιta enim Harpo

Ρ. 15ο. ν. 9. πατρωνυμικά] Philemo : μητρωνυμικά Mox cratio , Φερεκράτης μεν εν Χείρωνι έπ' αριθμου έταξεν . Paief

ante suroidas Ariſtarchus inſerit olov. Inferius idem habet : die etiam ex iplis Pherecratis et Etymologi verbis. In altero Phi .

του εγράφετ' άν. Paulo poft dat μητρωνυμικόν pro πατρωνυ lemonis loco pτο χιονι που refcribendum eft Χιωνίδου. de gι ο

μικών, item Τυνδάρεω et Τινδάρου (lege Τυνδάρου) pro Τυνδάρεως veteris Comoediae poeta vid . Fabric. Bibliouli. Graec. Vol. ll .

et Τυνδάρους. ΒΕ. p . 428. edit . Harles. Sed Toupius I. l. verba nufou' – Pale

P. 150. v. 19. negotidsmer] In Codice Gud. legitur magatt fcripuis, cun viderem omniaefle incerta, fatius duxi apponereTai Arifiophani vindicat. Conf. etiam Sylburg. Aliquamdiu his

θεμεν.. ANON .

Ρ. 15ο. ν. 27. του νόμου ή χιτώνοs) Codex Gud. habet : verba Philemonis, ut a Burneio P. 16. edita funt : "Αττα: άτινα .
του νόμος ή χιτών. ANON. Conf. Baft. ad Gregor. de Diale- σημαίνει ενίοτε και όσα, ως παρ' Αντιφωντι . έτι δε και το τινα

« lis p. 782. (immo 784.) fq . ΒΕ . και ποια τινα σημαίνει, ας παρα Δημοσθέτει. ενιαχού δε παρέλκει

Ρ . 15. ν. 42. 'Εν παλάμης Φορέoυσι] Sunt verba Homeri το άττα, ως το. Χιονίππου πυθου χελιδων πηνικο αττα φαίνεται
1. Α. 238. Verba έν βάσσησι, Η . Λ. 87. Oιτε θεαίς บนหงที่ ψιλούμενον δε, τινα σημαίνει . το γας δασυνόμενον , άτινα, ως πα

ναι, Ody Γ. Ε. 119. ubi ευνάζεσθαι editur ; λιμέσι τε και ακταις, φα Δημο θένει εν τω παραπρεσβείας : ο δε πρεσβεύων Αισχίνης oύ
Iliad. M. 281 . τος ελθών πως μέν και άττα ποτε διηλέχθη . ενίοτε δε και του

Ρ. 151. ν . 7. ' Ατρία ] Vid. Steph. Byzant . in h. ν. et Ju- περιττού προστίθεται, ως εν τω Χείρωνι Φερεκράτους τοίς δέκα
ftin. ΧΧ. 1. ANON . ταλαντοις άλλα προστιθείς έφη αττα πεντήκοντα . ενταύθα γαρ

Ρ. 151. V. 1 , "Ατρυτος ] Vid . Valckenaer. Εpift . ad M. ουδέν το άττα σημαίνει. Ει Scholia in Platonem a Ruhnkenio

Roeverum p. 37, 3. et ad Theocrit. Adoniaz . p . 212. B. edita p . 35. Αττα · τούτο ψιλούμενον μεν, τινα σημαίνει, δασυ

Conf. Schol. ad iliad. Β. 157. e quo Etymologus defcri- νόμενο δε , άτινα ως Δημοσθένης δηλοί εν τω της πας πρεσβεί
.pfit, quae de notione nominum atpuros et 'Argiruvm dixit. α , ο δε πρεσβεύων Αισχίνης ούτος ελθών, πως μεν και τα πο

P. 151. v . 14. Arguta ] Vid. Schol. Sophocl.Aiac. 791. ANON . τε διελέχθη ενίοτε δε εκ του περιττού προστίθεται ως έν τα

Ρ. 151. ν. 18 Ατρυτώνη] Vid. liad. Β. 157. et alibi . ANON. Χείρωνι Φερεκράτης " τοϊς δέκα τα αντοις άλλα προστιθείς , έφη
ν . 15ι , ν . 21. παρα

ατρυγίτοιο ) Sunt.verba Homeri . αττα πεντήκοντα . ουδέν γαρ τημαίνει ενταύθα το 'Αττα. 'Αρι

A. 316. ubi vid . Schol. Conf. l'alckenaer. ad Eurip. Phoenill. στοφάνης Νεφέλαις" (ν. 63ο.) "Όστις σκαλαθυρμάτι τα

.p . 81. a . et Cleric. ad Hefiod Theogon. 131. In Anthologia p . μανθάνων. 'Ερατοσθένης δε χρονικώς αυτό φκσι παραλαμβάνεσθαι

142, 5. (Analectorum Brunckii Vol . 11. p. 177. epigr. ΧΧΧ.) Ιegitur Πύθου κελιδων, κάπο3' άττα φαίνεται, και ταλιν: “ Όπηνίκα ύττ '
årpenda, ubi vid . Schol. ylburgius, ambiguim eſt Juris op Zoi'uevo, xoncūre . Ex bis igitur tocis videtur apud Eur

Wones, inquit, ad praecedentiane an ad” equentia pertineat. mologum legendum: Φερεκράτης δε εν Χείρω. 1, Ψείς επ' αρ.3
Quid fibi velit vir 'docuiflimus , parum intelligo. Procul dubio μου (vel και του περιττού): τοις δέκα ταλαντοις α λα προστεθείς

enim ώσπερ pertines ad Tequentia, ώσπες, " Ονου κήλωνοςοτρυγη- εφη άττα πεντήκοντα. Ο Κωμικός δε χρονικής αυτο παγαλυμ

φάγου . et aeque ad fequentia pertinet ως: ως παρά 'Αρχιλόχο. βάνει: Πύθου χελιδων πηνία άττα Φ ίνεται. Λέγει, οπότε κε

Pro ως MS . Dorvillianus, lefte Gaisfordio ad Fragmenta Archi- λιδων φαίνεται. Sed illud Philemonis χιονι που , vel Χιο. ίππου,
recte me mutaſſe puto in Xowvidov . Hic enim eft ille ipfe, qui

lochi p. 320. (Poet. minor. Graec.) habet Bet Grammatici
ο Κωμικό ab Ειymologo vocatur.

verba, inquit Gaisfordius, ut nunc leguntur, aperte inendola ſunt. Ρ . 152. ν. 48. “Ομηρος γεραιέ] Locus eft 11. 1. 6ο3. ubi

Archilochi verſuin, relato auctoris nomine, fic laudat Euſtathius vid . Barnef. ANON.
1liad. Ο. 10o3 = 10οι , 59. αδηφάγου κήλωνος ότρυγοφάγου . Ρ . 152. ν . 55. 'Ατταγάς 'Αττικών] Confentit Phrynichus

Photius : 'Οτρυγητίγον : κριθοφύγον . 'Αρχιλοχος, κατα πλεο : p. 44. ' Arrayās fcribitur etiam in Zonarae Lexico p . 350 , apud

νασμών του ο. τρύγη γας ο Δημητριακός καρπός. Nefcioan ex Heſychium in v . 'ATTaguris, Ariftoph. Velpp. 257. Avv. 250 ,
eodem carmine Euſtathius Odyll. o. p . 1597, 28 = 298. 762. et accuſativus pluralis úrtajās, in driſioph . Acharnn .
Κήλων μεν πεποίηται απο των εχευτών όνων . 'Αρχίλοχος ωστ' 875. Sed nominativum ó 'Arrayas ex eiusdem lleżagyois affert

όνου Πριηνέως κήλωνος έπλημυρον “ Etymologus, ut videtur, Ar Athenaeus lib. IX. p . 387. F. et oi atráyar e Socrate idem po
chilochi locum, ubi mentio όνου κήλωνος facta eft, cum altero 388. A. Clemens Ålerandrintis p . 16+, 12. in feminino dixit

eiusdem poetae Ioco, αδηφάγου κήλωνος ότρυγηφάγου, confundit. attaya's Aiyuttias . Vid . Schol Ariftoph. l . I. et Menag, ad
Conf. quae paulo polt Bekkerus annotavit. Diog. Laert. p . 441..19. et Pkrynichi interpretes . ANON. La .

Ρ . 151. ν. 27. ως παρά 'Αρχιλόχω ) Ηaec (Codex Parif. 263ο. cunam poſt 'Artixwm. quomodo explendam putaverit Sylburgins,

ponit ν. 25. ut verba όνον κήλωνος ότρυγηφάγου Γint Αrchilo- cognosci poteft ex eius ad h. 1. nota. Eius tamen ralio mihi

chi. BE . non probatur. Puto enim excidille verba , quibus Etymologus

Ρ . 152. ν . 32. Αττα] Vid . Schol . ad Iliad . Ζ . 518. item ſignificaverit, quomodo in lingua communi appellata fuerit ilia

Iliad . 1. 6o3. ibique Barneſ: et Odyſ. n . 31 , e cuius loci Scho- avis. Quilius autem verbis ulus Lt, non pro certo dixerim . Sui

liis Etymologus omnia fua deſcripfit. ANON . das dicit : τουτον τον ανταγαν η συνήθεια ταγηνάριον καλεί.

Ρ . 152. ν. 36. "Ασσα τε - σφίσι] Sunt verba Homeri 10 . Phrynichus: Ατταγήν και τούτο παρανενόμηται τόνω και 94

κ. 208. σει. κρη γαρ ατταγάς λέγειν ώςπες αλλάς. Αthenaetis lib. 1X .

Ρ. 152. V. 37. από του τα Δωρικού] Conf. Koen. ad Gre- p. 588. Β. λεκτέον δε και αττάγαι, και συχη αττυγήνες. Schol.

gor. de Dialectis p . 212. edit. Schaefer, be. Αriftoph. Vefp. 257. o irταγας ον ημείς φαμέν ατταγήνα .

P. 152. v. 39. didi dúo qe téréra, 'AqTexws] Sic árta eft quae ipfa verba in Lexicon ſuum intulit Phovorinus. Atque

apud Ariftoph. Velpp. 55. et Demojih. p . 644, 4. Quod Ety: hanc formaam,
attagen in masculino , Tervavit Horatiua

mologus άττα ait ψιλούσθαι, ubί τινα fignificet, fed δασύνεσθαι Epod. II . 54. licut acuſativum Ortayava e Phoenicide comico

mbi idem fit quod arra, de eo non omnino coplentiunt Hellas artulit Athenaeus lib. XIV . p. 652. E. Feminina forma, aute

dius Chreſtomath. p. 10. fq. oro só áttu enol foroistyooi gena, utuntur alii fcriptores Latini, ut Martialis V. 37 et Gel

δέ άλλοι ακριβέστερον εις τα σημαινόμενα διαιρούντες, οικειότερον
lius 11. 16 . Si cui' tamen baec fententia improbatur, utatur

και περί των πνευμάτων διε λοντο . Ei Tzetzes ad Lycophr. 8. is ad explendarn lacunam verbis Grammatici in Sivaywy ? 11

ασσα και άττα, αντί του τινα , δυο « έση λόγου , δασύνται άττα wv Xperirea , nuper a Bekkero in Anecdotis Graecis edita, Vol.

θε, αντί του τινα, λέγουσιν ότι ψιλούται . εμοί δε και τούτο δισύ- 1. p. 461, 24. και αι πλάγιοι Σταγών και αττάγας πληθυντικώς.

νειν δοκεί το δε ττα , αντί του το φεις , λέγω ψ . ουσθαι . Sed Deinde ponenda eft nova Globa : Αττιρυγος , παρά το ιταγα γός

Ortu pro isova (cribitur, praeter Devuulihenem , apud Ariſioph . ros sivas (quibus tamen verbis quid faciam neleio ) » {ndre uge

Lyfiti . 5ο8 . των από την Φλογος - τίθεται ότι η έξις επί των ελαχίστων .

Ρ . 152. V. 4-4 Φερεκράτης δε έιχειρών πεντήκοντα ] Phile- ladijezlos ete. Lexicographus apud Bekkerium ! l. p . 461, 25.

mo : ενιοτε δε και το περιττού ποστ ?εται ως έ , το Χειμωνι Φε male fcribit 'Ατταρατοι, nifi eft , librariorum vitium. Vid. in

δεκάτου , τοις δεκαν- 15 άλλα προστιθείς εψη -α κεντή terpr . Pollu is vii 23. p . 702. not. 98. st.

movt . B6. Ex Harpocrncione in v . írta p . 85 legendum eft : Ρ . 152 - ν. 3. Καλλίμαχος ) Lorus cft Eigr. ΧLΙΧ . 9.
τοι » δικα ταλαντοις άλλα προθης (vel potius προσθής) άττα πεν- ubi ex emendatione virorum doctorum legendum eft quo ocor

ST.

310
2 .

BARKER .

ΑΝΟΝ .

ANOX .



773 774AD MAG
N

V M.ETY
MOL

OGI
CON

KUL
1

ANON. AXOX .

LIV . 7 .

ANON .

útrágosyov do dedoisájdes vet dedoíxoues. ad quem modum etiam P. 151. v. 12. Auris ev xögrw ] Sunt verba Homeri II . na
apud Etymologum reponi debet . 773 , ubi vid. 'Schot.' et 'Barnef. ' Ex illo Scholinjia mox pro

P. 152. v. 9. obra xatn3A6w] Sunt verba Nicandri oi roxor legenduin eſt oi.qvóz - 10... ANON .

Alexiph 193. et 194. ut verba buxing ÄEVOSEL, quibus Etymo- P. 154. 5.19. Avals nouis ens Buiwrías). Vid . Schol. ad

logus explicandi caula interpofuit reliqua: ost] roữ xai xa Hiad. B. 303.Schol. Eurip, Oreſt. 657. Apollon. Rhod. IV ,

Conf. Apollon . Rhod. I. 465. et Schol, Theocrit. Idyll. l. 56 . 1779. ibique Schol. Conf. Barnefi ad ' Eurip, Ipbig. Aule 1.7 .

P. 152. v. 13. tv Quşoaxois] Nusquam ibi exta:. Sed arkisi P. 154. V. 22. 'Eyvus AsyTo] Eft verſus Homeri ll . l.

legitur in Nicandri Alexipharmm . 193. Idem error commiffus
232. ANON .

efl infra p . 299, 40. Etiam apud Rhinnum Carm . 1 , v . 5. in P. 154. v. 27. Auto's, orátor) Conf. Tzetz. ad Lycophr.

Brunckii Analectt. Vol. I. p . 479. legitur arises.
ΑΝΟΝ . 40. Anon. Vid . Baft. ad Gregor. de Dialectis p . 807. edit,

P: 152. Ý 15, 'Aregoneros Tagaotámevoi) Vid . Iliad . 2. 38. Scharfer, Bb.
ibique Schol . et alibi. Apollonii Rhod. ir. 1025. Sophocl. Electr. p . 154. v. 32. 3 inbjunxos] Sylburgio, neid mixos corrigen

349. et Schol, Apollon . Rhod. IV, 1317. AXON . ti, allentitur Baftius 1. 1. pag . 798. Be.

Ρ. 152. V. 17. 'Ατυχεϊν, αντί του αποτε χεϊν Πλάτων λαμ- P. 154. v. 37. Hilicam &voj šshmq ] Haec leguntur Pfalm .

Buiver) Vid. Ruhnken. ad Timaei Lexic. Plat. p . 55. Be .

P. 152. V. 24. Incédos 2. ) verl. 468. Cont. Apollon . Rhod. P. 154. v. 40. 'Hdi xal atacou aurgor ] Sunt verba Apol

- 1. 1286. et Schol. Theocrit. Idyll. 1. 56 . lon . Rhod. ll. 910. Conf. Miſcell , Obſervatt. Vol . II. p . 120. et
P. 152. v. 25. 8700xAns] Locus eſt Antig. 319. Conf. v. Homer. hvmn. in Mercur. 106. ANON .

17. et Aiac . 383. ibique Schol. kul. P. 154. v. 42. Ajos, ó sugós] Vid. Iliad. M. 860. ibique
P. r52 . v. 30. ava qadar tagiumaa ) Sunt verba Homeri Schol. et II . V. 327. ANOX .

Odyſf. E. 2.40 . ubi vid . Schol. Anon . P. 155. v. 50.oxu yas to wñue ] Vid. Schol. Nicandra

P. 153. v . 35. ' Incadas y.) verſ. 458. ubi vid. Schol. Conf. Alexiph, 109. p . 48. AXON.

Lycophr. 147. Anon . Ρ . 155. V. 1. Αύριον παρα το αυώ Αιολικών, και σημαίνει την

P. 153. v. 69. Aïda TT1 Czovésis] Sunt verba Homeri Il . nulgar] Auctor libelli negd BasBuşormou, qui Ammonio adiectus
Z. 195. Verba 'Ezaúde , usi xeüde rów, extant Il. A. 363. Kul. eft, p. 196. βαρβαρίζουσιν οι λέγοντας αύριον δασέως• δεί γας

P. 153. v. 43. Ave ετέρωθεν] Ηoc hemiftichium extat αύριον, ψιλως επείπες είρηται παρά την αύραν. Vid. ibi Fal
Hliad. T. 51 , KUL . ckenaer. BE . Infra p . 258, 39. psix acar AiAxüs Friv inégav

P. 153. v. 44. Avégleav] Legitur Iliad. A. 459. Infinitivum etc. ANON .

ausgúsa, habet Paulus Silentiarius in Miſcellan. Lipl. Nov. Vol. P. 155. v. 8. Tavoia haldaxiw ] Heſychius T. II. p. 1353.

IX.p. 662, 1, et participium ' auszuar Agathias, ibid. p . 687, raugijos patalpy. Vid.ibi Alberti noi. 15. qui exEtymologo
. 5. Anon. Aelius Herodianus in Schematiſmis Homericis : , aví legi iubet taigroy vel tuúoróv Verba Typoiny odor leguntur Od.

φυσαν άνω είλκυσαν. και επί των ιερείων, και επί του τόξου, και r : 316. ubi vid. Barnef. ANON,

j¢' (leg. { 0 ") orovoù;. w . P. 155. v . 15. Ausoves ] Vid. Euſtath. ad Dionyf. Perieget.

Ρ . 155. V. 57. κατα τροπήν του και εις α, αυθάδης] Cum 77. et Tizetz. ad Lycophr. 44. ANON.
Sylburgio legendum puto : κατά συγκοπής του και, και τροπήν P. 155. v. 20. Avorarías de Luxe nagmidas] Sunt verba

you is 5, avgadus , KUL. Conf. Duport . ad Theophraſti Apollon. Rhod. III. 831. unde itinge legendum eft, quanquama

Charactt. p . 439. Anon. IV. 16.4 . Štmxe reperitur . Practerea avorareos apud Apollonium

P. 153. v . 2. Aufévrns] Vid . Apollon. Rhod . I. 754. ibi . eſt I. 1175. II. 200. IV . 1338. ad quos locos vid . Schol. Conf.

que Schol. et IV , 480. ANON: Miſcellan. Oblervalt. Vol. IV . p . 146, Sed quantos habet Ni

P. 153. v . ga avrežousios etc.] Ila fere audéven's eft apud cander Theriac. 24. 31. et aüstadios Homerus Odyll. T, 327.

Eurip. Suppl. 442. ANON . ubi Schol. a Xwv; ANON

P. 153. v. 10. Audyssoar] Vid. Odyff. E. 334, ibique Schol. P. 155. v. 27. aurum' ) An ajan legendum ? ANON,

et Barnef. Ex hoc loco patet, pro ravnogfav legendum elle P. 155. v. 29. 'Attei návras agistous] Sunt verba Homer!

Λευκοθέαν . De Circe codem epitheto ornata loci ſunt Odyſl. B. n . 258. ANON .

K. 136. ubi vid. Schol. et A. 8. ' Conf. Nicander Alexipharm .. . P. 155. v. 34 , düci *xe ] Homeri rurſus ſunt, Il , B. 153.

560. ANON . ubi ixe legitur, et pluribus locis. Verba uństwças würas legun.

P. 153. v. 16. A39. Hévery And Tómov) Corrigendum vide- tur Iliad . N. 93. alibique. Conf. Apollon . Rhod. iv. 874 .IV
tur auga mírus et.{HY Torou, e Scholiafta ad liad. A. 492. cui ÀNON .

Etymologus lua debet. Sequentia Homeri yerba, Auroù oi P. 155. v.41. Yoshdws] Hanc ſcripturam improbat, et vwowo

Tagebetal, extant Iliad . 0.392. unde b . l . pro Moiga leganduin dws potius fcribendum effe ait, omnino vero bac voce Etymolo
eft onuc, ſed verba Avroù x m anóxoito, N. 0. 207. ANON. gica Pariſienſia MSS. carere dicit Baftius Appeud. ad Epift . crit.

P. 155. v . 24. To di αύεις, σημαίνει το πάλιν, και μετα p . 6.

TajTx] Sic Tzetzes ad Lycophr. 271. augis • ris touriów . Covf. P. 155. V. 43. Airis : X90 -l] Sunt verba Homeri Il. E.

Callimachi Fragm . 286. ANON. 438. ANON.

P. 153. v. 26. auz.] Vid. Scharfer ad Gregor. de Dialectis P. 156. v. 1. Airmy] Vid . Iliad . 1. 605. ibique Schol. et

p . 551, fq .Be. Atticam effe hanc formam coiligas ex bis Hel- alibi, Apollon. Rhod. n . 87. dütméva . IV. 929. dürresiv. Conf.

Paddii Chreftomath. p . 24. το μεν αύτις, Ιωνικόν • το δε αυτές Nicand. Theriac. 24;

dege αυτ.), 'Αττικόν. ωσαύτως δε και το μέχρι και άχρι, χωρίς P. 156. v. 3. Autixa ó – ogóvasa] Eft locus Homeri II.

μέν του σ , 'Αττικόν» μετά δε του σ , Ιωνικόν. T. 141. ANON.

P. 153. v. 33. Ajiaxou , áßsomor] Vid . Wiad . N. 41. ibique P. 156. v . 8. ' couráxi] Extat apud Pindarum Pyth. IV. 49.
Schol.

alibique. Sed ſequentia Pindari verba Tourúxo rezanévn, funt
P. 154. v . 45. avrixa avdyoubou ] Sunt verba Homeri e carmine quodam deperdito . ANON .

Odyſ . x. 17. in quo loco Athenaeus lib . V. 189. C. auror in- P. 156. v. 16. Ajrag {med xosum gew ] Sunt verba Homeri Il.

Terpretatur τον κρουνών του αίματος . Sequentia, Αυλοίσι διδυμός- Γ. 1. ANON.

er nu gorgey saida la muey, ex Odyſf. T. 227. ila ſant ſcribenda: P. 156. v. 21. ris To ä QUYEOTMOY ) Pro bis Etymol . Pariſ. et

Avoisin dedimo.de nagorde d? oxidanov xo' (Vid . Toup .Emen. Sorbon. Mss . recte dant fx tou a OUVESTMC Vid. Baft. ad

dau , in Suid. T. II. p. 42. BE .) Verba , ' Avawi augiy you a' Gregor. de Dialectis p. 244. edit. Schaeſer. De.
dronnin, extant II . K. 13. ANON. P. 166. v. 29. Katrinaxos ] Hymn. in Dian . 143. ubi vid.

Ρ. 154. ν. 51. αυλωνας, τα μεταξύ των φαράγγων στενα Interpp. Caeterum paulo ante, pro ošúveral, 3 Bagúvetai, in

etc.] Conf. Aeſchyl. Prometh . 73o . ibique Schol. Axon, Cod . " Gud . legitur ošúveral de Tó autog, ñ Bugúr. Mox pro B2

Ρ. 154. ν. 56. Αυλοίσι διδύμοισι] Vid . ad ν. 45. et Schol. φύνουσι idem habet βαρυτόνως, et poftea pro ουδείς συμπλέκεται

ad Odyſf. T. 227. σύνδεσμος ή περισπωμένη και βαρείς πάντες δε οξύνονται, idem ex
hibet ουδείς .συμπλεκτικός σύνδεσμος ή περισπάται ή βαρύνεται,

l'. 151, v . 1. Anw.us 7gQídera ] Legitur Iliad . E. 382 . Agartas de oxedov očuvavta6. Atque fic ' etiam Schol. ad Iliad. r.
ubi vid . Schol. ANON .

P. 154. v . g. Kaulwia ] Vid. Duker. ad Thucyd. VII . 25. P. 156. y 34. AŰTws) Conf. Schol. Sophocl. Aiac. 1181).

p . 469, 50. AXON Sequens verlus 528 8 " atrws šduve, extat Kiad . r. 353. Verba

.

BB .

.

ANON.

ANON.
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ANOX .

.

ANON .

1. AVON .
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SCHLEUSSER .

0. 99.

ANON .

ANON .

ANON .

εχοντα ,
ANON .

ANON.

ANON .

>

AXON .

ANON .

AXON .

A -ws Mix Qard Paylusy deſumta videntur ex Odym. 11. 143. ubi ſu deinceps fequente, "Estege - Quws, vid. Wolfii fragmentaMły " ,.
legitur φασί, φιγέμεν και τιέμεν αύτως. Verba Auras devo- illuſtrium feminar . p . 51 sq . Anox .

Mervov, ſúnı Wind, A. 133. fq. et Airws, – {godpivojev, Il . B. 312 , P. 158. v . 51. arapészivoa šx590 ) Distingue et fcribe : isa

in quo utroque loco multi ediderunt airws. Anox . péshovoz 29 d . los cli, inimica . Deinde in verbis Euripidis
P. 136. v . 57. Tudrions inicion Homeri verſus eſt Ilo po vūv fcribendum eit wahr .

Verba Srit'.airou ésuxúce extant liad . 2. 8o. P. 158. v . 56. 'Apéustry] Legitur Iliad . N. 160. alibique

Verba avro's revesa.v . II. A. 4. Verba, ti dé me uri doirasiv -

f'Aww2., Iliad. A. 137. ubi Jawor recte editur. P. 158.v. 57. 'AQ quaprosnys) Vid. Iliad . r. 215. ibique
P. 157. v. 11. auróuutos} Vid . lliad . E. 749. ANON. Schol.

P. 157 v . 12. uno Toù master'w To show) Vid. Tzetz. ad P. 158. v. 1. Kuvény ánopov] Sunt verba Iliad . K. 258 .

Lycophr. 187. et van Goens ad Porphyr. de antro Nympha- ubi vid. Schol. Anon .
rum p. 120. Anox. Conf. l'alckenaer. ad Ammon. p . 91. BB. P. 158. v. 5. AQara ] Conf. Suid, in v. Naxris. AnoN .

1. 157.v . 16. Auróyvorl , Occurrit haec vox apud Apol
P. 153. v. 10. 'Apavisar] Vid . Locella ad Xenophort.

lon . Rhod. 111. 23 :. et 1281. ad quem priorem locum videatur Ephef. p. 191. Be.

Scholiaſtes, unde Nolter fere ſua omnia' delcriplit, exceptis illis, Þ . 158. v. 15. Qxper] Vid. paulo poft ad v . 24.
το τον γύην προσπεταγότα "χον, φuae haulite videtur ex Schol. P. 158. v . 17. apas . tuw ] Suntverba Homeri Il. X.270,

ad Homer. ll . K. 353. ubi male ut recte vidit Barne- ápas ? Xripes sive iv , 11. N. 814.

fius, qui bene quoque ad Odyll, T. 32. pro vilor legit yunya P. 159. v . 19. 'Ns pag innor's] Efi verlus Homeri

led pellime veriit dentale. Vid. Graev. Lectt. Heliod. p. 43. Il . K. 537. unde legendum eſt ' 128", huc. Verba, qus - -

fq. Caeterum yums . fignificat etiam person ons.
Vid . infra in Sex, extant Odyſf. H. 270.

vins p. 220, 21. ubi quae ex Hefiodo afferuntur, aşirou od rumus P. 159. V. 22. Two abáztegor], Sunt verba lliad. y .

hanſia videntur ex "Egyoos, eins v. 436. ubi in editissa omittitur, 311 .
in manufcriptis autein quibusdam te reperiri fcribit Graevius in P. 159. v . 21. oi 'Ale Fardpeis a'papel etc. ) Videtur ips.

Lecit. Heliod. ad lorum memoratum . Praeterea Schol. Apolloni psix' legendum . Vid . quae monui in libro de Dialecto Maced .

1. I. notat etua diri, is ó üvis sveidimai , pro quo noſter si et Alexandrina p . 70. st.

uvis, hic et fupra in aposw p . 131, 45. ut quoque alii plures : ſcri- P. 159. v. 27. ' A Qupra re Arinvróx7 ] Leguntur haec II

bentibus etiam quibusdam övrós. " Haec vir doctus in Miſcellan . ad . 1. 83. Sed apud Pindarum nominativus 'Apuños non re

Oblervart. Vol. IV . p . 117. ANON. peritur, neque apud Apollonium Rhod. qui tantum l . 151. ha

Ρ . 157. V. 27, του δε ζυγού τα τιθέμενα μίσσαβα καλου- bet ’Apagntiado, fed . I. 485. et III. 556 A Dugios. ANON .

Prv) Totum hunc locum interpretatur Schefferus de re vehicul. P. 159. v . 36. 'ADáy . ??s] Hefychius habet Pizwros Conf.

1. 11. p . 117 ; 19. st Toup. Emendati. in Heli chium T. M. Emendationum in Sai

P. 157. v. 55.Aironasiyuntos] Conf. Schol. ad Iliad . 1.238 . dain p . 199. Anon .

P. 159. v . 39. dia págous Pasi mal Qazoos] In Codice P2

P. 157. v. 36. 'Osusselas .) verl. 419. ad quern vid . Schol. ril. 2630. legitur: dia Dugoous Gaulv xai Cágos. In fine idem

addit: er usouvansa jämisar Kadrinoxov . be. Conf. Toup. Emea
P. 157. v . 58. - Fotoxins ] Locus eſi Antig. 888. dait. in Suid. Vol. II. p. 209. ſq. p . 256. et p . 512 . Pro dis

Inde etiam h . I. caro oro levendum . @epov ., quod etiam Zonaras in Lexico p. 353. habet, ubi tamen

Ρ . 157. V. 10. Αυτόχθονοι -- αυτοκτίσται] Sic Eurip . Ion. duo Codil. dant daágoous, quod Schneidero in v Dápsos placu.i.

539. autozsoras 'Agrias. Schaeferus ad Gregor. de Dialectis p: 513, corrigi di Ido : S .
P. 157. v. 43. Aurayntos) Vid. H. Sieph . Theſ. Gr. Ling. SCHLEUSNER. Conf . intra p . 714 , 25. et Toup. append. ad Theo

vel I. p. 119, nor.'1 . edit . Lond. sti
crit . p . 41 .

P. 157. v . 16. Autütara] Lege vel Acróraya, vel Aitórux- 1. 159.v . 42. 'ÀÇauşos , ashevi's] Vid. Iliad. H. 235, ibi
Vid. interpin . Hchchii T. .1. p . 630. not. 14. SCHLEUSNER que Schol. et Apollona Rhod, ill . 14+. ANON.

P. 157. v . 9 Aixar] veil 745. ad quem locum vid . P. 159. v . 51. Καλλιμάχω - "Hazou Pazów se] Vid .

Tzetzes, e quo, quae apud Etymologom leguntur, et exfcripta Callimach. Fragmm. p . 510. ibique interpp ;

funt es einendari debent. Nam pro ouderw legendum eft oude aur, P. 159. v . 55. 'Apéroery] Apud Apollon. Rhod. IV. 27.

et pro waveus reponendum a's fulle Apud Athenaeum lib, eft adástwy.

XIV. p . 621. F. ai'roxá;3d2101 dicuntur, qui alias Ox120Dripo.. P 159. v . 10. ötav hiva] neinpe Homerus. Nam sienu

vel piirnes, vel oporal vel dengacoral, ' vel gehorcaí . {xzozw . leguur Od. 2. 265. el verlus fequens, Tomas - šusov, Iliad.
P. 137. v . 56. Aurorumu av avta ¥* ] Vid . dll.

Ô. 197. inique schol. Confi Apollon. "Riod . I. 1019. et in. P. 259. v . 11. ,'ÁCan's – 626x2.ngos] Deſcripta haec luatολόκληρος ]

1100. in quo utroque loco male ad -ovozd editur . Nox ? e Schol Antholog. p. 631. ANON :
P. 157. v . 3. umridust ut VIII. 62. et faepius. Vid . Pin P. 159. v . 17. 'À 2 :0Topánus 'Intrusi] verſ. 524 .

erfon . ad Joeriil. p . 48. b . qui idem e Suida oftendit, Etymo- P. 139 v. 22. 'ACAB nedív] Vid . Arifioph . l. I. ilique

lovi verba leviter transpovenda elle. Dicit enim Suidas, apud Schol. ANON.

Theopompmαυτοβεί pofitum efle αντι του κατά κράτος . ΑNON. P. 159. v. 24. érsé je apteché pe dószes) Sunt verba Alo

vid. Bpkleri Anecdott. Graec. Vol. I. p . 211. extr . meri Il. A. 299 ANON.

P. 157. v . 9. ris rongor p . 397, 16 . P. 160. V. 32. 'H ¢¢6.05] Huius cognominis aliam quam Ety
1. 157. V 10. Migos doup ]. Sunt verlia Homeri 11. IL.

mologus rationem attulit Pauſanias l . ++ p . 108. extr. Anon .

3 : 9 . Qi'Tooledov praeter Apollon . Rhod . I. 35. legitur i H. P. 100. v . 41. ó Drinevas oux aniver] Ex lliad. O. 106 .

275. et avrosxedimu M. 192. ad quos omnes locos conf. Schol. legerilum eſt antyde. Interpretamentuin, urri - atesómna

petitum eft e Schol. ad eum locu.v. Axox .

P. 153. v. 13. Auzuis, ngapúrus ) Conf. Ariftoph . Plut. P. iCo. v. 16. - NEOVXSMW zou w Litcram ü non inbittinen

810. et Nubb. 1118. et ad utrumque locum Schol. Anon . elle, real sicariam, oliendit “ Fiſcherus de vitiis Luxcor. I I.

P. 138. v. 35. smuainea di 7 logaga ] Cod. Guil, onuaiver die p. 616 , fq. et Animadverfi. ad Welleri Grammat. Graec. Spea

έξ • το λιμπω. nalus - xaiw хад : ф. I. p . 10 ;. $T.

Verba Aus d''Ayns eripitwy lumut Homeri II . T. 51. Nicandri P. ito. m. 6 ,'Ns siswa, v x£ps) 196 ) Supi verba Homeri

locus " H xii - vizt, eli Theriac. 263, Asos.
11. A. 416 . Sed verba, ididour uit gasituata, lunt Johanıris

P. 258 : v. ág . x winipav] Codex Gudianas. haec omittit,
Evangel. XIX. 3. Anox .

P. 16o, v 21. O's' osa dize ] Eft verlus Honeri Lind.

et ovav pro aier exlabel. Anon .
1. 404 , ubi vid . Schol. Anon. Aelins Herodianus in Schetdal sa

pi58. v. 44. Aťus, o sia's, Fouristi , *H34 ] Etymologica
Paril . ei Sozbon. tonge melius: Auws, mas, autéSTI sus amoenis adiera $ tüv Bedwyd¢ ámesofhow u baznę wsi o futego

mis Homeriris: news, ésitten 4551 A - 0Avus. xai oi tina

pu. Vid . Bill . ad Gregor. de Dialectis p . 612. Bk. In Codice

oi d ?, saj óvoù notiv TISTO Ö soal urce's 26.
Gid.laltem pjese ng extat pro 'Hon, er mox Aioasiai pro Aiolois. P. 160. v . 31. Oud bye apíšeo] El verlus Homeri Il . A.

Exam Bafiius ! . I. et p . 793. edit. Schaefer. Aipasūs, 97. ANON .

reponendungf oliendit. P. 162. v . 34. ADX192) Afferre iuvat sell Herodiani in

P. 158. v . 16. piyyorai) Cod . Gud. 96775ra .. De ver- Schemauispus Homericis verba: 'Donnaro mesou justotus love

ANON .

ANON .

AXON .

AXON.

B. 12 ) . ANON .

et BE

ANO..

ودنهد الهب
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ANON .

ANON .

ny

AXON .

et BE . a . BE

.Conf.

BE..

!

xo's horairiós inw ex ixaiw Inw invnumai d'Orxona, o S' P. 162. v. 29. 'AMD? *Apsw 'AQ antirus) Verſus elt Oilyli.

doveros inov, o usoos ikóunv, xal to 070T antixis tsv JO1xwuan, 0. 207.... Verba' xo) Extractoure's Exou leguntur Odill. X.

dur a Pixnza .. rita Utostog 'Iwroxğ ToŮ 7, Dinnas, a's múde- 414. ſq . Conf. Eurip. Iphig. Aul. 1264.

36, ad Brau, deíšna .. w. P. 163.v. 31. ''AuDorigine de Qualis idón » ]Sunt verba Homeri
P. 161. v. 42. " Aplasta wgyuwuívous ] Eft verſus Ly- liad . 5. 208.

cophr. 26. ubi vid . Tzere. Conf . Apollon. Rhod. III . 543. et P. 162. v. 37. Hixsov xal] Lacuna quae fequitur, videtur ex.

1. 1089. cum Schol. it.'Iliad . () . 727. ibiqne Schol. Anon . pleri poſle nomine verdis . id quod . iam Sylburgilis fuafit ob

P. 161: : ,46 doa pigsa de Tür xoşúp3ww] Einsmodi locus verba Chryſippi apud Athenaeum lib. VII. p. 283. D. Tris a fear
eſt Apollon. Rhod. 1 !. 601 . Tu !' 'Aduvais, did med gan dabin Fray unayopatun xal 77W X60

Β. 161. V. 18. 'Αφλο.σμος δε περί στόμα γίνεται ] Sunt ver- xov sivai fasen ifov, Sic Lucian. T. 1. p . 616, 57. xuüçoi eison.
ba Homeri II : 0. 607 , ubi vid . Schol. Ακό » . και των αφιων ελαφρότεροι, ANON.

P. 161. v. 53. Kaan vax's N8570pion] Vid . Callimachi Ibid . sign7Q . dź śvixa's gravida_s ] Sed multorum ſcriptorum

Fragmm p . 502. ibique Erneft. Conf. Fiſcheri animadveifl. ad locos, ubi adun in Singulari dicitur artulit Athenaeus. p. 28 t .

Welleri Grammat. Graec. Spec. 1: p. 213. I alckenaer. animad- tq. late de ilto pisciculorum genere disputans. Verlis Ariſto
verff. ad Ammon. III. 9. p. 196. ' Toup. animadv. in Schol. phanis, 0707' azywrégas, eſt Equitt. 612. ubi vid. Schol.

Theocrit. p . 216. et emendatt. in Suid, Vol . II . p . 254. nbi ANON . Apud Ariſtophanem pro ourne legi oumenaje ; probare

kgi iubet : Τετράενον Δαμάσου παίδα Δαμαστορίδην . videtur Pierjonus aił Moeridi adiectum Kerodianın P 461 .

De eryno Athenacus quoque lib . VIl. paflim monet
P. 161. v . 55. "Hvis j'xéstasi Touréstill dreaugidias ] Vid . ut p . 324. D : tas w's av weis ournoi Tourésor dyofuais:

Iliad . 2. gr . ibique Schol. et Barnef. iiem veil . 275. et 3og. p . 325. B. Tov Jahattioy yovov, oy musis pedir d'un ou de
AXOX . αφούην ονομάζουσιν, οι δε αφρών. Εx horum numero eft Αrifto

P. 161. v . 56. o defros ó éx normwr] Sunt verba Scho . teles Hili. Animm . Vl. p . 177. Alia non iniucunda habet Athe

liafiae ad liad . A. 171. ANON. naeus lib . XIll. p . 586. B. Conf. etiain Comici veteres: p . 636,

P. 161 v . 3. xsmnátwo] Poft hoc nomen Codex Paril. 2630. 7. 4. et Oppinn. Halieut. IV . 469. et 502. et Cufauhon . ad

addit : uitw Aidumos. Be. Quae ſequuntur, oudé o otw 204- Athenne. p . 508. fq. ANON.

fecv, lunt verba Homeri Il. A. 170. [g . Verba Oüz' a'zet dé- Ρ . 161. V. 41. Οππιανός, Ωδε ToxÝww] Locus eli Halieut.

you funt Callimachi'h . in Jov . 96. ANON. Conf. Fiſcher. ani- 1. 767. lg . ubi notandum eſt oriyasetis, quod ex omnibus Les
madverff. ad Welleri Grainmat. Graec. Spec. II. p . 174 . xicis exular. Alter eiusdem locus, { * te gevens αυδωνται,

P. 161. v. 11. ſıvdagos ZEToisaoir] Vid .' ' Pindari Frag: extat ibid . v . 775. fq. ubi alteram lectionem , a buýtides , praefert

ment. a Schneidero collecta p . 65. yir doenus in Milcellan. Obferv. Vol. IV. p . 3. ANON.

P. 161. v . 13. "Avrijaxos avdgas) Schellenberg. ad an- Valckenaer. ad . Eurip. Fraginm . p . 283. B.
timachi Fraginm . p . 98. poft cánes , excidiffe iudicat verbum P. 163. v . 47. 'AFurystuv Gus PETóv] Harc Etymologus

norri aut fimile. Recie . Sed quod idem dicit verba apud Eiy- debet Scholiafiae ad Iliad . 1. 495. Conf. Nicandrt Alexipharm .

mologum paulo ante pofita, fic et d'Oriwo, glollis accenlenda 542. (56.), ANON .

elle , non probandum videtur. Ρ.p. 165. v . 54. " AQuados - Qúrawv] Haec delcripta funt é
P. 161. v . 15. dovrós] Legitur apud Pindarum Nem . Schol. ad liad. B. 425 . 'ANON

VII . 27. alibique . Sed advero's Brótolo apud Homer. Il. E. 544 . P. 163. v . 3. "Ey z Xeigi] Sunt verba Homeri 1!. Z.

ubi vid. Schol. pt pluribus -Jocis ." ANON. 253, : ANON.

P. 161. v. 18. Ante To étaiQues in Codice Pariſ. 2630. haec P. 163. v. 12. "Aquxtos) Vid. Woeling. ad Herodot. IX.

inferta leguntur : και αναδρομή του τόνου δια τον χαρακτήρα. Ει 116. p . 744 , ' 53. Conf. infra p . 68+, 23. AON.

poli darins.idem Codex addit : otws 'Hywdravos negil 70- P. 163. v. 17. 'Agcarès rédayos ] Vid . Pierfon . ad Moe

9ws . rid. p . 59. b. BE .

Ρ. 161. ν . 27. πληρούται] Legendum eft πληρούται. De P. 163. V. 20.* Axóvar] Conf. Relandi Diſſertt. Miſcel . P.
verbo aposvoiv. vid . Heliodor, p . 182, 55. ANON. Scholia in

Placonein p.. 60. edit. Ruhnken . 'AQ 25.4owhead tunnusmams P. 163. v. 27. suguotiyacós} Legendum eſt égusixanos . Vid .
την παραλελειμμένην οσιότητα. Sed vid. ibid . p. 256..., Steph. Byzant. in gioixm, et Alcm . carm . 14.

P. 161. y. 29. 'Tivado E.] Non ibi legatur 09.00zan, Vi. P. 165. v. 28. 'Axwides] Apud Apollon. Rhod . .1. 284. ubi

detur hoc allegatum pertinere ad lequentem vocem, et tinc le- vid . Schot. Jegirur 'Axorcedesgev, et 111.317. ilaramusicos ANON,
gendum 'Incados 2. Asoy. Pro praecedentibus, sis to apos, re- P..163. v. 31. 'A792Aurios mantovoir] Locus eli IV , 275,

Icribe sis, Touços. vel, li mavis, sis só aposowoas , (p. 102, 51.) ubi nunc rectius legitur aygistar. Vid . ibi Schot. De 'Axati

víd ' vid. Reiskii Antholog. p. 32. et Ariſiot . T. II . p . 229. E.
P. 161. v. 30. gad apówura] Haec leguntur Iliad. 2. 322 .

ubi vid. Schol. ANON. P. 163. v. 34. 'Apacto@uvms ' Axapveus v] vers . 709 .
Conf.

P. 162. V: 39. 80 :205] Mallem legere špuãos. Conf. Schol. Schol. Nicandr. Theriac. p . 27.

ad Iliad. 1. 65. SCHLEUSNÉR • P. '163. . 37. oñs Kozms] Codex Paril. 2630. addit : QUTW

P. 162. v . 3. * A @ zeov etc.). Vid . Iliad. 4. 282. ibique. Didemens.io is onmous rus euisous 'Axora's fxálour. Quae de
Schol. ANON . inde de Tanagraeis narrantur, idenu Codex ita tradit: dowdsvoy

Ρ. 162. V. 5. Η σίοδος -- 'Αφογένειαν θεαν ξεφαίνη) ακούοντες ψόφου και κυμβάλων και τυμπάνων και παυσαμένου ,
Locus el " l'lieogon . 296 2007 nbi Guietus corrigir " Acgoyer περι Αττικρυς έκτισαν πόλιν και τοσύσαντο etc. ΒΕ.

te geav , quein fecurus eſt' Robinſonus. Quod autem attinet ad P. 163. v 45. Nirónxos] ContNeurſ.adHer chium de

etymon , nagaro duvrir ex Jalaosiou , praeler Platonrin in viris claris. p . 168. (Vol. Vii. Opp. p. 267.) Nicolai de origine

Ciayto T. 1. opp . p . 406. C. confenuit Philippus Theffaloni- nominis Axarméns opinionem refellit Relandus Dillert . nulcell.

cenfis in Anthologia 11. 25. 1. (in Brunckii Analecit . Vol. II . p. P. II . p . 108 19: ANON.

222. carm . 36.) Axos. P. 163. v. 46. ' Axépwv] Vid : Valckenaer. ad Eurip. Frag

P. ' 162. y. 11 , Pods de paga zmy a osuvn ] Codex Pariſ. mentt. p 17: Euſtathir.'s p. 207, 31. et Theſaurus Aldi in v.

2630 , addit: wai o nadzósitos paga' To usadís: Be.
Sic Eu # 8ývo tey fol. 58. b . ANON.

rip. Troadd . 989. fq. Vid. Barlaeus ad Hefiodi Theogon. 16 . P. 364. v. 49. ' Anepwis) Vid. Schol. ad Iliad, N. 389. II .

482: ét Apollon. Rhod: 1v . 1476.

P. 162. v. 14. áßgodixitos ] Vidl, Schol. Aeſchyl. Pers . 41. P.-161. v . 1. "Euga mer etc.] Sunt verſicili apollon . Rhod.

ANON .
II . 353. 354. ubi vid . Schol. Conf. 1. 160. Nicandri Alexi

P. 162. v. 18. και του Mawedóvæs etc.] Vid . Kufter. ad pharm . 14. Treizes ad Lycophr. 9o. et 91. et Thucyd. 1. 46.

Heſych. T. I. p . 566. not . 17. et Alberti ibid. p : 785. not. 12.
p. 34, 71. ubi 'lgeyovoiá hinum dicitur. Anon.

et de súmens p . 779. nola 10. be. Pura hanc in rem collegi crit. idyll. XXIV. 88. et Anthologia Graeca İll.. 23. 25. (in
P. 264. v. 3. Axigidos] Vid. Schol. ad Odyſt. Z. 10. Theo

de dialecto Macedon. et Alexand. p . 31 , not. 11 .
Brunckii Analectt. Vol l. på 491. lin . 1.) ANON ,

P. 162.' w. zi . "Ouingos' etc.] Locus eft Iliad . K. 120: ubi P. 164.'W. 8. 'Axéwy, AutouMaros Vid. Iliad. B. 6gt, ibique
vid . Schol. " ANON .

Schol. er Hefiod, AĞno" 13. Sed a rhwy babes liia , F., 863. et

P. 162. v . 35. 'Apgadintor ] Vid . Iliad: · E . 649.*** Saepius. ' 'ANON

BE .

II . P : 109 ANON .

AVON .

SCHLEUSXER .

ANOX .

ANON .

ANON

AXOX .
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SCHLEUSER .

O. 99 .

ANON .

ANON .

ANON .

ANON .

ANON .

7

AXON.

ANON.

AXON .

ANON .

At-wŚ Medy pasl Paylpey deſumta videntur ex Odyſ. 11. 143. ubi ſu deinceps fequente, ' ESTES! - Quws, vid. Wolfii fragmenta

legitur φασίν φιγομεν και τιέμεν αύτως. Verba'Auras δευό- illuſtrium feminar .
P. 51 sq . ANON.

Mevar , funt dind. A. 133. [q, et Airws, – įguduironey, Il . B. 342. P. 158, v . 51. 'anapésxivos čx390 ) Distingue el fcribe : 491

in quo utroque loco mulli ediderunt ai'rwsi Anox . pésrocos ( 9.6. ho : elt, inimica. Deinde in verbis Euripidis
P. 156. y . 57. Tudrions mikita Homeri verſus eſt Il. po yūv fcribendum eſt vaür .

Verbu Prnt aizvù épuxéne ? & extant liad. 2. 80 . P. 158. v . 56. 'AQúyugtor] legitur Iliad . N. 160. alibique

Verba avrai's mévese.v, Il. A. 4. Verba, ti dé xe Mari dagsor

fawuar, lliad. A. 137. ubi da'worn recte editur. P. 158.v. 57. 'Apam aproery's] Vid. Iliad . r. 215. ibique

P ' . 157. v. 11. aurómatos) Vid . Iliad . E. 749. ANON. Schol. Anon.

P. 157. v. 12. uno Toù MASTFÚw to show] Vid . Tzetz. ad P. 158. v . 1. Kuvény aropov] Sunt verba Iliad . K. 258.

Lycophr. 187. et van Goens ad Porphyr. de antro Nympha- ubi vid . Schol. Anon .

rum p . 120. ANON . Conf. Valckenaer. ad Ammon . p . 91. BB. P. 158. v . 5. 'Apawa] Conf. Suid , in v . Náxhis. Anon.

1. 157. v . 16. Ajtóyvor] ,,Occurrit haec vox apud Apol
P. 158. v. 10. 'Apavisar] Vid . Locella ad Xenophont.

lon. Rhod. ill . 237., et 128 t . ad quem priorem locum videatur Ephef. p . 191. Be.
Scholioſies, unde Noſter fere ſua omnia defcriplit, exceptis illis, P. 158. v . 15. dupsi] Vid. paulo poſt ad v . 24.
το τον γύην προσπεπηγέτα χον, φuae haulite videtur ex Schol . P. 158. v . 17. apas tyw ] Sunt verba Homeri Il. X. 270,

ad Homer. Il . K. 353. ubi male éxorta , ut recte vidit Barne- Qugd xriges sileir , 11. N. 814 .

lius, qui bene quoque ad Odyl, T. 32. pro pior legit yunua P. 159. v. 19. 'Ns sapag in nou's] Eft verlus Homeri

led peffime vertit deniale. Vid . Graev. Lecit. Heſiod. p. 48. II . . 537. unde legendum eſt ' 128 , huc. Verba, apag -in
ļq; Caeterum rúms.Significat etiam uirgan vñs. Vid . infra in gev , extant Odyſf. H. 270.

runs p . 220, 21. ubi quae ex Heſindo afferuntur, apirou od rumpu P. 159. v . 22. Twi afágtegor), Sunt verba Iliad. y.

haulia' videntur ex " Egyoos eins v. 436. ubi in editisdé omittirur, 511 .
in manuſcriptis autein quibusdam te reperiri ſcribit Graevius in P. 159. v . 21. oi 'Ade Fardpeis a Papel etc.) Videturapz

Lecti. Heliod. ad lorum memoratum . Praeterea Schol. Apolloni geñv' legendum. Vid . quae monui in libro de Dialecto Maced .

1. l. notat enuna dici, t'i ó üves évridman, pro quo nofter » et Alexandrina p . 70. st.

üris, hic et ſupra in apów p . 131, 45. ut quoque alii plures : fcri- P. 159. v. 27. ' Qupra te Arirupóv ?8 ] L'guntur haec Ili.

bentibus etiam quibusdam Üvvis. “ Haec vir doctus in Miſcellan . ad . I. 83. ' Sed apud Pindarum nominativus 'A Dupños non re

Obſervatt . Vol . Il . p . 147. ANON . peritur, neque apud Apollonium Rhod. qui tantum 1. 151. ha

Ρ. 157. V. 27, του δευγου τα τιθέμενα μίσσαβα καλου- bet 'A Pantiadau, led. I. 485. et III . 556 "Apaghios. ANON.

Fev] Totum hunc locum interpretatur. Schefferuș de re vehicul. P. 159. v . 36. ' ADáy . ?? s ] Heſychius habel Abzwros Conf.

1. i1. p . 117; 19., ST,

P. Pi57.7. 35 Aironasiyuntos] Conf. Schol.ad Iliad . 5. 238 .
Toup. Emendati. in Hejj chium T. III. Emendationum in Sui
dam p . 199. ANON,

P. 159. v . 39. decDégous Pari nad Qozoos] In Codice Pa

P. 157. v. 36. ? Odustrias Ⓡ .) verl. 419. ad quem vid . Schol. riſ . 2630. legitur: draPuzdous caudv xai Qigos. In fine idem

addit : By uronevýrri izmisw Kardinaxoy, BE . Conf. Toup. Emen

P. 157. v . 38. 9 Eucoxans) Locus eſt Antig. 888. dart. in Suid. Vol. II. p . 209. ſq. p . 256. et p . 532. Pro dia

Inde etiam h . 1. Caso osra legendum . Cágovi , quod etiam Zonaras in Lexico p. 353. habet, ubi tamen

Ρ. 157. V. +0 . Αυτόχθονοι - αυτοκτίσται] Sic Eurip . Ion. duo Codd. dant drapágoous, quod Schneidero in v págsos placuit,
589. αυτόχθονας Αθήνας.

Schaeferus ad Gregor. de Dialectis P., 513. corrigiidous.
P : 157. 1. 13. Auzávatos Vid, H. Sreph: Theſ. Gr. Ling. Schleussán. Conf.intra p. 714, 25. et Toup . append. ad Theo

VoL I. p. 119 noi.'a. edit. Lond.st.
crit . p . 41 .

P. 157. v . +0 . Aurirara ) Lege vel Avrótaya , vel AirÓTIX- 1. 159. v. 42. 'AÇaugos , o 'ser's] Vid . lliad. H. 235. ibi

Vid. interpn. Helychii T..l. p. 630. not. 14. SchleusNER . que Schol. et Apollon. Rhod. III . 14+. ANON.

P. 157. v. 19 munozur veill 745. ad quem locum vid . P. 159. v . 51, Καλλιμάχω -Hagov Qaçów se] Vid .

Tzetzes, é quo, qnae apud Etymologum leguntur, et exteripta Callimach. Fragmm . p . 510. ibique interpp:

ſunt et emendari debent. Nam pro oudéaw legendum eſt oude tüv, P. 159. v . 55, 'Apacery] Apud Apollon. Rhod. IV. 427.

et pro wrataus reponendum ws fwyko Apud Athenaeum lib, eſt apassw .

X16. p. 621. F. aéroxd3dxhoc dicuntur, qui alias Dunaopigoi. P 159. v . 10. örav déma] nempe Homerus. Nam não

vel fhéixes, vel o ustal, vel fixalistai , ' vel detorraí. éxasew legitur Od. Z. 265. et verſus fequens, Tewas - 610., Iliad .
P. 197.4 53. Auroruka? ir aura * e * 71] Vid . lliard.

. 197. ibique schili Conf: Apollon.' Rhod. I. 1019. et in. P. 59. v . 14. 'Acean's - Móxa.ngos) Deſcripta haec funt, óróxlygos

1150. in quo utroque loco malè avrovond editur. e Schol Ancholog. p. 631. ANON.'
P. 157. V. 3. O numudidas] ut VIII. 62 , et ſaepius. Vid . Pin P. 159. v . 172'Àgrotovus ' Intrusi] verl. 524.

erfon. ad Voerid . p . 48. b . qui idem e Suida oftendit, Etymo. P. 159 v. 22. ACEAwo mediwr] Vid. Ari/ioph . l. 1. ibique
jogi verba leviter transponendla elle. Dicit enim ' Suidas, apud Schol. anon.
Theopompιμη αυτοβεί pofitum efle αντί του κατά κράτος . ΑNON. Ρ . 159. V. 24. έπεί μ' αφέλεσθέ γε δόντεο ] Sunt verba Ho

Vid. Bekkeri Anecdott. Graec. Vol. I. p . 214. extr . meri Il. A. 299 AXOX.

P. 137. v . 9. sis To hor] p . 397 , 16 . P. 160. v . 32. 'Hécros] Huius cognominis aliam quam Ety

T. 157. V 10 Mines doura]. Sunt verba Homeri II. II. mologiis rationem attulit Pauſanias 1.44 p . 108. extr. Anon.
319. Q: Torredov prarler Apollon. Rhod . 1. 35. lpgirur n H. P. 100. 41. ó doDrusvos oủx anéveo Ex lliad. O. 106.
275. et av osxedinuM. 192. ad quos omnes locos conf. Schol. legenulum eſt ansyst . Interpretamentum , urta καθεζόμενος ,

ANON . petitum eli e Schol. ad eum lacuin . Anon.

P. 138. v. 13. Amanis, si susu ms] Conf. drifioph. Plut. P. iCo . v . 46. 7 Rrovasnü sou wi Literam w non inlititiam

810. et Nubb. 1118. et all utrumque locum Schol. Anon . elle, ſed vicariam, oftendit Fiſcherus de vitiis Lexicor . N T.

P. 158. v. 35. Omuziveo da reosaga] Cod. Guil. omuxiver de p . 616. fq. et Animadverf . ad Helleri Grammat. Graec. Spec.

εξ : το λιμπα. Enpalve wra - xaiw καλειδα.
1 . p . 107. ST .

Verba Ausd', 'Agns criquetex lunt Homeri Il . T. 51. Nicandri P. 160. v. 6 , Ns cirur . { v X8932 zie ) Supt verba Homeri

locus " H xai aiz , eli Theriac. 205, AON. 11. A. 116 . Sed verba , ididouy vir gariguara , funt Johannis

P.:158 : v. 39. in miqay] Covex Gudianus haec omittit, Evangel. XIX . 3. Anon.
. P. 16o , v 21. Out' OTH

et aŭar pro aior exlibes. Anon .
Hézyi) Eft verſus Horneri Iliad.

p 158. v. 44. Avusi ó ria's . Fourierov, 'H34] Etymologira mis Homeriris: vionowa, kriterin 15T? 4.761wvusi xzi di vive
1. 404 , ubi vid . Schol. Ason. Aelips Herodianus in Scherpause

Paril . et Sozbon. tonge melius: Atws, Himws, TouriSTIN Bus- ärió ens a [ ickas tüv Bedwr diçima obnow i Pnero xxi upútazo

pa .
Vid. Bill . ad Gregor. de Dialectis p. 612. Bk. In Codice

οι δε , από του ομου πασιν Φατιζειν ό έστι μαντεύεσθαι . w.

Gd . faltem mugence extat pro " Hym, er mox Aidasügi pro Aiohois.
P. 160. v. 31. Out bye

Exam Bifrin l . l. et p . 792. edit. Schaefer. AipasūTI
aditur] El verſus Homeri Il . A.

97. AXON .

reponendum efle oliendit.
P. 161. v. 34. ADi 1994) Afferre iuvat Aelii Herodiani in

P. 153. v. 16. chiryorai) Cod. Gud. 97747a .. De ver Schematisnus Homericis verba : u pixkao jízou f disastus 'lowers

ANON .

ANON .

AN > N .

B. 12 ) . ANON .

ANON

et BE

ASOX



1 770AD E TYMOLOGICO
N

M'A GNV M.
1

ASSON .
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a . BE.

ut p .

ANON .

BB..

ANON.

drveranexos ixe Sev irávw invw ixvnün ai arxvoi malob' P. 162. v. 29. 'Aub?" Agow - 'AÇpodiens Verſus eſt Odyſ.
και 24 επο », ο μέσος ακόμην, και το υποτακτικών εiν αφικωμαι, 0. 2017 ... Verba med 6x1 , Augove sxov biguntur Odvil. .x .

soa. Bita toston 'Iwwxy Toù i, d'Dinase w's route 41+ . fq. Conf. Eurip . Ipbig. Aul. 126+ .
. igrau dilima.. w. P. 16º.v. 31. Auforigno de Ouro Adán Sunt verba Homeri

P. 101. 5. 42. *ADAarta ugyuwuívous] Eft verlus Ly- liad . r. 208 .

-sár. 26. ubi vid. Tzete. Conf . Apollon. Rhod. III . 513. el P. 162, v. 37. Mispov xal Lacuna quae ſequirur, videur ex

L 100g. cum Schol. it . liad. () . 797. ibiqne Schol. Anon. pleri pofle nomine viridis. id quod iam Syllurginis fuafit ob

P. 161. y . 16. doa pigsi de tüt xogén,3w ] Eiusmodi locus verba Chryſippi apud Athenaeum lib. VII . p. 203. D. Tro Efios
Apollon . Rhod . Il . 6oi . my ry 's 'Asrivais, did udyrriv dabingray Üne og san xul 77 %60

P , 101. V, 48. 'Αφλο σμός δε περί στόμα γίνεται] Sunt ver- rov sivai fasiv ilov, Sie Lucian . 1. k. p . 616, 62. Xüçoi siso,

1- meri Il . ( . 607. ubi vid. Schol. Ανός . και των αφιων ελαφρότεροι, ANON .

P. 161. v . 55. Kai ninay's Nestopion ] Vid . Callimachi libid . είρηται δε ενικώς σπανιάκιs ] Sed multorum fcriptorum

Fogorin p . bor. ibique Erneſt. Conf. Fiſcheri animadverfl. ad locos , ubi a'fun in Singulari dicitur attulit Athenaens.p: 28+.

... eri Graminat. Graec. Spec. I. p. 213. T'alck -naer. animad- sq. late de illo pisciculorum genere disputans. Verfus trilio

**** . ad Ammon. III. 9. p. 196. Toup. animadv. in Schol. phanis, Ono '. atau tipas, eft Equiti . 612. ubi vid . Schol.

Tescrit. p . 216. et emendatt. in Suid. Vol. II . p . 251. ubi Anon . Apud Ariſtophanem pro oro legi ostaviti probare

ή , μύet : Τετράενον Δαμάσου παιδα Δαμαστορίδην . viderur Pierjonus ait Moeridi adiectum Herodianı p. 461 .

De eryno Athenaeus quoque lib . Vll. pallim monet

P. 161. v. 55. "Hvis jx{stas, TOURISTI dreavoraías ) Vid . 324. D. Duzri w's är verris ovcar, tourioziv davveis .

1. 4. 2. gr . ibique Schol. et Barnef. iiem veil . 275. et 30g. p . 323. B. Tov garéttroy yövov, oy juets Mèr cum so de

αφούην ονομάζουσιν, οι δε αφρόν. Εx horum numero eli Afto
P. 161. v. 56. Öd kvós ó éx nonwr] Sunt verba Scho: teles Hili. Animm. VI. p. 177. Alia non iniucunda habet sthe

lige ad liad . A. 171. naeus lib . XII. p . 586. B. Conf. etiain Comici veteres , p . 036.

P. 101 v . 3. Xsquátwr] Poft hoc nomen Codex Paril. 2630. 7. 4. et Oppian. Halieut. IV . 469. et 502. et Cafauhon. ad
2 ! 1. view Hidumos . BE . Quae ſequuntur, oudé o oiw 2 ¢ ú Athenae. p. 508. fq. ANON .
fia , lunt verba Homeri II. A. 170. Ig. Verba Our apety @- P. 101. ν . 41. 'Οππιανός, Ωδε Toxíwv} Locus eli Halieut.

Want Callimachi'h . in Jov . 96. ANON. - Couf. Fiſcher, ani- 1. 767. Iq. ubi notandum eft ohiynesiis, quod ex omnibus Les
Edonill. ad Welleri Grammat. Graec, Spec. II. p : 174. xicis exular. Alter eiusdem locus, ? * ob povezans diwymas:

P. 161. 1. 11. Divdagos nenofacov] Vid . " Pindari Frag: extat ibid . v . 775. 14. ubi alteram lectionem , ofurtidos, praefert

Dol a Schneidero collecta p. 65. yir doenis in Mifcellan . Oblerv . Vol. IV . p . 3. AXON . Conf.

P. 161 , F. 13. 'Airinaxos avdşas} Schellenberg. ad An- t'alckenaer. ad . Eurip. Fragınm . p . 283. B

los. ki Fraginm . p . 98. poſt rines excidille iudicat verbum P. 163. v . 17. 'A ¢zoyator GIØSTÓv] Haec Eumologua

aut finale . Recie. Sed quod idem dicit verba apud Ely- debet Scholiaſiae ad iliad. A. 495. Conf. Nicandri Alexipharm .

miim paulo ante pofita, fra et Quruw , glollis accenlenda 5 + 2. (56.),Anon .

on probandum videtur. Ρ .P. 163. v. 54. "Aquados - Duraw ] Haec delcripta funt éQuadwy
P. 161. v . 15. áprios) Legitur apud Pindarum Nem . Schol. ad liad . B. +25 .

VII. 2 " , alıbıque. Sed averos Bruton apud Homer. Il. E. 54ti P. 163. v. 3. Eva ҳірі) Sunt verba Homeri 1. 2.

z nich. Schol. el pluribus locis. Anon. 253. ANON.

P. 101. v. 18. Ante Toetaiquas in Codice Pariſ. 2630. haec P. 163. v. 12. "Aquxros) Vid. Wieling. ad Herodou . IX.

πεπα Ιeguntur: και αναδρομή του τόνου δια τον χαρακτήρα. Ει 116 .. p . 744,'53. Conf. infra p. 63+, 23.

palke 0520 Cums .idem Codex addit : oirws 'Hyudaros meget nu- P. 163. v. 17. 'Axaves téhayos] Vid . Pierfon . ad Joe

rid. p . 59. b. BE.

P. 161. 8. 27. rhacoural] Legenduin elt dypaita . De P. 163. v . 20. 'Axávar) Conf. Relandi Dillerit. Miſceid. P.
porno izogioje vid . Heliodor, p . 82, 35. Anox . Scholia in

Hluotein p..60. edit. Ruhnken . 'A¢? st'ower munayowawe P. 163. v. 27. auguotigasós] Legendum eft izusixanns . Vic
th : ° FEMMívny odrótara. Sed vid . ibid . p. 236 ... Steph. Byzant. in picixm, et Alcm . carm . 14.

P. 161. x. 29. 'leado E.] Non ibi lt ostur pusan, Vi- P 163. v . 28. 'Aguides) Apud Apollon. Rhod.... 281. ubi

L'ur hoc aliegaium pertinere ad fequeutem vocem , et tunc le vid . Schot. legirur 'Amaradessiv, et ull . 347. ilara qurimas.AON.

prafuin 'Irados 2. ANON. Pro praecedentibus, εις το αφρός, re- P.. 163. v . 31. ' A $ 24wroos * ankovo.r] Locus eli IV ; 173,

blive eis uços. vel, li mavis, sis só aposonsas, (p. 102, 51.) ubi nunc rectius legitur cypisrai. Vid . ibi Schol. De 'Αχαιϊ

via vid . Reiskii Antholog. p. 32. et Ariſiot . T. II . p . 229. E.

P. 161. v . 30, xal apównra ) Haec leguntur Iliad . 2. 322.

Då vid. Schol. AXON . P. 163. v. 34. 'Aprorocirms 'Axapvsvswv) vers . 709. Conf.

P. 162. v. 39. iD.Xos) Mallen legere i quãos. Conf. Schol. Schol. Nicandr. Theriac. p . 2t .

a! Lal. i . 65 . P. 163. *. 37. püs Korus ] ( odex Paril. 2630. addit : OCTW

|: 162. v . 3. "Açgtov etc.) . Vid. Iliad, ' Ą. 282. ibique. Diperes . ws Oinnois ris spisovs 'Axopous drillout: Quae de
inde de Tanagraeis narrantur, idem Codex ita vadit: dowderoy

P. 163. v . 5. " H :icos = ’AD royérecav frus εξαφαίνη) ακούοντες ψόφυ και κιμπάλων και τυμπάνων και παυσαμένου,

Lorus eft Theogon . 196, 2001 oli Guietus corrigit "Apoyarn #888 ATtinous Éx Pip nónoy Walid,puis ele. Bl.

11 donne quem fecurus eſt Robinfonus. Quod autein antinei ad P. 163. V 45. Vixónaos) Lont, Heurf. ad Heli chium de

a , naparo duvres ex Salaosiou , praeler Plotoncin in viris claris. p . 168. (Vol. Vil. Opp. p . 267. ) Nicolae de ongine .

CT. I. opp. p . 406. C. confentit Philippus Thellaloni- nominis 'Agizonévns opinionem refellit' Relandus Differit. ontcell.

6 fas in Anthologia 11. 25. 1. (in Brunckii Analecit. Vol. 1. p. P. II . p . 108 1q. ANON.

2.1 . cum . 36.) A108 , P. 163. v.46. 'Axigwr] Vidi l'alckenaer. ad Eurip. Frag
P. 162. ¥. 11. This d? raga zmy oposúumu] Codex Pariſ. menti. p 17. Euftachius p..207, 31. et Thelaurus Aldi in v.

30. addit: val ó na podemos gaga to wpudés: Be.
Sic Eu vývo tey fol . 58. b. Anon.

Fik Iroadı . 989. [g . Vid. Barlaeus ad Hifivdi Theogon. 16. P. 167. v . 9. 'An epwis) Vid. Schol. ad Iliad , N. 389. 11.

182 et Apollon. Rhod: 1v. 14-6 .

P. 162 , v . 14. uBgodisitos ] Viil . Schol. Acfchyl. Pers . 4 . P : 164. v . 1. "Euga mer etc.] Sunt verficui Apollon. Rhod.
II . 553. 334. ubi vid . Schol. Conf. 111. 160 , Nicandri Alexis

P: 162. y. 18. * Toù Mandóves etc.] Vid . Kufier. ad pharm . 14. Tzetzes ad Lycophr. 9o. et 91. et Thucyd. I. 46.

Beh - h . T. I. p . 566. nov . 17. et Alberti ibid. p : 785. not. 12,
p . 31, 71. ubi 'Ixeyrocoiu dinem dicitur. Axon .

11 de sens p. 7-9. nola 10. be. P ura hanc in rem collegi crit. idyll. XXIV. 85. et Anthologia Graeca Ill.. 25., 25. (in
P. 10+. v. 3. 'Axrpdos] Vid . Schol. ad Odvſ. Z. 10. Theo

de daletto Macedon , et Alexand. p . 31 , nol. 11 .
Brunckii Auale ti. Vol l . p . 491. lin . 1. ) ANON .

P. 163. v. zi . "Oyaingos' etc.] Locus eli lliad . K. 20: ubi P. 164. v . 8. 'Axów , dutouhevos Vid. Ilial. D. ogt, ibique

Schol. er Hefiod . Agn. yö. Sed axruwe babes liach . t . 803. et

P. 162. V. 25. ‘ A ¢ gétiyoor) Vid. Iliadi -E . 649. Setepius. ' 'ANON

AXON .

II . : 109 ANON .

.

AVON

CLOSER

ANON

AXON .

SCHLEUSNÉR

kiul ANOS .

?ON

ANON

nd . Shol. XXON .
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1

KUL.

KEL.

ANON.

ANON.

ANOX

5

h
•

91

tur.
1

KUL .

SCHLEUSNER.p . 32. b.

AXON .

ANON . )

KUL.
ANON .

P. 164. v . 10. 'Axel WOS 'Axapwayfas] Vid . Eurip. Andro- ftath. ad OdvQ. A : 716. auctore, axos ef sjöyav rúrksu ti

mach. 167. Schol, ad Iliad . S. 616. ubi ctiam Barneſii nota , exñs, p . 1515 , 46 ,' Uterque igitur non ut noſier ex ip
conferenda eſt. Schol. ad Iliad . 0. 194. Schol. neſchyl. Perl . tivo, ſed intenlivo, vt verbo xéwo vocem acos componendie

872 , qui, 'Axrawidrs, inquit, ai dávypou áXenovrep nav üdw ? fe cenfet. Alibi vero Euliathius ab ă privativo quidem, fed ve ..

λέγουσι .oré Hoc iplum , praeter Schol. Homer li . ll. etiam Schol.
.

bo gaiver iuncto , deducit, nempe, p . 197, 9 .

Arilioph. Lyfilir. 381. confirmat , ſed dicit Arcadiae fluvium elle. P. 165. v. 16. ü zaga' cu Éxw ] Haec verba, ut ſuperCudo

Conf. 'Brodae. Antholog. p . 121. a . et Urfini Virgilius illuftra- e v. 12. repetita, delenda arbitror .

tus, p . 98. ANON . P. 165. v. 17. Axöşe] Eadem quae Suidas exhibet ir

P. 164. v. 14. 'Omnços etc.) Locus eſt Iļ . 0. 194. Conf. axu's, et eodem ordine, habet etiain Gloſarium Barihol. Du
Barneſ. ad Eurip. Baech. 519. et 625. inde vero vocabulum xapa , quodl, vale quidem , inter femp "

p. 164. v . 15. 'Axñves] Vid ., Reisk . ad Theocrit. Idyli. recenſetur, exponit: ro v oz xºzdi xul tų poveiw nisipo. La

XVI. 33 . cum Ariftoph, profert et Photius in Lexico ” in yo 'Agafia

P. 164. v. 22. "Axtos ágougns] Vid. Iliad. £ . 101. ibique cum vanetate fcripturae. Ait enim : 'Adxxeit , TÓ XE * . ' Abro

Schol. χεί για αυτού τον αχώρα ( Hermannus edidit 19 χύ,a) εκλ.γι.

P. 164. v. 26. 'AXEmreus - . yanaxmas) Haec . Etymologus del Aporucins70x1o . Tentat Ariliophanca PinsΡ ν . 'Αχιλλεύς yádaxtos · . ' ir Oixidine

fumlit e Schol. ad Iliad. A. 1. ubi tamen inan's pro xinn's logia nus al Moerid. p. 49. b et corrigit: 'Adaxsi resas, o ere

Conf. Tzetz. ad Lycophr. 798. Anon . Mihi non eft dus Se s'i'xnéyao yasi. Vel : 'Adxxxi yas autos, exhaugan

bium quin reſcribendum lit does to Maxi Siyeru keine Angs, hoc dei. De voce axus conlule, praeter Suidam , interpretes Hclock.

eft, quod labiis yacuerit ab uberun gufiu, ut de Achille (cri- T. I. p . 662. not. 23, et p . 665. not. 2.
bit Tertullianus de pallio c . 4. ac deinde in textum intruſa ex

et Steph. Thelma

P.
603.

plicatio , quam unus aliquis voci xaña ex Frañsfactae, nempe P. 165. v. 23. 'Axşas — xaxon ] Schol. Theocrit. l!!!

verba illa 7 XsTi ropns. Confer Politum ad Eufiath. T.'l. I. 134. «xsádas.ñ xal agradas, drá zo dy qų is9145911 óx 179
οιονεί έμποιείν, όχι ίδχς τινας ούσας. Conf. Schol. Nicel.

P. 164. y : 29. puerois wétan úno Xciowwos] Ila Theriac. 512 , p . 25. Euſtath . p. 918, 44 , el ſcriptores qu *
etiam Euſtathius p . 14. Sed Schol. Apollon. Rhod. 1. 558. citantur ad Holych. T. 1. p . 663. not. !

4. KOL. Add. Cc

fimpliciter dicit, uti Xrigwvos rêv 'Axonnéa spavar. Omnino pon . X. 20.
vid . Tupiz, ad Lycophr. 178. et Salmas, ad Teriullinn. de Pal. Ρ . 165. V. 26. "Αχραντον, αμόλυντος] Sic Glola inter

lio p. 281. qui probat lectionem Sniñs, et verba ő {STI Tpopis Codicis Guciph . in Apollon. Rhod. IV . 1025. are are overy
omirtit.

Cyrilli Lexie. Brem . et Gloflar. Barthol. Cool Hech. in s.
P. 167. v . 33. 'Axo208] Suidas liabet Agaat ANON .

P: 164. v. 35. Agnesi Vid. Iliad. L. 125. ibique Barnej. bek Esirip. Iphig.Aulo 1574. "Vid. Suid. et H. Steph.Thel.T.
Ixpavese

IV . 6 + 1 , C.

P. 164. v. 48. "Axun] Vid . Corny ad Plutarch. Vol. IV, P : Þ. 165. v . 31. öre ta and cwr etc.) Codex Gud. pris

17 , 25. Be. Verſus, 'ns d'aveurs agras copisu, Homeri eſt et rectius, ita : κανων γάρ έστιν ο λέγων τα από των ε. α .

Iliad. F. 499. ubi -in Scholiis eadem quae hic leguntur. Addu- 9. σ . προπαροξύνεται. Οιον · πύλη ειρύπυλος , κεφαλη ακέφαλα,

citur idem verfus a Schol Arifioph. Velpp. 91.,et ab Helich, Qürw xar xeric oxgEcos. 'Aaa ' Oregosxavas Asti o siya ,

in v. ügun; ubi hinc . fogéti,pro cosina reftitue.. lla et ſequentia red dre ' coü Eros óróuota , xorta é qy aguay swadesi

apud notruum fiunt corrupta. Lego enim pro 'Αχνη υπεκφύφθη μες εστι δύο σύμφωνα, που μιάς έχει τον τόνον. Οιον, αστεια
ex 1 !. 0. 626. 'Axung unexpécani. Reliqui verlus eidem Homero βακχείος , καδμεϊος . Τούτοις συνηκολοιθησε και το αχρείος. Και

debentur. Vid . ll . A. 26. et 2. 501. ubi Barneſius xpiry 'ex to ouderepov etc. Similia invenies apud Euſtath. p . 317. * 9.

quibusdam MSS. In fine amem (p . 165. v. 57.)pro. expus non

dubito relcribendum xas. vide infra in hac yoce. (p . 366, 23.?
P. 165. v. 38. xsaów ] Poft hoc verbum Cod. Gud. ade:

Repetit auctor eam vocom óxing in fine p. 182. ( p.165,55.) ubi "Oungos : Xgaven més avans, ex lliad.E. 138. xll. Coder

in principio quil betvidet refpicere eum ad rerlum 11. E. lupra Paris, 2630. poft xpauw addit: oürws 'Hyuxheidus ó Borrow's do

Haec vir doctus in Miscellan . Obl. Vol. Il.memoratum . “
περί ετυμολογιών. ΒΕ. Quod ftatim fequitur, fxgas, ocurri,

Odyll. E. 396. ubi vid. Schol. Conf. Eufiach. p . 531, 10. et

P. 164. v . 53. raça co scar. Baývn ] Enfach . p . 492, , 7. quos ibi profert locos, Iliad . 0. 369. et Odyff. B. 50. svu.

άχνη, μέχη τις ούσα , και κατα κράσια , και πλεονασμό του , άχ
p. 165. v . 41. 'Axşciov idav Tacados B ) verf. 269. Sad

vn . Conf. eundem p : 575 , 28. Kul. Conf. Schol, Eurip .Orelt. axsežov { Y {2259v, ut fcribendumelt prb yihasv, quod me

115. et Ruhnken . Epift. crit. ll . p. 27. edit. 1. ANONI tro adverfatur, legitur Odill. 2. 162. Vid . ibi Barnej. it . He
P. 165. v . 55. A1 = ğrvdgrus] Forlan 'Allardgos. qui etiam schi et interpp. et Apollonii Lexicon Homer . in b . v. & Cl .

alibi a nofiro citatur. SYLBURO.- diem in Indice Launo: „Aſcle- P. 165. v . 45. 'Axsýtos] Legitur apud Hefiodum Egy. 297.

pius. haud fcio an rectius Alclepiades . “ Utrumque habet Cod.
Gud. ubi diſerte : 'Alétandpos ó roù 'Arxamarádov. Num ziós, P. 165. v. 47. 'Axsús ] Vid. paulo ante in v. dxptio ,1.bi
an uafntrs, incertum : nam et hoc, licet rarius, intelligitur. De xers uit d'xsris a verbo xew deducitur. Conf. Alberti ad He

Aſclepiade, Myrieano fcilicet, cuius noſter et alibi mentionem fa- che in seaxsi:T.1, p.663.not.8. Locum, quem Egzois
cit, conlule Suidam in h. v. ibique Kufierun , et quos laudat gus affert, expa's diaréraito, expiſcarinondum porui.Eti.
Fabricius Biblioth . Graec. V. 7. Five T. VII . p . 54. KUL. Add, P. 165. v . 63. "AX34

Harles. Vol. VI. p . 360. Alecander Grammaticus fupra lauda Vocabulum triggimua vel fiatim adverbio axes addendum , relu
έως, παράτο μέχρι επί όκια το

tur p : 70, 9. p . 132, 42. et infra p. 230, 26. una cum Aſclepi Superfluun delendum eſt.

ade, et p . 266, 7. st. fine oblervationis Codex Gud. addit: 'Oi-ws 'How cano's in the

Polierius praeferendum iudico. la

Ρ. 165. ν. 56. λέγει αυτήν παρα τον αίξω μέλλοντα etc. ) Ορθογραφία.κι. Ηelladlius Clirefionall . p. 24. το μέχρι και

Colex Gudianus, omillis verbis λέγει αυτήν, pergit παρα τον ακρι, χωρίς μεν του σ,'Αττικόν » μετά δε του σ, Ιωνικόν. ΑλΟΣ»

Itw er . Ex utraque ſcriptura veram elicies. Scribendum eft că- Conf. l'erheyk. ad Antonin . Liberal. p . 294. [q. BE.

ew, unde a'robong coù i eft ixon, ut a reutw tímum , et, vara P. 165. v. 55. " Axen. 'Ouegos elc.) ,

aponiu, quod Gudianusaddit
, tos"7 sis a,oxum, Spuma,pales, lliad . E.499. {conf.8: 426.et ad utrumquelocumScholz

quae ob levitatem ventis šiuous , cedunt, XUL.
Axon .) Bene autem refert, 'Hippocratem có Arteda firua osi

P. 265. v. 57. Sýrse sis qó exsús) Vox oxşays in toto volu- Xivou vocare arv á xuny, pro quo male Suidas et
mine non occurrit . Scribendum eli émus. Vide ad p . 161, 48. V. Aryou liabent, animadvertentibus id iamdudum viris ertuitis

Conf. p . 164, 15. in v. 'Axüves . Kul .

ad illa loca, quos miror tarnen' Etymologum non advocalle. Ad.

P. 165. v . 1. 'Axrus, aj near] Ita etiam Gloſar. Barthol, die auctor : Αισχύλος δε τον καπνόν. Scilicet ,

Locum ab auctore allauum nondum reperi. < UL.

Saida liquet, a xung rugós vocavit, quale quid tamen Helchrium

P. . v 3. "Axuyar ] Conf. Eufiath. p. 1383, 21 ,

P: 165: ~: 2.0 .Similiter poflck celana aurkrizle.Tcribin B6. procamp oprius omvinamus nugös fit beva suposde inte

perlegenti non occurrit. Vidiigitur, num in Agamempune resin

Codex Gudianus: Amos, i munnen en daxious fuxido dum, 'Licque" Locus etcaput" Suidam ad Helichium intenderet:
and ouyxiours. idem tamen in v . AXỨuevos, verbum avvezete Fuitcenie , ut novimus omnes, librariorum vittim boc, nota mio

a: retinet. Schol. Apollon . Rhod. I. 263. 'Axos oúrxvors tu gis rarioribus fubftituere.

xis,

Po 125.

XUL.

$

+

Étymologus refpicit ad

Hrpich . in bio

ut ex Hehchi
o
e

Ulimo refert Eivinologus, at dito
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680. not. 17 . BE.

Xias . KUL .

ANON . 2. 109 . ANOX.

ANON .

BE .

ANON.

p. 307 , 13.
BE

BE.

ANON.

ANON.

ANON.

ANON . BE.

ANON.

ANON

.

. SCHLEUSNER .

ANON. BB .

extr. BE .

Heſychium et Suidam , etiam in Cod. Ms. amici mei . Eſt au- P. 167. v. 18. Báxn20s] Vid . interpp . Heſychit T. I. p .
teni Ariſtophanis locus in Velpis v . 91.“ Haec vir doctus in

Miſcellan. Obtervatt. Vol. II. p. 125. Sane Üryou ex Ariſtopha Ρ. 168. ν. 32. σημαίνει To sis Touriow ] Sic of Schol. ad

ne reſcribendum eſt. Conf . omnino interpp. Helychii T. 1. p. Iliad r. 325. Verba "Ast šo sis "Idoy Matex leguntur lliad. N.

661. lq et Villoiſon. ad Apollonii Lexic. Homer. in v . " A- 175. Sed verba "Al Todwy ia's xamazéséto, corrigi ,vel lic
debent: “A4 $ ügen' oudon iu'v xar' äg. ÉGETO, ex Odyſ . r .

P. 166. v. 5. 'Axuguial] Conf. Schol. ad Iliad . E. 502. et 466. vel ita : "Af döy'n' ovóór iw's wor' iseto, ex ' Odyſ.
Arat. Prognoft. 365.

P. 166. v. 7. Nixardgos üdwg] Locus eft Alexipharmm . P. 168. v . 37. "Ayuuga etc.] Conf. Schol. Callimachi

174. ANON. hymn. in Del. 175. Anon .

P. 166. v . 17. Nixavaços etc.] Locus eft Theriac. 280. Anon. P. 168. v . 31. Batziav acaaxa] Sunt verba Aeſchyli Sept.

P. 166. v . 20. 'Alsyiws) Vid . Apollonius Rhod . II. 1023. adv. Theb. 599. ubi vid . Schol. et Stanlei. Pro στιχίες

Simile adverbium , argenews, babet Theocritus Idyll. XXV. 170. räs legendum eſt oxistās vñs vel stixos 0X15Týs vñs, et verba

Pro rag' 'Horódw etiam h .l. ut ſupra p . 121, 34. legendum eſt äro romutanda videniur in and Tourou, ita ut ſequentes ac

nas' 'arolAwiw . Conf. d' Arnaud Lectt. Graec. p. 20. ANON. cuſativi pondeant ab omillo aliquo verbo, ut anuaives . Vid .

P. 166. v .25. Tó ußpótorov] Habes apud Nicandrum The- Ruhnken. ail Timnci Lexic . Platon . p . 58.

riac. 66. P: 9. alibique, P. 168. v. 33. Bxguçuvous] Vid . Iliad . 1. 5go. ANOX.

P. 166. v. 29. 'Afíxogov] Vid. Coray ad Plutarch . T. III . Ρ . 168. ν. 35. Βαθύλεμος , βαθείας λειμώνας έχουσα] Le

gendum eſt ßaftis e Schol. ad Iliad . I. 151. ANON. Conf. Al
p . 166. v. 32. Mý #ws maváyşı ] Eft verſus Homeri Il . berti ad Holych . T. I. p. 675. not. 6. BE.

Ε . 487. ubi editur λίνου αλόντε . Vid . ibi Schol. et Barneſ. P. 168. v . 40. Baguhýcos) Vid . Iliad . 2. 550. et Alberti 1.

Verba deinceps allata , Botous iuóvras, extant Iliad. x . 397. I. p . 675. uot. 5 .

et verba " Atas oiós, Odyſl. 0.408. P. '168. v . 41. Bafuxóhaww Vid . Iliad . E. 339. ibique Schol.

P. 166. v. 37. nasa ? 'Horúdy - dáky] Locus eſt Epy:ν. παρα τω éuáby . Add. quos Alberti l. I. laudavit p . 675. not . 3. be. Ca

126. e quo legendum eſt hi l . dexaduew pro Iwdexaduzw. Conf. put gloffae excidiffe videtur, Baluzénawr. Apollonius ' in Le

Schol. ad Iliad . A. 486. E. 724. et Heliodor. p. 462 , 17. ANON . xico Homer. Βαθυπέπλων το αυτό σημαίνει και βαθυζώνων

P. 166. v. 8. repuxgñes) Legitur in Nonni Dionyſ . p. 732, και βαθυκόλπων. SCHLEUS NER.

15. P. 168. v . 44. Baypov, tò fué cov ] -Conf. Is. Volius ad

P. 166. v. 14. 'Afo @ nel] Legitur apud Demoſth . p . 797 , 13. Helych. T. I. p. 674. not. 18. et Alberti p . 707 not. 5

Sic 41091 apud Lucian . T. 1. p . 205, 17, 6 .

Ρ . 166. V. 17. Κείαται 'Anomanios] Locus eſt IV. 481 . P. 168. v . 46. Maxga Bißa's] Sunt rerba Homeri II. H.

Conf. ibid . v . 737. et III . 241. cuin Schol. ad IV . 481. Anon. 213 .

P. 166. v. 19. " A bogsov) Vid . Iliad. A. 152. et Sophocl. P. 168. v. 56. Bxxtugia etc.] Vid . Caſaub. ad Theophrafii

Aiac. 368. ANON. Pro οπισθόρμητος videtur όπισθορμήτωςfcriben- Characit. p. 55. extr.

dum , quod Phavorinus habet. Verba " Afoggo. P. 168. v . 1. Baxias] Heſych . habet : Baxolas • aniós. Anon.
orka180 ſunt Apollon . Rhod. II . 338. Conf. IV. 42. Conf. interpp . eiusdem p . 671., T. not. 7 .

P. 167. V. 22. dLoggóou 'Sxravoło ] Sunt verba Homeri II . P. 168.v. 2. Báxrgov] Vid . interpp. Hefych. T. I. p . 680

E. 399. et Odyll. T. 65.ad quem utrumquelocum vid . Schol. Anon .
P. 167, v. 25. "A4 ] „ Quod ad Etymologiam attinet , adde et P. 168. v . 3. Badavejov] Vid . Duport . ad Theophraſti

Apollonii Rhodii Scholiaften 1. 1298.“ Vir doctus in Miscel Charactt. p . 235. et 343, Locus Homeri, nove γυίων , eft

lan . Oblervaut. Vol. IV . p . 147 . Odyſ. K. 301. 363, ubi editur ão éx pro dove si ér , et peyes

P. 167. v. 46. Kgativos xúhwy ſláv] Vid . interpp . He- λοιο pro μεγάλου. ΑNON .

Sychii T. 1. p . 670. not. 17. 20. et 21. Be. Nomen Baßá . P. 168. v. 12. Tra avor] Sunt verba Homeri Odyſl. E.

хтия Scholia in Platonein p. 84. edit. Ruhnken. interpretantur 490. ANON .

ο καιράκτης, και μανιώδης . ST. P. 269. v . 23. Bézavos xasnós ) Sic Schol. ad Odyſl. K.

P. 167. v . 50. Ba Bat) Vid . interpp. Heſychii T. I.3a 242. Bázavou • dguos xagróv. Conf. Odyll. N. 409. ANON.

P: 670. not. 24. BE. "Conf. Tzetzes ad Lycophr. 472. ANON. P. 169. v. 14. Barßis ] Vid . Schol. Sophocl. Antigon . 133.

Mox poft montós addendum elle Babas, Sylburgius iam vidit. Apollonii Rhodii III.1272. ibique Schol. Euripid. Med. 1215.
Pro 'Aguotopavus autem legit 'Agxidoxos Orion. Theb. MS. apud ibique Schol. item Schol. et Bergler. ad Ariftoph. Velpp. 516.

Porſon. ad 'Eurip. Med. 664. Conf. Baft. ad Gregor. de Dia Pro καμπτος lege καμπτής. SCHL.EUSNER.

lectis p. 272. edit. Schaefer. Ex eodem Orionis loco etiam non phronis, 'Eyw " Averri, eft verf. 13. ubi vid . Tzetz. Verba

Gyros in dvousvais mutandum fuerit. Be . Bna in aciq leguntur Iliad. ¥. 202.

P. 167. v. 52. foto xal trigganua etc.] Vid. Ariſtoph . Pac. Ρ . 169. V. 23. ή γαρ υπό Baaß !s xahsitai] Haec deben

217. ibique Schol. tur Scholiaftae Ariſioph. Equitt. 1156 .

P. 167. v . 56. Kara] Legendum eſt Baa vel Baán. Pro- P. 163. v. 26. Badias] Cod. Gud . Barius. Et Homerus

pius accedit Bára, quod vult Bocharcus Phaleg. IV . 14. Sic fane Baríoy vocat, equum Achillis Il . 11. , 149. et T. 400. Conf.
Aefchyl. Perl. 659. Budur. ubi Schol. Banniv o Baosheus diye Tzetz. ad Lycoph. 178. et Barneſ. ad Eurip. Rhes. 187. ANON.
ται. Ευφορίων δέ φησι Θουρίων είναι την διάλεκτον. ANON. Conf. P. 169. v. 27. Evginions Benedy čapov Ønsiv} Immo Pousa

Berkel. ad Steph . Byzant.p. 209. not. 47. SCALEUSNER . hirv, ut Hecub. 9o. Hippolyt, 288. Conf. Plutarch, de diſcr. allu.

P. 167. v. 47. Bádny amóvros ! Sunt verba Homeri Il . N. lat. et amic. T. II . opp. p. 52. C.. Sed apud eundem Eurip.

516. ubi vid . Schol. Conf. Ariſtoph . Lyfiltr. 254. ibique Berg. 582. lunt Barial hipxes , et Iphig. Aul. 222. Fwho. Baicoi.

ler. ANON . Vid . Albort. ad Helych. T. 1. p . 673. not . 5. BE. Vid. interpp . Hefych. T. 1. p. 685. not. 7 .

P. 167. v . 50. Baguos, mapa rois orgatnyixois] Fortaſlis P. 169. v . 29. Balía , ai ragior] Vid . Euripid. Rhel.

Búsos legendum eſt. Vid. Heliodor. p. 440, 15 . 556. ibique Barnes. ANON .

P. 167. v. 52. Oir' şi Φρονέoυσι] Et verfus Homeri P. 169. v . 32. Bana dianoixidos] Vid . Oppinn. Halieut. II.

Odyſ. 8. 167. ANON. 434. et Antholog. III. 24. (in Brunckii Analecut. Vol. I. p. 204. .

P. 167. v. 54. V pázw etc. ] Vid. Baft. ad Gregor. de extr .) de quo loco conf. Miſcell. Obſervatt . Vol. IX. p. 114. et
Dialectis p. 285. edit . Schaefer. Be. Conf. Fiſcher animadverll. Brunckii Lectiones p . 39. ANON .

ad Welleri Grammat. Spec. II . p .
328. P. 169. v. 53. Briis, eid s ļotiv å vsous etc.] Xantho haec

P. 167. . 56. {x de Toll Bağw yiveta, xal Bzásw] Vid. Al. deberi ſuspicatur Creuzerus in Hiſtoricorum Graec. antiqu. frag

berti ad Heſych . T. I. p . 671. not. 4. ment. p . 195. BE.

P. 167. V. 5. Baxmouwj Vid. Schol. Sophocl. Antig. 340. P. 169. v. 41. Búre Báne añpus Dwvýv] Fortaſſis legenduru

et Eurip. Phoenill. 21. ibique l'alckenaer. eft Búne or Báre xuguaos tim . Vid. interpp. Helych. T. I. p

P. 167. v. 13. xaúdocs] lam multi viderunt, wodos effe le- 12. not. 9. ANON . Dionyſus Thrax in Grammatica s

gendum . Vid. interpp. Hesychii T. I. p . 681. not. 14. et Lo- quam
Bekkerus nuper in Anecdot. Graec. Vol . II . edidit, p.

beck. ad Sophocl. Aiac. p . 360, Be. 642, 1. refert έβαλε inter επιρρήματα είχής σημαντικά, non ni

P. 167. v . 15. Barrugia ] Vid. Duport. ad Theophraſti 'mus quum 279€ et alge. Sed in Scholiis ad eum locum , ibidem

Charactı. p . 281. ANON . editis, p. 916, 1. leguntur haec: euxñs héjovtat GMMaytona rau .

ETYMOLOG . T. II. Ddd

Locus LycoANON

ANON.

AXON ANON

ANON .
BE .

AXON

BE .

ANON

.
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KUL.

KUL.

tus,

ANON.

tur.

KUL .

p. 32. b. SCHLEUSNER.

AXON .

.

P. 164. v . 10. 'Axelos — 'Araspravías] Vid . Eurip. Andro- ftath. ad Odvd . A: 716. auctore , óxos eft j dyay súykusus this
mach . 367. Schol. ad Iliad . 12. 616. ubi etiam Barneſi nota , cxñs, p . 1515, 46, ' Uterque igitur non ut nofter ex a , p: i?

conferenda eſt. Schol. ad Iliad, O. 194. Schol. deſchyl. Peri . uvo, led intenlivo, vt verbo getwo vocem acos componendao's

871 , qui, 'Axrawidrs, inquit, ai dívypos. axengon vee niv üdw ? ſe cenſet. Alibi vero Euſinthius ab ū privativo quidem , fed etiam

aéyousse, Hoc iplum, praeter Schol. Horner ll. ll. etiam Schol. bo xaives iuncto, deducit, nempe, p . 197, 9 .
Arilioph. Lyfilir. 38 , confirmat, ſed dicit Arcadiae fluvium elle. P. 265. v. 16. ü naza au xw ] Haec verba, ut ſuperluas

Conf. 'Brodae. Antholog. p . 121. a . et Urfini Virgilius illuftra- e v . 12. repetita, delenda arbiuor.

9 , 98. ANON .

B:
P. 165. v . 17. 'Axöra] Eadem quae Suidas exhibet in r.

164. v. 14. 'Ourpos etc.] Locus eſt Il . 0. 194. Conf. oxu's, et eodem ordive, habet etiain GloDariun Barthol. Do
Barnef. ad Eurip. Baech. 519. et 625. ANON. inde veto vocabulum - Xeza ,quod, male quidem , inter femr.ca

p. 164. v. 15. 'Axives] Vid . Reisk . ad Theocrit. Idyli. recenſetur, exponit:ro v min xulq yerela niripo.La

XVI. 33. eum Ariftoph , profert et Photius in Lexico in vo 'Adara

P. 164. v. 22. Ax80s agougns] Vid. Iliad . £ . 101. ibique cum varietate Irripturae. Ait enim : 'Adexeir , rò x'ten 'dern

Schol. ANON Xưi yuz autoj por ascwra (Hermannus edidit a ta) {278

P. 264. v. 26. 'Axiadru's páhaxros) Haec » Etymologus ideia, Ap.opucínas evoixseivo Tentat Arifiophanea l'ira

fumfit e Schol. ad Iliad. A. 1. ubi tamen inius pro xinus legis nus al Moerid. p. 49. b et corrigit: 'Adaxe vas os, are
Conf. Tzetz. ad Lycophr. 798. ANON. Mihi non eſt du

ρα τ' εκλέγει η αεί. Vel : 'Aδηχεί γαρ αυτος, εκλέγει τα.

bium qnin refcribendum lit doesTo Mari Diyev Xeiner Innös, hoc dei. De voce axuse conlule, praeter Suidam , interpretes Hojich
eft, quod labiis vacurrit ab uberun guſių , ut de Achille ( cria T. 1. p . 662. 110t . 23, et p . 665. not. 2. et Steph. Ibui, iar

bit tertullianus de pallio c . 4. ac deinde in textuuu intrufa ex- P.
603.

plicatio , quam unus aliquis voci xiana , ex fnañs factae, nempe P. 165. v. 23. 'Axşa's – X2460 ] Schol. Theocrit. ld !
verba illa' {591 goons. Confer Politum ad Eufiach. T. L I. 134. dxsádas.ü xal ixrádas, dra ro ir rūdofito93 by

οιονεί έμποιείν, όχλίδας τινας ούσας. Conf. Schol. Nicard

Β. 164. ν. 29. μυελοίς ελάφων έτράφη υπο Χείρωνος ] Ita Theriac. 512. p. 25. Euſtath . p . 918, 44, el ſcriptores ,q* *

etiam Eufinthius p . 14. Sed Schol. Apollon. Rhod. I. 558. cilantur ad Holych. T. I. p. 663. not. ! 4. KUL. Add Ce

fimpliciter dicit, υπο Χείρωνος τον Αχιλλέα τραφέναι. Οmnino pon. X. 20.

vid. Taplz. ad Lycophr. 178. et Salmas, ad Teriullinn . de Pala Ρ. 165. ν . 26. "Αχραντον, αμόλυντο ] Sic Glola interest

· lio p. 281. qui probat lectionem gynns, et verba o éste 1800's Codicis Guelph. in Apollon . Rhod. IV . 1025. auiareor ,
omittit. ANON . Cyrilli Lexie. Brem. et Gloſſar. Barthol. Cool Hech. int.

P. 164. v. 33. 'Ax0208] Sudas habet "AX235. ANON . xpayés. quod nuspiam repere licuit. Sed κραντον α.μα

P. 164. v. 35. 'Axle's ] Vid . Iliad . E. 125. ibique Barnes, bet Eurip. Iphig: Aulo 2574. Vid. Suid. et H. Steph. Thei. T.

ANON
IV. 6+ C. KUL.

P. 164. v . 48. "Axon] Vid . Corny ad Plutarch. Vol. IV, B: 165. v .31. örtto årò tüv etc) Codex Gud. piezas

17 , 25. Be . Verlus, 'ns d'aveurs öxeras Cogísu, Homeri eſt et rectius , ita: κανων γάρ έστιν ο λέγων τα από των ε. ε 1.1

Iliad. F. 199. ubi in Scholiis eadem quae hic leguntur. Addy- 9. 6. agoragočúvera ... Olov : nun eigúrudos , reglajarbçals,

citur idem verſus a Schol Ariliopha Velpp. 91., et ab Hefche jew xal xeria óxpecos. 'Aaaéregos mavwv éstir onlyon is

in v.cxvos ubi hinc .fastei pro Cosim reftitue. Ita et ſequentia doci coï FIOS óvópata, korra év gjogátu suarasita

apud noftrum fiunt corrupta. Lego enim pro' Αχνηυπεκρύφθη μεθ' ό έστι δύο σύμφωνα, προ μιας έχει τον τόνον. Οιον» αστεία

ex 1 !. O. 626." * xung unexpúchr . Reliqui verlus eidlem Homero βακχείος , καδμείος . Τούτοις συνηκολούθησε και το αχρείος. Κι

debenfur. Vid . ll . A. 426 , et 2. 501. ubi Barneſius spinn 'ex To oudéregor etc. Similia invenies apud Euftach . p. 317, 49.

quibusdam MSS . In finé autem (p. 165. . 57.) pro exsus non
Gubito refcribendum ?ums. yide infra in hac voce. (P: 366, 23: 'Ouengos · Xgauen miv avans,ex lliad.E. 138. kolo Cale

P. 165. v. 38. xsaów ) Poſt hoc verbum Cod. Gud. ad

Repetit auctor eain 'vocem xv in fine p. 182 , ( p. 165, 55.) ubi
in principio quil bet videt relpicere eum ad verlum 11. E. fupra Paris, 2630,poft xsaww addit: oŰrws 'Hyuxaridus o Norte

Hace vir doctus in Miscellan . Obli. Vol. II.memoratum.
περί ετυμολογιων. ΒΕ . Quod ſtatim ſequitur, fxgas, OCT *

Odyff. E. 396. ubi vid. Schol. Conf. Euftach. p. 531, 12 ti

P. 166. v . 53. raça ró 1960. g vn] Enfeath. p . 492, ;. quos ibi profert locos, Iliad. 0. 369. et Odyd . B. 50. ELnaga dceru ! , 7
· .

άχνη, αέχη τις ούσα , και κατα κάσιν, και πλεονάσμα τούν , άχ
P. 265. ' v . 41. 'Axserov idar Inédos B ] verl. 269. Sa

vn . Conf. eundem p : 575, 28. Kul. Conf. Schol, Èurip. Oreſt. axpeier om dykeresv, utfcribendumelt pro frézorry, quod

215. et Ruhnken. Epift. erit . ll . p . 27. edit. 1. ANON ,
pro adverfatur, Irgitur Odyll. £ . 162. Vid. ibi Barney,it F

P. 165. v . 55. Alegerdgrus] Forſan 'Allardzos, qui etiam f'chi et' interpp. et Apollonil Lexicon Homer . in b. ř. sez

alibi a noſtro ciratur. SYLBURG. Idem in ludice Latino: „ Aſcler P. 165. v . 45. 'Axpos ] Legitur apud Hefiodum Epy. ???

pius. haud fcio an rectius Aſclepiades.“ Utrumque babet. Cod.
Gud . ubi diferte : 'Αλέξανδρος και του Ασκληπιάδου. Num cios, P. 165.: v. 47. 'Axgús] Vid. paulo ante in v . expio

an mafutu's , incertum : nam et hoc, licet rarius, intelligitur. De xens ut axsn's a verbo xpw deducitur,
Conf. Alberti ad Art

Afelepiade, Myrleano fcilicet, cuius noſter et alibi mentionem fa- Sch. in waxgea T. I, p. 663. not. 8. Locum, quem Equest
cit, conſule Suidam in h. v. ibique Kufierun, et quos laudat gus affert, expris d'avérairo, expiſcari nondum polui. EFL.
Fabricius Biblioth . Graec. V. 7. live T. VII . p . 54. KUL. Add. P. το5. V. 55. "Αχρι , έως , παρά το μέχρι επίσημα

Harles.Vol.VI. p. 360. Alexander Grammaticus fupra lauda- Vocabulumenig mua vel ftatim adverbio axşı addendum
tur p : 70, 9. p .132, 42. et infra p . 230, 26. una cum Aſclepi- Superfluum delendum eſt. Polterius praeferendum iudico.

ade, et p . 266, 7. st. fine obſervationis Codex Gud . addit: 'Oi-ws 'Hpwdiar's so

P. 165. v. 56. déyre outro paga con alitwa Mbanovra etc.] 'Offoygacią. Kul. Helladius Chreſtomaiti. P: 21. so nekatere og

Codex Gudianus, omilis verbis Néya auritiu , pergit naga com a magas kugis,miv roự ,'Artıxóv• meradi 707 6 "lwaren diese
stw etc. Ex utraque ſcriptura veram elicies . Scribendumeſt et Conf. "Verheyk . ad Antoniñ. Liberal.p. 294.fq. BE .

ξω, inde αποβολή του eft έχνη, nt 4 τεύξω τέχνη, et κατα

pomiv, quod Gudianus acldit, tob'z sis a, áxen Spuma,paleg, Iliad

P. 165. v., 55. Axun. Oumpos etc. ) ,, Etymologus relpicia

quae ob levitatem ventis sixouos , cedunt, Anon .) Bene auiem refert, Hippocrntem ro artros film

P. 165. v. 57. Süres sisto izgús]Vox.Essays in toto, volu- nivou vocare quid axunu,pro quomale Suidas et Helck.
mine non occurrit. Scribendum elt xus. Vid. ad p . 164, 48. v. demoù liabent, animadvertentibus id iamdudum viris er

Conf. p . 264 , 15. in v . 'Axüves. KUL. ad illa loca, quosmiror tathen'Etymologum non advocali...
P. ' 165. v . 1. 'Axvus, aj Puron] Ita etiam Gloſſar. Barthol, dit auctor : Αισχύλος δε τον καπνόν. Scilicet, ut ex

Locum ab auctore allatum nondum reperi. KUL. Saida liquet, acum nugos vocavit, quale quid

P. v 3. Ayou ] Conf. . p . 1383, 21 KUL

p. 165. 1. 20.Turimestea] Poffet etiam oupxrista fcribir bob. proians ossias omuzveí zatva rugos lit áxoay something

perlegenti non occurrit. Vidi igitur, num in Agamemnone

Codex Gudianus: "AKOS, huaminis draxéouca amily buxur dum , bicque locus et apud · Suidam ad Helychium intended

citaa cuyxiouec . Idem tamen in v. 'Axu Mevos verbum aurtxe Fuit certe ul'novimus omnes,librariorum vitium boc,
€32 . Tetinet. Schol. Apollon. Rhod. I. 263. "Axos súy xuois tu gis rarioribus ſubſtituere.

xws, aúon éneTeTambungquod loco Odydi. o. 357. probatEu: phanem dixifle água inyov,

p . 125.

KUL.

KUL .

Helpe
kin

Bejc
hy

tamen

Ultimo refert Etymologuis, e dá
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ANON. BB.

extr. BE .

10 TH Heſychium et Suidam , etiam in Cod. MS. amici mei . P. 167. v. 18. Baxmaos] Vid. interpp. Heſychit T. I. p .

tem Ariſtophanis locus in Velpis v. 91. “ Haec vir doctus in 680. not. 17.

Miſcellan . Öblervatt. Vol. II . p . 125. Sane invou ex Ariſtopha P. 168. v . 3: 2 . onnaivet Trò sis Touriow ] Sic et Schol. ad

ne reſcribendum eft. Conf . omnino interpp. Heſychii ' I. 1. p. Iliad r . 325. Verba "AL ď sis " Ialoy 19 ex leguntur. Iliad. N.

661. lq et Villoiſon. ad Apollonii Lexic. Homer. in v . 'A- 175. Sed verba " A de nodwy lu'r xuragédito, corrigi vel lic
debent: “At säg' t' oudov iwv Xat' as Eleto , ex Odyſ . p .

P. 166. v. 5. 'Agugural] Conf. Schol. ad Iliad . E. 502. et 466. vel ita : “Af'd' oy' ta ouddy in's wozu å gi iseto, ex 'Odyſl.

G Arat. Prognoft. 365. ANON.

P. 166. v. 7. Nixardzos - tws] Locus eft Alexipharmm .údwg P. 168. v . 37. "Ayxvga etc.] Conf. Schol. Callimachi

174. ANON. hymn . in Del . 175. ANON.

P. 166. v . 17. Nixavosos etc.] Locus eft Theriac. 280. ANON. P. 168. v . 31. Batziav auraxa ] Suntverba Aeſchyli Sept.

P. 166. v. 20. 'Alsyéws] Vid . Apollonius Rhod . II. 1023. adı. Theb. 599. ubi vid. Schol. et Stanlei.

Simile adverbium , argenews, babet Theocritus Idyll. XXV. 170. yüş legendum eft oxstüs yñs vel orixcos GX155üs yas, et verba
Pro rag' 'Hoodw etiam h . l. ut ſupra p . 121, 34. legendum eſt are no mutanda videntur in and tourov, ita ut fequentes ac
παρ' 'Απολλωνίω. Conf. d'Arnaud Lecit. Graec. p. 20. ANON. cuſativi pondeant ab omillo aliquo verbo, ut omuaivas. Vid.

P. 166. v . 25. Tó uißgotovov] Habes apud Nicandrum The- Ruhnken. ail Timaei Lexic. Platon . p . 58.
pen riac. 66.

P : 9. alibique. P. 168. v. 33. Bagusuvous] Vid . Iliad . 1. 590. ANON.
P. 166. v . 29. 'Afíxogov] Vid. Coray ad Plutarch. T. III. Ρ. 168, ν . 35. Βαθύλειμος, βαθείας λειμώνας έχουσα ] Le

p. 307, 13. BE.
gendum eft ßaftis e Schol. ad Iliad. I. 151. Anon. Conf. Al

p . 166. v. 32. My #ws payárgr ] Eſt verſus Homeri II . berti ad Heſych. T. I. p. 675. not. 6. BE.
Select

E. 487. ubi editur dévou álóvre . Vid . ibi Schol. et Barneſ. P. 168.v. 40. Bafunzios] Vid . Iliad . E. 550. et Alberti 1 .

Verba deinceps allata , Bokous iudvras, extant Iliad. X. 397. 1. p . 675. uot. 5. BE.
CE

et verba "Asas oiós, Odyſl.o. 108. P. 168. v . 41. Bauxółww} Vid , Iliad . 2. 339. ibique Schol.
P. 166. v. 37. naça Tū 'Horúdy duasy] Locus eſt Ezy. ARON. Add. quos Alberti l . 1.laudavit p . 675. not. 3. be. Ca

426. e quo legendum eſt h. l . dexaduew pro dwdexadugo. Conf. put gloſſae excidiffe videtur, Balunériwe. Apollonius in Le

Schol. ad liad . A. 486. E. 724. et Heliodor. p. 462, 17. ANON . xico Homer. Βαθυπέπλων το αυτό σημαίνει και βαθυζώνων

P. 166. v. 8. Tarvugñaus] Legitur in Nonni Dionyſ. p. 732, xal Beluxóanwy. SCHLEUSNER.
V 15. ANON. P. 168. v . 44. Bálcov, tò SenéAcor ] -Conf. Is. Vofius ad

P. 166. v.14. 'A4oont!] Legitur apud Demoſth. p . 797, 13. Helych. T. I. p. 674. not. 18. et Alberti p . 707 not. 5 .

di Sic &4.09 apud Lucian . T. 1. p. 205, 17 6 .

lid.es Ρ . 166. V. 17. Κείται 'Arohairios] Locus eſt IV. 481 . P. 168. v . 46. Maxga Bißa's] Sunt verba Homeri Il. H.

Conf. ibid . v . 737. et III . 241. cuin Schol. ad IV. 481. ANON. 213. ANON

P. 166. v. 19. "Aboggor ] Vid . Iliad. A. 152. et Sophocl. P. 168. v. 56. Baxtygia etc.] Vid . Caſaub. ad Theophraſii
Aiac. 368. ANON. Pro οπισθόρμητος videtur όπισθορμήτωςfcriben- Charactt. p. 55. extr.

dum , quod Phavorinus habet. Verba 'Αψογοι P. 168. v. 1. Banías] Heſych . habet: Baxolas • anos. Anon.
ortadose ſunt Apollon . Rhod. II . 338. Conf. IV. 42. Conf. interpp. eiusdem p. 671., T. I. not. 7 .

P. 167. v. 22. d boggoou 'S2xrayoio] Sunt verba Homeri II . P. 168. v . 2. Báxrgov] Vid . interpp. Heſych . T. I. p . 680 :

2. 399. et Odyll, T. 65.ad quem utrumquelocum vid. Schol. Anon.

P. 167. v. 25. "Af ) „ Quod ad Etymologiam attinet, adde et P. 168. v . 3. Bazavetov] Vid . Duport. ad Theophraſti

Apollonii Rhodii Scholiaften 1. 1298. “ Vir doctus in Miscel Charactt. p . 235. et 343. Locus Homeri, nove γυίων , eft

Lan . Obſervati. Vol . IV . p . 147. Odyſ. K. 301, 363, ubi editur ão éx pro dove š ti, et peya
P. 167. v . 46. Kgativos xvawy Náv] Vid . interpp. He- λοιο pro μεγάλου. ΑNON .

Sychii T. 1. p . 670. not. 17. 20. et 21. ne.
Nomen Baßá . P. 168. v. 12. iva avor] Sunt verba Homeri Odyſſ. E.

xrys Scholia in Platonem p. 84. edit. Ruhnken. interpretantur 490. ANON.
κράκτης, και μανιώδης. ST . P. 169. v . 13. Bázavos xagnós] Sic Schol. ad Odyſl. K.

P. 167. v. 50. Ráa ] Vid . interpr. Heſychii T. I. 242. Bázavou • dguos xagror. Conf.Odyll. N. 409. Anon .

P: 670. not. 24. BE . Conf. Tzetzes ad Lycophr. 472. ANON. P. 169. v . 14.Barßis] Vid . Schol. Sophocl. Antigon. 133.

ating Wox poft montos addendum elle Bußat, sylburgius iam vidit. Apollonii Rhodii III. 1272. ibique Schol. Euripid. Med. 1215.

med Pro Agrotopains autem legit ’Agxiaoxos Orion.Theb. Ms. apud ibique Schol. item Schol. et Bergler. ad Ariſtoph. Velpp . 546.
Porſon. ad Eurip. Med. 664. Conf. Baſt. ad Gregor. de Dia. Pro καμπτος lege καμπτήρ. SCHL.EUSNER. Locus Lyco

01. - lectis p . 272. edit
. Schaefer. Ex eodem Orionis loco etiam pe phronis, 'Eyw Averpo, eft verl. 13. ubi vid . Tzetz . Verba

25 euros in duoneva's mutandum fuerit. Be . Bnag in 2191w leguntur Iliad . ¥. 202 .

P. 167. v. 52. šoto xal trigginua etc.] Vid. Ariſtoph. Pac. Ρ . 169. ν . 23 , η γας υπό Baaßis xaneitai] Haec deben.

223.217. ibique Schol. tur Scholiaftae Ariſtoph. Equitt. 1156 .
P. 167. v . 56. Kara ] Legendum eſt Bar vel Baan. Pro- P. 1613. v . 26. Badlas] Cod. Gud. Barius. Et Homerus

pius accedit Bada, quod vult Bochartus Phaleg. 1V. 14. Sic fane Banioy vocat, equum Achillis 11. 11. 149. et T. 400. Conf.
Ae /chyl. Perf. 659. βαλήν. ubi Schol. βαλήν ο βασιλεύς λέγε- Tzetz . ad Lycoph. 178. et Barneſ. ad Eurip . Rhes . 187. ANON.

ται. Ευφορίων δέ φησι Θουρίων είναι τηνδιάλεκτον. ANON. Conf. Ρ . 169. ν. 27. Ευριπίδης βαλιαν έλαφον φησίν ] Immo β

Berkel. ad Steph.Byzant. p. 209. not. 47. SCALEUSNER. liav , ut Hecub. 9o. Hippolyt. 288. Conf. Plutarch, de dilcr. adu.

P 167; v. 47. Bádny amouros ! Sunt verba Homeri II. N. lat. et amic. T. II . opp. p . 52. C.. Sed apud eundem Eurip.

516. ubi vid . Schol. Conf . Ariſtoph. Lyfiltr. 254. ibique Berg. 582. funt Bariad hiynes, et Iphig. Aul. 222. runo . Barcoi.

ler . ANON . Vid. Albort. ad Heſych. T. I. p. 673. noi . 5. BE. Vid. interpp . Hefych. T. 1. p. 683. not. 7.
P. 167. v. 50. Befuos, naga rois orfatnyoroīs] Fortaffis P. 169. v. 29. Balian, ai tamsia .] Vid. Euripid. Rhel.

Básos legendum eft. Vid . Heliodor. p . 440 , 15.
356. ibique Barneſ . ANON .

P. 167. V. 52 . Oi'z ' Φρονέoυσι] Et verfus Homeri P. 169. v . 32, Banca dragoixidos } Vid. Oppinn. Halieut. II.

Odyfl. 2. 167. ANON. 434. et Antholog. III. 24. (in Brunckii Analecit. Vol I. p . 204 .

P. 167. v. 54. O pasw etc.] Vid. Baft. ad Gregor. de extr.) de quo loco conf. Milcell. Obſervait. Vol. IX. p. 114. et
Dialectis p. 285. edit. Schaefdr. Be. Conf. Fiſcher animadverſi. Brunckii Lectiones p . 39. ANON .

ad Welleri Grammat. Spec. II . p . 328. P. 169. v. 53. Badais, id s domly avtous etc.] Xantho haec

P. 167: : 56. 8x de roõ Baſw yivetoi xal Bzásw ] Vid . Als deberi ſuspicatur Creuzeris in Hiſtoricorum Graec. antiqu . frag

berti ad Heſych. T. I. p . 671. not. 4. ment. p . 195. BE.

P. 167. v . 5. Baxxsúw ] Vid. Schol. Sophocl. Antig. 140. P. 169. v. 41. Báre Béne uñpus Pwvýv] Fortaffis legendumu

et Eurip . Phoeniff. 21. ibique Valckenaer. eſt Búre dxi Báde xugudos einy. Vid. interpp. Helych. T. I. p.

P. 167. v. 13. maídios) lam nulti viderunt, xhodos elle le- 12. not. 9. ANON . Dionyfius Thrax in Grammatica $ 14.

gendum . Vid. interpp . Helychii T. 1. p . 681. not. 14. et Lo. quam Bekkerus nuper in Anecdot. Graec. Vol . II . edidit, p.
beck. ad Sophocl. Aiac. p . 360. be. 642, 1 , refert έβαλε inter επιρρήματα «οχής σημαντικά, non ni

P. 167. v. 15. Barrugia] Vid. Duport. ad Theophraſti 'nus quam si9 € et alge. Sed in Scholiis ad eum locum , ibidem

Charactt . p . 281. ANON . editis, p. 946, 1. leguntur haec: cuxas déportas enmartina raja
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pon . X. 20. ANON .
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P, 164. v . 10. 'Axelros 'Amagyarías] Vid. Eurip. Andro- fiath. ad Odva. A: 716. auctore, a xos eft j & yay cursusis ting

mach. 167. Schol, ad Iliad. 52. 616. ubi eriam Barneſi nota texřs; p: 1515, 46.' Uterque igitur non ut nofter ex o,pit
conferenda eft. Schol. ad liau, O. 196. Schol. defchyt. Perl . livo, ſed intenlivo, vt verbo two vocem acos componendan. -
872 , qui, 'Axrawidrs, inquit, ai diwygos. Enjoy peeniv üdw ? fe cenfet. Alibi vero Eufinthius ab 5 privativo quidem, ſed vs., ' . αχελωον ύδωρ ă
ayouts. Hoc iplum , praeter Schol. Honner li. ll . etiam Schol . bo xaiver iuncio , deducit, nempe, p . 197 , 9 .

Arifioph. Lyrilir. 581, confirmat, led dicit Arcadiae fluvium elle. P. 165. v . 16. ä napa au xw ] Haec verba, ut ſuperius e

Conf. 'Brodae. Antholog. p . 121. a . et Urfini Virgilius illuftra- e v . 12. repetita, delenda arhiusor .

98. ANON. P. 165. v . 17. 'Axoşu] Eadem quae Suidas exhibet in r.

164. v. 14. 'Ommpos etc.) Locus eſt 1 !. 0. 19é Conf. amus, et eodem ordine, habet eriam Golarium Barihol. No
Barneſ. ad Eurip. Baech. 519. et 626.

P. 166. v . 15. 'Agnves] " Vid . Reisk . ad Theocrit. Idyli. recenſetur, exponit : a {v korni xud töysraim aitupa.Lo
inde veço vocabulum oxaza, quod , male quidem , inter fetusa

XVI. 33. cum Ariftoph, profert et Phorius in Lexico in v 'Abais

P. 164. v. 22. "Axtos agoúgus] Vid. Iliad . E. 104. ibique cum varietate fcripturae. Ait enim : 'Adaxeir, Tó xus.no Air

Schol. ANON . xei yuz autoj rós dzwigo (Hermannus edidit 49 ***) 27.7

P. 164. v. 26. 'Axirreus - yaxtas] Haec Etymologusν. ' yáhaxros) Haec » Etymologus i dels Aproteínas ir Oixisiv. Tentat Arifiophanea Piero

fumlit e Schol. ad Iliad. A. 1. ubi tamen Onans pro xinus legis nus al Moerid. p . 49. b et corrigit: 'Adaxe raz gó,

Conf. Tzetz. ad Lycophr. 798. ANON. Mihi non eft dus ρα ' εκλέγει η αεί. Vel : 'Αοιχεί γαρ αυτος, εκλέγει τ' .

bium quin refcribendum lit ora po meri Siyev Xeinfo. Inans, hoc asi. De voce axuse conlule, praeter Suidam , interpretes Hajt
eft, quod labiis vacuerit ab uberum syfiy, ut de Achille (cri- T. 1. p . 662. not. 23, et p . 665. not. 2 . el Steph. Their

bit Tertullianus de pallio c . 4. ac deinde in textum intruſa ex

plicatio , quam unus aliquis voci xiana , ex fnañs factae, nempe P. 165. v. 23. 'Axşa's — xamon ] Schol. Theocrit. 1.49

verba illa o ésirgopñs. Confer Politum ad Eufiath. T.'l. I. 134. axsádus , m xad cxhádas, dia pody w dcfit091 óra
οιονεί έμποιείν, οχλάδχς τινας ούσας. Conf. Schol. Niced

P. 164. v. 29. Murrois á ¢wy érzén úró Xriçwvos] Ita Theriac. 512. p . 25. Euſtath . p. 918, 44. et ſcriptores,qui

etiam Eufinthius p : 14. Sed Schol. Apollon. Rhod. 1. 558. cilantur ad Hrlych. T. 1. p . 663. not. !
4. KOL. Add Got

fimpliciter dicit, vtó Xalqwvos rêv 'Axırkéa Tanvas. Omnino

vid . Tartz. ad Lycophr. 178. et Salmas, ad Teriullian. de Pala P: 165. V 26. Axşavtos, apókerror] Sic Glolla intelea

lio p. 281. qui probat lectionem gnänse et verba ő ésto esofa's Codicis Guelph. in Apollon . Rhod. IV . 1025. asiavos para

omittit. ANON . Cyrilli Lexie. Brem . et Gloſſar. Barthol. Cool Hefych. in 1

P. 164. v . 33. 'Axonal] Sudas habet Agas . ANON. 'Axpavis. quod nuspiam reperire licuit. Sed åxgarrar olmaz bir

P. 164. v. 35. 'Axne's} Vid. Iliad . E. 125. ibique Barnes, bet Eurip. Iphig: Aulo 1574. Vid . Suid. ei H. Steph . Thel T.
ANON . IV . 641. C.

P. 164. v. 48. 'Axin ] Vid. Coray ad Plutarch. Vol. IV . P. P. 165. v . 31. Öte to apo rwv etc.) Codex Gud. please

17, 25. Be. Verlus, 'ns d'aveuns a xras Copéro, Homeri eſt et rectius, ita: κανων γάρ έστιν ο λέγων τα από των ε. ο

Iliad . F. 499. ubi -in Scholiis eadem quae hic leguntur. Addu- 9. σ . προπαροξύνεται. Οίον · πύλη ευρύπυλος , κεφαλή ακέφαλα.

citur idem verſus a Schol Ariſiopha Velpp. 91.,et ab Helich, ούτω και χρεία άκρειος. 'Αλλ ' έτερος κανών εστιν ο λέγων, τι

in v.úxuwi ubi hinc . Fogéra pro costa reftitue.. lla el ſequentia od doe'. Teü Flos óvópata , fxONTO Av rý AMTM surtesy ::a
apud notrum fiunt corrupta. Lege enim pro 'Αχνηυπεκρύφθη μεθ' ό έστι δύο σύμφωνα, που μιάς έχει τον τόνον. Οιον, αστεί,
ex 1!. O. 626. " Axung unexpéctr. Roliqui verſus eidem Homero Baxxsies, * adusios. Tohtors Guinxo horsnes mal so expecos. La
debentur. Vid . ll . A. 426. et 2. 501. ubi Barneſius xpiry 'ex

To oudíregov etc. Similia -invenies apud Euſtath. p. 217, 46

quibusdam MSS , In fine anem (p. 165. v. 57.) pre sxsus non
dubito relcribendum xas . vide infra in hac yoce. (p. 366, 23.)

P. 165. v. 38. Xsaúw] Poft hoc verbum Cod. Gud. add

Repetit auctor eam vocem axis in fine p.182. (p.165,55.) ubi Domingosi Xperuen mév, auns, ex liad. E. 138. avl Cala

in principio quilibet videt relpicere eum ad rerlum 1!. E. fupra
Paris. 2630. poft xpauw addit: outws 'Hyaxlsidus ó Borries

Hacc vir doctus in Miscellan . Oblr. Vol. II.memoratum.
περί ετυμολογιων. ΒΒ. Quod ftatim fequitur, $ X80s, OCET

Oilylf. E. 396. ubi vid. Schol. Conf. Euflath . p . 531, 18 €

P. 164. v . 53. naga ró dew. By uvn ] Enſiath . p. 492, , 7. quos ibi profert ·locos, Iliad . 0. 369. et Odyſ. B. 50. sci.

άχνη, αέχη τις ούσα , και κατα κρίσιν, και πλεονασμό τουν , άχ
Ρ. 165. ν. 41. 'Αχρείαν έδων 'Incados B ] verſ. 269. Salt

Vn. Conf. eundem_p: 575 , 28. KUL. Conf. Schol, Eurip. Orelt. exprior o fyérosesv, utfcribendum eft prodykarey, quod s

215. et Ruhnken. Epift. erit. ll . p . 27. edit. 1. ANON ,
iro adverfatur, Icgitur Odyll. E. 162. Vid. ibi Barneſ. it. Ha

P. 165. v . 56. Ale červdgeus ] Forlan 'AllEdvdgos, qui etiam dych: et interpp. et Apollonii Lexicon Homer: in b. v. [CL.

alibi a poſiro ciratur . SYLBURG . Idem in Iudice Latino : „Alcle P. 165. v . 45. 'Axsýžos] Legitur apud Hefiodum Egy.

pius. haud fcio an reclius Aſclepiades.“ . Utrumque habet Cod.
Gud. ubi diferte : Αλέξανδρος και του 'Ασκληπιάδου . Num rios, P. 165..v. 47. 'Axşús] Vid. paulo ante in v. axeio di

an uafupris, incertum : nam et hoc, licet rarius, intelligitur. De xgris ut oxgris a verbo xwededucitur.
Conf. Alberti ad

Alelepiade, Myrleano ſcilicet , cuius noſter et alibi mentionem fa- lich. in », axşka T. I, p. 663. not. 8. Locum , quem

cit, conlule Suidam in h. v. ibique Kuſterun, et quos laudat gus affert, exgris s'avérairo, expiſcari nondum potui. Ati.
Fabricius Biblioth . Graec. V: 7. live T. VII . p . 54. KUL. Add. Ρ.τ65. ν. 55. "Αχρε, έως , παρά το μέχρι επίρρημα

Harles. Vol.VI.p . 360. Alexander Grammaticus fupra lauda- Vocabulumenig mua vel fiatim ,adverbio axşa addendum, ****
tur p : 70, 9. p .132, 42. et infra p. 230, 26. una cum Aſclepi- ſuperfluun delendum eſt. Polterius praeferendum iudico.
ade , et p. 266, 7. st. fine obſervationis Codex Gud. addit: ' Ouws 'Howdicanos :

P. 165. v. 56. réyer aurkiv nazad rův aziew meadouta etc.] 'Ozgoypapią.KUL.Helladius Chreſtomath . p. 21. polure con

Codex Gudianus ,omitis verbis λέγει αυτήν, pergit παρά τον ακρι, χωρίς μεν του σ , 'Αττικόν» μετα δε του σ. Ιωνικόν μας
Btw etc. Ex utraque fcriptura veram elicies. Scribendum eft :- Conf. 7'erheyk . ad Antoniñ . Liberal. p. 294. 19. BL .

ξω, νnde του έχνη, τεύξω τέχνη, et κατα

pornit, quod Cudianus addit, me disa kon Spuma, paleng Iliad

P. 165. V., 55. "Axmn Ourpos etc.] ,, Etymologus relpicia

quaeob levitatem ventis eixouge, cedunt. KUL. Anon .) Bene auiem refert, ' Hippocratem có horeon gurua

P. 165. v. 57. Sýrso sis ro éxgás) Vox xxsnis in toto volu- livou vocare prin axun , pro quo maleSuidaset Hefyck.
mine non occurrit, Scribendum eſt excms. Vid. ad p . 161, 48. v. Qeyou habent, animadvertentibusid iam dudum virisex

Conf. p . 164 , 15. in v : 'A xöves. Kul. ad illa loca, quosmiror tathen'Etymologum non advocal .

P. 265. v . 1. 'Axwus, júnin] Ita etiam Gloſar. Barthol, dit auctor : Aircúros de rov nutivóv. Scilicet, ut ex

Locum ab auctore allatum nondum reperi. XUL. Snida liquet, o corno Fiugos vocavit, quale quid

P. 166. v. 3. "Axrural) Conf. Eufiath. p . 1383, 21 , KUL perlegenti non occurrit. Vidi igitur, num in Agamempore

P. 165. v. 10. Guvíxeofa ] Pollet etiam our rigga . ſcribi.

Codex Gudianus:*Apos, dúan draxboroa chefestive

5ο6. pro ύλης ορείας σημανεί καπνα πυρος τι άχνηπυράν Ι σ

chado cuyxiourc
. Idem tamen in . Axvúmeros

, verbum auréxe. Fuit certe utinovimusomnes, librariorum
vitiim bos,

6321 retinet. Schol. Apollon . Rhod. I. 263. " Axos cúyxvors
fugis

rarioribus
ſubſtituere

. Ultimo refere Etymologus, el dia
xis, aúon &RITETa palvmo quod loco Odydi. 0. 557. probat Eus Phanem dixille áxun ényev, Male. Lego üzvou,uiquoquela
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D Heſychium et Suidam , etiam in Cod. MS. amici mei . P. 167. v . 18. Bernaos ] Vid. interpp. Heſychit T. I. p .
tem Ariſtophanis locus in Velpis v ; 91.“ Haec vir doctus in 680. not. 17.

Miſcellan . Obfervatt. Vol. II . p . 125. Sane ünvou ex Ariſtopha P, 168. ν . 32. σημαίνει Tó eis Touriow ] Sic et Schol, ad
ne reſcribendum eft. Conf. omnino interpp. Heſychii I. 1. p. Iliad r. 325. Verba "AL Mosis "Invoy Madey leguntur liad. N.

661. 19 et Villoiſon. ad Apollonii Lexic. Homer. in v. 'A- 175. Sed verba " Av de Today indo xuragédato, corrigi vel lic
debent: “At düs' & ' oudov iw' x27' äge ESETO, ex Odyſl. p .

P. 166. v. 5. 'Agugural] Conf. Schol. ad Iliad . E. 502. et 466. vel ita : " A $ 'doy' ta' ouddy iwe xoz' agi iseto, ex 'Odyſſ.

GP Arat. Prognoft. 365.
P. 166. v. 7. Nínaydgos – dw ] Locus eft Alexipharmm . p . 168. v . 37. " Ayuuga etc.] Conf. Schol. Callimachi

174. ANON. hymn. in Del. 175. ANON .

P. 166. v. 17. Nixovogos etc.) Locus eft Theriac. 280. ANON. P. 168. v . 51. Bafkiav atrava] Sunt verba Aeſchyli Sept.

'Д..
P. 166. v: 20. Apszews] Vid. Apollonius Rhod. II. 1023. ade. Theb. 599. ubi vid . Schol. et Stanlei. Pro στιχις

Simile adverbium , appenews, babet Theocritus Idyll, XXV. 170. yaş legendum eft cxestis vñs vel orixos OXITTüs yñs , et verba

Pro nap' ' Hoody etiam h .1. ut fupra p . 121, 34. legendum eſt ato 2o mutanda videntur in and toutov , ita ut fequentes ac
παρ' 'Απολλωνίω. Conf. d'Arnaud Lectt. Graec. p. 20. ANON . cuſativi pendeant ab omillo aliquo verbo, ut onnaives. Vid .

P. 166. v . 25. Tó ußpórovov] Habes apud Nicandrum The- Ruhnken. all Timaei Lexic. Platon . p. 58.
riac. 66 .

P : 9. alibique. Anon. P. 168. v. 33. Budu suvous ] Vid . Iliad . 1. 590. ANON .
P. 166. v. 29. 'Afíxogov] Vid. Coray ad Plutarch . T. III. P. 168. v. 35. Bagúasmos, bagrias de pewras Xour2] Le

p. 307 , 13. BE gendum eft Battis e Schol. ad Iliad . 1. 151. ANON. Conf . Al

P. 166. v. 52. My #ws nayaygıu] Eft verfus Homeri 11. berti ad Heſych. T. I. p. 675. not. 6. BE.

Ε. 487. ubi editur λίνου αλόντε . Vid . ibi Schol. et Barnes. P. 168. v . 40. Bafuancos) Vid . Iliad . E. 550. et Alberti 1.

Verba deinceps allata , Bolous inávras, extant Iliad. X. 397. 1. p . 675.uot. 5 , Be.
les

et verba 'Atas oiós, Odyſl. p. 408. P. 168. v . 41. B29uxóaww) Vid . Iliad . 2. 539. ibique Schol.
P. 166. v. 37. napa rū ' Horúdu duasy] Locus eſt Ezy . Add . quosAlberti l. I laudavit p . 675. not. 3. be. Ca.

426. e quo legendum eſt bi l . dexadurw pro dwdexaduzw. Conf. put gloſſae excidille videtur, Baluzénaws. Apollonius in Le

Schol. ad Iliad. A. 486. E. 724. et Heliodor. p. 462 , 17. ANON . xico Homer. Βαθυπέπλων το αυτό σημαίνει και βαθυζώνων

P. 166. v. 8. repuxgñas] Legitur in Nonni Dionyſ. p. 732, xa? Baduxóanwy. SCHLEUSNER.
1.6i 15. P. 168. v . 44. Basgow, rò Senéneoy], Conf. Is. Volius ad
bal

P. 166. v. 14. 'A400ng/] Legitur apud Demoſth . p . 797, 13. Helych. T. I. p. 674. not. 18. et Alberti p . 707 “not. 5 .
Sd Sic Quo91 apud Lucinn. T. I. p. 205, 17 6 .

P. 166. v . 17. Kaiztai 'Arenarios) Locus eſt IV. 481 . P. 168. v . 46. Marga Bißa's] Sunt verba Homeri Il. H.

Conf. ibid . v . 737. et III . 241. cum Schol. ad IV . 481. ANON. 213. ANON

P. 166. v. 19. " A.logsov] Vid . Iliad . A. 152. et Sophocl. P. 168. v . 56. Bxxrugía etc.] Vid . Caſaub. ad Theophraſti
Brit Aiac. 368. ANON. Pro otiofoguntos videtur ómiofoquýtws lcriben. Charactt. p . 55. extr.
pleasedo ti dum , quod Phavorinus habet. Verba "Αψογοι P. 168. v. 1. Bxxías] Heſych . habet : Baxoias.anaús. ANON. '

oréales lunt Apollon. Rhod. II , 338. Conf. IV. 42 . Conf. interpp. eiusdem p . 671., T. 1. not. 7 .

P. 167. v. 32. a loggóou 'S2weayoio ] Sunt verba Homeri II . P. 168. ' v . 2. Báxtgov] Vid . interpp. Helj ch. T. I.
p :

680

E. 399. et Odyll, T. 65. ad quem utrumque locum vid. Schol. Anon .
P. 167. v . 25. "A%] Quod ad Etymologiam attinet , adde et P. 168. v. 3. Baravemor] Vid . Duport. ad Theophraſti

Ez e Apollonii Rhodii Scholiaften 1. 1298. “ Vir doctus in Miscel Charactt. p. 235.et 343. Locus Homeri
, nove γυίων , eft

chem C lan. Obſervatt. Vol. 1. p.147. Odyſ. K. 301. 363, ubi editur ão éx pro dove ő éx , et peya
Ρ. 167. v. 46. Κρατίνος xrawy Náv] Vid . interpp. He goio pro nezánov ANON .

Sychii T. 1. p . 670. not. 17. 20. et 21. ne.
Nomen Baßá. P. 168. v . 12. iva avon] Sunt verba Homeri Odyſf. E.

TMS Scholia in Platonem p. 84. edit. Ruhnken. interpretantur 490. ANON.
ο καιράκτης, και μανιώδης. P. 169. v . 13. Bázavos xagnós) Sic Schol. ad Odyſl. K.

P. 167. v. 50. Babas) Vid . interpp. Heſychii T. I. 242. Baravoy.dguos xagtóv. Conf. Odyſl. N. 409. Anon.
670. 24. be Conf Tzetzes ad Lycophr. 472. ANON. P. 169. v. 11. Vid . .

Flox? poſtm.ontos addendum elie Bapak,sylturgins *iam vidio Apollonii Rkodil 111. 1972. ibique Schol. Euripid. Med. 1213.
me pro Agrotoperysautem legit 'Agxiaoxos Orion. Theh. MS. apud ibique Schol. item Schol. et Bergler. ad Ariſtoph. Velpp . 546.

orſon. ad Eurip. Med. 664. Conf. Baft. ad Gregor. de Dia Pro καμπτος lege καμπτήρ. SCHL.EUSNER. Locus Lyco

lectis p . 272. edit. Schaefer. Exeodem Orionis loco etiam ua phronis, 'Eya "Averi, eft verſ. 13. ubi vid . Tzetz. Verba
- Hròs in duousvas mutandum fuerit . Be. Braq intl 263év leguntur Iliad . Y. 202 .

P. 167, v . 52. šoti xar triggnuca etc.] Vid. Ariſtoph. Pac. P. 169. v . 23. á yas uru' βαλβις καλείται] Ηaec deben .

217. ibiquie Schol. tur Scholiaftae Ariſtoph. Equitt. 1156.
P. 167. v . 56. Kara ] Legendum eſt Bar vel Baán. Pro- P. 16. v . 26. Badias] Cod. Gud . Barius. Et Homerus

pius accedit Bára, quod vult Bochartus Phaleg. IV. 14. Sic fane Baior vocat equum Achillis Il. II. 149. et T. 400. Conf.

Aefchyl. Perſ. 659. Baahu . ubi Schol. Baxmir Baoihei's Néye Tzetz. ad Lycoph. 178. et Barneſ. ad Eurip. Rhes. 187. ANON.

ται. Ευφορίων δέ φησι Θουρίων είναι την διάλεκτον. ANON. Conf. Ρ . 169. ν. 27. Ευριπίδης βαλιαν έλαφον φησίν ] Immo βα

Berkel. ad Steph. Byzant. p. 209. not. 47. SCALEUSNER. disv , ut Hecub. 9o. Hippolyt. 288. Conf. Plutarch. de diſcr. adu.

P, 167, v. 47. Baduy amióvros! Suntverba Homeri Il. N. lat. et amie. T. II . opp . p . 52. C.. Sed apud eundem Eurip .

516. ubi vid . Schol. Conf. Ariſtoph. Lyfiltr. 254, ibique Berg. 582. ſunt Banca dignes, et Iphig. Aul. 222. Fwło Barcoí.

ler . ANON. Vid . Albort, ad Hefych. T. I. p . 673. noi. 5. BE. Vid . interpp. Hefych. T. 1. p. 683. not. 7 .

Ρ. 167. ν. 5ο. Βαθμός, παρά τοϊς στρατηγικούς ] Fortafis P. 169. v. 29. Balías, ai tamsiai] Vid . Euripid. Reel.

Bátos legendum eft. Vid. Heliodor. p . 440, 15. 556. ibique Barnef. ANON .

P. 167. v. 52. , Oit' gů Φρονέoυσι] Et verfus Homeri P. 169. v . 32. Banca dianpix.dos} Vid. , Oppinn . Halieut. II.

Odyff. 2. 167. ANON. 434. et Antholog. III . 24. ( in Brunckii Analecit. Vol I. p .
201..

P. 167. v. 54. pasw etc.) Vid. Baft. ad Gregor. de extr.) dequo loco conf. Milcell. Obſervatt. Vol . IX. p. 114. et
Dialectis p. 285. edit . Schaefer. Be. Conf. Fiſcher animadverſf. Brunckii Lectiones p . 39. ANON .

ad Welleri Grammat. Spec . II . p . 328 . P. 169. v. 53. Béjais, id s domly avtous etc.] Xantho haec

P. 167. v . 56. Xx de ToŨ Bağw yiverai xad Brasw ] Vid . Al. deberi ſuspicatur Creuzeriis in Hiſtoricorum Graec. antiqu . frage

berti ad Helych. T. I. p. 671. not. 4. ment. p . 195. Be.

P. 167. v. 5. Bartrów) Vid. Schol. Sophocl. Antig. 140. P. 169. 5. 41. Báre Báne razus Swvýv] Fortaſſis legendunu

et Eurip . Phoeniſl. 21. ibique l'alckenaer. eſt Búre o Báre xúgunos tiny . Vid. interpp. Hefych. T. I. p.

P. 167. v. 23. właúdeos) lam nulti viderunt, xhodos eſe le- 12. not. 9. ANON . Dionyfius Thrax in Grammatica $ 24.

gendum , Vid, interpp. Hesychii T. I. p . 681. not. 14. et Lo quam
Bekkerus nuper in Anecdot. Graec. Vol . II . edidit, p.

beck. ad Sophocl. Aiac. p . 360, Be. 642 , 1. refert αβαλε inter επιρρήματα ειχής σημαντικά, non ni
P. 167. v. 15. Baxrugia ] Vid. Duport. ad Theophraſti 'nus quam enige et alge. Sed in Scholiis ad eum locum , ibidem

Charactt. p . 281. ANON. editis, p. 946, 1. leguntur haec : ευχής λέγονται σημαντικά ταύ
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KUL.

KOL.

ANON.

.

ANON .

P. 603
KUL .

p. 32. b. SCHLEUSNER.

ANON.

ANON

.

ANON
KUL.

Ρ. 164. V. 10. 'Αχελώος ' Axatgvarytas] Vid . Eurip. Andro- ftath. ad Odv. A. 716. auctore, oxos e j dyay cuyxususan

mach . 167. Schol. ad Iliad. 12. 616. ubi etiam Barnefii nota cxñs, p : 15 5 , 46, Uterque igitur non ut noſter ex a, pria

conferenda eſt. Schol, ad Iliad, O. 19t. Schol deſchyt. Perl. tivo, ſed intenſivo, vt verbo xiwo vocem anos componendat

871 , qui, 'Axrhidrs, inquit, ai diwypote areng on yee Riv idw ? le cenſet. Alibi vero Euſinthius ab à privativo quideo, fed 15 ., , ' , , αχελωον γαρ πάν
ayouts. Hoc iplum , praeter Schol. Homer ll. tl . eriam Schoi . bo xaiver iuncto , deducit, nempe, p . 197, 9.

vers

Arilioph. Lyfilir. 581. confirmat, lcd dicit Arcadiae fluvium elle. P. 165. v. 16. i nagai co xw ] Haec verba, ut ſuperlua

Conf. 'Brodae. Antholog. p . 121. a . et Urfini Virgilius illuftra- e v . 12. repetita, delenda arbitror.

tus, p. 98. ANON .

$: 161. v. 14. 'Ommpos etc.) Locus eli ll . 0. 191. Conf. drais, et eodem ordine; habet etiain "Glo Tarian Barihol
P. quae Suidas exhibet ir o

Barneſ. ad Eurip. Baech . 519. et 625. ANON. inde vero vocabulum oxüze, quod, male quidem , inter fenica

P. 161. v . 15. 'Axinves] Vid. Reisk . ad Theocrit. Idyll. recenſeur, exponit:10 év ty **@ xri xoling yoreia zirupo.La

XVI. 33. eum Arifioph, profert et Photius in Lexico in so 'Adajja

P. 264. v. 22. ' A %%os agougns] Vid. Iliad . 2. 101. ibique cum varietate fcripturae. Ait enim : 'Adagsin, rò x *ks v. 'dopo

Schol. χεί γας αυτού τον αχώρα (Hermannus edidit a9 χώρα) έχε γει
P. 164. v. 26. 'Axiadau's páraxtos) Haec . Etymologus ideia,' 'Apropupíns evoixísir. Tentat Arifiophanes Pirt-

lumilit e Schol, ad Iliad . A. 1. ubi tamen Inārs pro xinus ligi nus al Moerid. p. 40. b et corrigit :-'Adaye yaz 08, ch &

tur. Conf. Tzetz. ad Lycophr. 798. ANON. Mihi non eft dus ρα τ ' εκλέγει γ εεί. Vel : 'Αδιαχεί γαρ αυτος, εκλέγει τ' η.

bium quin relcribendum lit does so meri Siyev Xeidsor Snañs, hoc dei. De voce axwise conſulc, praeter Suidam , interpretes Hich

eft, quod labiis vacuerit ab uberun guſių, ut de Achille (crie T. 1. p . 662. not. 23, et p. ' 665, not. 2 .

bit Tertullianus de pallio c . 4. ac deinde in textum intrula ex

et Steph . Thel,

plicatio , quam unus aliquis voci xians ex gman's factae, nempe P. 165. v . 23. 'Axşa's - Öxamon ] Schol. Theocrit. IdM

verba illa o istiropñs. Confer Politum ad Eufiath . T. L I. 134. dxsádas.ü xal axiádas, dra'ro lv ru foi 931 ok

οιονεί έμποιείν, όχλίδας τινας ούσας. Conf. Schol. Nicare

Ρ. 164. ν. 29. μυελοίς ελάφων έτράφη υπο Χείρωνος] Ita Theriac. 512. p . 25. Euſtath. p. 918, 44, el ſcriptores que

etiam Eufinthius p : 14. Sed Schol. Apollon. Rhod. I. 538 . cilantur ad Hrh ch . T. 1. p. 663. not. ! 4. KUL. Add Cai

fimpliciter dicit, υπο Χείρωνος τον Αχιλλέα τραφιναι. Οmnino pon. X. 20.

vid . Turiz. ad Lycophr. 178. et Salmas, ad Teriullian. de Pal. P. 165. v . 26. Axşavtor, anóduster] Sic Gloſla iniclow

· lio p. 281. qui probat lectionem Snins, a verba ở BTU 1800s Codicis Guelph. in Apollon. Rhod. IV . 1025. du'aveo ,expect

omittit. Cyrilli Lexie. Brem. et Gloſſar. Barthol. Con Helych. ...
P. 164. v. 33. 'Axo208) Sudas habet"AX235. ANON , Axpovis, quod nuspiam reperire licuit. Sed άχραντον αιμα Ε

P. 364. v. 35. 'Agne's] Vid. Iliad . E. 125. ibique Barneſ, bet Eurip. Iphig. Aus 1574. Vid. Suid. et H. Steph. The I.
IV. p. 641. C.

P. 164. v . 48. Axon] Vid. Coray ad Plutarch. Vol. IV. P : P. 165. v . 31. öre ga and Twy etc.) Codex Gud. plan

17 , 25. Be . „ Verlus, 'ns d'aveurs xoras Copési, Homeri eſt et rectius , ita : κανων γάρ έστιν ο λέγων τα από των ε.

Iliad . F. 499. ubi .in Scholiis eadem quae bic leguntur. Addu- 9. σ . προπαροξύνεται. Οίον · πύλη ευρύπυλος , κεφαλη ακέφαλα,

citur idem verſus a Schol Ariliopha Velpp. gr.,et ab Hefch, ourw mal xeria öxgeros. 'Aaa dregos xava 85711 o nkyan sa

in v. i xvni ubi bine . Fagés2 pro Cosima reſive. Ita et fequentia provede doe. Teu tros óvómata, škorra év sý : Agar suares e

apud noirum fiunt corrupta. Lege enim pro"Αχνηυπεκρύφθη μες εστι δύο σύμφωνα, που μιάς έχει τον τόνον . Οιον, αστεί
ex 1 !. 0. 626. ' Axiven unexpic3r. Reliqui verlus eidlem , Homero βακχείος, καδμεϊος. Τούτοις συνη κολουθησε και το αχρείασ. Κ.

delsentur. Vid . ll . A 426 , et 2, 501. ubi Barneſius xpira 'ex to oudétegov etc. Similia invenies apud Euſtath. p. 317, *..

quibusdam MSS .. In finė autem (p.163. v. 57.) pro expus non
dubito relcribendum cms. vide infra in hac yoce. (p. 366, 23.)

P. 165. v. 38. xsaów ] Poft hoc verbum Cod. Gud. adše

Repetitauctoreain vocom éxin in finep. 182. (p. 165, 55.) ubi uengos X gaton mév avans, ex lliad. E. 138. avu. Cala

in principio quil betvidet relpicere eum ad rerlum 11. E.fupra Paris , 2630. poft xpauw addit: oürws'Hyaxleidus ó Noraise

memoratum . “ Hace vir doctus in Miscellan . Obl. Vol. II.
Quod ftatim fequitur, fxpas.περί ετυμολογιων. ΒΒ.

Otyll. E. 396. ubi vid . Schol. Conf. Euſtath. p. 531 , 16. &

P. 164. v . 53. Façade på igcao.' Bgyvn] Enkealta p. 492, 7. quos ibi profert Jocos, lliad.O. 369.etOdydi. B. 50.seu
gaga Enftath

. 0.

άχνη, αέχη τις ούσα, και κατά κράσιν» και πλεονασμα του , άχ
P. 265. ' v : 41. 'Axgriov iday 'Incados B ) verf. 262. Sa

vn . Conf. eundem_p: 575, 28. KUL. Conf. Schol, Eurip . Orelt. expecor > {yhosoev, ut fcribendumeft prodykhasey, good et
1

115. et Ruhnken. Epiſt, erit. ll . p . 27. edit. 1. ANON .
iro adverfatur, legitur Odyll. E. 162. Vid . ibiBarne). il . E

P. 165. v . 55. Aastavsgrus] Forſan 'Allearrogos, qui eriani b'ch . et'inrerpp. et Apollonii Lexicon Homer: in b. v. [cz.

alibi a noſtro ciratur. SYLBURG . Idem in ludice Latino : „Alcle- P. 165. v . 45. 'Axsýños] Legitur apud Hefiodum Ery *

pius. haud fcio an rectius Aſclepiades.“ . Utrumque habet Cod.
Gud. ubi diferte: ' Αλέξανδρος και του Ασκληπιάδου. Num cios, P. 165. v. 47. 'Axsús] Vid. paulo ante in v, exreino

an uafupris, incertum : nam et hoc, licet rarius, intelligitur. De xens ut exsis a verbo xw deducitur.
Conf. Alberti ad &

Aſclepiade,Myrleanofcilicet, cuiusnoſter et alibi mentionem fa- ch.inw axzia T. I, p. 663. not. 8.Locum, quem Er
cir, conlule Suidam in h . v. ibique Kuſterun, et quos laudat gus affert, exski's davéraito, expiſcari nondum polui.atro
Fabricius Biblioth. Graec. V. 7. live T. vil . p . 51. Kul. Add. P.165.1.53. "Axze ws naga ro minsa isijonus eiro

Harles. Vol. VI. p. 360. Alexander Grammaticus fupra lauda. Vocabulum triggąuz vel ftatim adverbio cxşı addendura,tur p : 70, 9. p.132, 42. et infra p. 250, 26. una cum Aſclepi- fuperfluuni delendum eſt. Polterius praeferendum iudico.

ede, et p . 266, 7. st. fine obſervationis Codex Gud .addit: 'Ours 'Headcano's :)

P. 165.v. 66. Végge gutav maga túy aitw Méndorra etc.] Ogsorga ią. Kul. Helladius Chreſtomath. p. 24. romanian
Codex Gudianus , omilis verbis λέγει αυτήν, Pergit παρα τον έχει , χωρίς μεν του σ ,' Αττικόν »μετά δε του σ, Ιωνικός
it w ek . Ex utraque fcriptura veram elicies. Scribendum eſt- Conf. Terheyk . ad Antoniſ . Liberal. p . 294. fq . BE.

ξω, 11nde αποβολή του έχνη, ut 4 τεύξω τέχνη, ,
P. 165.

pomm , quod Gudianus addit, Tomasis anoxum Spuma, palea,

55. Axun , 'Ourgos etc.] „ Etymologusrelpieia

quae ob levitatem ventis sirovos, cedunt. KUL.
P. 165. v. 57. Sýtei sis ro &xsus) Vox oxşa's in toto volu

Anon.) Bene autem refert, 'Hippocratem ro artros fimus

äivou vocare cuvixun , pro quo male Suidas et

mine non occurrit, Scribendum eli éxins Vid ad p. 166, 48. v. Neyou habent, animadvertentibusidiam dudum virisemi

Conf . p . 164 , 15. in v. 'Axüves. KUL. ad illa loca, quos miror tarnen' Etymologum
P.'165. v . 1. 'Agrus, o núnn ] Ita etiam Gloſar. Barthol, dit auctor:'Aiszúhosdi zor xurvóv. Scilicet,ut exHeredial

Locum ab auctore allatum nondum reperi. KUL . Saida liquet, ă Xvxv augos vocavit, quale quid
P. 165. v. 3. "Axvupal] Conf. Euſtath. p . 1383, 21 , KUL . perlegenti non occurrit.Vidiigitur, num in Agamemnone

P. 265. v . 1o. ouvíxerfo1] Pollet etiam quyXrī8980ſcribi.Codex Gudianus: 4x0s, ú dúinn draxéouca Tiv furuly dum , bicque locus et apud Suidam ad Heſychium intended

5ο6. pro ύλης ορείας σημανεί
καπνο πυρός Γι αχνη πυρών Iss

αλλά συγχέουσα
. Ιdem tamen in ν . 'Αχνύμενος

, verbum συνέχε- Fuit certe ut,'novimusomnes,librariorum
vitium boc,

6304 Tetinet. Schol. Apollon . Rhod. I. 263. "Axos súyxvors to gis rarioribus
ſubſtituere

. Ultimo refert Etymologus, et di

xńs, aúrn intimatambom quod loco Odydi. 0. 357. probat Eu planem dixifle axun irgu,Mlale. Lege ispov,ui quoque

Oce
1

p . 125.

KUL.

1

Hobje
k
.ini

non adroca
lle

,

tamen Arſch
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tarogz zi Heſychium et Suidam , etiam in Cod. MS. amici mei . P. 167. v. 18. Baxm2os] Vid. interpp. Heſychit T. I. p .
teni Ariſtophanis locus in Velpis v . 91.“ Haec vir doctus in

Miſcellan. Oblervatt. Vol. II. p. 125. Sane Ünvou ex Ariſtopha Ρ. 168. ν. 32. σημαίνει rò sis touriow ] Sic et Schol. ad
ne reſcribendum eft. Conf. omnino interpp. Helychii T. 1. p. Iliad r. 325. Verba "Af ď sis " Incoy Mary leguntur Iliad. N.

661. lq et l'illoiſon . ad Apollonii Lexic. Homer. in v. 'A- 175. Sed verba "Av de Todwy iw'r matagéséto, corrigi ,vel lic
debent:“Af sög' &r ' oudov jav xar' BeTo, ex Odyſ . P :

Tall
P. 166. v. 5. 'Axuguial] Conf. Schol. ad Iliad . E. 502. et 466. vel ita : “A$ ' da oy' & ' oùdov iw's week ag' é'Seto, ex 'Odyſl.

Get Arat. Prognoft. 365.

****
P. 166. v. 7. Níxardgos idwg] Locus eft Alexipharmm , P. 168. v . 37. " Ayxuga etc.] Conf. Schol. Callimachi

174. ANON. hymn. in Del. 175. ANON.

P. 166. v . 17;. Nixavaços etc.) Locus eft Theriac, 280. Anon. P. 168. v . 31. Baffiav atraxx ] Sunt verba Aeſchyli Sept.

P. 166. v: 20. Abszews ) Vid . Apollonius Rhod . II. 1023. adv. Theb. 599. ubi vid . Schol. et Stanlei.

Simile adverbium , argexíws, 'habet Theocritus Idyll. XXV.170. vüs legendum eftoxigris yñs vel orixos axistas yñs, et verba

Pro 6ro % is

Ted
Pro nag' 'Horódem etiam h .I. ut ſupra p . 121, 34. legendum eſt no ros mutanda videniur in and Tourov, ita ut lequentes ac

mag' 'droliwviw . Conf. d'Arnaud Lecit. Graec. p. 20. ANON. cuſativi pondeant ab omiffo aliquo verbo, ut omuaives. Vid.
I : L

P. 166. v . 25. Tó uißpórovov] Habes apud Nicandrum The- Ruhnken. ail Timaei Lexic. Platon . p . 58 .

riac. 66. p . 9. alibique.: P. 168. v. 33. Bagufévous] Vid. Iliad . 1. 590. ANON.
P. 166. V. 29. 'Afíxogov] Vid. Coray ad Plutarch . T. II. Ρ. 168. ν. 35. Βαθύλειμος, βαθείας λειμώνας έχουσα ] Le

gendum eft Başšīs e Schol. ad Iliad . 1. 151. Anon . Conf. Al
p . 166. v. 32. Mv #ws maváyzw ] Eft verſus Homeri II. berti ad Helych. T. I. p . 675. not. 6. BE.

E. 487. ubi editur nivou adóvre. Vid . ibi Schol. et Barnef. P. 168.v . 40. Batuancos) Vid . Iliad . E. 550. et Alberti 1.

Verba deinceps allata, Botous, iucvt @ s, extant Iliad. x. 397. 1. p . 675. uot. 5. BE.

et verba ' Atas oiós, Odyſl. 0.408. Anon. P. '168. v. 41. Bafuxóhaww) Vid . Iliad. £. 339. ibique Schol.

37. Faça ?W ' Horódy duáby] Locus eſt Epy. ANON . Add. quos Alberti l . 1. laudavit p . 675. not. 3. be. Ca.

21.1-5i 426. e quo legendum eſt hi I. dexuduqw pro dwdexaduzq . Conf. put gloſſae excidiffe videtur, Balunérawy. Apollonius in Le

Schol. ad Iliad. A. 486. E. 724. et Heliodor. p . 462 , 17. Anon . xico Homer. Βαθυπέπλων το αυτό σημαίνει και βαθυζώνων

P. 166. v. 8. ravxgñaos] Legitur in Nonni Dionyſ . p. 732,
IN 15 .

xal Bafuxóanwy. SCHLEUSNER .

P. 168. v. 44. Basgow, rò sepéacov] ,-Conf. Is. Vollius ad

P. 166. v. 14. 'AboPurl] Legitur apud Demoſth. p. 797, 13. Helych. T. I. p. 674. not. 18. et Alberti p . 707 not. 5 .

it . SuSic d41091 apud Lucian. T. I. p . 205, 17 6 .

P. 166. v . 17. Keistai 'Aroadwvios] Locus eft IV. 481 . P. 168. v . 46. Maxga Bißa's] Sunt verba Homeri II. H.

Conf. ibid . v . 737. et III . 241. cum Schol. ad IV. 481. ANON.

P. 166. v. 19. A fogsov) Vid . liad . A. 152. et Sophocl. P. 168. v . 56. Bxxongia etc.] Vid . Caſaub. ad Theophraſii
Ariyathe Aiac. 368. ANON. Pro οπισθόρμητος videtur όπισθορμήτως fcriben . Charactt. p . 55. extr.

seperti dan is dum , quod Phavorinus habet. SCHLEUSNER. Verba "Afoggo. P. 168. v . 1. Bxxías] Heſych. habet : Baxolas.andós. Anon.

ariales ſunt Apollon . Rhod. II . 338. Conf. IV. 42. Conf. interpp . eiusdem p. 671. T. I. not. 7 .

P. 167. v . 22. dLoggóou ' S - sayoño ] Sunt verba Homeri II . P. 168. v. 2. Báxrgov] Vid . interpp. Hefych. T. I. p . 680 .

E. 399. et Odyll. T. 65. ad quem utrumque locum vid. Schol. Anon.

P. 167. v. 25. "A4) , „ Quod ad Etymologiam attinet , adde et P. 168. v. 3. Baravemor] Vid . Duport. ad Theophraſti

uc Exit Apollonii Rhodii Scholiaften 1. 1298. “ Vir doctus iu Miscel- Charactt. p. 235. et 343. Locus Homeri, dove yuiwy , eft

lan . Obſervatt . Vol. IV . p . 147. Odyſ. K. 391. 363, ubi edilur ão éx pro dove $ { x , et paya

Ρ . 167. v. 46. Κρατίνος mojawy ſláv] Vid . interpp. He- λοιο pro μεγάλου. ΑNON .

Sychii T. 1. p . 670. not. 17. 20. et 21. DE.
Nomen Βαβά . P. 168. v. 12. Iva avor] Sunt verba Homeri Odyſr. E.

Tus Scholia in Platonem p. 84. edit. Ruhnken. interpretantur 490.4% ;
ο μανιώδης. ST. P. 169. V. 13. Budavos xagnós) Sic Schol. ad Odyll. K.

P. 167. v . 50. Báßaß] Vid . interpp. Heſychii T. I. 242. Bázavoy • dguos xagnóv . Conf. Odyff. N. 409. ANON.

670. . 24. Be . Tzetzes ad Lycophr. 472. ANON. P. 169.v. 14. Barßis] Vid . Antigon. 133

7 Pro Agrotopains autem legit ’Agxiaoxos Orion.Theb . MS. apud ibique Schol. item Schol. et Bergler. ad Ariſtoph. Velpp . 546.
Porfon. ad 'Eurip. Med. 664. Conf. Baſt. ad Gregor. de Dia Pro xamatos lege xauarus. SCHLEUSNBA.

E90!, lectis p . 272. edit. Schaefer. Ex eodem Orionis loco etiam uon phronis, 'Eyw Averni, eft verf. 13. ubi vid . Tzetz . Verba

Bad B - 6370s in duousvis mutandum fuerit. Braq Al 263 év leguntur Iliad . ¥. 202 .

P. 167. v. 52. Šoti xar éniggnja etc.] Vid. Ariſtoph . Pac . P , 169. ν. 23. ή γας υπό βαλβις καλείται ] Ηaec deben.

dne 247. ibique Schol. tur Scholiaftae Ariſtoph. Equitt. 1156. ANON .

P. 167. v . 56. Kara ] Legendum eſt Bar vel Baca. Pro- P. 165. v , 26. Bialas] Cod. Gud. Barius. Et Homerus

Es p jus accedit Bana, quod vult Bochartus Phaleg. 1v . 14. Sic fane Balcoy vocat equum Achillis Il. ll._149. et T. 400. Conf.

stefchyl. Perf. 659. Budúv. ubi Schol. Badmin o Bariheus aéye- Tzetz. ad Lycoph. 178. et Barnef. ad Eurip. Rhes. 187. ANON.
ται . Ευφορίων δέ φησι Θουρίων είναι την διάλεκτον. ANON. Conf. Ρ . 169. ν. 27. Ευριπίδης βαλιαν έλαφον φησίν ] Immo βα

Berkel. ad Steph. Byzant. p. 209. not. 47. SCALEUSNER . Kisv , ut Hecub. 9o. Hippolyt. 288. Conf. Plutarch , de diſcr. adu.

P. 167. v. 47. Bádny amióvros! Sunt verba Homeri II. N. lat. et amie. T. II . opp. p. 52. C. Sed apud eundem Eurip.

516. ubi vid . Schol. Conf . Ariſtoph. Lyſiſtr. 254. ibique Berg. 582. ſunt Barial hunxes , et Iphig. Aul. 222. sw'hos Barcoí.

ler. ANON. Vid. Albort. ad Hefych. T. 1. p . 673. not. 5. Be. Vid. interpp . Hefych. T. 1. p. 683. not. 7. Be.
P. 167. v . 50. Bagnós, naga rois orgætnyixoïs] Fortaſſis P. 169. v . 29. Balían, ai raxia .] Vid . Euripid. Rheſ.

Bájos legendum eſt. Vid. Heliodor. p. 440, 15. 356. ibique Barneſ. ANN.

P. 167. v. 52. , Oir žū Osovéovor] Eft verlus Homeri P. 169. v . 32. Banca doanoixidos Vid . Oppinn. Halieut. II.

Odyfl. 2.167. 434. et Antholog. III . 24. (in Brunckii Analecit. Vol I. P : 204 .

P. 167. v. 54.ou pásw etc. ] Vid. Baft. ad Gregor. de extr.) de quo loco conf. Miſcell. Obſervait . Vol. IX. p. 114. et
Dialectis p. 285. edit . Schaefer, Be. Conf. Fiſcher animadverſi. Brunckii Lectiones p. 39. ANON .

ad Welleri Grammat. Spec . II. P : 328. P. 169. v. 53. Bárdos, eid s orly avtous etc. ] Xantho haec

P. 167. . 56. 8x de roở Bağw yiverai xad Bpásw ] Vid. Als deberi ſuspicatur Creuzerus in Hiſtoricorum Graec. antiqu . frage

berti ad Helych. T. I. p . 671. not. 4., ment. p . 195. BE.

P. 167. v. 5.. Bargrów) Vid. Schol. Sophocl. Antig. 140. P. 169. v. 41. Bare Bare sigur wrøv] Fortaffis legendum

et Eurip. Phoeniſl. 21. ibique l'alckenaer. eſt Búde Švi Báde xúquaos ciny . Vid. interpp. Heſych. T. 1. p.

P. 167. v. 13. whaúdıcs] lam multi viderunt, módos effe le- 12. not. 9. ANON . Dionyſius Thrax in Grammatica $ 24.

gendum. Vid. interpp. Heſychii T. I. p . 681. not. 14. et Lo quam
Bekkerus nuper in Anecdot. Graec. Vol . II . edidit, p.

beck. ad Sophocl. Aiac. p. 360, BE. 642, 1 , refert έβαλε inter επιρρήματα είχης σημαντικά, non ni

P. 167. v. 15. Barrugia] Vid. Duport. ad Theophraſti nus quám eige et alge. Sed in Scholiis ad eum locum , ibidem

Charactt. p . 281. ANON . editis, p . 946, 1. leguntur haec : euxis Néyovrat rapartina rau.
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P. 164. v . 10. 'Axelwos 'Axapvaylas] Vid. Eurip. Andro- ftath . ad Odvar. A : 716. auctore, a xos eft j & yay cúyko915

mach . 197. Schol, ad bliad . 2. 616.ubi etiam Barneſii nota , texñs P : 1515, 46 , ' Uterque igitur non ut nofter ex i, p.

conferenda eft. Schol . ad liad, O. 194. Schol. deſchyt. Peri. livo, Ted intenlivo, vt verbo gcéw . vocem äxos componendam. is

871, qui, 'Axrawidrs, inquit, ai diyor. áXenov poe Riv üdw ? fe cenfet . Alibi vero Euliathius ab J privativo quidem, led vs.Xehqor ū

aiyouss. Hoc iplum , praeter Schol. Homer ll. 1. etiam Schol . bo xaiver iuncto , deducit, nempe, p. 297, 9 .

Ariſioph . Lyfilir. 381. confirmat, led dicit Arcacliae fluvium elle. P. 165. v. 16. ü zaga' co xw ] Haec verba, ut fuperiuk

Conf. 'Brodae. Antholog. p . 122. a . et Urfini Virgilius illuftra- e v . 12. repetita, delenda arbivor .

tus, p . 98. ANON . P. 165. v . 17. 'Axöqa] Eadem quae Suidas exhibet in r,
5. 104. v. 14. 'Orengos ecc.) Locus eſt 11. 0. 194: Conf. axu's, et eodem ordine, habet etiam Glotarinn Barinol. Der

Barnef. ad Eurip. Baech. 519. et 626. inde vero vocabulum - Xeza , quod, male quidem , inter femra

p. 164. v . 15. ' Axöves] "Vid. Reisk. ad Theocrit. Idyll. recenfetur, exponit: evry, no Panz xud tam paveia aitupa.La
XVI. 33. cum Arifioph, profeul et Photius in Lexico in so ' Abaijan

P. 164. v. 22. ' Axtos agoúgus] Vid. lliad . £ . 101. ibique cum varietate fcripturae. Ait enim : 'Adaxriv , tò x **s so 'Asro

Schol. ANON . χεί για αυτού τον αχώρα (Hermannus edidit 19 χώρα) ελ γει

P. 264. v. 26. 'Axiareus páhaxres) Haec . Etymologus dels' Agroteçirms tv oixidir. Tentat Arifiophanes Pins

fuolit e Schol. ad Iliad. A. 1. ubi tamen Ināns pro xin's legis nus al Mocrid. p. 40. b et corrigit : 'Adaxez yag op, . *

Conf. Tzetz. ad Lycophr. 798. ANON . Mihi non eft dus
φα τ' εκλέγει η αεί. Vel : 'Αουχεί γαρ αυτός, εκλέγει τ'αη.

bium quin reſcribendum lit dia' za manj Siyev Xeiros Anans, hoc dei. De voce axuso conſule, praeter Suidam, interpretes Hoject

eft, quod labiis pacuerit ab uberuin gufiu, ut de Achille fcri- T. 1. p. 662. noi. 23, et po ' 665. not. 2. et Steph. Thel.

bit Tertullianus de pallio c. 4. ac deinde in textumu intruſa ex

plicatio, quam unus aliquis voci xians ex Gyan's factae, nempe P. 165. v. 23. 'Axşa's Öxamon ] Schol. Theocrit. I

verba illa o εστι τροφής . Confer Politum ad Euliath. T. l . I. 134. cxzadas, xal ixrádas, dra tódy a tito9ae éxemta

οιονεί έμποιείν, όχλίδας τινας ούσας. Conf. Schol. Nicardo

Ρ . 164. ν. 29. μυελοίς ελάφων έτράφη υπο Χείρωνος] Ita Theriac. 512. p. 25. Eufiath . p . 918, 44 , et ſcriptores e

etiam Eufinthius, p : 14. Sed Schol. Apollon. Rhod. I. 558. cilantur ad Helych. T. 1. p . 663. not. ! 4. QUL. Add Com

fimpliciter dicit, ut Xsigwros gêr 'Axon kéo tparvas . Omnino pon . X. 20.
vid. Tzetz. ad Lycophr. 178. et Salmas, ad Teriullinn. de Pal. P: 165. V; 26. Axşartos, avódurogi] Sic Gloſſa intelea

lio p. 281. qui probat lectionem fuäns, et verba ở topi 780078 Codicis Guelph. in Apollon. Rhod. IV . 1025. a 24.ov ,espons

omittit. Cyrilli Lexie. Brem . et Gloſſar. Barthol. Cool Hech. iar

P. 164. v. 33. 'Axolotl Sudas habet "Aghak. ANON. Axpavisa quod nuspiam repenie licuit. Sed : xgartou and be

P. 164. v. 35. "Axme's Vid . Iliad. E.125.ibique Barne). bet Eurip. Iphig. Aul. 1574. Vid. Suid .et H. Steph.Thek I.]
IV . p. 6 + 1. C. KUL.

P. 164. v. 48. "Axun] Vid . Coray ad Plutarch. Vol. IV, pe 5. 165. v . 31. öre ta and rwv etc.) Codex Gud. plais
17, 25. Be. Verlus, 'ns i äremos axevas Copés .. Homeri eſt et rectius, ita: κανων γάρ έστιν ο λέγων τα από των 5.

Hliad . F. 499. ubi .in Scholiis eadem quae hic leguntur. Addu- 9. σ . προπαροξύνεται. Οίον πύλη ειρύπυλος , κεφαλη ακέφαλα,

citur idem verfus a Schol Arifioph, Velpp. 91.,et ab Hefy che pürw xal xeria áxgeios. 'Ara' Oregos xava esti o ubyen

in v. úxur; ubi hinc . fogtec pro Coséu reftitue. Ita et fequentia red dose coŰ Fros óvómata , korra év sý agátu sudrabha

apud noftrum fiunt corrupta. Lego enim pro 'Αχνη υπεκρύφθη μεθ' ό έστι δύο σύμφωνα, προ μιάς έχειτον τόνον. Οιον, αστεί
ex 1 !. 0. 626. 'Axung unexpće pr. Roliqui verſus eidlem Homero βακχείος, καδμεϊος . Τούτοις συνηκολοιθησε και το αχρείες. Κ.

deletur. Vid . ll. A. 426. et 2. 501. ubi Barnefius - xpiry 'ex To audiregar etc. Similia invenies apud Euſtath. p. 117. 42.

quibusdam MSS.. In fine amem (p. 165. v. 57.) pro expusnon
dubito relcribendum xms. vide infra in hac yoce. (p . 366, 23.)

P. 165. v. 38. xsaúu ] Poft hoc verbum . Cod. Gud. ad

Repetit auctor eain vocem óxin in fine p.182. (p. 165, 55.) ubi ungos : Xgavenmév avans, ex lliad. E. 138. xul. Cara
in principio quil bet videt refpicere eum ad rerlum11. E.fupra Paris, 2630.poft xpauw addit: ourWs 'Hyaxleidus ó Rovenas

Have vir doctus in Miscellan . Obd. Vol. II . Odyff. E. 396. ubi vid. Schol. Conf. Euftach. P: 531,21 .memoratuin. “
περί ετυμολογιών . ΒΕ . Quod ftatim fequitur, fxpas, OLTE

P. 16+ . v. 53. Hoa cỏ xe Passw ] Efeath, p . 492, 7 quos ibi profert Jocos, Iliad . 0. 369. et Odyll. B. 50. EL.

άχνη, αέχη τις ούσα, και κατά κράσια, και πλεονασμα τούν , άχ
P. 165. v . 41. 'Axseñov iduy Incados B ] verl. 269. Et

Vn . Conf. eundem p : 575, 28. KUL. Conf. Schol, Eurip . Orelt. expežov 0°{yérososv , ut fcribendumeft pro dykaasey, quae ma

215. et Ruhnken. Epiſt. crit. 11. p . 27. edit. 1. ANON ,
iro aılverfatur, Irgitur Odyll. £. 162. Vid. ibiBarne). it.*

P. 165. v . 55. Alešavdgrus] Forlan 'Anhavdgos. qui etiam S ch. et'interpp. et Apollonii Lexicon Homor: in b . ř. atz

alibi a noſtro ciratur. SYLBURG . Idem in ladice Latino: „ Aſcler p. 165. v. 45. 'Axgúčos] Legitur apud Hefiodum Epy. ***

pius. haud fcio an rectius Alclepiades. “ . Utrumque babet Cod.
Gud. ubi diferte : Αλέξανδρος και του 'Ασκληπιάδου . Num cios, P. 165. v. 47. 'Axsńs] Vid. paulo ante in v. exprimena
an uafnpuis, incertum : nam et hoc, licet rarius, intelligitur. De xgris ut exsyis a verbo xsa deducitur. Conf. Alberti ad !

Aſclepiade, Myrleano fcilicet,cuius noſter et alibi mentionem fa- B ch. in v axska T. 1, p. 663. not. 8.Locum, quem Erean
cit, conlule Suidam in h . v. ibique Kuſterum , et quos laudat gus affert, expris davérairo, expiſcari nondum potui. ari .

Fabricius Biblioth . Graec. V. 7. Tive T. VII . p . 54.Kul. Add. P.το5.ν .55. "Ακρι, έως,παρά το μέχρι επιζήμια στο

Harles. Vol. VI.p . 360. Alexander Grammaticus fupra lauda. Vocabulum triggqua vel ftatim adverbio á xor addendum,
tur p : 70, 9. p . 132, 42. et infra p. 250, 26. una cum Aſclepi- ſuperfluun delendum eſt. Polterius praeferendum indico.

ade, et p. 266, 7. st. fine obſervationis Codex Gud .addit: 'Oirws 'Headrovės *

P. 165. v. 66. néye aurkiv nazar sun aitw nézzorra etc.] 03.Joygamią. Kul. Helladius Chreſtomait. p. 24. co glxico
Codex Gudianus, omitis verbis λέγει αυτήν, pergit παρα τον άχρι, χωρίς μεν του σ, 'Αττικόν » μετα δε του σ, Ιωνικό. 18
etw etc. Ex utraque fcriptura veram elicies. Scribendum eft - Conf . l'erheyk . ad Antoniſ . Liberal. p . 294. q. BE.

ξω, inde αποβολή του i et έχνη, ut a τεύξω, τέχνη, et κατα

spominu, quod Gudianus addit, tot' sis a axum Spuma, palea, Iliad

P. 165. v ., 55. 'Axon, Ourgos elc.] ,, Etymologusrelpic:

quae ob levitatem ventis eixou 54, cedunt, XUL. Anon.) Bene autem refert, ' Hippocratem rò he tror filme ?

P.165. v. 57. Säteesisçò {xgús] Vox inpris in toto, volu- aivou vocare a viv axunv,pro“quomale Suidas et Holyck,
mine non occurrit . Scribendum eli éxus. Vide ad p . 164, 48. v . Arvoù habent, aniinadvertentibus id iam dudum viris ezen

Conf. p . 164 , 15. in v: 'Axüves. KUL .
ad illa loca, quos miror tarnen' Etymologum non adrocalli,

P. 165. v . 1. 'Agus, ji nean] Ita etiam Gloſar. Barthol, dit auctor : Aiszúros de sòv nanyóv. Scilicet, ut ex
Locum ab auctore allatum nondum reperi. Xul. Saida liquet, o como fougos vocavit, quale quid

P. 165. v. 3. " Axvumar] Conf. Eufiath . p. 1383, 21 , RUL. perlegenti non occurrit. Vidi igitur, num in Agamempore

P. . 19. Guvexesto ] Pollet etiam 90. ſcribi.

Codex Gudianus:"Areos inunn enun dioxiousattendent fucina

bob . pro 295 ogrias omuavei_
xanvq augo's lit áxe supis beze

end ourxiouns
. idem tamen in v. "Agrumevos

, verbum auvé e- Fuit certe ulinovimus
omnes, librariorum

vitiim bos,
fan retinet. Schol. Apollon . Rhod. I. 263. 'Axos oúy xvors tu gis rarioribus

fubftituere
.

xys, duran RTET Méin quod loca Odyl . o . 357. probat Eu- phanem dixille axumryev,Male. Lege üzvou, ni quayoreo

P. 125,

KUL.

Helycker

Aeſcho.z
a

tamen

Ultimo refert Etymologus, elde
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Heſychium et Suidam , etiam in Cod. MS . amici mei . P. 167. v. 18. Báxados] Vid. interpp. Heſychii T. I. p .

tem Ariſtophanis locus in Velpis v. 91. “ Haec vir doctus in 680. not. 17 .

Miſcellan. Obtervatt. Vol. II. p. 125. Sane üryou ex Ariſtopha Ρ. 168. ν . 32. σημαίνει Tò sis touriow ] Sic et Schol. ad

ne relcribendum eft. Conf. omnino interpp. Hefchii I. 1. p. Iliad r. 325. Verba "A. Š sis " Iacov jev leguntur liad . N.

661. lq et Villoiſon. ad Apollonii Lexic. Homer. in v. A. 175. Sed verba All de Fodwr i'w'v xarapítéto, corrigi ,vel lic

debent: “Atsahangin ' oudov iwv xar' ági eseto , ex Odyff. .
P. 166. v . 5. 'Axuguial] Conf. Schol. ad Iliad . E. 502. et 466. vel ita : “Af'döy'da ovdür iw's met åg' ÉSeto, ex 'Odyſſ.

Arat. Prognoft. 565.

P. 166. v. 7. Néxaydgos – dwg] Locus eft Alexipharmm . P. 168. v . 37. "Aynuga etc.] Conf. Schol. Callimachi

174. ANON. hymn. in Del. 175. ANON.

P. 166. v . 17; Níxavosos etc.] Locus eſt Theriac. 280. Anon. P. 168. v. 31. Bateiav aïlaxa] Sunt verba Aeſchyli Sept.

P. 166. v : 20. Apsrtws) Vid . Apollonius Rhod. II, 1023. adr. Theb. 599. ubi vid. Schol. et Stanlei. Pro στιχίς

Simile adverbium , argexéws, " babet Theocritus Idyll. XXV. 170. räs legendum eſt oxigtis gyös vel orixos oxistis yn's, et verba

Pro rag' ' Haroda etiam h .I. ut ſupra p . 121 , 34. legendum eſt to you mutanda videntur in aid toutou, ita ut fequentes ac

nag' ' drodiwiw. Conf. d' Arnaud Lectt . Graec. p . 20. Anon . cuſativi penderat ab omillo aliquo verbo, ut omuaives . Vid.

P. 166. v . 25. rò ußgotovov] Habes apud Nicandrum The- Ruhnken. all Timaci Lexic. Platon . p . 58 .

riac. 66. P : 9. alibique. P. 168. v. 33. Baguzávous] Vid . Iliad . 1. 590. ANOX .
P. 166. v. 29. 'Afíxogov] Vid. Coray ad Plutarch . T. III . Ρ . 168. ν. 35. Βαθύλειμος, βαθείας λειμώνας έχουσα ] Le

gendum eft ßafeis e Schol. ad Iliad . 1. 151. Anon . Conf. Al

P. 166. v. 32. Mů aws mayaygı ] Eft verfus Homeri 11. berti ad Hefych. T. I. p. 675. not. 6. Be.

E. 487. ubi editur dávou a hóvre. Vid . ibi Schol. et Barneſ. P. 168. v. 40. Batuancos) Vid . Iliad . £. 550. et Alberti 1.

Verba deinceps allata , Bolovs incévras, extant Iliad. X. 397. I. p . 675. uot. 5 .

et verba "Afås oiós, Odyſl. o. 408. P. 168. v . 41. Bafuxótwy) Vid . Iliad . E. 339. ibique Schol.

P. 166. v . 37. mapa tū ' Horúdu duášy] Locus eſt Ezr . ANON. Add. quos Alberti l. 1. laudavit p . 675. not. 3. be. Ca

426. e quo legendum eſt h. I. dexadap pro dwdexaduzw. Conf. put gloſae excidiffe videtur, Balunétiwv. Apollonius in Le

Schol. ad Niad. A. 486. E. 724. et Heliodor. p. 462, 17. ANON. xico Homer. Βαθυπέπλων το αυτό σημαίνει και βαθυζώνων

P. 166. v. 8. tawxgñas] Legitur in Nonni Dionyſ. p. 732, xed Befuxónwy. SCHLEUSNER.
15. P. 168. v . 44. Baggou, rò Semércov]. Conf. Is. Volius ad

P. 166. v. 14. 'A400nt ] Legitur apud Demoſth. p. 797 , 13. Helych. T. I. p. 674. not. 18. et Alberti p . 707 not. 5.

Sic dm109r apud Lucinn. T. I. p. 205, 17. 6 .

P. 166. v . 17. Keizrai 'Anoiarios] Locus eft IV. 481 . P. 168. v . 46. Maxga Bißa's] Sunt verba Homeri Il. H.

Conf. ibid . v . 737. et III . 241. cuin Schol. ad IV . 481. ANON . 213. ANON

P. 166. v. 19. " A loggor] Vid . Iliad . A. 152. et Sophocl. P. 168. v. 56. Bxxtugia etc.] Vid . Caſaub. ad Theophraſti
Aiac. 368. ANON. Pro onofoguntos videtur ótrofoquentws lcriben . Charactt.p. 55. extr .

dum , quod Phavorinus habet. Verba "Αψογοι P. 168. v. 1. Boxías] Heſych . habet : Bæxolas • arhús. Anor.

oría260$e lunť Apollon. Rhod. II . 338. Conf. IV. 42. Conf. interpp. eiusdem p . 671. T. I. not. 7.
P. 167.V. 22. d Loggóou 'S2xeavoło ] Sunt verba Homeri II . P. 168. v . 2. Báxtgov] Vid . interpp. Hefych. T. I. p . 680.

. 399. et Odyll. T. 65.ad quem utrumque locum vid. Schol. Anon .

P. 167. v . 25. "Al] Quod ad Etymologiam attinet, adde et P. 168. v . 3. Baravetov] Vid . Duport. ad Theophraſti

Apollonii Rhodii Scholiaften I. 1298. “ Vir doctus in Miscel Charactt. p. 235. et 343. Locus Homeri, nove γυίων , ell

lan . Obſervatt . Vol. IV . p . 147 . Odyll. K. 301 , 363, ubi editur ãő éx pro dove $ { x , et meyao

Ρ. 167. v. 46. Κρατίνος rýawy náv] Vid . interpp. He- λοιο pro μεγάλου. ΑNON .

Sychii T. 1. p . 670. not. 17. 20. et 21. DE. Nomen Baßá. P. 168. v. 12. iva avor] Sunt verba Homeri Odyſl. E.

хтия Scholia in Platonein p. 84. edit . Ruhnken. interpretantur 490. ANON .

ο κράκτης, και μανιώδης. ST . P. 169. V. 13. Bhavos magnós) Sic Schol. ad Odyſ . K.

P. 167. v. 50. Bá Baš] Vid . interpp . Heſychii T. I. 242. Bázavou • dguos xaftóv. Conf. Odyſl. N. 409. ANON.

670. not. 24. BE. Conf. Tzetzes ad Lycophr. 472. ANON. P. 169. v. 14. Barßis) Vid . Schol. Sophocl. Antigon. 133.

Mox poſt montós addendum efle Baßos, Sylburgius iam vidit . Apollonii Rhodii III. 1272. ibique Schol. Euripid. Med. 1215.

Pro 'Aguotopains autem legit 'Apxiaoxos Orion. Theb. MS. apud ibique Schol. item Schol. et Bergler. ad Ariſtoph. Velpp . 546.

Porfon. adEurip. Med. 664. Conf. Baft. ad Gregor. de Dia- Pro καμπτος Ιege καμπτής. SCHI.EUSNER.

lectis p . 272. edit. Schaefer. Ex eodem Orionis loco etiam non phronis, 'Eyw Averni, eft verf. 13. ubi vid . Tzetz. Verba

σητός in δυσμενής mutandum fuerit . Bna in nitiw leguntur Iliad . ¥. 202 .

P. 167. v. 52. šoti xal éniggapa etc.] Vid. Ariftoph. Pac. P. 169. v . 23. x was eru βαλβις καλείται ] Ηaec deben

247. ibique Schol. ANON . tur Scholiaftae Ariſtoph. Equitt. 1156 .

P. 167. v. 56. Kara] Legendum eſt Baa vel Baár. Pro- P. 163. v . 26. Binias] Cod. Gud . Barius. Et Homerus

ius accedit Béla, quod vult Bochartus Phaleg. IV. 14. Sic ſane Balcov vocat equum Achillis Il. 11. 149. et T. 400. Conf.
defchyl. Perſ. 659. Baduw. ubi Schol: Barrio ó Bacideus ałye- Tzetz . ad Lycoph. 178. et Barneſ. ad Eurip. Rhes. 187. ANON.
ται. Ευφορίων δέ φησι Θουρίων είναι την διάλεκτον. ANON . Conf. P. 269. v. 27. Eugenions Bahiav énapor onsív] Immo Baixo

Berkel. ad Steph. Byzant. p. 209. not. 47. SCHLEUSNER . hiav , ut Hecub. 9o. Hippolyt. 288. Conf. Plutarch , de diſcr. adu.

P. 167. v. 47. Bádny amióvros! Sunt verba Homeri Il. N. lat. et amie. T. II . opp. p . 52. C.. Sed apud eundem Eurip.

516. ubi vid . Schol. Conf. Ariſtoph . Lyſiſtr. 254. ibique Berg. 582. ſunt Barial aiynes , et Iphig. Aul. 222. Fw1o . Baroo.

ler. ANON. Vid . Albort. ad Hefych. T. I. p. 673. not. 5. Be. Vid . interpp. Hefych. T. 1. p . 683. not. 7. Be.

P. 167. v. 50. Barros, naga rois orgazmyoxois] Fortaſlis P. 169. v . 29. Balía , ai raxzio ] Vid . Euripid. Rhef.

Bájos legendum eft . Vid. Heliodor. p . 440, 15. 356. ibique Barnef. ANON.

P. 167. v . 52. , Oiz EU Osovéovoi] Eſt verſus Homeri P. 169. v. 32. Banca dicarixidos Vid. Oppinn . Halieut. II.

Odyff. 8. 167. ANON. 434. et Antholog. III. 24. (in Brunckii Analecit. Vol I. p . 204. .

P.167. v. 54. pasw etc.) Vid . Baft. ad Gregor. de extr.) de quo loco conf, Miſcell. Obſervatt . Vol. IX. p. 114. et
Dialectis p . 285. edit . Schaefer, Be. Conf. Fiſcher animadverſl. Brunckii Lectiones p . 39. ANON.

ad Welleri Grammat. Spec. II . p . 328. P. 169. v. 53. Bárdos, sid :s ? stly avious etc. ] Xantho haec

P. 167. . 56. &x de toï Basw riverai xad Bpásw ] Vid . Alo deberi ſuspicatur Creuzerus in Hiſtoricorum Graec. antiqu . frag

berti ad Heſych. T. I. p . 671. not. 4. ment. p . 195. BE.

P. 167. v. 5. Baxxiów Vid. Schol. Sophocl. Antig. 140, P. 169. v . 41. Bude Báne vypus wvýv] Fortaffis legendum

et Eurip. Phoeniſl. 21. ibique l'alckenaer. eſt Bule dr Báre xúgunos rim . Vid. interpp. Hefych. T. I. p.

P. 167. v. 13. xaúdırs] lam multi viderunt, módos elle le- 12. not. 9. ANON . Dionyſius Thrax in Grammatica s.

gendum . Vid. interpp. Helychii T. I. p . 681. not. 14. et Lo quam Bekkerus nuper in Anecdot. Graec. Vol . II . edidit, p.

beck. ad Sophocl. Aiac. p . 360. BE. 642, 1, refert έβαλε inter επιρρήματα ειχής σημαντικά, non ni

P. 167. v. 15. Baxtygia] Vid. Duport. ad Theophraſti nus quam ile et a19€. Sed in Scholiis ad eum locum , ibidem

Charactt. p. 281. ANON. editis, p . 916, 1. leguntur haec : ευχής λέγονται σημαντικά ταν .

ETYMOLOG. T. II. Ddd

Locus LycoANON

BE . ANON

ANON .

р

ANON .

AXON .

BE

AXON .
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KUL.

KUL.

tus,

ANOX.

ANON.

tur.

P. 603,
KUL.

SCHLEUSNER.p . 32. b.

ANON .

)

KUL.
. ANON

P. 164. v . 10. 'Axelos 'Amagvavias) Vid . Eurip. Andro- ftath . ad Odva. A: 716. auctore, axos eft sjá yay suyxusus is

mach . 167. Schol, ad Iliad. 12. 616. ubi ctiam Barneſi nota , tears, p 1515, 46 ,' Uterque igitur non ui nolier ex é , P1.54
conferenda eft. Schol. ad liad. 0. 194. Schol. defchyt. Perl . livo, ſed intenlivo, ' t verbo gewo vocem axes composeddar

871 , qui, 'Axrawidrs, inquit, ai divypose d'Xengov veç nav üdw? fe cenfet . Alibi vero Eufinthius ab ă privativo quidem , fed ver .
aérovos. Hoc iplum , praeter Schol. Homer ll. ll. etiam Schoi. bo xaiveu iuncto , deducit, nempe, p . 197, 9.

Ariſioph. Lyfilir. 38., confirmat, ſed dicit Arcadliae fluvium elle. P. 165. v. 16. i nagu co éxw ] Haec verba, ul ſuperCua e

Conf. 'Brodae. Antholog. p . 121. a . et Urfini Virgilius illuſtra- e v . 12. repelita, delenda arbiuor .

98. ANON. P. 165. v . 17. 'Axãça] Eadem quae Suidas exbiber in

164. v . 14. 'Omingos etc.) Locus eſt Il . 0. 194. Conf. axus, et eodem ordine, habet etiam Glodarium Barinol. De
Barnef. ad Eurip. Baech. 519. et 625. inde vero vocabulum maciza,quod, male quidem , inter ferrit sa

p. 164. v. 15. 'Axinves] Vid. Reisk. ad Theocrit. Idylle recenſetur, exponit : rá er ty ieping xai am geveiw nitume . La

XVI. 33. eum Ariftoph, profert et Photius in Lexico ' in r 'Asajas

P. 164. v. 22. 'Aytos agoúgms] Vid. liad. £ . 104. ibique cum varietate fcripturae. Ait enim : 'Adaxkin, tò xx s. Ada

Schol. ANOS . xei rus autoj por exige (Hermannus edidit u ** 2a) éximer
P. 264. v. 26. 'Axilleus - yotaxtas] Haec . EtymologusΡ ν . 'Αχιλλεύς

τ' αεί. Αριστοφάνης εν Οικίσιν. Tentat Αriftophanca Pir
fumlit e Schol, ad Iliad. A. 1. ubi tamen inan's pro Xian's legis nus aul Moerid. p. 49. b et corrigit : 'Adaxaa yag os. si ere

Conf. Tzetz. ad Lycophr. 798. ANON . Mihi non eſt due φα τ' εκλέγει η αεί. Vel: 'Αοιχεί γαρ αυτος , εκλέγει ταχ.)

bium quin refcribendum fit δια το μη θίγειν χείλεσι θηλής, hoc así. De voce axcuse conlule, praeter Suidam, interpretes Hrnce
eft, quod labiis vacuerit ab uberun guſiu, ut de Achille ſerie T. I. P. 662. not . 23, et p . 665. not. 2. et Stephe Thel. si

bit Tertullianus de pallio c. 4. ac deinde in textum intruſa ex

plicatio , quam unus aliquis voci xiansex gnañs factae, nempe P. 165. v . 23. 'Axpus – Xamn] Schol. Theocrit. Wr

verba illa" o isti 7900s. Confer Politum ad Eufiath . T. l . I. 134. axsádas. ä vad igrádas, dra ti y rã Esfirs938 xina
οιονεί έμποιείν, όχλίδας τειας ούσας. Conf. Schol. Nice .

P. 164. y . 29. muelgis 26¢wv érg20n ino Xelowvos] Ita Theriac. 512. p . 25. Euftach . P- 918, 44, el ſcriptores qui a
etiam Euſtathius p: 14.. Sed Schol. Apollon. Rhod. l . 538. citantur ad Hrh ch . T. I. p. 663. not. ? 4. KUL. Add. Ce

fimpliciter dicit, unó Xsigwvos rêv 'Axonasa ganval. Omnino pon. X. 20.
vid . Tzetz, ad Lycophr. 178. et Salmas, ad Teriullian. de Pala P. 105. v . 26. Axşarro , ambaurray] Sic Glofla interleans

lio p . 281. qui probat lectionem Smaño, el verba o dori 78007's Codicis Guelph . in Apollon . Rhod . IV . 1025. dniaron expus
omittit. ANON . Cyrilli Lexie. Brem . et Glofiar. Barthol. Cool Hobch. in r.

P. 164. v. 33. 'Axolotl Suidas habet Agha ANON . ka

B: 164.v. 35. Astusi Vid. Iliad. £. 125. ibiqueBarnes beiEurip.Iphig.Aula1574. Vid. Suid. et H. Steph. Tht T.
IV. p. 641. C.

P. 164. V. 48. "Axon] Vid . Corny ad Plutarch . Vol. IV, p . P. 165. v . 31. öreraded cw etc.] Codex Gud. pleas

17 , 25. Be . Verſus, 'ns ävenas axvas Copéen, Homeri eſt et rectius , ita : χανων γάρ έστιν ο λέγων τα από τον Ε. Ε . και

Iliad. F. 499. ubi in Scholiis eadem quae hic leguntur. Addu- 9. σ . προπαροξύνεται. Οίον πύλη ευρύπυλος, κεφαλή απόφαλος,

citur idem verfus a Schol Ariſtoph. Velpp, gi..el ab Hepi che pürw nad xqría áxgenos. 'Aaa ' éregos , xarwv éstir ó niyon, is
in v . xun ; ubi hinc . fogésc pro Cosim reftitue.. lia et fequentia red dres roll Fros óvónata , XONTO er rý agury Guaragi ó 3.

apud nollrum funt corrupta. Lege enim pro 'Axun inexpépinex1!. 0. 626. "Axung unsupi& tm . Reliqui verlusenden Homero megodoro duo súm Duva, apo máséxercom róvoy. 0.07. mes
βακχείος , καδμείος. Τούτοις συνηκολοιθησε και το αχρείος . Και

debentur. Vid . ll. A. 426. et 2. 501. ubi Barneſius wpiry 'ex ro oudiregar etc. Similia invenies apud Enftath . p. 317, 46.

quibusdam MSS . In finé autem (p. 165. v. 57.) pro expus non
dubito relcribendum xas. vide infra in hac voce. (p. 366, 23.)

P. 165. v. 38. xsaúw ] Poft hoc verbum Cod. Gud . adă:

CadaRepetit auctor eam vocem axis in fine p .182, ( p. 165, 55.) ubi ungos : Xgauon mer avans, ex lliad. E. 138. AUL.
in principio quil bet videt relpicere eum ad reilum II. E. lupra Paris, 2630. poft xpauw addit: ourws 'Hyuxneidas o florese

Haec vir doctus in Miscellan. Obr. Vol. II. Olymf. E. 396. ubi vid.Schol. Conf. Euſtath. p. 53 , 10 €
περί ετυμολογιων. ΒΕ . Quod ſtatim ſequitur, čxpax, OUT

P. 164. ^. 53. raçad rò šsco. sncmvn] Enfeath. p. 492, z. quos ibi profert-locos, Iliad . O. 369. et Odyd . B. 5o.
v p . , 7

άχνη, αέχη τις ούσα, και κατα κράσινο και πλεονασμό τούν , άχ
p. 165. v. 41. 'Axseñoy iduv 'Incados B.] verſ. 269. Sa !

vn. Conf. eundem_p: 575, 28. KUL. Conf. Schol, Eurip. Oieft. expsior °{ y&Austev,ut fcribendum eſt prb dylaasev, quod es

215. et Ruhnken. Epift. crit. 11. p . 27. edit. 1. ANON , iro adverfatur, Ingitur Odyll. E. 162. Vid . ibi Barne). it. Es

P. 165. v . 56. Alešaxdgsus] 'Forſan 'AbErdgos. qui etiam Sych. et' interpp. et Apollonii Lexicon Homer. in h . .

alibi a noſtro ciratur. SYLBURG. Idem in Indice Latino: „ Alcle. P. 165. v . 45. 'Axsńños] Legitur apud Hefiodum Eşyar"

pius. haud fcio an rectius Aſclepiades .“ Utrumque habet Cod.
Gud. ubi diferte : 'Αλέξανδρος και του Ασκληπιάδου. Num rios, P. 165. v. 47. 'Axsús] Vid. paulo ante in v. exprior,

an warnpris, incertum :nam et hoc, licot rarius, intelligitur. De xsus ut axsais a verbo xsa deducitur. Conf. Alberti ad he

Aſclepiade, Myrleano fcilicet, cuius noſter al alibi mentionem fa- Gʻch. in » , axska T. I, p. 663. not . 8. Locum , quem Eryani
cil, conlule Suidam in h, v. ibique Kuſteru , et quos laudat gus affert, expris s'avéraito, expiſcari nondum potui. Ati.

Fabricius Biblioth. Graec. V. 7. Tive T. vil . p . 54. KUL. Add. P. 165. v. 53. "Ax8* Ews , magaro Méxgx sięggua

Harles. Vol . VI . p . 360. Alerander Grammaticus fupra lauda. Vocabulum triggmua yel ftatim adverbio á xe addendum,

tur p : 70, 9. p .132 , 42. et infra p. 250, 26. una cum Aſclepi ſuperfluuei delendum eſt. Polterius praeferendum iudico.

ade, et p . 266, 7. st. file obſervationis Codex Gud. addit : 'Ourws 'Hewdravo's *

P. 165. v. 56. héyeo outrv napa' qúy aitwe néalorra etc.] 'O3:30ypapią . KUL . Helladius Chreſtomath . p . 21. ro mimpi se

Codex Gudianus, omitis verbis λέγει αυτήν, pergit παρα τον ακρι, χωρίς μεν του σ, 'Αττικόν : μετα δε του σ. Ιωνικό . Β::

e't w etc. Ex utraque fcriptura veram elicies. Scribendum eſt et Cont. Verheyk. ad Antonin . Libéral. p. 294. liq. BE.
ξω, inde αποβολή του ieft έχνη, ut 4 τεύξω τέχνη, et κατα P. 165. V. , 55. "Axun. 'Ouagos etc.] „ Etymologus refpicis :

Tiportiv, quod Gudianus addit, Toù sis a , axvn, Spuma, palea, Iliad . E. 499. (conf. A. 426. et ad utrunque locum
quae ob levitatem ventis eixouo , cedunt, KUL. Anon.) Bene autem refert, 'Hippocratem ro arredo fútua ?

P. 165. v. 57. Sýtei sis qó [X8ás) Vox. rreguis in toto volu- aivou vocare ariv axunu, pro quo male Suidas et Hefrek. in b
mine non occurrit. Scribendum elt exus. Vid . ad p. 164, 48. v . hercou habent, aniinadvertentibus id iam dudum viris ertise

Conf. p . 164 , 15. in v. 'Axüves. kul. ad illa loca, quos miror tarnen' Etymologum non adrocalle. Su

P.'165. v. 1. 'Axvus, zji Kúnn] Ita etiam Gloſar. Barthol, dit auctor : Aitzulos de cov naTVÓY. Scilicet, ut ex Hefycasa

Locum ab auctore allatum nondum reperi. Kul. Saida liquet, öszemme muupos vocavit, quale quid tamen sechs

P. 265. v. 3. " A grupar] Conf. Eufiath. p . 1383, 21 , KUL. perlegenti non occurrit. Vidi igitur, num in Agamempobe

Ρ . 165. ν. 10. συνέχεσθαι] Polet etiam συγχείσθαι fcribi bo6 . pτο ύλης οφείας σημανει καπνό πυρός Gι άχνη πυρός Ιε;

Codex Gudianus : " Ayos niñúrino pen droxéduos po fuxiv, dum , bicque locus et apud Suidam ad Helychium inteados
enha ouyxiours. ldem tamen in v. "Axierevos, verbum auréXE- Fuit cette ut 'novimus omnes, librariorum vitium hoc, pola
efas retinet. Schol. Apollon. Rhod. I. 263. " Axos cúyxvors for gis rarioribus ſubſtituere. Ultimo refert Etymologus, et

xñs, aúon ÉRITET& patvima quod loco OdyA. o . 357. probat Ev. phanem dixiffe águn itupu , Male. Lege usvou, ut quoque es

memoratum.

p . 125. KUL

KEL .

KUL.

.
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ANON 2. 109. ANON.

ANON

BE .

ANON.

p. 307, 13.
BE

ANON.

LE

ANON

1.
ANON

ANON . BE.

C G

ANON .

SCHLEUSNER .

ANON. BE .

p . 680

extr . BE .

Heſychium et Suidam , etiam in Cod . MS . amici mei . Eſt au- P. 167. v. 18. Báxmaos] Vid. interpp. Heſychii T. I. p .

tem Ariſtophanis locus in Velpis v . 91. “ Haec vir doctus in 680. not. 17.

Miſcellan . Obſervatt. Vol. II. p . 125. Sane ürvou ex Ariſtopha Ρ. 168. ν. 32. σημαίνει To eis Touriow ! Sic et Schol. ad
ne relcribendum eft. Conf. omnino interpp. Heſychii T. 1. p. Iliad r. 325. Verba "A$ ŠO sis " Incoy Iex leguntur Iliad. N.

661. Iq et l'illoiſon. ad Apollonii Lexic. Homer. in v. "A. 175. Sed verba Ayo Todao iu'v xarapileto, corrigi ,vel lic
debent:“At dönes et oudoy lwy xatº äçe Edito, ex Odyſl. P.

P. 166. v . 5. 'Agugural] Conf. Schol. ad Iliad . E. 502. et 466. vel ita : “Af'doy' oudur in's wat ag ÉSeTo, ex 'Odyſſ.

Arat. Prognoft. 365.

P. 166. v . 7. Nixavdgos – dwg] Locus eft Alexipharmm . P. 168. v . 37: "Ayxuga etc.] Conf. Schol. Callimachi
174. ANON. hymn. in Del. 175. ANON.

P. 166. v . 17. Níxavdeos etc.) Locus eft Theriac. 280. Anon. P. 168. v . 31. Baffiav acaaxa ] Sunt verba Aeſchyli Sept.

P. 166. v . 20. Alrytws] Vid. Apollonius Rhod . II . 1023. adr. Theb. 599. ubi vid. Schol. et Stanlei. Pro στιχίς

wy
Simile adverbium, argenews, " habet Theocritus Idyll. XXV. 170. yüş legendum eſt 6X197ūs vñs vel orixos XISTÁS yös, et verba

Pro nas 'Horódw etiam h .l. ut ſupra p . 121 , 34. legendum eſt to aos mutanda videntur in and Tourou, ita ut fequentes ac

nas' 'anoliwviw. Conf. d'Arnaud Lecit. Graec. p . 20. ANON . cuſativi pondeant ab omillo aliquo verbo, ut onnaive. Vid.

P. 166. v . 25. rò uBgórovov] Habes apud Nicandrum The- Ruhnken . asl Timaci Lexic. Platon . p . 58.

riac. 66. P : 9. alibique. P. 168. v. 33. Baguswvous] Vid . " Iliad . 1. 590. Anox.

P. 166. v. 29. 'Afíxogov] Vid. Coray ad Plutarch . T. III . Ρ . 168. ν. 35. Βαθύλειμος, βαθείας λειμώνας έχουσα ] Le

gendum eft Bastīs e Schol . ad Iliad . I. 151. Anon . Conf. Al

p . 166. v. 32. Mń nws Havaygı ) Eft verſus Homeri Il. Berti ad Helych. T. I. p . 675. not. 6. BE.

E. 487. ubi editur dévou áóvre. Vid . ibi Schol. et Barneſ. P. 168.v. 40. Batuaržos] Vid . Iliad . E. 550. et Alberti 1 ,

Verba deinceps allata , Bolous inávræs, extant Iliad. X. 397. I. p : 675. uot. 5. BE .
1

et verba " Abas oiós, Odyſl. 0. 408 . P. 168. v. 41. Bxfuxóhaww) Vid . Iliad. £. 339. ibique Schol.

P. 166. v. 37. aasa pa ' Hosúdu duały] Locus eſt Eşy . Add.
quos

Alberti l . I. laudavit p . 675. not . 3. be. Ca

426. e quo legendum eſt hi l . dexadaw pro dwdexaduzu. Conf. put gloſſae excidiffe videtur, Balunérhw. Apollonius in Le
Schol. ad Diad . A. 486. E. 724. et Heliodor. p . 462 , 17. Anon . xico Homer. Βαθυπέπλων το αυτό σημαίνει και βαθυζώνων

P. 166. v. 8. tavuugiñas] Legitur in Nonni Dionyſ. p. 732, xal Baduxóanwy. SCHLEUSNER .
# , * 15. P. 168. v. 44. Basgow, Tò semé cov]Conf. Is. Vosius ad

P. 166. v. 14. 'Afont ] Legitur apud Demoſth. p. 797, 13. Helych. T. I. p. 674. not. 18. ' et Alberti p . 707 “not. 5

Sic d41091 apud Lucian . T. I. p. 205, 27 6 .

P. 166. v . 17. Kɛízrai 'Aroadwvios) Locus eft IV. 481 . P. 168. v . 46. Marga Bißa's] Sunt verba Homeri Il. H.

Conf. ibid . v. 737. et III . 241. cum Schol. ad IV. 481. ANON . 213. ANON.

P. 166. v. 19. " A bogsov] Vid . Iliad . A. 152. et Sophocl. P. 168. v. 56. Baxongia etc.] Vid . Caſaub. ad Theophraſti
Aiac. 368. ANON. Pro 6710 foguntos videtur ório ogurtws ſcriben . Charactt. P.

55. extr .

dhe dum , quod Phavorinus habet. Verba 'Afoggos P. 168. v . 1. Buxías] Heſych. habet : Baxolas • anaós . Ànon.

Twit.To ofiaro e lunt Apollon. Rhod. II . 338. Conf. IV. 42 . Conf. interpp. eiusdem p . 671. T. I. not. 7 .

P. 167. v. 22. aboggóou 'Sneavoio ] Sunt verba Homeri II . P. 168. v . 2. Báxrgov] Vid . interpp. Hefz'ch. T. I.
E. 399. et Odyſs, T. 65.ad quem utrumque locum vid. Schol. Anon.

P. 167. V. 25. A4) „ Quod ad Etymologiam attinet, adde et P. 168. v. 3. Badavetov] Vid . Duport. ad Theophrafii

Die Apollonii Rhodii Scholiaſten I. 1298. " Vir doctus in Miscel Charactt. p. 235. et 343. Locus Homeri, nous γυίων , et

lan. Obſervatt. Vol . IV . p . 147 . Odyſ. K. 301. 363, ubi editur ac {x pro dove $ ¢ , et meyd

Ρ. 167. ν. 46. Κρατίνος xrawy nóv] Vid . interpp. He- λοιο pro μεγάλου. ΑNON .

Jychii T. 1. p . 670. not. 17. 20. et 21. BE . Nomen Baßá. P. 168. v. 12. iva - avor] Sunt verba Homeri Odyſſ. E.

xtus Scholia in Platonem p. 84. edit. Ruhnken. interpretantur 490. ANON .
ο καιράκτης, και μανιώδης. ST . P. 169. v. 13. Bézavos *aprós) Sic Schol. ad Odyll. K.

P. 167. v. 50. Báßaz] Vid . interpp. Heſychii T. I. 242. Baravoy · Sguos xagnóv. Conf. Odyſ. N. 409. ANON.

p. 670. not. 24. BE. Conf. Tzetzes ad Lycophr. 472. ANON. P. 169. v. 14. Barßis) Vid . Schol. Sophocl. Antigon. 133.

158 Mox poft montós addendum efle Baßat, sýlburgius iam vidit. Apollonii Rhodii III. 1272. ibique Schol.Euripid. Med. 1245.

Miqi Pro 'Agistopavus autem legit 'Aggiãoxos Orion.Theh. MS. apud ibique Schol. item Schol. et Bergler. ad Ariſtoph. Velpp . 546.
Porſon. ad Eurip. Med. 664. Conf. Baft . ad Gregor. de Dia Pro καμπτος lege καμπτή . SCHL.EUSNER.

Locus Lyco

lectis p . 272. edit. Schaefer. Ex eodem Orionis loco etiam non phronis, 'Eyw Averni, eft verf . 13. ubi vid . Tzetz . Verba

135 ontós in duouenn's mutandum fuerit. Byağ in 2016w leguntur Iliad . ¥. 202 .

P. 167. v . 52. Šoto xal trigginua etc.] Vid. Ariſtoph. Pac. Ρ . 169. ν . 25. ή γαρ υπο βαλβις καλείται] Ηaec deben

217. ibigie Schol. ANON. tur Scholiaftae Arifioph. Equitt. 1156.

P. 167. v. 56. Kara] Legendum eſt Baa vel Baen. Pro- P. 163. v. 26. Badlas] Cod. Gud. Barius. Et Homerus

pius accedit Bára, quod vult Bocharcus Phaleg. IV . 14. Sic ſane Badioy vocat equum Achillis Il. II. 149. et T. 400. Conf.

defchyl. Perſ. 659. Budúv. ubi Schol. Bahrir ó Bagideus déye Tzetz. ad Lycoph . 178. et Barneſ. ad Eurip. Rhes. 187. ANON.

ται. Ευφορίων δέ φησι Θουρίων είναι τηνδιάλεκτον. ANON. Conf. P. 269. v. 27. Eugenions Bazaar šapoy Pnoor} Immo Baixo

Berkel. ad Steph. Byzant. p. 209. not. 47. SCALEUSNER. hiav , ut Hecub. 9o. Hippolyt. 288. Conf. Plutarch , de dilcr. adu.

P. 167. v. 47. Bádmv amióvros] Sunt verba Homeri II. N. lar. et amie. T. II . opp . p . 52. C.. Sed apud eundem Eurip .

516. ubi vid . Schol. Conf . Ariſtoph. Lyfiltr. 254. ibique Berg. 582. lunt Balcad hirues , et Iphig. Aul. 222. Fw10 . Bario .
ler. ANON. Vid. Albort. ad Hefych. T. I. p . 673. not. 5. Vid . interpp . Helych . T. 1. p. 683. not. 7.

P. 167. v . 50. Baluós, naga rots orgarnyrxois] Fortallis P. 169. v. 29. Balia ., ai ragia] Vid . Euripid. Rheſ.

Bágos legendum eft. Vid. Heliodor. p . 440, 15. 556. ibique Barneſ. ANON .
P. 167. v. 52 . Oiz' su Φρονέoυσι] Et verfus Homeri P. 169. v. 32. Band deatoixidos] Vid . Oppinn . Halieut. II.

Odyff. 2. 167. ANON. 434. et Antholog. III. 24. (in Brunckii Analecit. Vol I. p . 204 .

P. 167. v. 54. O pásw etc.] Vid. Baft. ad Gregor. de extr.) de quo loco conf . Miſcell. Obſervatt. Vol. IX. p. 114. et

Dialectis p. 285. edit. Schaefer. Be. Conf. Fiſcher animadverſi. Brunckii Lectiones p . 39. ANON .

ad Welleri Grammat. Spec . II . p . 328. P. 169. v. 53. Bárkis , eid :s ?978v åvous etc.] Xantho haec

P. 167.v. 56. &x de Tou Bášw yiveta xal Bgáso] Vid . Als deberi ſuspicatur Creuzerns in Hiſtoricorum Graec. antiqu . frag

berti ad Heſych, T. I. p . 671. not. 4 . ment. p. 195. BE.
P. 167. v. 5. Baxxrów ] Vid. Schol. Sophocl. Antig. 340, P. 169. V. 41. Búre Báne napus Swróv] Fortaffis legenduru

et Eurip . Phoeniſ. 21. ibique l'alckenaer. Anon. eſt Búne ori Báre súgunos cinu. Vid. interpp. Hifych. T. I. p.
P. 167. v. 13. maíduos] lam multi viderunt, medos efle le 12. not. 9. ANON .

Dionyſus Thrax in Grammatica s

gendum , Vid. interpp. Hesychii T. I. p . 681 , not. 14. et Lo- quam Bekkerus nuper in Anecdot. Graec. Vol . II . edidit, p.

beck. ad Sophocl. Alac. p . 360. be.
642, 1. refert έβαλε inter επιςήματα οχής σημαντικά, non ni

P. 167. v. 15. Barrugia] Vid. Duport. ad Theophraſti nus quam 79e et aine. Sed in Scholiis ad eum locum , ibidem

Charactt . p. 281. ANON. editis, p . 916, 1. leguntur haec : suxñs héyorta Ommavrina rau .
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P. 164. v . 10. 'Axelcos 'Axopvarías) Vid . Eurip. Andro- fiach. ad OdvQ. A: 716. auctore, cocos elt sjöyov súrdusis is
mach. 107. Schol, ad Iliad. 12. 616.ubi ctiam Barnefii nota , texñs p : 1515, 46 , Uterque igitur non ut nofter ex i, pr 12

conferenda eft. Schol. ad Iliad, O. 194. Schol. Defchyt. Perl . livo, ſed intenlivo, ot verbo xéwo vocem anos componendao

871, qui, 'Axrawidrs, inquit, ai divygos. axenyov yue niv üdw ? fe cenſet. Alibi vero Euliathius ab ; privativo quidem , fed vos., 'Αχελωίδες, δίυγροι . αχελωον γαρ πάν ă

atyougi. Hoc iplum , praeter Schol. Hoiner ll. ll. etiam schoi. bo xaivery iuncto , deducit, nempe, p . 197, 9.

Arilinph . Lyfilir. 381. confirmat, led dicit Arcadiae fluvium elle. P. 165. v . 16. ü naga romW ] Haec verba, ut fuperCuza e

Conf. 'Brodae. Antholog. p . 121. a . et Urfini Virgilius illuftra- e v. 12. repelita, delenda arbitror . KUL..

98. ANON . P. 165. v. 17. 'Axöqa] Eadem quae Suidas exbibet in F.
P. 164. v. 14. 'Onngos etc.] Locus eſt ll . 0. 194• Conf. axus, et eodem ordine, habet etiain Glotarini Barihol. De

Barnef. ad Eurip. Baech. 519. et 625. inde vero vocabulum xeza , quod, male quidem , inter fetits
P. 164. v . 15. ' Agerves] " Vid . Reisk . ad Theocrit. Idyll. recenfetur, exponit : ta v tý nepiring xalqa yoreiw aleipa . L

XVI. 33. eum Ariftoph, profert et Phorius in Lexico in ' 'Ada 7:34

P. 164. v. 12. 'Axtos ágougus] Vid. Iliad . £ . 101. ibique cum varietate fcripturae. Ait enim : 'Adaxriv, Tò x - 355. Ale

Schol.
xxi xus, autoi róc dzwigo (Hermannus edidit Kura) 2.78

Ρ . 164. ν. 26. 'Αχιλλεύς páhaxres) Haec . Etymologus i dels gostupavus inouxsoin. Tentat Arifiophanea Piero

ſumlit e Schol. ad Iliad. A. 1. ubi tamen enän's pro xinus legis nus au Mocrid. p. 49. b et corrigit : 'Adaxti yas ai, aiz:
tur. Conf. Tzetz. ad Lycophr. 798. ANON . Mihi non eft dus ρα τ' εκλέγει η αεί. Vel: 'Αδυχεί γαρ αυτος , εκλέγει τ' αχ

bium quin reſcribendum lit dealto Masi Siyer xEinese Inans, hoc ari. De voce exige conlule, praeter Suidam , interpretes Hot

eft, quod labiis vacurrit ab uberuin guftu , ut de Achille ſerie T. I. P. 662. 101. 23, et p . 665. not. 2. et Steph . Thel.is

bit Tertullianus de pallio c . 4. ac deinde in textuuu intruſa ex

plicatio, quam unus aliquis voci xinnsex Anañs factae, nempe P. 165. v . 23. 'Axşa's — Özcamour] Schol. Theocrit. 11

verba illa ' iste'r goons. Confer Politum ad Euliath. T. l. I. 134. « xsádas xal gradas, da so try tū to915431 éxina
οιονεί έμποιείν , όχλίδας τινας ούσας. Conf. Schol. Nirend

Ρ. 164. ν. 29. μυελοίς ελάφων έτράφη υπο Χείρωνos ] Ita Theriac. 512. p. 25. Euſtath . p . 9 + 8 , 44, el ſeriptores , qu a

etiam Eufinthius p : 14. Sed Schol. Apollon. Rhod. I. 558. cilantur ad Helych. T. I. p . 663. not. ? 4. KOL . Add. Go

fimpliciter dicit, υπο Χείρωνος τον Αχιλλέα τραφιναι. Οmnino

vid . Tzetz. ad Lycophr. 178. et Salmas, ad Teriullian. de Pal. P. 105. v . 26. Axparton, duó 179 ] Sic Glofla interler

lio p. 281. qui probat lectionem grans, e rerba o tori tsopis Codicis Guelph. in Apollon. Rhod. IV. 1025. auarzo export

omittit. ANON . Cyrilli Lexie. Brem . et Gloflar. Barthol. Cont Hobch. in r.

P. 164. v . 33. ’A20208] Suidas liabet Ag295. ANON.

B: 164.v. 35. Aseau'si Vid. Iliade E. 125. ibiqueBarneſ beiEurip.Iphig.Auls1574. Vid. Suid. et H. Steph . Thel T.
IV. 64. C. KUL.

P. 164. v. 48. "Axon] Vid. Coray ad Plutarch. Vol. IV, P. P. 165. v . 31. öre ta do rwv etc.) Codex Gud. pleris

17 , 25. Be . Verſus, 'ns övemos a xoras Copts, Homeri eft et rectius, ita : κανων γάρ έστιν ο λέγων τα από των ε. ε .

Iliad . F. 499. ubi an Scholiis eadem quae hic leguntur. Addu- 9. σ . προπαροξύνεται. Οιον · πύλη ευρύπυλος , κεφαλή ακίζιτς,

citur idem verſus a Schol Arifioph. Velip, 01.,et ab Hefch püsw xal xeria áxgelos. 'AXX' fregos marav estis o rywhe

in v. axum ubi hinc .Fagési pro cogim reftitue. lla el fequentia dve roü Fros óvómara, XOXTQ év aj açar Guara,si cis

apud noilrum fiunt corrupta. Leg enim pro' Αχνηυπεκρύφθη μεθ' ό έστι δύοσύμφωνα, προ μιάς έχειτον τόνον. Οιον, αστεία.
ex 11. 0. 626. ' Axung unexpéftn . Reliqui verſus eidem Homero Baxxsios, todmeios. Toúrous Guaxohomoexul rò o'xpeios. La

debentur. Vid . ll . A 426. et 2. 501. ubi Barnefius spinn 'ex To ouderepov etc. Similia invenies apud Euſtath . p. 217. 40.

quibusdam MSS. In finé autem (p. 165. v. 57.) pro exsusnon
dubito relcribendum xas . yide infra in hac yoce . (p. 366, 23. ?

P. 165. v. 38. Xgaów ] Poft hoc verbum Cod. Gud. ak:

Repetit auctor eainvocem oxin in finep. 182. (p. 165, 55.
) ubi pungos ; Xgauen més avans, ex lliad. E. 138. kul . Cosa

in principio quilibet videt relpicere eum ad verlum 1!. E. fupra Paris, 2630. poft xpatw addit: oürws 'Hyaxlsidus • Rores e
Quod ftatim fequitur, čxpas, OCCURTS,περί ετυμολογιών. ΒΕ.

Haec vir doctus in Miscellan . Oblr. Vol. II .
Odyff. E. 396. ubi vid . Schol. Conf. Euſtath. p . 531, 10.6

P. 161. . 55. raça rò isco. Asívn]. Enfeath. p. 492, j . quos ibi profert locos , Iliad. o. 369. et Ody!. B. 5o.
v .. p , 7

άχνη, αέχη τις ούσα, και κατά κράσιν, και πλεονασμό τους , άχ
P. 265. ' v . 41. 'Axşçãov iday 'Incados B ] verſ. 269. S

vn . Conf. eundem p :575, 28. KUL . Conf. Schol. Eurip.Oielt. xs žov o%fyérososv,utfcribendum eſt pro dyta asry, quod

215. et Ruhnken. Epift. erit. 11. p . 27. edit. 1. ANON :, iro adverfatur, Irgitur Odyſ. E. 162. Vid . ibi Barnef. it. En

P. 165. v . 56. Alešavdgrus] Forlan 'AllEardgos. qui etiam f'ch . et interpp. et Apollonil Lexicon Homor: in b . v.

alibi a noſtro citatur. SYLBURG . Idem in ludice Latino: „ Aſcle- P. 165. v . 45. 'Axsúčos] Legitur apud Hefiodum Eşya

pius. haud fcio an reclius Aſclepiades . “ Utrumque habet. Cod.
Gud. ubi diferte : 'Αλέξανδρος και του Ασκληπιάδου. Num rios, P. 165. v. 47. 'Axsús] Vid. paulo ante in v . exprion, tà

an pantais, incertum : nam et hoc, licet rarius, intelligitur. De xeris ut axsais a verbo x8w deducitur. Conf. Alberti ad E

Aſclepiade, Myrleano fcilicet, cuius nofter et alibi mentionem fa- Fich in v. axsea T. I, p. 663. not. 8. Locum, quem Essuale
cit , conlule Suidam in h. v. ibique Kuſterum , et quos laudat gus affert, exsis so avérairo, expiſcari nondum potui. xvi.
Fabricius Biblioth . Graec. V. 7. live T. VII. p. 54. KUL. Add. Ρ. τ65. ν . 53. "Αχρι, έως , παρά το μέχρι επίσημα

Harles. Vol. VI . p . 360. Alexander Grammaticus ſupra lauda- Vocabulum triggqua vel ftatim adverbio á xoo addendun , rei

tur p : 70, 9. p .232, 42, et infra p. 230 , 26. una cum Aſclepi- fuperfluum delendum eſt. Pofterius praeferendum iudico.

ade, et p. 266, 7. st. fine obſervationis Codex , Gud. addit: Ows 'Howdiard's in
Ρ . 165. ν. 56. λέγει αυτήν παρα τον αίξω μέλλοντα etc. ] Ορθογραφία . κUL. Helladius Chreſtomathi. p . 27,

Codex Gudianus , omitis verbis λέγει αυτήν , pergit παρα τον ακρι , χωρίς μεν του σ, 'Αττικόν: μετά δε του σ. Ιωνικό . Α :
itu etc. Ex

utraque fcriptura veram elicies. Scribendum eft e Conf. Verheyk. ad Antoniſ . Liberal. p. 294. [q. DE .

ξω, inde αποβολή του i eft έχνη, ut 4 τεύξω τέχνη , et κατα P. 165. V. , 55. " Axun, "Ourpos etc.) , Etymologus reſp.os.

ponyv,quodGudianus addit, tou i sisa axum Spuma, palea, Iliad . E. 499. (conf.A. 426. et ad utrumque locum Sct...
quae ob levitatem ventis sixouoi , cedunt, ANON. ) Bene autem refert, 'Hippocratem To Arteor şi tuz

P. 165. v. 57. Sýtki sis to expás} Vox. i'xsvis in toto, volu- Xivoù vocare pun axun , pro quo male Suidas et Helich. in be
mine non occurrit, Scribendum eſt exas. Vid . ad p . 164, 48. v. huuou habent, animadvertentibus id iam dudum viris enda

Conf. p . 164, 15. in v . 'Axüves . Kul. ad illa loca, quos miror tarnen' Etymologuin non advocaffe. **
P. 165. v . 1 . 'Agro's, vi rúron ] Ita etiam Gloſar. Barthol. dit auctor : Aiszúdos de rov xurvóv. Scilicet, ut ex Helycke

Locum ab auctore allatuin nondum reperi. KUL . Snida liquet, čiernu rugósvocavit, quale quid tamen Acchus

P. 165. v . 3. "Axuyar] Conf. Eufiath. p. 1383, 21 , KUL . perlegenti non occurrit. Vidi igitur, num in Agamemnose

Ρ . 165. ν . 10. συνέχεσθαι] Polet etiam συγχείσθαι fcribi. 5ο6. pro ύλης οφείας σημανεί καπνώ πυρος Γι άχνη πυρας less

Codex Gudianus : " Agros , nu am aj len droxéovca en fuxiv, dum , bicque locus et apud Suidam ad Helychium intendo

eta cuyxlovec. Idem tamen in v . 'AXHúmeros, verbum duréXE- Fuit cctie ;utinovimus omnes, librariorum vitium boc, nous
3a. retinet. Schol. Apollon. Rhod. I. 263. "Axos súyxvors from gis rarioribus ſubſtituere . Ulimo refert Etymologus, ei as he

xńs, luon ÉRITET&MÉving quod loco Odyd . o . 357. probat Eu- phanem dixiffe exon nyou , Male. Lege uzvou, ut quoque ip

memoratum. “

P. 125.

KUL.

KUL .
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Das Heſychium et Suidam , etiam in Cod. MS . amici mei . P. 167. v . 18. Báxulos ] Vid. interpp. Heſychii T. I. p .

tem Ariſtophanis locus in Velpis v . 91. “ Haec vir doctus in

fperet." Miſcellan. Oblervatt. Vol. ll. p. 125. Sane üprou ex, Ariſtopha
P. 168. v . 32. ommaines To sis Tourlow ] Sic et Schol. ad

ne reſcribendum eft. Conf. omnino interpp. Hulchii T. 1. p. Iliad r . 325. Verba " A4 Šo sis " Iacoy 13 sy leguntur liad. N.

661. fq et Villoiſon . ad Apollonii Lexic. Homer. in v . 'A- 175. Sed verba "Al die nodwy iw's xuragédito, corrigi vel lic

debent: “Atdüs' én ' oudov iw's war' as seto, ex Odyſ . R.
P. 166. v. 5. 'Axugu.al ] Conf. Schol. ad Iliad. E. 502. et 466. vel ita : "Af söz' in oudos iw's war' as iseto, ex 'Odyſi.

GA Arat. Prognoft. 365.

P. 166. v. 7. Nixavogos údwe] Locus eſt Alexipharmm . P. 168. v. 37. "Ayxuga etc.] Conf. Schol. Callimachi

174. ANON. hymn. in Del. 175. ANON.

ila P. 166. v. 17; Níxaydgos etc.] Locus eſt Theriac, 280. ANON. P. 168. v . 31. Batsiav aŭaaxa] Sunt verba Aeſchyli Sept.

Arrat
P. 166. v. 20. ' 'Aleyéws ] Vid . Apollonius Rhod . II, 1023. adv. Theb. 599. ubi vid . Schol. et Stanlei. Pro orixis

re Simile adverbium , argentws, "babet Theocritus Idyll. XXV. 170. yüş legendum eft oxistas rūs vel orixos oxistüs yñs, et verba

Pro nas? ' Horodu etiam h . l. ut ſupra p . 121, 34. legendum eſt to nos mutanda videntur in and toutov, ita ut lequentes ac
παρ' Απολλωνίω. Conf. d'Arnaud Lecit. Graec. p . 20. ANON . cuſativi pendeint ab omillo aliquo verbo, ut omuaiver. Vid.

P. 166. v .25. Tó ußpórovov] Habes apud Nicandrum The- Ruhnkon. ail Timaei Lexic. Platon . p . 58 .

riac. 66 .
P: 9. alibique, P. 168. v. 33. Bagudúvous] Vid . " Iliad . 1. 590. ANON.

P. 166. V. 29. 'Abixogov] Vid. Coray ad Plutarch . T. III. Ρ. 168. ν. 35. Βαθύλειμος, βαθείας λειμώνας έχουσα ] Le

p. 307 , 13. BE gendum eft Bafris e Schol. ad Iliad . 1. 151. ANON. Conf. Al

P. 166. v. 32. My nws Traváyşıy] Eft verfus Homeri Il. berti ad Hefych. T. I. p. 675. not. 6. Be.

E. 487. ubi editur dévou állóvre. Vid . ibi Schol. et Barneſ. P. 168. v. 40. Bafunios] Vid . Iliad . 2. 550. et Alberti 1.

Verba deinceps allata , Bolous irávras, extant Iliad. X. 397. I. p : 675.not. 5. BE .
La

et verba "Asas oiós , Odyff. 0. 408. P. 168. v. 41. Basuxóhaww Vid , Iliad . £. 339. ibique Schol.
H. P. v . W 'Ρ . 166. ν. 37. παρα τω Ησιόδω - αμάξη] Locus eft Εργ .] eſt . Add.

quos Alberti l. I. laudavit p . 675. not . 5. be. Ca.

1 - si 126. e quo legendum eſt h. l . dexaduow pro dwdexadwgq. Conf. put gloſae excidiffe videtur, Balunétiwv. Apollonius in Le
Schol. ad Diad. A. 486. E. 724. et Heliodor. p. 462, 17. ANON . xico Homer . Βαθυπέπλων το αυτό σημαίνει και βαθυζώνων

P. 166. v. 8. rayurggas] Legitur in Nonni Dionyſ. p. 732, kad Baquxóanwy. SCHLEUSNER.
;. .8:22 15. P. 168. v . 44. Báspox, tò Sepéacov ],-Conf. Is. Vollius ad

P. 166. v. 14. 'A400na!) Legitur apud Demoſth . p. 797 , 13. Helych. T. I. p. 674. not. 18. et Alberti p . 707. "not. 5 .
5. Sic dubio ?? apud Lucinn. T. I. p . 205, 17. 6 .

Ρ . 166. ν . 17. Κείαται 'Anoiarios] Locus eft IV. 481 . P. 168. v . 46. Maxga Bißa's ] Sunt verba Homeri II. H.

Conf. ibid . v. 737. et III . 241. cum Schol. ad IV . 481. ANON . 213. ANON .

P. 166. v . 19. " Aclogsov] Vid . Iliad. A. 152. et Sophocl. P. 168. v. 56. Bxxongia etc.] Vid . Caſaub. ad Theophroſii
Aiac. 368. ANON. Pro οπισθόρμητος videtur όπισθορμήτως fcriben. Charactt . P:

55. extr. . ANON.

nisu Lit dum , quod Phavorinus habet. Verba "Αψουροι P. 168. v. 1. Bxxías] Heſych . habet : Baxolas . anhús. Anon.

or( 2803c lunt Apollon. Rhod. II . 338. Conf. IV. 42. Conf. interpp. eiusdem p. 671., T. 1. not. 7 .
P. 167. v . 22. afoggóou 'S2xrayoto] Sunt verba Homeri II . P. 168. v . 2. Báxrgov] Vid . interpp. Hef'ch. T. I. p . 680.

E. 399. et Odyll. T. 65.ad quem utrumque locum vid. Schol. Anon.

P. 167. v. 25. "Af) , „ Quod ad Etymologiam attinet, adde et P. 168. v. 3. Balavetov ] Vid . Duport. ad Theophraſti

Listen Apollonii Rhodii Scholiaften I. 1298. “ Vir doctus in Miscel Charactt. p. 235. et 343. Locus Homeri nove
γυίων , el

lan. Oblervatt. Vol. IV . p . 147. Odyſl. K. 301, 363, ubi editur ãó éx pro dove tk, et megá
P. 167. v. 46. Kgativos xujawy náv] Vid . interpp. He- λοιο pro μεγάλου. ΑNON .

SychiiT. 1 . p . 670. not. 17. 20. et 21. ne. Normen Βαβά. P. 168. v . 12. Zva aior) Sunt verba Homeri Odyſſ. e.

ons Scholia in Platonein p. 84. edit. Ruhnken. interpretantur 490. , ANON .
ο καιράκτης , και μανιώδης. ST. P. 169. v . 13. Bavos xaçtós] Sic Schol. ad Odyll. k.

P. 167. v . 50. Báaš] Vid . interpp . Heſychii T. I. 242. Bázavou • dguo's xagróv. Conf. Odyll. N. 409. Anon.

P : 670. not. 24. Be. Conf. Tzetzes ad " Lycophr. 472. ANON. P. 169. v. 14. Baaßis ] Vid . Schol. Sophocl. Antigon. 133.

dos ? Mox poft montós addendum elle Báßas, sylburgius iam vidit. Apollonii Rhodii III. 1272. ibique Schol. Euripid. Med. 1245.
To Pro 'Agrotopavns autem legit ’Aquinoxos Orion. Theh. MS. apud ibique Schol. item Schol. et Bergler. ad Ariſtoph . Velpp . 546.

id Porſon. ad Eurip . Med. 664. Conf. Baft. ad Gregor. de Dia- Pro καμπτος lege καμπτήρ. SCHL.EUSNER. Locus Lyco
lectis p . 272. edit. Schaefer. Ex eodem Orionis loco etiam de phronis, 'Eyw " Averpi, eft verl. 13. ubi vid . Tzetz. Verba

1 Ε: σητός in δυσμενής mutandum fuerit . Braq end artés leguntur Iliad . ¥. 202 .

P. 167. v. 52. ¢oti xal trigginua etc.] Vid. Ariftoph. Pac . Ρ . 169. ν . 23. ή γαρ υπο βαλβις καλείται] Ηaec deben

247. ibique Schol. tur Scholiaſtae Ariſtoph. Equitt. 1156.

P. 167. v. 56. Kara] Legendum eſt Bar vel Baál. Pro- P. 1663. v , 26. Balias] Cod. Gud . Barius. Et Homerus

pius accedit Bana, quod vult Bochartus Phalego 1V . 14. Sic fane Balcov, vocat equum Achillis 11. 11. 149. et T. 400. Conf.
Aeſchyl. Perl. 659. Budúv. ubi Schol. Baari ó Baordeus aéye- Tzetz. ad 1.ycoph . 178. et Barneſ. ad Eurip. Rhes. 187. ANON.
ται. Ευφορίων δέ φησι Θουρίων είναι την διάλεκτον. ANON. Conf. Ρ . 169. V. 27. Ευριπίδης βαλιαν έλαφον φησίν ] Immo βα

Berkel. ad Steph. Byzant. p. 209. not. 47. SCHLEUSNER. hirv , ut Hecub. 90. Hippolyt. 288. Conf. Plutarch , de diſcr . adu.

P. 167. v. 47. Bádny aróvros] Sunt verba Homeri II . N. lat. et amic. T. II . opp. p . 52. C. Sed apud eundem Eurip.

516. ubi vid . Schol. Conf. Ariſtoph. Lyfiltr. 254. ibique Berg. 582. ſunt Bariad airnes , et Iphig . Aul. 222. raho. Bancoi.

ler . ANON . Vid . Albort. ad Hefych. T. 1. p . 673. not. 5. BE. Vid. interpp . Hefych. T. I. p. 683. not. 7. be.

P. , 167. v . 50. Baquos, napi rois orgazmyexo7s] Fortaſlis P. 169. v. 29. Balia., ai raysia .] Vid . Euripid. Rheſ.

Botos legendum eſt. Vid. Heliodor. p . 440 , 15. 356. ibique Barnef. ANON .

P. 167. v. 52 . Ok] Φρονέoυσι] Et verfus Homeri P. 169. v . 32. Balca' danoixidos) Vid. Oppinn. Halieut. II.

Odyſl. 2. 167. ANON. 434. et Antholog. III. 24. (in Brunckii Analecit. Vol. 1. p. 204.

P. 167. v.54. Çü páfwetc.) Vid. Baft. ad Gregor. de extr.) dequo loco conf. Miſcell. Obſervatt. Vol. IX. p . 114. et
Dialectis p. 285. edit . Schaefér. Be. Conf. Fiſcher animadverſl. Brunckii Lectiones p . 39. ANON .

ad Welleri Grammat. Spec. II . p . 328. P. 169. v. 53. Bédais, eid's doriv avtous etc.] Xantho haec

Ρ . 167. 1. 56. εκ δε του βάζω γίνεται και βράζω ] Vid . Al- deberi ſuspicatur Creuzerus in Hiſtoricorum Graec. antiqu. frag

berti ad Heſych. T. I. p . 671. not. 4. ment. p. 195. BE.

P. 167. v . 5. Baxxiów } Vid. Schol. Sophocl. Antig. 140, P. 169. v. 41. Búde Báne wõpus pwróív] Fortaſſis legendunu
et Eurip . Phoeniſſ. 21. ibique l'alckenaer. eſt Búde dri Báde xúquaos tiny . Vid. interrp . Hefych. T. I. p .

P. 167. v. 13. waúdeus) lam niulti viderunt, whádos effe le 12. not. 9. ANON . Dionyſius Thrax in Grammatica S 21.

gendum . Vid. interpp . Hef chit T. I. p . 681. not. 14. et Lo. quam Bekkerus nuper in Anecdot. Graec. Vol. II . ediilit, p.

beck. ad Sophocl. Aiac. p . 360. BE.
642, 1. refert έβαλε inter επιρρήματα ευχής σημαντικά, non ni

P. 167. v. 15. Barrugia] Vid. Duport. ad Theophraſti nus quam inde et alge. Sed in Scholiis ad eum locum , ibidem

Charactt. p . 281. ANON . editis, p . 916, 1. leguntur haec : ευχής λέγονται σημαντικά ταν .
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P. 164. v. 10. 'Axetwos 'Axapvavías) Vid . Eurip. Andro- ftath. ad Odva. A: 716. auctore, xos eß sjáyar cúymusis qüs

mach. 167. Schol. ad bliad. 12. 616. ubi etiam Barnefii nota fexñs: P: 1515, 46.' Uterque igitur non ut nolier ex a, priva
conferenda eſt. Schol. ad liau , O. 19t . Schol. Aeſchyt. Perl . tivo, ſed intenlivo, vt verbo ziwo voceni ácos componendam ef
871 , qui, 'Αχελωίδες, inquit, αι δίυγροι . αχελωον γας παν ύδωρ ſe cenſet. Alibi vero Euſinthius ab ă privativo quidem , ſed ver
atyougi. Hoc iplum , praeter Schol.Homer ll . ll. etiam Schol. bo xaiver iuncto , deducit, nempe, p . 197, 9.

Ariſioph . 1.yilir. 381. confirmat, ſcd dicit Arcadiae fluvium elle. P. 165. v. 16. Ř napa au mw ] Haec verba, ut fuperCua et

Conf. 'Brodae. Antholog. p . 121. a . et Urfini Virgilius illuftra- e v . 12.repetita, delenda arbivor . KUL.
tus, p . 98. ANON . P. 265. v . 17. 'Axöça] Eadem quae Suidas exhibet in v .

P. 164. v . 14. 'Oyngos etc.] Locus eft II . 0. 194 Confe axu's, et eodem ordine, habet etiain Glotjarinn Barinol. De

Barneſ. ad Eurip. Bacch. 519. et 625 . inde vero vocabulinn vXwza , quod, male quidem , inter feminina
P. 164. v. 15. 'Axūves] "Vid. , Reisk . ad Theocrit. Idyli. recenfetur , exponit : td er ty - piring mudağ yerelv rirupa . Lo

XVI. 33. cum Ariftoph. profert et Photius in Lexico ' in 'v 'Adansair

P. 164. v . 22. Aygos apougus] Vid. liad. 2. 101. ibique cum varietate fcripturae. Ait enim : 'ddxxxiv , rò x 35 vo 'Ada

Schol. χεί για αυτού τον αχώρα ( Hermannus edidit 19 χώρα) εκλέγει

P. 164. v, 26. 'AX Adeus - páraxtos) Haec Etymologus ? dla Apistubains inoxisi Tentat Arifiophanca Piero. '
. , .

ſumlit e Schol. ad Iliad. A. 1. ubi tamen enän's pro xian's login nus aul Moerid, p. 40 , b et corrigit: 'Adaxsi yus au, au exw

tur. Conf. Tzetz, ad Lycophr. 798. Anon. Mihi non eft dus φα τ' εκλέγει η αεί. Vel : 'Αοιχεί γι αυτός, εκλέγει τ ' αχος

bium quin refcribendum lit' doesso msj Diyev keinesi Sunns, hoc dei . De voce éxwise conlulc, praeter Suidam , interpretes Helych .
eft, quod labiis vacuerit ab uberiin gufiu, ut de Achille ſerie T. 1. p . 662. 101. 23, et p .' 665. not. 2. et Steph. Thel.ind .

bit Tertullianus de pallio c . 4. ac deinde in textum intrufa ex

plicatio, quam unus aliquis voci xiaño, ex fnans factae, nempe P. 165. v. 23. 'Axşa's -- Xwon ] Schol. Theocrit. Idyll .ν. ' Öxamon

verba illa' ó {sta' 720pñs. Confer Politum ad Eufiach . T. L. I. 134. áxsádas xal ixhádas, dia có lv qw toFito95 oxinsex
οιονεί έμποιείν , οχλίδας τινας ούσας. Conf. Schol. Nicand .

P. 164. v: 29. murheis 2á¢wv , inşaan uno Xciowos) Ita Theriac. 512, p. 25. Eufiach . p. 918, 44, el ſcriptores , qui ex
etiam Euſtathius p . 14 . Sed Schol. Apollon. Rhod. I. 538. cilantur ad Holych. T. 1. p. 663. not. ! 4. KUL . Add . Geo

fimpliciter dicit, υπο Χείρωνος τον Αχιλλέα τραφιναι. Omnino
pon.

vid . Tzetz. ad Lycophr. 178. et Salmas, ad Teriullian. de Pal. P. 105. v . 26. Axşavtov, duóa vro ] Sic Glofla interlienaris

lio p . 281. qui probat lectionem gondñs, et verba ở {oti tsopis Codicis Guelph . in Apollon. Rhod . IV . 1025. dniarz ovexplicat

omittit . i Cyrilli Lexic. Brem . etGloflar. Barthol. Cool Helch . in v .

v. ' ] habet . Ixpaves, quod nuspiam repenie licuit . Sed šxgave on aina ha

P. 164. v. 35. 'Axtus) Vid. Iliad. E. 125. ibique Barneſ. bet Eurip. Iphig. Aulo 1574. Vid . Suid. et H. Steph, Thel. T.

IV. p. 6 +1, C. KUL.

P. 164. v. 48. 'Axon] Vid . Corny ad Plutarch . Vol. IV , P : Þ . 165. v . 31. öre rá apo twy etc.) Codex Gud. plenis,

17 , 25. Be . Veifus, 'ns i öveurs axvas Copisu, Homeri eſt et rectius, ita : κανων γάρ έστιν ο λέγων τα από των ε. α και . και

Iliad . F. 499. ubi -in Scholiis eadem quae hic leguntur. Addy- 9. σ . προπαροξύνεται. Οιον · πύλη ευρύπυλος , κεφαλή ακίφαλος,

citur idem verſus a Schol Arifioph. Velpp. 91.,et ab Hofi che vürw rad xaric oxgerose 'Ana' eregos marav dsein o réywn, 67

in v. úxvus ubi hinc .fonésc pro cogi refiitue.. lia et fequemia Trude doces Teü Eros órómata , korra dy aj auTy sualaBroag

apud noilrum fiunt corrupta. Lego enim pro 'Αχνη υπεκρίφθη μεθ' ό έστι δύο σύμφωνα, προ μιας έχει τον τόνον. Οιον, αστείος ,

ex 11. 0. 626. ' A Xung unexpćom. Reliqui verlus eilem Homero βακχείος, καδμείος. Τούτοις συνηκολούθησε και το αχρείος . Και

debertur. Vid . 11. A. 426. et 2. 501. ubi Barneſius xpiry 'ex το ουδέτερον etc. Similia invenies apud Euſtath. p. 217 , 40.

quibusdam MSS.. In finé amem (p. 163. v. 57.) proxsus non
dubito relcribendum 245. vide infra in hac yoce. (p . 366, 23.)

P. 165. v. 38. xsabw] Poft hoc verbum Cod. Gud. addit :

Repetit auctor eam vocem öxins in fine p. 182. (p. 165, 55.) ubi ungos : Xpauonmév in avans, ex lliad. E. 138. xul. Codex

in principio quil bet video relpicere eum ad reilum 11. E. fupra Paris, 2630.poft xpauw addit: oörws 'Hyuxrsidys ó Norrixes to
περί ετυμολογιων . ΒΕ .

Haec vir doctus in Miscellan , Obli. Vol. II.
Quod ftatim fequitur, expas, occurrit,

memoratum .
Odyll. E. 396. ubi vid. Schol. Conf. Euſtath. p . 531, 10.

P. 166. ^ . 53. raça só acon . Egévn] Eufeath. p. 492, j. quos ibi profert locos , lliad. O. 369. et Odyff. B. 50.
v ' excavn . 7

0.

άχνη, αίχη τις ούσα, και κατα αφάσια , και πλεονασμό τούν , ας
P. 165. v . 41. 'Axssiov iduv 'Tacédos B ] verſ. 269. Sed

vn. Conf. eundem_p: 575 , 28. KUL. Conf. Schol, Eurip. Orelt. : xzszor dº { yén voosv, ut fcribendum eft pro dvehasry, quod me

215. et Ruhnken. Epift. erit. II . p . 27. edit. 1. ANON , pro adverſatur, frgitur Odyſ. £ . 162. Vid . ibi Barnej. it . He

P. 165. v . 55. Alešavdgrus] Forfan 'Aalçovogos. qui etiam Sych. et interfp. et Apollonii Lexicon Homer : in bi v.

alibi a noſtro citatur. SYLBURG . Jdem in Indice Latino : „ Alcle. P. 165. v . 45. 'Axsńcos] Legitur apud Hefiodum Egy . 297.

pius. hand trio an rectius Alclepiades. “ Utrumque babet Cod.

Gud. ubi diſerte: 'Atšavdgos ó roù 'Arxiyarádovo Num viós, P. 165. v . 47. 'Axsús] Vid. paulo ante in v. exprior, ubi

anpalntris, incertum : nam et hoc, licet rarius, intelligitur. De xpais llit d'Xpris a verbo xsa deducitur. Conf . Alberti ad Hc

Aſclepiade, Myrleano fcilicet , cuius noſter et alibi mentionem fa- l ch .in axska T. I; p. 663. not . 8. Locum, quem Etymolo

cir, conlule Suidam in h . v. ibique Kuſterum , et quos laudai gus affert, expris d'arénairo, expiſcari nondum potui . Kul.

Fabricius Biblioth. Graec. V. 7. live T. VI . p . 56. KUL. Add, P. το5. V. 53. "Αχρε, έως , παρά το μέχρι επίρρημα etc.)

Harles. Vol. VI . p. 360. Alexander Grammaticus lupra lauda- Vocabulum triggimua vel ſtatim adverbio dxp.addendum ,vel ut
tur p : 70, 9. p . 132 , 42. et infra p. 230, 26. una cum Aſclepi- ſuperfluua delendum eſt. Polterius praeferendum iudico. In

ade, et p. 266, 7. st. five obſervationis Codex Gud. addit: ' Oirws 'Howdraros iv

P. 165. v. 56. älyse our naza cür arw Médorra etc.) '03:207320iq . KUL. Helladius Chreſtomaiti. p . 21, có méxşı xal

Codex Gudianus, omillis verbis λέγει αυτήν, pergit παρά τον άχρι, χωρίς μεν του σ, 'Αττικόν : μετα δε του σ. Ιωνικόν. AN Ox.
ofw etr. Ex utraque fcriptura veram elicies. Scribendum eft :- Conf . Terheyk . ad Antoniſ . Liberal. p. 294. q. BE.

ξω, νnde αποβολή του i eft έχνη, ut 4 τεύξω τέχνη, et κατα P. 165. v. , 55. " Axen 'Ourgos elç.] „ Etymologus reſpicit ad

porno, quod Gudianus addit, roj 7 sis a , dxvm. Spuma, pales, Iliad. E. 499. (conf. A. 426. et ad vtrumque locum . Schol.
quaeob levitatem ventis sirous , cedunt. XUL. Axon .) Bene autem refert , 'Hippocratem o artros fórua rou

P. 165. v. 57. Sørei sis çò {xsás) Vox oxşays in toto volu- aivou vocare ariv axunv, pro quo male Suidas et Hrfích. in h .
mine non occurrit . Scribendum eli ns. Vid. ad p. 161, 18. V. Qeyou habent, animadvertcoiibus id iam dudum viris erudinis

Conf. p . 164, 15. in v: 'Axüves. KUL . ad illa loca, quos miror tamen' Etymologum non advocaſſe. Ad

P. '165. v . 1. 'Agru's, aj hvar] Ita etiam Gloſſar. Barthol. dit auctor : Aischos de zov nap.vóv. Scilicet, ut ex Helychin er
Locum ab auctore aliatum nondum reperi. KUL. Suida liquet, oerne iugos vocavit, quale quid tamen Aeſchylum

P. 16.). v . 3. "Axuluar] Conf. Eufiath. p . 1383, 21 , KUL. perlegenti non occurrit. Vidi igitur, num in Agamemnone verſo

P. 165. v. 1o . OuvíXE5391] Pollet etiam our rig9e, ſcribi. 5o6 . pro cams opeias onuovi xafvą augos sisxva supos legen.
Codex Gudianus : Akos, jaunimo s temi drax lousa ti burrin, dum , bicque locus et apud Suidam ad Heſychium intendatur.

cand eurxiours. Idem tamen in v . 'Axúmeros, verbum auréxe- Fuit eetle, ul'novimus omnes, librariorum vitium boc, noia ma
etti retinet . Schol. Apollon . Rhod. I. 263. " Axos súyxvors you gis rarioribus fubftituere. Ulimo refert Etymologus, et Ariſto

xis, néon ineTeTapale, quod loco Odyd. o . 357. probat Eu - phanem dixille éxim ényev, Alale. Lege varov, ui quoqueapud

et

p . 125. KUL.

KUL.

KUL.
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ANON . 6. BE.

vid. t : is

EIC
'C

ANON

SK SCHLEUSXER .
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extr. BE .

jeho

DHE Heſychium et Suidam , etiam in Cod. MS. amici mei . P. 167. v. 18. Báxylos] Vid . interpp. Heſychit T. I. p .

tem Ariſtophanis locus in Velpis v. 91. “ Haec vir doctus in 680. not. 17.

Milcellan . Oblervatt. Vol. ll. p. 125. Sane inyou ex Ariſtopha Ρ. 168. ν. 32. σημαίνει To cis Touriow ] Sic et Schol. ad
ne relcribendum eft.

Conf . omnino interpp. Heſychii I. I. p. Iliad r : 325. Verba "Af de sis "Inlov odev leguntur Iliad. N.

661. Iq et lilloiſon. ad Apollonii Lexic. Homer. in v. "A- 175. Sed verba A o odwz iu'v xitagésito, corrigi ,vel lic

debent: “At dahig' oudov iwww xat' öz. Eseto, ex Odyſl. p

P. 166. v. 5. 'Axuguial] Conf. Schol. ad Iliad. E. 502. et 466. vel ita : A 'doyen ouddy iw's war' agi eseto, ex 'Odyſr.

Arat. Prognoft. 365. 2. 109.

P. 166. v . 7. Nixavdgos - údwg] Locus eſt Alexipharmm . P. 168. v . 37. "Aynuçu etc.] Conf. Schol. Callimachi

174. ANON. hymn. in Del . 175. Anon.

P. 166. v . 17; Nixavogos etc.] Locus eſt Theriac. 280. Anon. P. 168. v . 31. Bafslay ainaxx] Sunt verba Aeſchyli Sept.

P. 166. v. 20. Ateréws] . Vid . Apollonius Rhod. II. 1023. adv. Theb. 599. ubi vid. Schol. et Stanlei. Pro στιχίς

Simile adverbium , drçexéws, "habet Theocritus Idyll. XXV. 170. yüş legendum eft oxioris vns vel orixos oxistüs vnis, et verba
Pro raç' ' Horódm etiam h .l. ut ſupra p . 121, 34. legendum eſt ro mutanda videntur in and Toutou, ita ut lequentes ac
mag' ' Arorawviw . Conf. d'Arnaud Lectt . Graec. p. 20. ANON. cuſativi pendeant ab omillo aliquo verbo, ut omucives. Vid .

P. 166. v .25. rò upórovov] Habcs apud Nicandrum The- Ruhnken. ail Timaei Lexic. Platon . p . 58.
; .1- ,;

riac. 66. P: 9. alibique. P. 168. v. 33. Bxguçuvous] Vid . " Iliad . 1. 590. ANOX.

P. 166. v. 29. 'Afíxogov] Vid. Coray ad Plutarch . T. III. Ρ . 168. ν. 35. Βαθύλειμος, βαθείας λειμώνας έχουσα ] Le

gendum eft Baseis e Schol. ad Iliad . I. 151. ANON . Conf. Al
p . 166. v. 32. My aws – Fascygru] Eft verfus Homeri II. berti ad Holych. T. I. p. 675. not. 6. Be.

E. 487. ubi editur dévou álóvre. Vid. ibi Schol. et Barneſ. P. 168.v . 40. Ba Juančos] Vid . Iliad . E. 550. et Alberti 1 .

Verba deinceps allara , Borous incitas, extant Iliad. X. 397. I. p : 675.uot. 5. BE .

et verba Afas oiós, Odyff, 0.408. P. 168. v . 41. Bafuxóhaww) Vid . Iliad. E. 339. ibique Schol.

P. 166. v. 37. rasa rū 'Hosúdu ducky] Locus eſt Epy. Add.
quos

Alberti l. í laudavit p . 675. not . 3. be. Ca

1- 426. e quo legendum eſt bi l . dexadácw pro dwdexaduzw. Conf. put gloſſae excidiffe videtur, Beluménaws. Apollonius in Le
Schol. ad Iliad . A. 486. E. 724. et Heliodor. p. 462, 17. ANON . xico Homer. Βαθυπέπλων το αυτό σημαίνει και βαθυζώνων

P. 166. v . 8. ravxgñasis] Legitur in Nonni Dionyſ . p . 732, xal B & Fuxóanwy. SCHLEUSNER.
1,290.3 15 . P. 168. v . 44. Bágon, Tò genéhcov) Conf. Is. Volius ad

P. 166. v. 14. 'Afo nry] Legitur apud Demoſth . p. 797, 13. Helych. T. I. p . 674. not. 18. et Alberti p . 707 not. 5 .

S. Sic duro ? apud Lucian. T. I. p. 205, 17 ,

P. 166. v . 17. Kelatai 'Anoiawrios] Locus eft IV. 481 , P. 168. v . 46. Maxga Bißa's] Sunt verba Homeri II. H.

Conf. ibid . v . 737. et III . 241. cumn Schol. ad IV . 481. ANON . 213. ANON

P. 166. v. 19. " A Loggov ] Vid . Hliad . A. 152. et Sophocl. P. 168. v. 56. Bxxtygia etc.) Vid . Caſaub. ad Theophraſti
so Aiac. 368. ANON. Pro ópio foguntos videtur ótrofogunows ſcriben. Charactt. p . 55. extr.

dum , quod Phavorinus habet. Verba "Αψογοι P. 168. v . 2. Boxías] Heſych . habet : Baxolas.andós. ANON. "

oré 1809€ lunt Apollon. Rhod. II , 338. Conf. IV. 42. Conf. interpp . eiusdem p . 671. T. I. not. 7.

P. 167. V. 22. á foggóou '12xeQvoio ] Sunt verba Homeri II . P. 168. v . 2. Báxrgov] Vid . interpp. Heſj'ch, T. I. p . 680.
2. 399. et Odyll. T. 65.ad quem utrumque locum vid. Schol. Anon .

P. 167. v. 25. "Af] Quod ad Etymologiam attinet , adde et P. 168. v . 3. Badavetov] Vid . Duport. ad Theophraſti

Eshat Apollonii RhodiiScholiaften1. 1298.“ Vir doctus in Miscel- Charactt. p. 235. et 343. Locus Homeri, dove vuiwy , eſt

lan . Obſervatt . Vol. IV . p . 147. Odyſ. k . 301. 363, ubi editur ac {x pro love $ f'x, et peya

P. 167. v . 46. Kpetivos nýjawy Náv] Vid . interpp. He- λοιο pro μεγάλου. ΑΝΟΝ.

Sychii T. 1. p . 670. not. 17. 20. et 21. ne.
Nomen Βαβά . P. 168. v. 12. iva - avor] Sunt verba Homeri Odylr. e .

Scholia in Platonem p. 84. edit . Ruhnken, interpretantur 490 .

ο καιράκτης, και μανιώδης. P. 169. V. 13. Bézavos magnós ) Sic Schol. ad Odyſ. K.

P. 167. v. 50. Ba3a ) Vid . interpp. Heſychii T. I.Bá 242. Báravov • Aguos xagnóv. Conf. Odyſl. N. 409. ANON.

P : 670. not. 24. be . Conf. Tzetzes ad Lycophr. 472. ANON. P. 169. v . 14. Barßis] Vid. Schol. Sophocl. Antigon . 133.

dassi Mox poft pontos addendum efle Baßat, sýlburgius iam vidit. Apollonii Rhodii III. 1372. ibique Schol. Euripid. Med. 1215.

TOT Pro Agrotopains autem legit 'Agxiaoxos Orion .Theh. MS. apud ibique Schol. item Schol. et Bergler. ad Ariſtoph. Velpp. 516.

1. Porfon . ad Eurip. Med. 664. Conf. Baft. ad Gregor. de Dia- Pro καμπτος lege καμπτής. SCHLETSNER.

lectis p . 272. edit. Schaefer. Ex eodem Orionis loco etiam po phronis, 'Eyw Averui, eft verſ. 13. ubi vid . Tzetz. Verba

2. Ε, σητος in δυσμενής mutandum fuerit. Bram tadariq leguntur Iliad . ¥. 202 .
P. 267. v. 52. & oti xal trigginua etc.] Vid. Ariſtoph. Pac . P. 169. v. 23. syaç unu βαλβις καλείται] Ηaec deben

217. ibiqué Schol. tur Scholiaftae Ariſtoph. Equitt. 1156 .
P. 167. v . 56. Kara] Legendum eſt Bar vel Baán. Pro- P. 169. v . 26. Binias] Cod. Gud . Banius. Et Homerus

pius accedit Bana, quod vult Bochartus Phaleg. 1V . 14. Sic fane Badioy vocat equum Achillis Il . II . 149. et T. 400. Conf.

Aeſchyl. Perl. 659. Budúv. ubiSchol. Barrio Ó Baoideus alye Tzetz . ad Lycoph. 178. et Barneſ. ad Eurip. Rhes. 187. ANON.

ται. Ευφορίων δέ φησι Θουρίων είναι την διάλεκτον. ANON. Conf. Ρ . 169. V. 27. Ευριπίδης βαλιαν έλαφον φησίν] Immo β

Berkel. ad Steph. Byzant.p. 209. not. 47. SCALEUSNER. hiav, ut Hecub. 9o. Hippolyt. 288. Conf. Plutarch. de diſcr. adu.

P. 167. v. 47. Bádny amióvros} Sunt verba Homeri Il . N. lat . et amie. T. II . opp . p . 52. C. Sed apud eundem Eurip .

516. ubi vid . Schol. Conf. Ariſtoph. Lyſiſtr. 254. ibique Berg. 582. ſunt Bariad airxes , et Iphig. Aul. 222. Awo. Baridi.
ler . ANON . Vid . Albort. ad Hefych. T. 1. p. 673. not . 5. Be. Vid . interpp . Hefych. T. 1. p. 683. not. 7 .

P. 167. v. 50. Bafuos, naga rois orgurryixois] Fortallis P. 169. v. 29. Bahian, ai ramia .] Vid . Euripid. Rheſ.

Báfos legendum eft. Vid. Heliodor. p. 440, 15. 556. ibique Barnef. ANON .

P. 167. v . 52. , Oit' U O govéovor] Eft verſus Homeri P. 169. v. 32. Band deatoixidos] Vid. Oppinn . Halieut. II.

Odyff. 2. 167. ANON. 434. et Antholog. III. 24. (in Brunckii Analecit. Vol. I.

P. 167. v. 54. w posw etc.] Vid. Bnft. ad Gregor. de extr.) de quo loco conf . Milcell. Obſervatt. Vol. IX. p. 114. et

Dialectis P : 285. edit . Schaefer. Be. Conf. Fiſcher animadverſl. Brunckii Lectiones p . 39. ANON .
ad Welleri Grammat. Spec . II . p .

328. P. 169. v. 53. Búzais, xid's éstly avtous etc.] Xantho haec

P. 167. ". 56. & r de roữ Bağw yivstai xad Bzásw ] Vid. Al. deberi ſuspicatur Creuzeris in Hiſtoricorum Graec. antiqu. frag

berti ad Heſych. T. I. p. 671. not. 4 , ment. p. 195. Be.
P. 167. v. 5. Bartrów) Vid. Schol. Sophocl. Antig. 140. P. 169. v. 41. Báhe Báne onpus Pwvvv] Fortaſſis legendur

et Eurip . Phoenifl. 21.ibique l'alckenaer. Axon. eſt Búne di Bore xúgunos cimy. Vid. interpp. Hefych. T. I. p.
P. 167. v. 23. maúdoos] lam multi viderunt, whádos effe le- 12. not. 9. ANON . Dionyſius Thrax in Granimatica $ 27.

gendum , Vid. interpp. Helychii T. I. p . 681 , not. 14. et Lo. quam. Bekkerus nuper in Anecdot. Graec. Vol . II. edidit,p.

beck. ad Sophocl. Alac. p . 360. Be. 642, 1. refert έβαλε inter επιρρήματα οχής σημαντικά, non ni

P. 167. v . 15. Baxtygia ] Vid. Duport. ad Theophraſti nus quam erge et age. Sed in Scholiis ad eum locum , ibidem

Charactt. p. 281. ANON . editis, p . 916, 1. leguntur haec : ευχής λέγονται σημαντικά ταύ .
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AXON .

ANON .

BB .

ANON.

et BE.

ANON .

τα ουχ ότι αυτά λίγων τις ευχήν ποιείται, αλλ' επειδή τυχό P. 171. v. 46. Buxalors öxo.s] Sunt perba Sophorlis Electr.

μενοι τι γινέσθαι ημίν τούτοις χρώμεθα τοις μονίοις . TO SE Vid. Hemſterhuſ. ad Heſych. T. 1. p . 078. not .
αβαλε δύο μέρη λόγου έστιν, εκ παραλλήλου κείμενα ευρίσκεται Conf. ibid . p . 696 not. 8. Bk.

δε και βάλε λεγόμενον. Βάλε δή βλε κηρύλος είην, 'Αλκμίν. P171. v . 48. Bugudes autoū] Sunt verba Homeri Il .

τινές δε εν μένος λόγου υφ' εν αναγινώσκουσιν. Deinceps e Dio- 17. 519. ANON .

πιε le liaec afferuntur : τινες δύο ομοιόσημα • το α κατ' ιδίαν Ρ. 171. ν . 5. οί οι έσαν βασιλεύτορες αιπαλήων] Pro οι οι

dotiv súrmixòY nigśnua, w's Tó aitt, xud to Báze ooiws xut' Codex Pariſ 346. dat 701, fed nomen, ainan wy omittit. l'al

idiar frigømma sửxtixóv • Báne por Bade to agitur sin , Kundis ckenaerius vero ad Herodot. V. 68. p . 456, 89. . pro alzadav ,
Maxus. quod Syllurgius cuan αιπολιήων aut ' ασπαλιήων commentardunt

P. 169. v . 42. uvel OXET.ASTIxuŮ] Baftius ad Gregor. de putabat, egregie correxit Aiyoufnwy, probante eriam Schellenber

Dialectis p. 929. edit . Schaefer, reponendum elle docet xad au- gio ad Antimachi Fragmm. p . 55. Ason . et be.
του σχετλιαστικού. Ρ . 171. V. 11. βασιλεύς aikuntńs ] Sunt verba Homeri

P. 169. v. 45. rò Bánk xad TÒ 0362ɛ] Conf. interpp . He- 11. T. 179. ut verba Buscar de xeitai ayahua ) II. A. 141. De

fych. T I. p. 683. noi . 3. BB. notatione nominis Biotheus conf. Schol. Heſiodi fol . 7. a. Anon.

P. 169. v . 57. Bidos Binar] Eft locus Iliad . A. 51. Ver. P. 171. v. 1 ), záumata ] Legendum eſi námara. Vid . l'al

ba Town xalá extant Odyſl. . 362. ubi pro dimors editum ckenaer. Animadverſl. ad Ammon . III . 7. p . 190. Itaque etiam

eft θρόνοις . Et verba Τον μεν Bána leguntur liad . H. 190. mox πολιπίμονα pro πολυπίμμονα . ΑNON.

unde hoc loco po dovra relcribendum efi sóv . ANON . P. 172. v . 26. Ilósas yrvexa's Fidézetan ; BE] Vid . Fiſcher .

P.170. v. 26.rídyma] Scribendum elle zima, quod in Gloſt. ad Welleri Grainmat. Graec . Spec. I. p . 407. ST De 'Αχίλλιος

Vett, explicatur nomine volfura, oliendit Toupius Emendatt. in et Busianos vid . Valckenaer. ad Theocric Adoniaz. p. 303. B.

Suidam . Vol. II. p . 339. Conf. de Syracufiis epiſt . p . 331. extr.

et interpp. Helych. T. 1. p . 687. not . 10. be . Scharferus ad P. 172. v. 32. 'Odussüs *aga] Sunt verba Homeri Odyſi.

L. Bos Elliples Graecas p. 113. „Tianua, inquit, vox bene Grae- 1. 397. ubi vid . Barnef. Anon .

ca , παρά τοτιλά . Βάμμα autem Κυζικηνόν (Γ. Κυζικηνικού, quo uti- P 172. v . 36. 2ov risiv, xal dtoy deiv] Vid . Gregor. de

tur driftoph. l'ac. 1176.) Coinici, opinor, characteris, ac fi dicas Dialectis p. 140, ibique interpp: Be.
Χεζικηνόν , παρά το χέζειν . Alia ratio placuit Marklando ad P. 172. v . 37. greito šgya] Sunt verba Homeri II. K.

Euripid , Suppl. 1181. probata Brunckio ad Ariftoph . I. c. " 524.

6CHLEUSNER. P. 172. v. 41. Dius, ó Dióvusos ] Infra p . 489 , 33. in v .

P. 170. v . 27, Baußaívar). Vid interpp. Helych. T. 1 .
p• Kpios, dicitur Orios et Orios, p . 722, 41. Dacús. Vid. in.

687. not . 1. et Valckenaer. in Moſchi Epitaphium Bionis p . terpp: Aeliani V. H. III 41.

84.
P. 172. v. 47. TO.OūTON dR TO "Ages] In his "Ageus ſcriben

Ρ . 170. ν. 29. τάφβησέν τε odovzwr] Eſt locus Homeri dum cum Sylburgio putat Valckenaerius ad Throcrit. Ado

11. K. 375. ub vid. Schol. niaz. p. 303. B. (p . 298. B.) quod negat neceflarium elle Kne.

P. 170. V. 31. aana' iSeor ] Vid. Iliad . N.'281. ANON. nius ad Gregor. de Dialectis p . 613. ſq . edit. Schaeſer. Anon.

P. 170. v. 37. aváz9gws děyan] Vid . Valckenaer. ad lliad.

lib. XXII. p. 87. P. 172. v. 50. Tá sis ws] Legendum eft rasis rus. Ita
Ρ . 170. V. 39. Βάναυσος , κυρίως πας τεχνίτης δια πυρός έρ- Pierſon. ad Maerid. p. 315. a . De lleiganews, llegarüs, vid .

gaçõmero:] Falckrnaerius Animadverff. ad Ammon . III. 14. p. Witter, ad Thom . Mag p : 700. A. BE .

215.'ſcribeodum putat : Bívuutos , mas texritus , mugiws ó dia P. 172. v . 5. oi nivTou Anvazion etc. ) Vid . Hudſon . ad Aloe .

nupos isracóueros. Idem cipura , pro gasopixws, et in loco So- rid . p. 192. a. et Clark. ad Viad . A. 265. Seguens locus Eu

phocl. Áiac. 1141. ( 1110. edit . Lobeck , cuius nota legenda eſt) ripidis, Kul umiy πέλας extat Andromach. 5+5. Conf. Bar .

{xonoauny pro éxehow reponi e MS. iubet. Conf. Helich, eius nef. ad eiusdem Suppl. 3. Anon. Vid. Valckenaer. ad Eurip .
que interpp. T. I, p . 688. not. 16 BE . Add. Montfaucon Bi- Phoenill . 1258.

blioth. Coislin . p . 470. et Bekkeri Anecdot. Graec. Vol . I. p. v . 21. Bisxavos] Vid . interpp. Heſych. T. I. p .
222, 20. et Scholia in Platonem a Ruhnkenio edita p . 701 , not. 11. et 12

V. 46. Bíz. ] Vid . Apollon. Rhod. 111. 597. IV. Ρ . 172. ν . 24. Ο λαγώς με βασκαίνει και λυπεί ] Minus in
1184. AXON. Conf interpp. Hefych. T. I. p . 684. not. 6. be . tegre baec allata ſunt Post Busxaivas enim omilluin eſt

P. 170. v. 51. Bíga Igor] Vid . interpp. Helych. T. I. p . xws , quod e Phavorino in v Barxaiver lupplendum . Verba xal

aussi, quae male cum verbis Comici connectuntur, lunt ex inter
P. 170. v . 56. {V di 012.marnois Annoch uns] Locus eft pretamento Grammatici. SCHLEUSNER.

Philipp. IV . p . 135, 28. Sed de propria nominis Bápassou no- P. 172. v. 25. tinrau de xaivwv] Conf. Schol. Theocrit.

tione cont. Schol. Ariftoph. Plut. 131 . V. 13. er Heliodor. p . 140. 31 .

P. 170. v . O xi Büdistov Bégaggor] Sunt verba Homeri P. 172. v . 28. Dusxairw . ávo?] Inter haec duo inſerendum
II . . it. eſt Boonriver. Vid . Theſaur. Aldi p . 27. exir . Locus Demo

P. 170. v. 9. Búşayxos] Vid. interpp: Heſych. T. I. p . Jihenis eli p. 328. B. Conf. p . 317. B. De loco Eiyo
690. not. 14. p . 758. not . 26 Hefychius habet etiam Bzáyxoremologi cont . Pierſon. ad Herodian. p. 470. b .

Sos . Bróxous Wróstos. pro quibus Pierfonus ad Moerid. p.9t. P. 173. v . 33. Báox' ] Vid. Iliad . ll. 8. ibique Schol.
19. refcribendum effe ait , Bayxwrros . Beáyxois ulóvros. Be.

P. 170. v . 14. Bjórnos Bsarxiv] Vid. Is. Vol. ad
P. 173. v . 39. daax év) Inter haec duoponendam efle par .

Hefych. T. 1. p . 758. n01. 25. Be. riculam , iudicat Bafiius ad Gregor, de Dialectis p. 3. extr.

16. Báp 3.70s ) Vid . Schol. Eurip . Alceſt . 345, et edit. Schaefer. 38 .

Rrlandi D.fferit. Milerll. P. II . p . 145. fq . Anon . Conſ. He
P. 173. v . 45. xxxiv 'Agarwr] Sunt verba Homeri 11.

fych. eiusque interpp. T. I. p . 691. not . 2. 3.

P. 17. v. 23. Bidastos) vid . Hech. eiusque interpp. p.
P. 173. v. 46. Basrémey, grina aró dveotwTos] Conf. The

p. 692. not . 21 . ſaur. Aldi p. 27. b .
P.' . 171. 1. 25. Lacados y. Selery] verſ. 309. 310. ANON. P. 173. v. 53. AuxóDswr] Prior locus, vi di Bassága - Phys

P. 171. V. 29. Bigis onuaires da cór núgyon etc.) Vid . Movos , extat verf. 771 -- 793. alter, Tös Raynuzidos, verf.

interpp. Helych. T. 1. p. 693. noi . 5. et p. 6y5 . not 1393. AAON. Conf. interpp . Helych . T. I. p. 702. not. 28. et

Vid . defchic Perſ. 551. ibique Schol. item Barnef. ad Eurip: 30.
Iphig . Aul. 297. et Lexicon Herodot. p . 174. b . Anon . Conf.

P. 173. v. 2. Basoazídes, ai Baxxai) Vid . Euftach . p . 989.

de Dialecto Macedon, et Alexandrina p . 89. 19. st. 31 , ANON. Omnino conf. interpe . Helych. T. 1. p 702. not,

P. 171. v. 35. Bapeias ysigas ] Vid . interpp. Hebch. T. I. 26. 27. et p . 70 ), not . 2. RE. Add. Athenae. V. p. 198. E.

p. 693. nol. 4 , ne. Verlus Eod xoias Deiw eli Homeri II .
B. 173. v. 8. Bisowy] Vid. interpp. Hefych. T. 1. p. 702 .

A. 89 ubi vid . Schol. Sed ibi pro Driw legitur troiset. ANON. not. 25. BE .

ř . 171. v . 37. Bigmxes] Vid . Hrb'chii interpp. T. I. p. P. 173. v. 11. Basrzaxadigai) Vid . interpp. Helych . T. s.

671. not. 5. et p . 691, noi . 6. 7. 8 . p . 70t. not . 9. Nomen Bouwreis omittit Codex Paul. 316. Sed

P. 171. v . 43. Bagnascov) Vid. interpp . Helych . T. I. p. Baltius ad Gregor. de Dialectis p . 791. edit. Schaefer, dicit,

696. not . 6. Pasilina Etymologica pro eo Boowrol habere, Be .

BB

P. 172

26. st. BE .

P. 170.

720, not. 18. BE .

AXON .
ANON .

ANON .

ANOX .

BE .

ANON .

P. 170. X

BE

B. 234 ANON.

BE .
AXON

2. BB.

BE

BE.

BE .
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ANON .

ANON .

AXON .

ALMELOV .

BE.

AXOX. et BE .

ANON.

BE .

ANON .
BE.

BE

:

ка .

P. 173. v . 14. Bártaros I Aquosfévous!' Vid . Demoſth . P. 176. v. 1. BiBndos, o Báorpos navrl] Conf. Valckenner.

288, 15. et 22 . et Libunius in vita Demoſthenis p . 2. 22 . Animadverſt. ad Ammon . p. 3. Be . Omnino vid . Schol. Sopho

Iq. T. 1. lpp. Demoſihenis. Conf. Hemſierhuf. ad Ariftoph. cl. Oedip . Colon . 10 .
Plut p . 365. a. ANOS. Р. 176. v. 7. Хейната Beßgudeta ] Eft locus Odyff. B.

P.173. v . 20. TÚRTET & :] Hemſterhuſ. 1. l , mavult Igúrtr092 .. BR. 203.

P. 173. v . 22. Battayissov ] Conf. interpp. Hifych. T. 1. P. 176. v. 10. '12nov BeBoBois Ilgiauor] Sunt verba Home

P: 707. not . 12. Be . ri II . A. 35 .

P. 173. v. 26. ó Barros Wrómuotai] Conf. Tzetz. ad P. 176. v. 15. Bißgunes] Vid . Aprillon. Rhod. II. 2. ibi

Lycophr. 886. Anon . Vid . Suicer. Thelaur. Eccleſiaſt. p . 673 . que Schol. et Theocrit. Idyll. XXII. 17 .

in v. βαττολογίω . P. 176. v. 17. Bégus - Bendtúsi] Heſychius habet Biggas. Béggys
P. 174. v . 43. 'Opinios, xixoxovor] Locus eff Wiad . B. et Beggstes. Vid . Meurſ. ad Heſych . T. I. p . 321. not. 7. et

813. Cont. Placo in Cratylo T. I. opp. p . 392. A. Anon . Omni- Is. Vol. ad p. 724. not. 17. BE .

no conf. Polit. ad Euftach. T. II. p . 761. st.
P. 176. v. 18. BeenQeyws] Vid . interpp. Heſych . T. I. p ,

Ρ . 174. ν. 47. εν υπομνήματι Λυκόφρονος. ούτως Ωρος ] 718. not. 14.
Vid . Valckenaer. Diatrib. in Eurip. Fragmentt. p . 291. B. P. 176. v . 19. nasa ' Elsabois Bua ] Hinc forſan Baaziv, rex,

apud Aeſchyl. Perl. 639. ubi vid. Schol. Conf. Euſtath . p.
P. 174. v. 51. Néyetar d& xal etc.] Conf. Athenae. lib . II . 389, 17

p . 51. b . et Alberti ad Hefych . T. 1. p . 705. not. 5. ANON . P, 176. Iv. 22. Bf480r] Vid. Alberti ad Heſych. T. I. p.

P. 174. v. 64. ty Tóry nazočutów etc.] Vid. Schaefer, ad 721. pol. 13. BE .

Gregor. de Dialectis p . 517. BB. Ρ. 176. ν. 23.καταπηγάς] Lege καταπλήγας» AΝοΝ.

P. 174. v. 2. Bargaxds] Vid . Nicandri Theriac. 416. ANON. Ρ. 176. ν . 26. πολλών BégeIgor] Sunt verba Homeri II.

Conf. Heſych. eiusque interpp: T. I. p 707. not. 7. 8 . © . 14. Sequentia , " Eğw love etc. funt ex Odyſ . M. 94.

P. 174. v. 4. Barns! Vid . Schol. Nicand . Theriac. 377. unde hoc loco 515XEi reſcribendum eſt. Alii lamen ibi esis
Alberti ad Hefych . T. I. p . 705. not. 2 . Xec legunt. Vid. Barnes. AXON .

P. 174. v. 12. Bárnu) Legitur lliad . A. 327. alibique . Anon. P. 176. v. 29. Béos ) Vid . Odyſl . 1. 495. ibique Schol. it.

Conf. Alberti l . 1. pag. 705. not. 1 . Apollon. Rhod. IV.1659. el Schol. Sophocl. Aiac. 662. Anon .

P. 174. v . 14. Burrus, ý xámivos] Codex Pariſ. 2630. ha- P. 176. v. 33. "Exeos] Vid . interpp. Callimach . Epigr.

bet : Βαυνος, το πυρ, ή ο χυτρόπους , ή η κάμινος ” κατά Λάκω LXXIII. ANON.

νας. ούτοι γαρ το ιδείν βιδείν λέγουσιν» ούτως ' Ηρωδιανός . Conf. P. 176. v. 46. Benovn] Helladius Chreſtomath . p . 19. rūs

Alberti ad Ηefych. Τ . Ι . p . 7ο9, 13. ΒΕ. Verba ένα μήπoθεν βελόνης ή ραφής παλαιότερον . ANON. Mox poft βάλλεσθαι, pro

52209ey aŭo , lunt Homeri Odyſ. E. 490. ANON. τα δια του, Philemo habet: δια του ο μικρου γράφεται . τα γαρ

P. 174. v. 17. Bauxides) Vid. interpp. Hcfych . T. I. p : 708. die rou etc. Idem poſtea, poſt sj artis, addit haec : “ ro, avro

001. 22. et p . 70g . not. 11. et Valckenaer . Animadverſf. ad Am- toragãypa BE. Discrimen inter arxóm , et arxova (Nam pro

mon. ) . 10. p. 46. ANON. et Be . dyzónn, Á avgus, legendum eſt arcouri si argis.) eodem modo

Porn 74. 1:20. apaistov]Legendum eft wgazorún. Vid. Pier- vadit Schol. Eurip . Andromach. 87 idraféssorxova xa?
P. v Ti

ron. ad Moerid. p . 77. a . ANON ,
αγχόνη, αγχόνη το σχοινίον, άγχονή δε οξυτόνως αυτό το πράγ

P. 174. v . 25. Bdenússw) Vid . Alberti ad Hifych . T. 1. Conf . Schol. Ariftoph. Acharnn.125. ANON.

p. 710. not. 26. be. Ρ . 177. ν . 52. αυτος πρότερον Βελλεροφόντης εκλήθη)

P. 174. v. 39. Bdókos Fogd ] Ita etiam Cyrillus apud Conf. Schol. ad Iliad . 2. 155. et Tzetz . ad Lycophr . 17. ANON.
Albert, ad Helych . T. I. p . 711. not. 8. BE. Conf. Alberti ad Helick. T. I. p ; 77 : not. 9 Paulo poſt,

P. 175. v. 41. goßswj Lycophron v . 247. babet goußdýses, pro nasa po ugáros, Codex Pariſ. 346. habet : maza zo ugaru. ' có papa rò
quod Tzetzes interpretatur μετα ήχου αναδώσει. ή κράτος. ΒΕ .

P. 175. v. 48. Barór] Vid . Alberti ad Heſych. T. I. p. P. 177. v. 21. Bévfos, tó Bazos] Vid. Iliad . A. 358. ibique
677. not. 2. Be . Schol.. ANON.

P. 175. v . 52. Baiw etc.) Exfcripfit Etymologus Athenaeum P. 177. v. 27: Béu 3:57 Vid. Callimachi Epigr. L 9. ibique
lib. Vll . p . 288. A. ASON . Vid . Alberti ad Heſych. T. I. p. interpp . Conf. Schol. Ariſtoph. Velpp. 1508. 1520. etº Alberti. . .

686). not. 13. et p. 753. not. 2. Codex Paril. 316. in Proverbio ad Heſych. T. 1. p . 719. not. 2.

allato legit μοι pro με, et κακός pro κακώση. Ηε . Et fic eft P. 177. v. 30. Beuspa's] Apud Athenae . lib. VII. p. 285.

apud Athenaeuin l . l . Pro pń ue Baiwv xaraon ixlos, Jacobs A. ſcribitur peußeúdos et remboisi, et p . 305. C. ex Epicharmo

in additainentis animadverſionum in Athenaeum p. 214. legen- affertur Bausza doves, et p. 287. D. ex Ariſtonymo, kemaßgzó

dum ſuspicatur:my por Baróra :xaxos yaş ixtis. st: aus, led p . 287. B. dicuntur Brußgádes, et ex Epicharmo Bay

Ρ . 175. ν. 56. Βαίτυλος , Λίβανον το όρος της Ιλίου πόλεως] Bgadóvęs, ut e ' Sophrone, et p . 287. D. haec leguntur : 'Arts

Cyrillus apud Bernardum ad Helych. T. 1. p . 679. not. 9. ha- κοί δ' όμως βεμβράδας λέγουσιν, multorum fcriptorum hanc in

bet : Βαίτυλος , λίθος γενόμενος κατά τον Λιβανον όρος της “ Η- rem locis allauis. Conf. Coinici veteres p: 616, 8. Alciphron. III.

acov . rólews. Atque ad hunc modum emendat Etymologi verba 53. habet Herbsédas. ANON. Conf. Alberti ad Hefych. T. I.

Bocharlus. Vid . Alberti ad Helych . I. I. BE . Add. Miſcellan . p . 713. not. 7. BE .

Obſervatt. Vol . X. p . 115, 'Hlíov pro 'Iziou reponendum eſſe pa- P. 177. v. 36. Bépoca) Vid ! Wall. Addenda ad_Thucyd, p.

tet etiam e loco Damascii, quem laudat Heidegger Hift. Pa- 666. ( nempe ad p. 41, 44.). De more Macedonum , ő in 5mu

triarch. T. II. p. 502. Conf. Sianlei. ad Aeſchyl. Eumenid. 2 . landi, dixi in libro de Dialecto Macedon. et Alexandrina p .
3ı .

it . Photii Biblioth . p. 1047, 36. et p. 1063. init. ANON . pot. 11. st. Add, Interpp. Hefych . T. I. p. 704. not. 13. et p.

P. 175. v. 2. Baion de docégav] Conf. Schol. Theocrit. 721. not . 4. BE.

ul. 25. et V. 15. ANON .

P. 177. v. 43. "A7E13 Engig] Corrigendus eſt Etymolo

P. 175. V. 24. Běßíasar) Legitur Iliad. B. 134.
Stephano Byz. in Bέχεια, ita ut pro "Απεις legatur Σάπεις,

P. 155. v. 34. 'Azad máxesJau]Eft verſus Homerill.P.35g . Suas lec
Ρ. 175. ν. 36. τοϊον °Axorous] Sunt verba Homeri 11. K. et, loco Écneig fequentis, Easteig. SCHLEUSNAR .

115. Anon. Conf. Kuſter. ad Hefych . T. I. p. 712. not . 25. be. P. 177. v. 46. Béctor] Vid . interpp. Heſych. T. I. p . 721.
P. 175. v. 39. xal vág ga nipoßißovra ] Sunt verba Ho

meri Il . A. 113. Ρ . 177. v. 48. Καλλίμαχος škousat] Vid. Callimachi

P. 195. v. 43. Beßorýazo] Aelius Herodianus in Schema Fragmenta p . 502. et . Parthenius p . 312. 14. ANON . Conf. in

lismis Homericis: Bebonato, naInTixos üreçouvredcaxós · (Le- . terpp . Helych. T. 1. p ; 721. not. 15. be. Lege καλαί , τε Pro

gendum eft vasgouvTÉnrxos. Vid. Bafi. et Schaefer, ad Gre- xani te, mulieres pulchrae. SCHLEUSNER . lia emendaverat Er.

gor. de Dialectisp. 256. st.) Borwe Bonusw B &Bóanxa B &Bórn- neft ad Callimach. 1: 1. st.
μαι : εβεβoλήμην εβεβόλητο, και Ιωνικώς_εβεβολίατο· ειτα, εκ- P. 178. v. 57. Bi do exécr] Eft locus Iliad. A. 34. Anon.
βολή της αρχούσης και τροπή του ε εις η . ν. Locus 'Ιλιάδος Aelius Therodianus in Schematismis Homericis: Bņi: Bingo Búſ

1. [1 &v9E Beßorúaro, eſt " verſ. 3. ubi vid. Schol. ANON . σω , ως ίστημι στήσω ο β ' αόριστος 'Ιωνικός , βή, ως το στή και

Conf. interpp. Helych . T. I. p. 713. not. 5. Be. Apud Apol. 07. w.,

lon. Rhod. 1. 262. participium BeBoanméyn Schola explicat qu- P. 178. v. 7. Rñ zó Mimptondy etc.] Conf. Euſtath. p : 768 ,

** B2xßeica, û duofumayoa . ANON. 15. et p . 1721, 28. ANON .

:

ANON .

AVON

dot. 11. ' BR .

ANON .

Didd 2
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AXOX .

ANON

W.

BARKER .

SCHLEUSER . AXON .

P. 178. 6. 1. 'Iasádrs 0.] nempe verſ 194. ubi vid. Schol. Rhod. II . 704. Conf. - Dionys. Perieg. 576. et Apoll. Rhod.

Verba inferius allaia, Ou pus mor omgiv Bini extant Iliad. 22. IV . 906. ANON .
131. Ad locum liad . x . 431. " Extog , Bríomar; vid . Scholia P. 180. v. 2. Del geix sortes] Sunt verba Homeri Odyrt .

a Valckenaario edita, cum ipfius notis Anon . Vid . interpp . He A. 805, et F. 122. Sequentia, 'ns ras - aundies visiv, extans

Sych. T. 1. p . 715. not . 5. Be. Il . 82. 525. 526. Anon . 'Codex Pariſ. 2630. addit : otws supor

P. 178. v. 19. Bylos ) Vid . interpp . Heſych. T. l . p : 723. év &Aquefiguris 'Tasádos. BB.
not. 3. be. Verba 'Pite θεσπεσίοιο, funt Homeri 11. A. P. i8o. v . 7. "Opg' äv 'Incor] Haec leguntur liad. 2.

591. ANON. 113. Et " Extos mygūsa, Iliad. X. 431. ANON. Conf. interpp

P. 178. v . 30. Ovdem fal 2.96w ] Sunt verba Homeri II . v. Hefych. T. I. p..715. not. 5. BB.
202. e quo loco patet, Braq pro Quim lcribendum eſſe. anon , P. 180. v. 12. Boothaves Brondaré's] Choeroboscus fol.

P. 178. v . 53. Bndos ano to Brivesta , etc.] Vid . Valcke. 209. 1. 24. 26. βιοπλανέες, και κατά καιρώσιν βιοπλανείς . και

naer. ad' II . lib . XXll . p . 122, Pro βιολα legendum eft βήλα. λοιπόν κατ' αποβολής του και γίνεται βιοπλανές: ως παρα Καλλι

Vid . Ant. Bongiovanni praefit, ad Scholia in librum primum Maxy . Te Bonnaris dyzóv ar dyzou pourrion , Be .
Homeri p . 5. Anon . Scholia Veneta ad liad . A. 591. xal lla- Ρ. 18ο . ν. 25. Ηράκλειτος Pavaros] Vid . Meurſ ad He

νύασις δε τα πέδιλα βήλα λέγει. In Eivmologo media corrupte fych . de viris claris p. 157. (T. VII. opp . Meurſii p. 252.)

legitur pro nidinas. Sed et Barona et Bruida falſae ſunt lectio- l'alckenaer. ad Eurip. Phoeniſl. 1168. „ Reftituendum ,

nes. Valckenaerius de Scholiis ad Homerum ineditis p : 122 . Τω ούν βιω (supra fcriptum fuerat τόξω) όνομα μεν βίος , έργον

Pars ultima, inquit, Scholii ad Iliad . A. 591. egregio 'lupple- dé Sivaros: “ BB .

mento ditari poteft e MS. Eίρηται βηλος από του βαίνεσθαι : P. 180. v . 32. 'Ev9a Inrádos H.] verſ. 104. Conf. Apol

ως και δος από του ο οδεύεσθαι. και ο Πανοσις δε τα πέδιλα lon . Rhod. 1. 272. ibique Schol. Pro xthuara legitur Biotos

Biona Néyes. Ad oram libri Snidam citat Is . l'ollins, qui pal- Iliad. E. 544. ubi vid. "Schol. Verba βιοτόν γε τεον και κτή

Gim rariora fignis adiectis in Codicis margine delignavit. Legia Mata násta afferens Etymologus videtur in mente habuifle lo
tur apud Suidam : Bina • nédona , erosúvara necdum poenite- cum Homeri Ody Π. Β. 123. βίοτόν τε τεόν και κτήματ ’ έδονται»

at, Scholion legille Pro dlodsvesta lego odsústav, ut in

Schol. Ven, et Etymologo. Zonaras in Lexico p . 389. Bioda • P. 180. v. 36. 'Agroto Dáveu radov) Locus eſt Acharnn .

Frédena, urodņuuta. Tiitmannus in Addendis p . CXXXIII. „Sic 178. Anon.
etiam Suidas. Lexicon MS. Colbert. Cod. 2199. Bina. vid. P. 180. v. 43. ißinsato naida] Sunt verba Homeri 11. A.

Cangium h . v . " Vocabulum Bioła , quod Panyaſis videtur 557. Anon.

uſupalle, praetermittere non debuerant Lexicographi H. Stepha- P. 180. v. 47. Bearw ] Aelius Herodianus in Schematismis

nius et Schneiderus. De hoc Panyafidis locofilet Gaisfordius Homericis: Bewow, ani toù Bow• rò npootaxtıxòv, Blourwoneg
ad Poetas minores Graecos Vol . 1. p. 469 – 472. ubi Panyaſi- oi Awgiris Bowrw troinsav .
dis Fragmenta recenfet. P. 180. v . 50. Tu inéan Tgwes ] Sunt verba Homeri Il .

P. 178.v. 35. Býva]Vid .interpp. Heſych. T. 1. p. 723. A. 467. ANON .

not . 7. BE. P. 180. v . 57. Back] Vid. Alberti ad Hcfych . T. I. p .

P. 178. 4. 46. Bügsa , ó Basiwratos. Tónos] Conf. 931. not. 13. Br. Vid. Schol. Ariftoph. Plut. 325. Suid. in v.

Schol. ad Iliad . r. 34. Anon. Pro úbnio's ſcribendum eft udgao Bauxa Ernefti ad Xenophont. Memorr. III . 13. 4. Plutarch .

λός . T 1. p . 49, 2. et p. 70. fere extr. Conf. Scholia in

P. 178. v. 48. oi dè , nóły dorgidos ] Vid . Iliad . B. $32. ibi- Platonem à Ruhnkenio edita p . 38. et 116. ST. Pro Purego

yol, Codex Parif. 346. habet pinagyoí. BE .

P. 178. v..52 . Buraywuj Nuspiam fit ulla mentio Dei cu- P. 181. v . 5. arò ixquos povos] Conf. Hefych. eiusque in
jusquam fic nominati, praeterquam in Phavorino, qui Etymolo- terpp. T. 1. p. 731. not. 5. Be. Mox pro 1011trias di , legen

gum ſaepe xatu nóda Tequitur. Itaque Buráyw videtur corrup- dum eft πολιτείας δ'. Νam verba Βακικόν γεfita enim pro Βλα
tum ex 1737 na, quomodo templum Dagonis appellabatur XiXÓv reponi deber. Vid . Ruhnken. ad Timari Lexic. Plat.

non ſolum ab Hebraeis et Phoenicibus, ut 1 Sam . V. 2. 5. et p. 61. a . BE ) Knji Tó rutins ) extant in Platonis de republ.

1 Paralip . X. 10. ſed et a ludacis Helleniſtis . Sic 1 Maccab. lib . IV . p . 432. D. T. II . Opp. Conf . eiusdem Politic. p . 307 .

Χ. 83. εισήλθον εις Βηθδαγών το είδωλείον αυτων. C. et lib . I. de legib. p. 637. B. ANON .

P. 178. v. 53. Brzmos, yuota yuós] Vid . Pierfon. ad Moe
P. 181. v . 13. Bibetwj Conf. Plato in Cratylo T. I. opp.

rid. p . 102 , a .

P. 179. v. 56. Buráquoves, oi ogxneral) Vid . Odyn. o . P. 181. v. 20. Bacoonuos] Vid . Caſaub. ad Theophrafti

950. et 383. ibique Schol. Paulo poft, pro Excigoura ειλία- Characit. p. 147. AN N.

corto, ex Apollon. Rhod. 1. 1135. ubi Exaigoures ώρχήσαν
Ρ . ι8ι . ν. 23. Βλαισός wakritai jaußo's ] Vid. infra ad p .

90 legirur, ſaltem Exaigorres reſtituendum eſt. Conf. Schol, ad 635, 10.

eum locum . Anon. Vid . Ruhnken . Epift. crit. II . pag. 201. br . Ρ. 185. ν . 24. και τους πόδας επί τα έξω διεστραμμένου] Vid.

De nomine {vórdios vid. Scholia inPlatonem p. 155. edit. Heyne über den Kaſten des Cyplelus p. 27. sex
Ruhnken . P. 185. v. 25. Azmda txaneiro ) Codex l'arif . 546. habet

Ρ. 179. ν. 5. Ση δε βίη λέλυται ] Sunt verba Homeri I. Λάβδα εκαλείτο . ΒΕ. Et fic a pluribus fcribitur nomen txoris

. 103. Verba, ruv ga armowy, extant Iliad . A. 430. Ver- Eetionis. Vid . Meurs. ad Hellod. Chreliomaib . p . 51. Anon.

944167as, 11. 11. 387. ubi xgivnos eft pro xgivere, Ver P. 181. v . 36. Bafanaus, Bartos) Ita etiam Heſychius. se .

ba Oilte Bias - luxós, ll . E. 521. ANON.
P. 181. v . 37. Beya duexívnta ] Fere eadem babet

P. 279. v. 14. “Ay d'as ifn IIgiapos) Sunt verba Homeri Heſychius, ubi vid. interpp. T. I. p . 733 not. 1. De.

N. T. 261 . P. 181. v . 43. Týs náços etc.] Ett ex Dionyſ. Perieg. 220.

P. 179. v. 22. Maxga BiBwira ] Habet Homerus II . r . 22. ANON. Legitur ibi rwv názos. In verbis praecedentibus, cous vo .
Sequentia , ů s ñïe Bißostwv, exiant II . 1. 634. Anon . Conf. riggárras Eløvny excidille verbum olxeir rel Limile , eviden

interpp. Heſych. T. 1. p . 725. not . 12 .
tilfinum eft.

P. 179. v . 32. Bigarros ovos) . Vid . Eurip. 1195. ibique P. 181. v . 47. 'Iarados 0.) Legendum eſt ' Iliados . Ibi

Barneſ. Omnino conf . Athenae. lib . I. p . 51. Anon.

P. 179. º . 38 , Sipos} Sed quis hic Elmos ? Scribe potius Herodianus in Schematismis Homericis : BAGMMBG seu gumouTuu,
enim verf. 337. leguntur verba grévsë demeu'vw . Anoa : selius

Delius, yaßgsa tadplit, undetua haufitetiam Stephanus Byzant.in v. B.Balun. BorisParBosprestais, nro: draga vuras xal apo
. v . θυμείται είτα των στοιχείων γίνεται μετάληψις . εντεύθεν και το

νωθον αφλεβες λέγεται , ως ασφυγμον και ακίνητον κατά ημι
P. 179. v. 44. nada.o's ] Hefich, in 8. BinB Auvos habet

απαλός . ΑNON .
vyras. w.

Vid . interpp. Hlych. T. I. p . 727. 6. et 7. BB.

P. 179. v. 45. whomasgai) Lege woucogai.
P. 181. v. 50. olov rus dirauery deal Babymar -s) Codex Tau.

P. 179. v. 55. Bonsasw) Vid . inteipp. Helych. T. I. p. 728. rinenſis CLXV . fol . 11 , verſo habet: olov pris dúvapiv xal dij

not. 18. et l'alckenaer. ad Theocrit. 'Adoniaz. p . 201. 'B.'BE, BAfauros.

Eclit. 2. P 200. A. ubi Bontásw mulierum vitiolam pronunciatio. P. 181. v . 2. 'Inrados N.) verſ. 288. ubi tamen editur Eirop

nein fuifle fuspicatur. γάρ τε β' είο .

Ρ . 179. V. 56. Βιστονία doidinis ) Eſ verſus Apollonit P. 281, v . 6. " E,329Tongo's oritos) Sunt verba Homeri

que Schol. ANON .

SCHLEUSNER.

ANON . p. 417. D. E. AXON .

BARKER .

ba Bin

BE SCHLEUSNER.

ICHLEUSNER .

PEYRON .

ANON .
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ANON

ANON.

1. BE.

carmen ,

ANON .

a. ANON. et

SCHLEUSNER .

Il . 11. 553. In eiusdem libri v. 570. leguntur ſequentia , Baño P. 183. v. 27. gogoron ] Helchius T. I. p . 737. habet šine
γαρ οτι κακιστος .

Spécoutu.pro quo Alberti vel sopocoa ex Etymologo, vel potius

P 182. v . 9 IIglu . Bañota. MevéAxov ] Haec extant Iliad . A. Spurxouoareponendum putat. Be.

115. ANON. P. 183. v. 28. BAMOW! Sic Apollon. Rhod. III . 1113. ba

P. 182. v. 10. Blvusvos }Vid . Iliad . A. 211. Apollon. Rhod. bet droBAmskey. Conf. Schol. Apollon. I. 322 .
11. 91+. et 1039. Anon. Conf. Schaefer. ad Gregor. deDialec 183; v. 39. Baloxoc] ,Heſychius habet B : 09. ANON .
tis. p. 461. BE . P. 183. v. 40. Blómin ó Agonin naxoope's ] Photius in Lexico

P. 182. v . 13. Brugegór Qurşq etc.) Errat Etymo- p. 126. Kacpáser αντί του παραλίνει και τρέπει. μηποτε δε δεί

logus, Homero vocabulum Banxsov adfcribens. Semper enim γράφειν βλημάζειν αντί του θλίβει και βιάζεται. ΑNON .

vocabulo u Banxçis ulus eſt, ut Iliad. E : 337. O. 178. Locum Ibid. Båítor] Vid . Alberti ad Heſych . T. I. p . 737. not.

Alcari, βληρών ανέμων αχείμαντοι πνοια), εranquilla vento

rum leniter Ipirantia pamina, fervavit Euliathius p. 705, 61 . P. 183. v. 41. Bacagór, avad toi dajgor] Heſychius : BA.

ex quo eum inter Fragmenta Lyrici recenluit Fulv. 'Urfinus p . Bgós aayagóv . BE.
105. Pindari vero in

quo voci Banxgov ſignificatum Ibid . Bríxas] Legendum eft Baixa's , ex Heſychio. ANON.

TOū irxugoj tribuit, iniuria temporis periit . Conf. Valckenner. P. 183. v. 42. Bãixavor] Suidas habet Baixagosa ANON . Vid .

ad Theocrit. Adoniaz p . 220. KOL. (p. 216. edit. 2. st.) . Conf. interpp. Hefych. T. I. p . 735. not. 8. BL .

Alberti ad Hefych . T. 1. p . 735. not. 2. BE. P. 183. v. 43. Baitugov míunna] In Codice Pariſ. 346.

P. 182. v. 14.&* Tou Snuarixou] Subaudi arčixoû. Vid . fupra legitur : Blávnge, őszavon jovornów Proos išßas, oxidmför de mim

p . 39, 15. Pergit Etymologus: signxe dà (ſcil. " Oungos) Taiv kéo Moma kogsins . be. Quae quomodo emendanda ſint, patet e lue

žry (nempe aßanxgov) ind uży ουδέν ούσαν. Nili omnia me perioribusP. 182, 1. ſqq.
fallunt, duo poſtrema vocabula in unum oudsvosago mutanda Ρ. 183. ν. 46. το δεύτερον, βοά συ, και πειρi σύ ] Vid .

ſunt. Refpicit auctor locum Iliad. O. 178 . Sine dubio igitur Pierfon. ad Moerid. p . 16. a. Be.

polt Owaiv, pro more ab Etymologo recepto, verba poetae, quae P. 183. v. 3. Bonow] Vid. Fiſcher . Animadverſl. ad Welle

explicat, exprimenda funt, fcribendo : 'Asañxs' ovdevóswea, quod ri Grammat . Graec. Spec. II . p . 320. fqq . st.
poltea omillo vocabulo 'Aprix in oudly o'sav, quod nullum P. 184. v . 25. Bony áratós Mevédaos] Eft locus Iliad. B.
hic ſenſum fundit, librariorum inſcitia mutatum eſt. KUL . 586. Athenaeus lib . V. p. 178. eodem loco laudato haec ad

P. 182. v. 25. Bantos) Vid , interpp . Hefych. T. I. p . 734 . dit : τοϊς γαρ ανδρειοτάτοις "Ομηρος είωθεν επιφωνείν • καλούντων

not, 26. BE. τωνπαλαιών τον πόλεμον βοήν . Conf. interpp. Thucyd. I. 105.

P. 182. 8. 25. Baúrgovor] Legitur Iliad . o . 678. ubi vid . p. 68, 27.

Schol. unde apud Etymologum pro hlougous legendum eſt XT604- P. 184. v. 42. Bondgauery] Vid. interpp . Helychii T. I. p.
gous . Conf. Duport. ad Theophraſti Characli. p . 280. ANON. 738. not. 27. Pro lequente Kūpes Valckenaer. ad Eurip. Hip

Vid. Alberti ad Heſych. T. !: P : 734. not. 27. BE. Add. Apole polyt. 776. legendum coniicit Kayıxoie BE.
lon. Lexic . Homer. et Meurſii Lexicon Graeco - Barbarum in v. P. 184. V. 45. Zoulos) Scribendum eft 'Iwy o zoulov. Non

erlougos p . 209. fq . SCHLEUSNER. enim Xuthus ipfe , ſed filius eius lon Athenienſibus auxilium tu.

P. 182. v. 28. Baris] Conf. interpp. Hefych. T. I. p. 733. lit. Vid. Mauſſac. ad Harpocrat. p . 105 .

not. 19. BE.

P. 182. v. 33 Baisai) Vid. interpp . Hefych. T. I. p.736. not. P. 184. V. 49. Bondsomeow's sigurai) Vid . Demoſth. p .

16. et 27. Be. Verba βλίττειν , το αφαιρείν xnpiwwi fumſit 355. C. ANON .

Etymologus e Schol, Ariſtoph. Equitt.791. aliisque locis. ANON. P. 184. v. 56. Osgenudus di Ev tots Avróx9001] Vid . Meurs.

P. 182. v . 38. Blomáséis] Vid. Schol. Ariſtoph. Avv. 530 . ad Heſych. de viris claris p . 212. ( Vol. VII. Opp; Meurfii p.

Lyliſtr. 1166. L'alckenaer. Epift. ad M. Roeverum p. 75. ANON. 292-) ANON. Sed Degeugárus pro Orgexúdys legendum eſſe, du

Vid .interpp. Heſych. T. 1. p. 735. not. 13. Ruhnken . ad Ti- dum vidit Sylburgius in Indice Latino . Quam coniecturam

maei Lexic. Platon, p . 62. a . Koen. ad Gregor, de Dialectis p . praeter me etiain Heynius probavit. Vid . Pherecydis Frag .

562. edit . Schaefer. et Abreſchii Lectt. Ariltaenet. p . 322. be. menta a me edita . p . 69. ST .

P. 182. v. 44. "Ourgos wrows] Locus eſt Odylr. P. 221 . P. 184. v. g. sis Bowva] Codex Pariſienſis 2630. halvet sis

Bovxoxov. De nomine Bow's vid. Baft. ad Gregor. de Dialectis.

P. 182. v. 51 , ava gées.a] Sunt verba Homeri II . O. p. 225. edit. Schaefer. Be.
361. Sequentia, Oivou dopúšwn extant ll . l . 487 . Apud Ρ. 184. ν. 17. το πρότερον Κάδμον βρός] Ηaec fere ad

Apollon . Rhod. IV . 923. eſt avapausovou Xagußdos, Anon : verbum defcripta ſunt e Schol. ad Iliad. B. 494. unde apud No

Ρ . 182. ν . 1. Βλίτυρι και σκανδανός Choror] Conf. infra ſtrum {ubrions pro Pastrions legendum putem . Conf. Val

p . 199 , 48. Porphyrius apud Villoiſon . Anecdot Graec. T.II. ckenaer. ad Iliad. lib . XXII . p. 118. ANON.

P. 104. Owsi svaple's a sýuartos , ó Év actw niş yuvójusyos · P. 185. v. 25. Boaridas] Vid. Lobeck . ad Sophocl. Aiac. p.

ένταθος δε ασήμαντος, ως σκινδυνός τούτο για ασήμαντον έ- 367. ΒΕ.

στιν , επειδή ου τίθεται κατα πράγματος • ουδε γάρ εστί τι λε- Ρ. 185. ν . 27. Βοάγρια , τα εκ βοής αγρευόμενα λάφυρα ]

róuevox oxuvdabós. Conf. Certamen Homeri et Heliodi p . 117 . Melius Schol. ad liad. M. 22. τα των βοών, των μαχών, αγρού

Vid. interpp. Heſychil T. I. p. 737. not ματα, ήγουν τις εκ βυρσων βοος αγρίου κατεσκευασμένας ασπίδας.

P. 182. v.3. 'Iußas) Hunc Aemilianus apud Athenaeum Conf. ad eundem locum Euſtath . p. 890. 25. Pro fequenti

lib. III . p. 83. B. vocat Maugsusiwe Barinéa, čudove nowmix ft Bórysos legendum eft Boúygios. Vid . " Iliad. B. 533. ubi Schol.

Conf. lib . IV. p . 170. E. ibidem Athenaeus p. 183. ο Βοάγριος, ποταμός της Λοκρίδος. ΑNON.

Α . έστιν δ' και σκανδαψύς , inquit, τετράχορδον όργανον, et affert P. 185. v. 29. Boslas asridus] Vid . Schol. ad liad . E.

Matronis et Theopompi Colophonii et Anaxilae banc in rem 452 unde Eiymologus ſua haufit. Anon.

carmina, ANON . Ρ . 185. ν . 51. Βρος πόδα et βόειον πόδα diftinxit etiam

Ρ. 182 , ν . 6. Βλοσυρός, καταπληκτικός ] Vid. Iliad. H. 212. Ammonius p. 31 , ad quem locum Volckenarius, quam vana fic

ibique Schol. item Nicandr. Theriac . 370. et Apollon, Rhod. haec diſtinctio, inquit, non difficulter oſtendi poflet, Be .
11. 710. Γοργώ βλοσυρώπις eft liad . Λ . 56. P. 185. v. 34. 2s sinn's — módu ] Sunt verba Homeri Odyff.

P. 182. v. 12. Bawwuo's] Vid. interpp . Helychii T. I. p. T. 299. Sequentia, 'As äg' - önhéwy, leguntur lliad . n . 536. et

738. voj. 16. BE. Locus Callimachi, όσον αγάσατο, extat in T. 501.

eius Fragmentis p . 527. Conf. Schol. Apollon . Rhod. I. 322. P. 185. v. 39. Boũs] Vid. interpp . Helych.T.I. p. 753. not.

In loco Callimachi lege ob metrum ngássaro, quemad. 7.

modum habet Codex Taurinenlis CLXV . fol . il . verſo . PEYRON. P. 185. v. 55. Boris xanń] Vid. Iliad . A. 557. ibique

P. 183 v. 18. 'H - iodos] Locus eſi Eşy, 142. Schol. et Ancherſen ad poema Tograi p . 20.
P. 183. v. 19. Bwors) Vid . interpp . Hefychii T. I. p. 738. P. 185. v. 57. Aurag Bowr]Sunt verba Homeri II . B.

Dot. 19 . 224. Muxnsuoj βοών, Odyll. Μ . 265. Χαλκου τε - εύποιητά

P. 183. v. 22. 'HÈ RITUS BXw98ń] Sunt verba Homeri Il . wr, Iliad . 17. 036, Conf. P. 192. ibique Schol.
N. 390. el ll. 483. Conf. Apollon . Rhod. IV . 1476. et Antho- P. 185 v. 4. Avras iégeveri ] Sunt rurlus Homeri Iliad .

log. Nil.26. 2. (in Brunckii Analectt . Vol . 1.p .298. carm . XIV .) , et B. 402. Bóas aŭas. , 11. M. 137. Bouv_aSuhény, 11. H. 298. lq.

srat. ' rognoft. 357. De etymo mahagógn ais ousa etc. vid. ubi Bü: legitur. Ex Scholiis ad b 1. Etymologus exſcriplit ver
Schol. Nicandr , Theriac. 683. p .

32. ANON . ba βούν Δωρικώς - συνεκδοχικώς , το όπλον ., .

ANON

ANON .
C. BB .

OTOTO.

ANON.

ANON .

ANON . BB .

ANON. ANON.

вв .

ANON.
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ST.

ANON .

BE .

BE

ANON .

not . 11 .
BE .

ANON .

ANON .

L.

AXON.

--

ANON.

AXON .

P. 185. v . 12. 'Dungos Evde xad v9e] Locus eſt Odyſl. Ezechiel. XXX. 17. hoc nomen interpreteris iuxta linguam Ae

K. 517. et A. 25. ANON.
gyptiam oris experimentum , vel fi cum Simonis in Onomaſtico

p . 185. v. 23. Bórßoror] Conf. Schol. Ariſtoph . Lyfſtr. Veteris Teftamenti ex cca 9 portio uroris, videbis non inle

575. ANON .
liciter Graecos erroribus lûs apiaſſe, quod urbis etymon prae

P. 185. v. 28. Bóaß.qoy de ' Iwres ] Vid . Pierſon . ad Moe. fe ferebat. PEYRON . Vid . Jablonski l'aniheon Aegyptiorum lll .

rid . p . 96. a . be. Vid. Fiſcher, animadverll. ad Weller . Gram 3. P. II . p . 81 83. qui tamen Etymo ogi non meminit.

mat. Graec. Spec. I. p. 158. st. In loco Hipponactis Codex P. 188. v . 38. BouBotos] Eft vocabulum Homericum Odyr .

Paris. 316. habet x2017 výrou pro % 2517uutuv. Verba Nyi Toy N : 246.

Boditivo lunt Ariſtophanis Rann. 297. Conf. Koen . ad Gre P. 188. v . 39. Bou 32wOTIS ] Vid Alberti ad Heſych . T. I.

gor. de Dialectisp. 134. edit. Schaefer. Be. Add. Schol. Ari p. 747. not. 1. Be. Legirur in Antholog. 11. 31. 5. in Brunckiz

Itoph. Equitt. 655. AXON. Analecit. Vol . IIl . p . 61. carm . LXXIV .) et apud Nicandrums

P. 186. v. 43. BomBaúncos] Paulo poft ( v. 55.) et apud He Theriac. 40g. Verba Homeri, Kai į ελαύνει , extant 11. Ω.

bychium Bom Buzios dicitur. Anon. 532. ubi vid. Schol. Axox. Conf. Scholia in Platonem p. 152 .

P. 186. v. 45. BomBeñv ] Vid. van Goens ad Porphyr. de edit . Ruhnken .

antro Nymphas. p; 108. et ibid. p. 105. in epigr. Straionis v . P. 188. v. 44. Boúdror] Vid . Schol.ad Iliad . 17. 572. Axox.

5. ANON . De verbis βομβόλυξ, πομφόλυξ vid. Alberti ad Ηe P. 188. v. 45. Bovyúčov) Vid. Schol. et Barneſ. ad lliad .

fych. T. I. p. 740. not. 25 . N. 824. et Odyll. E. 78. ibique Schol. anon . Conf. interpp

P. 186. v. 47. Bom Búrn ] Vid. Alberti ad Hefych. T. I. HeſychiiT. I. p . 7.46. not. 26 .

p . 741. not . 1. Be.

Ρ . 186. ν . 5ο. Η μελισσοκόμοι xaovéovtar] Sunt verba 749.not. Jo. Be.

P. 188. v . 47. Bousuria ] Vid. Vales. ad Hifych. T. 1. p

Apollonii Rhod. II. 131. et 133. ubi vid . Schol. anon,

P. 186. v. 55. BomBuacós] Vid. Schol. Apollon. Rhod. II. it . Lycophron 489. et Nicander Theriac.784. et545. axos.

P. 188. v. 50. Bouw ) vid . Iliad . A. 492. ibique Schol.

569. et Ariſtoph. Velpp. 107. P. 188. v. 56. Tevés Dorn Bouwva ] Vid . Mocris. p . 94.

P. 186. v . 3. Bózuos] Conf. Hefych .

P. 186. v. 7. Bogãs] Vid. interpp. Heſychii T. I. p. 743. das, notante Toupió Emendaut. in Suidam Vol. III. p. 45. be .

ibique Pierſon . Etymologi verba ſequentia multa defcripfit Sui

P. 186. v . 12. naga ró Bogá etc.] Vid. Porphyr. de antro

P. 188. v . 2. Boußww.w] Legitur apud Arifiophanem Rann .

1313.

Nympharum p. 26.
P. 186. v. 22. Oj ru - Bosóş] Eft locus Jeſaiae LXIII.

P. 188. v. 6. Bourahos] Vid . Kufter. et Alberti ad He

2. Conf. Anaſtaſii anagogicae contemplationes p . 4. Anon.

Sych. T. 1. p. 752. not. 13. be.

P. 188. v, 10. Alay ŠEITIES] Eſt verſus Homeri Il. N. 824 .

P. 186. v. 26. Bódos úno etc. ) Vid . interpp. Hefychii T.I.

p . 710. not. 12. et 13. BE . Rete ſignificat Bóros apud Eurip. P. 188. v. 16. Eoçoxlñs tváran] Vid. Heath . p . 97. b.

Rhes. 730. ANON.
Anox. Is. Caſaubonus ad Athenae. VII. p . 486, 58. fcribi iubet

Ρ . 186. ν . 5ι . Σοφοκλής TETunuévov] Locus eſt Elect . 2oordy's év 'Hoaxasi cum a Polluce VII . 1o9. landetur Sopo

904.Conf. Aeſchyl. Prometh. 1043 . mais en ' Hoaxaci &arupoxa. Gatakerus Adverſair. poftum . c. io .

P. 187. v . 34. 112oxmod wróveo] Vid. Barnef. ad Homeri
mavult Oivominoso SCHLEUSA ER .

Fragmm . v . 207. P. 188. v . 20. Boudiger] Vid. Alberti ad Heſych. T. I. p.

P. 181. v . 35. Bócsopos] Vid. Aeſchyl. Prometh . 732 . 748. not . 13. BE .

Pro ſequenti KádnouAlberti ad Helych. T. I. p . 744 . P. 188. v . 30. Níxavdeos
not. 23. probat Raphaëlis Columbanii coniecturam 'Ivázou. ' BE.

igottunos] Locus eſt Theriac .

5. ubi vid . Schol. p . 19. Theocrit. loci huc pertinentes ſunt

Vid . infra in Boubaors . Idyll. X. 1. et 57. ANON . Conf. Alberti ad Heſych. T. I. p.

P. 187. v . 38. Abovúotos] Periegetes, cuius verba allata, Two 748. not . 21 .

nógris lovos, leguntur v . 140. et 141 .5875 P. 188. v . 56. Níxaydgos By 'Anet.paguáxois] vers. 424. fq .
P ' . 187. v. 50. uro to Bósues94 ] Vid. Alberti ad Heſych .

T. 1. p. 744. not. 28. Be. Scholia in Platonem p . 139. edit. P. 188. v. 40. Bourégas, ý trans] Vid. interpp. Heſychii
Ruhnken . Βοτά • τα βοσκήματα κατά πάντων δε χερσαίων, και T. I. p . 748. not. 24. Be.

πτηνών , και ενυδρων λέγεται ζώων, όσα βόσκεται. Ρ . 88. V. 46. Θέων εν τοίς υπομνήμασι του α αιτίου Καλ

P. 187. v. 52. Kreiv MendoBorisas) Sunt verba Homeri Acuáxou] Vid. Valckenaer. ad Callimachi Elegiarum fragmm .

Il . 2. 529. e quo loco apud Noſtrum legendum eft Kreivov.

Conf . ibi Schol.

P : 9

P. 189. v. 48. Espiros] Legendum eſt Expäivos. Vid. fupra

P. 187. v . 1. Böttcov] Vid . Meurſii Creta IV . 5. ad p. 130, 54 , in 'Aggevón. Mox Pro, περιπόλων reponi debet

P. 187. v . 9. Xaldaïum ] Legendum eſt Xanxedoxri, quod non

megi sólswr. Vid. Meurſ. ad Holych. de viris claris p. 218.

animadvertit Bochartus Geogr. Sacr. P. 1. lib . 1. c. 5. Conf. (in Meurſii Opp: Vol. vil . p. 300.) ANON .

P. 189. v. 54. { yxexavnévor] Hefych. babet (yuexapayuevov,
Volii Obil. in Catullum p . 210. SCHLEUSNER. Alia permutatio- ut paulo poft Etymologus. Vid . ibi interpp . T. 1. p. 749. not. 1 .
nis horum nominum exempla collegi in libro de Dialecto Maced.

et Alexand. p . 59. ST . P. 189. v. 56. 'Agiotopánns d'v 'Avayúow ] Vid . Ariſtophanis

P. 187. v. 14. Borşudov oxumati] Etymologus haec de- Fragmenta p. 1228. b. De interpretatione nominis Bouxíçados

bet Scholinfine all liad. B. 89. ANON. cont. Schol. Arifioph. Nubb. 23. ANON .

Ρ. 187. V. 15. Βουβάλιον xagaw ] Heli chius : Bourani P. 189. v. 3. Bouvis] Conf. Helych . eiusque interpr . T. I.

des Popisxeaidss . De loco Diphili' vid . interpp. Hep chii T. p . 751. not. 5. BE . De nomine Boure's non Auticis probis uſi

1. p : 7:26 . no .. 14 . tato dixi in libro de Dialecto Maced . et Alexandrina p. 153

P. 187. v. 18. Boußágas Boubadoy etc.] Vid . interpp: 155

Heſychii T. 1. p . 746. not . 18

P. 187. v. 21. Bizor, sidos rolov] Vid. fupra p . 172 , 30. Sterhus. ed Hefych. T. II. p. 1294. not. 19. haec corrupta

Ρ . 180. V. 5. Βουόα · αλγεί τις • τάχα 4 αι βουσόαι] Hem

et Schol. Aeſchyl. Perl. 551. ANON. einendat lic : Βούδα αγέλη. τετάχα9' αι βουδαι

P. 187. v . 23. Bagurétar] Vid . interpp. Hefychii T. L. p.

avel

Tou Bousoni. Quam emendationem probat l'alckenaerius ad

696. not. 16. BE . Theocrit. Adoniaz. p. 27+. (edit . 2. p . 270.) niſi quod ſcribit
P. 187. v . 24. Bouſcous] Genitivum Bouſosiono habet Ara Βουδα Bougai βουσόαι, et fcribi

tus Prognoft . 388. ANOR.

quoque poluille ait tre

τάχα9' . ΒΕ . Vid. intra p. 554.19. et Fiſcher. "animadverff. ad
ibid. Boußwvia ] Vid. Alberti ad Hefch. T. I. p. 746. not. Grainmaticam Graecam Welleri Spec. I. p . 209. et 210. st.

25.
P. 187. v. 25. Houbadus] Apud Herodo. II. 137. dicitur P. 189. v. 9. Bouxolconis] Fortaſſis legendum eft Bourol:

Boisas is, ut in Antholog. 1; 72; 3. (Brunckii Analecit. Vol. II. aspeós. Cerie Trypho apud Athenaeum lib . XIV . p. 618. C.

p . 350. carm. VI.) ubi vid. Brodaeus. Anox . Codex Taurinen. inter quante orouasias affert etiam nomen Bousonscojas.

Jis CLXV . Box Bestus ſcribit cum Herodoro, Strabone aliisque. Conſ. Urfini Virgil. illuſir. p . 1 .

Praeterea fu 7500.8v et omaofev exhibet pro editis fungostias et P. 189. v . 14. Bouxdaw ] Vid. infra p. 595, 43. van Goens

05:081us. Caeterum fi cum Hieronymo in Commentario ad ad Porphyr. de antro Nympharum p. 119. Valckenaer. Ani.

AXON .

BE.

ANON.

ANOX .

BE.

ANON .

ALME

LOVBEN .

BE .

.

BR.

ST.

20. BE.

BE

AXON.
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1

ANOX . +

ANON.

.

ANON.

BE.

ANON

ANON .

10. BE.

BB .

BE.

madyet ff. ad Ammon. I. 10. p . 45. Barnef. ad Eurip. Hippolyt. P. 192. v. 4. próxgeros

153. Ariſtoph . Velpp. 10 .
fease] Locus eft Idyll. VII.

146. Conf . XII . 3 . Locus Athenaei lib . II . eft p . 50. A.

P ' . 189. v. 17. Buhuros) Schol. Lucian. T. I. p . 621, 11. Cont. Valckrnaer. ad Theocril. Idyll. Vii . 147. et in

αμφι βουλευτών : περί εσπέριν, όταν τους βόυς λυουσιν. Conf.

ibid . Adolph. l'orſt. et Schol. ad Arali ' Pherom . 583. Idem
terpp: Helych . T. I. p . 758. not. 22. De .

Aratus Prognoſi. 93. et 387. dixit ſouhe's.oy wymu,
Ρ. 192. V. 19 βρόγχος λέγεται ο λαιμός και φάρυγξ· ός βράγχος

nagi rois modulis aéYETU.] Sic Agathias in Anthologia II . 22. 19,
P. 189. y. 21. Boca.Mo. )vid. interpp. Helych. T. 1. p . 750. (in Brunckii Analectii Vol. III . p. 57. Carm . LXIX. Xit ) May

not . 26. ei Hemſterhuſ. ad Arifioph. Plut. p. 299. b . Anon. ' Αλκιμέ,ης κεκακωμένος εκ πυρετσιο, και περί λευκανίην βραγχα

P. 189. v . 26. cungos Kaips ] Locus eft Odyfl. 1.101. ANON . λαρυγγίδων . ANON.

P. 189. v. 30. Bovdn Vid. interpp. Hefych. T. I. p. 719. 758. nov, 26. Be.
Conf. Helych. eiusque interpp . T. I p.

nor. 5. et 750. not. 23. Be . Sed mox pro Tóosov 3 ayx ' "Agns ex lliada
De notatione conf. Plaio in E. 863, legi debet Tósov šia 82 %' " Agus. ANON.

Cratylo T. I. Opp. p. 420. C. Anon.
P. 189. v. 37. Boudry P. 192. v. 27. Bęáçer] Vid . interpp . Heſychii . T. I. pa 671 .

yogóvewr] Eſ verlus Homeri II . not. 4. et p . 759. not . 6 .
B. 53. Xesc Μενέλαε, 11. κ. 43. Διός βουλή, Ι . Α. 5.

Ultimus locus, Nõv ď' emè
P. 192. v. 29. Bgcoow ) v . Nicander Alexiph. 359. Verba

βουλάς , extat 11. © . 370. e quo Ariftophanis, 'Avaßzúrow xáchas,leguntur Pac . 1196. alibique.
hic legi debet NivdualMen OTUVÉE , Oétodos buvuos Bove Conf. Ranu . 561 ,

λάς. ΑNON .

l ' . 189. V. 44. Où xshi
P. 192. v. 32. Byáouwr] Vid . Heſych, cum interpp. T. I.

cvdga] Eft verſus Homericus Il . p . 760. not. 23. et 24. Be. Conf. Duport. ad Theophrafti

B. 24. Etiam ſequens locus, Toisi souri dvoga Bovançógos, Charactt. p . 423. fq. Anon.

eft Homeri, Odyff. 1. 112. fed mutatus. Ibi enim legitur Tor Ρ. 192. V. 39 βρύσσων 'Incados K.] verſ. 226. ANON.

σιν δ ' ούτ ' αγορα βουληφόροι ούτε θέμιστες. ubi Schol. είς ας P: 192. v . 49. Bgéxw ] Vid . Iliad . E. 838. Verba dup

αί βουλα αναφέρονται, ίνα επιτελεσθώσιν .
Xalxq leguntur Iliad . M. 396. et ſaepius. Conf. Apollon . Rhod.

P. 190. v. 54. '12 páxas öxßiódammor] Eſt verſus Homeri IV. 6 + 2. Anon.

II. I. 182. ut ſequens, Aloyees 'Oduorsū , qui legitur ll . P. 192. v. 53. 'Ouygos] Sic Iliad . 0. 9. Borixe d' aina gée

B. 173 . 990. Apollon. Rhod. I. 1235. tega do ÖSTETON BOXEy you go
P. 190. v. 2. 'Ns čremos axvas Copéen] Rurſus funt Homeri P. 193. v . 12. Bzéymo, xa) BgExmor ] Vid. Helých. eiusque

Il. E. 499. ANON.
interpp . T. 1. p. 762. not . 23. Be.

P. 190. v . 15. Boudela ] Heſychius explicat : j Toù Boudeu- Ρ. 193. ν. 14. ο ποιητής β εγμον καλεί] Iliad . Ε . 586. ubi
Tugiou xal Bouheuery doxýe Conf. Harpocrat. editur βρεχμόν. Conf ibi Schol. qui practer BgExmor habet

P. 190. V. 17. Bourgnotis] Vid . Nicandri Alexipharmm . 346. Bgéyua et Bréxua. ANON.

ARON.

P. 190. 9. 20. Tó va's Bous err.] Vid . Alberti ad Helych. 762. not. 27: BE.
P. 193. v . 19. Byémsr] Vid. Heſych . cum interpp. T. I. p .

Verba μέγα βρέμεται χαλεπαίνων funt HoT. I. p . 751. not. Supra p . 189, 19. erat Bou, nris meri Il. E. 399. Anox.
εστί μερίς επιτητική.

P. 193. v. 27. Bgévdov] Vid . Heſych. eiusque interpp . T. I.
B. 190. v . 22. Bourges.or ] Vid. Alberti ad Heſych. T. I. p . p. 762. not . 31 .

752. not. 20.
P. 193. v. 30. Bzettávou] Infra p. 456, 45, in v. Kearol

P. 190. v. 32. noga aiya] Etymologicon MS. Leidenſe apud eſt 11getárov. ANON. '

Koen. ad Gregor. de Dialectis p . 522. edit . Schaefer. recte Ρ . 193. ν. 31. ποταμόν έχουσα Βρέντιον • οι δε, Βρεντανίδα ]

dat παρ' Αίγυπτίοις. Αι fequentia , καλάσιρις, λινούν ιμάτιον,

conf. Reland . Dillertt. milcell. P. II. p . 149. ANON.
Stephanus Byzant. habet : Foramoy kousa Bgérerov . Oi de Bgęte
τανίδα καλούσι . PEYRON. Vid. ibi Holſten.

P. 190. v. 35. zigis ] Codex Paris. 2630. in v. Zigis haec P. 193. v . 37. Každémaxos etc.] Vid. Callimachi Fragmen

habet : ο μέντο. ' Ωρος εν τη οικεία ορθογραφία δια της ει διφθόγ- ta p. 425. ANON.

γου γράφει, εν δε τω υπομνήματι της ορθογραφίας του Ηρωδιανού P. 193.' . 41. Bpérselor) Infra v. 50. dicitur Bzév9.ov, ut
tixpireu trin did 17e vive BE. apud Heſychium, ubi tamen T. 1. p . 763. not . 6 Heinſius Bpkv.

P. 190. v , 41. hv w xogey 'Eşádios ó xívtaugos] lo Codice Tau- Isrov praefert. Be. De nonine Boxxapıs vid . Lucian . T. II.

rinenfi CLXV. fol. 12. male ſcriptum elt : vñxsi deždáuevos ó p . 333, 55. Anon . Apud Heſychium fcribitur Búxxagis,

nézougos, P. 193. v. 43. Bzeyebitny Isidaxa] Is. Voljins' ad Helych.

P. 190. v . 4+. Bouga rę Oixióduo) Eſt verſus Callima
T. I. p. 763. not . 5. legi iubet' Bgévben zo gedara, ex Athe

chi Hymn. in Del . 102. ubi vid . interpp. Anon . E loco Calli- naei lib . II. p. 69. B.

machi luculenter apparet, Dečajevo's pro 'Ežádios legendum eſſe. P. 193. v. 46. öyxousav] Hcinſius ad Helych. T. I. p.

763. not . 3. vult &yxousav.fine caula .
P. 190. v. 45. Boúrous ) Vid . infra p . 430, 45. Schol. Apol- P. 193. v. 47. Bzédor ) Pau'o ante ( v. 27.) erat Bzívdov:

lon . Rhod. I. 760. et Schol. Ariftoph . Rann . 963. Velpp. 1201 . P. 193. v. 48. Bgersberai] Vid . Àriftoph. Pac. 26. ibique

Schol. et Lyſiſtr. 887. Anon . Conf. interpp. Heſychii T. l. po

P. 190. v . 50. Boūtai, Bouxólo) Vid . Aeſchyl. Prometb. 762 , 30. et p . 764. not. 11. BE .

571. ANON . Vid . Hefych . eiusque interpp . T. I. p . 755. not. Ρ. 197. v. 49. Βισαντίνος Mūçor) Legendum eſt Bngay

5. et 15. BE . rivoos , h . e . Helladius, oriundus urbe Aminoo vel Belantinoo,

P. 190. v. 53. Bourádar] Vid. interpr . Heſych. T. 1. p . Verba Hellodii in Chreliomaih. p . 13. fq. ſunt
755. not , 3. BE. haer : βρενθύεται δε, αλαζονεύεται . γέγονε δε από του βρένθιον,

Ρ. 191. ν. 1. τα εις ης, εις ου έχοντα την γενικήν] Αriftar- και εστι μιγον. οι γας αλαζγει όμενοι και βρενθυόμενοι μίζω χρή
chus minor fol. 25. v, addit óvónata. Idem mox, ante '177órns σθαι ειωθεισαν. ΑNON . De verbis ftatim Tequentibus, oitws y

et inferius, ,ante xoguryzys , ponit oios, ſed omittit verba outw Bou Tois inaBois, conf. Baſ . append. ad epift. crit . p. 53. BR.

Tys
Ποσειδώνος υιός . P. 193. v . 3. Bgízas) Vid. Schot.'Apollon . Rhod. I. 1119.

P. 191. v. 14. B géas] Ariftarchus rurlus praemittit oiov. Be. Copf. interpp. Hefych . T. 1. p . 764. not. 20. BE.

Ρ . 191. ν. 19. Βίτυπος οία πόδα τανύων. Απολλώνιος] Lo- 764. not. 20. ΒΕ. Verba και βάρβαρος,P. 193. v. 8. Bestiul Vid . inierpp. Heſychii T. 1. p .
29 xou ita ſunt ſcribenda:

cus eſt Il. 91. ubi tamen legirur Bourúansoia, sódersi, ravús.
Vid. ibi Schol. et IV . 469. ANON. Conf. Alberti ad He- mologus poetae locum qui habetur apud Stephanum Byzant.z zásBugos, uno co rüs Bpesiwr Tvous, Reſpexit enim Ety.

bych . T. I. p . 756. not. 23. et 24. be.
in Barros, ubi tamen pro viagra non dubito quin reponen

Ρ . αποβατήρ
P. 191. v. 23. &#1Burygraj Legendum eft a'roßarýę a, ut ha- dum lit nissa ,

bet Stephanus Byzania in h . V. SCHLEU9NER..
P. 191. v. 33. Brutóveo:, Bous 3201) lia Schol. ad Iliad. P. 193. v. 16. Bzifos zó Bágos] Vid. Nicandri Theriac.

H. 466. Conf. Aeſchyl. Promeih . 551. ibique Schol. Anon . 353. Verba Bq3w, méya, 071Başov, lune Homeri 11. E. 746. Et

7. 38. Kardiparos. os. 'Es dos etc.] Vid . Calli- Brasosúvn eft ibid . verf.839. ubi Schol. Baguenti, To Bages, et

machi Fragmenta p . 5o2. ibique interpp: qui pro o díany legunt apud Oppian. Halicut. V. 175. Anon.

oud irmy, ne hycam quidem . Nam urns eſt piscis. ANON .
P. 194. v. 21. Beingor] Vid . Kufier. ad Heſych. T. I. p.

P. 192. v: 3. Bgaisria , gi diaraayai] Kuſterus ad Heſych. 767. not 1 ... BE .

T. I. p. 758. not. 17. legi iubet Byaſeiai, ai dadaayai. Be. P. 194, Y. 26. Biaxxos] Vid . interpp. Helych . T. I. p .

του ,

PEYRON .

BE .

SCHLEUSNER .
BE.

AXOX .

6CHLEUSNER .

BE

ANON .

GOTO .

SCHLEUSNER.

P. 191
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SCHLEUSNER .

ANON . BE.

765. not. 10. et 11. EE. De loco Sophoclis vid. Heath. p . P. 196. v. 46. Bzuyuos] Bgúyuara habet Nicander There

483. ANON. Mox pro niélovta Alberti ad Hefych . T. I. p. 73

P. 194. v . 28. Bgirmuos] Vid . interpp . Hefchii, inprimis- not. 5. malit roisorta . ST.

que Alberti, T. 1. p. 766. not. 28. Be. P. 196. v . 50. epißror] Sallierius ad Moerid . p. 109. .

P. 194. v. 31. " Evg ' Incados A.] verſ. 223. Conf. Apol. legi iubet reiserv. Anon . Conlentit Alberti ad Helych. T.

Ιon. Rhod. 11. 1126. επιβρίσασαι αελλαι. p: 774. not. 18. 19. BE.

P. 194. v. 34. Bai xudeudsai] Haec debentur Scho- P. 196. v . 51. Bęíxos] Vid. Alberti ad Helych. T. I. F

liaſtae ad lliad . A. 223. ANON . Conf. Hefych. cum interpp. T. 769. not. 4 . Theocriti locus , “Ως μέλι révoiro, eft Ida

1. p . 764. not. 23. et P : 768. not. 24. BE.
in . 54. ubi vid. l'alckenaer. Be.

P. 194. v . 38. Bgizaj Vid . Alberti ad Hefych . T. I. p . P. 196. v. 57. óyxoúhevos] Male Gic legi , et relcribendua

766. not. 25. be . efle oyxauevos, obſervavit Pierfonus ad Moerid. p. 98. b. et.

P. 194. v. 40. Bpíxel.208] Apud Hefych. eſt Byíxenos. Vid . P. 196. v . 4. uvnoupefa Bewuns] Sunt verba Homeri 04.

ibi interpp. T. I. p . 767, not. 7. BE .
P. 194. v. 43. mɛlɛúortas) Prorſus ab hoc loco alienum eſt, P. 196. v . 6. Bgoüxos] Vid. interpp . Helych. T. I. p . 1

Repone κελέοντας. not. 9. BE. Verba Nicandri, Μάστακι σιτοβόρο εναλέγsιος, 2

P. 194. v . 45. Egepairw] vid. Alberti ad Hefych . T. I. p . tant Theriac. 802. Anon . Conf. infra ad 'Intougus p . 130, 5.

268. not. 19. Be. P: 196. v . 12. Bouymo's] Vid. Alberti ad Hefych. T. I
Ρ . 194. ν. 5ο. 'Απολλώνιος avassay) Locus eſt ill. 861 . p . 793. not. 5. et p . 776. not. 19. In Codice Paris. 2630. kae:

ubi vid . Schol. et 1210. Conf. Lucian. T. I. p . 484 , 87. et Sel- addita funt : Εύπολις : όσος ο βρυγμός και κοπετάς εν τη πέ

lii Obl . inilcell. P :
130 . Conf. H. Steph. Thel. Gr. 71

Ling. Vol. I. p. 216. A. edit . nov. st . P. 196. v . 14. Bpúxw] Vid. Alberti ad Hefych. T. 1.7.

P. 194. v . 55. Bgioai] Conf. Hefych. cum interpp. T. I. 773. not. 5. 14. 15. BB.

p . 768. not. 25. Be . P. 196. v . 19. DoBoul Lege fópov, ut Helychius in v. Bp

P. 194. v. 3. Bpioan, rò {READ Eiv Bazéws] Vid . Villoiſor . mwy habet. Vid. Miſcellan. Oblervati. Vol. V. T. III. p. 83. st.

ad Apollon. Lexic. Homer. P: 876. a. Anon. P. 196. v. 20. Bpúria , á xal Byczka] Vid . diberu Llop

P. 194. v. 5. Bgroaños) Vid . ' Alberti ad Hefych. T. I. p. 776. not. 16. BE.v Ad verba α τινες στέμφυλα λέγουσι CO :

765. not. 4. BE. Schol. Ariſioph. Nubb. 45. Anon . Pro πιέσματα, et των έλα

P. 194. v. 9. Bzinmoos] Praeter Thucyd. I. 23. ubi Borange wr a'héopata, Codex Taurinenfis CLXV. fol. 12. legit ipat

gou ozous meminit, vid. ſupra p . 135, 24. ubi mentio fit minutos ματα, et των ελαίων αλεύσματα . PEYRON.

Bpiantriou, et Schol. Apollon. Rhod. I. 212. ubi Simonides Ρ. 196. ν. 26. παρα τον βρύχετον ] Potius βρυχετόν, μη

Orithyiam refert raptam eſſe ano Bgchicooù. ANON , BOUX ETW . vult Alberti ad Helych. T. I. p . 777. not. 1.

P. 194. v . 10. 'Απολλώνιος 'Αργοναυτικούς, Μηδείης ποτε Pro Βρύττοντες et έρύττοντες idem Codex Taurinenis ibics

Bginen faguáxou] Locus eft IV . , 1677;. e quo refcribendum eſt habet Bquatortos et opúrtovtas . Peyron.

Mydeins Briny Bonuaguaxou. Vid . ibi Schol. e quo ſuppleri P. 196. v . 29. rupov {yw] Blomfieldius ad Sophronis N:

poflunt verba Etymologi. Anox. morum Fragmenta, in Claſlic . Journ . VIII . p . 385. legit six
P. 194. v . 17. Kougav Bgroños] Verba ſunt Homeri II. A .. gov sya. BAAKER .

592. vbi vid. Schol. ANON. P. 196. v . 31. Bußlos] Vid. Muncker. ad Antonir . Like

P. 394. v. 22. Bgctómagris) Conf. Heſych . eiusque interpp : ral. c. 30. p . 198. b. edit. Verheyk. be.
T. I. p . 768. not. 28. BE. Locus Callimachi, 'E426Covor tuo P. 197. v. 36. 'Hriodos Σιδων ανθεμόεσσαν ] Intea

xonov, eft hymn. in Dian. 190. ubi vid. interpp. Conf. Barnef. di fragmenta p. 348. haec ex ifto Etymologi loco relata funt ic

ad Schol. Eurip. Hippolyt. 146. ANON. rum elt potius Dionyfii Periegetae verl. 912. quare propos

Ρ. 1455. ν. 25. Νεάνθης εν τώ πρώτω περι τελετών] Vid. dos fcribi debet Acovisros. Vid. Muncker 1. . Ruhnken. E;A.

Meurſii ad Hefych . de viris claris p . 154. ( T. VII. Opp. Me. crit. I. p . 67. (p . 105. edit . 2.) et Scheider. Analecti. cit .

urfii po 246.) et l'alckenaer. Animadverſſ. ad Ammon . 1. 11 . 30. ANON . et Be.

p . 50. ANON . Conf. quo laudat Verheyk. ad Antonin. Libe- P. 197. v. 40. Bußaíor] Vid. Alberti ad Heſyck. T. LF,

ral. c. 40. BE . 778. not. 19. et 21. Be. Verba 'Επό το βιβλίον σου πάντα την

P. 195. v. 31. Bzódov) Vid. interpp. Hefych. T. I. p . 759. QETQ. non dubito quin petita fint e Pfalm . CXXXVII. 36. -
not. 3. p . 766. not 22. p. 769. not. 3. be. Vid . Koen, ad Gre- e memoria laudata. Ibi enim legitur : ' End To Bußaios tos sair

gor. de Dialectis p . 270. a . (p. 572. edit. Schaefer.) Anon. Ad .
τες γραφήσονται . ετ.

de notam ad p. 133. Vol. l. edit. nov. Theſauri Gr. Ling . Ste- P. 197. v. 43. Bußarvos oivos)Legitur in Heſiodi Ezy.

phaniani. st. ubi vid . Clericus. Sed Bußlovos fimpliciter, omillo nomine
P. 195. v. 34. Bróuos] Vid. Alberti ad Heſych. T. I. p . vos, eft apud Theocrit. Idyll . XIV, 15. ubi vid. Schol. 3:31

769. not. 11. be. Verba zóoos ye née Bzóvos augos ai90pé ögn apud Aeſchyl. Prometh. 810. ANON,
yoio ita leguntur Iliad . E. 396. augo's tootOS 78 7051 Bsórios ai- P. 196. v . 46. Búsmy] Conf. Hefych. cum interpp. T. IF
Somévoio. ubi vid. Schol. Conf. Apollon. Rhod. IV. 787. et 778. not. 25 .

908. ANON .
Ρ . 197. V. 5ο . Βύκτης, ηχητικός, ο μεγάλα ήχων etc. ) C ».

P. 195. v. 39. Bgóusos ] Conf. Schol. ad Iliad. E. 396. dex Taurinenſis CLXV. ita tradit: Búrtaus. Dodgois ry

και ηχητικούς από του βύειν και κρύπτειν τα σκάφη, ή στρο
P. 195. v. 44. Bzóraxos] Vid . interpp. Heſychii T. I. p .

το φυσάν, φυσηται, και βύκται, τροπή του και εις β , έθε: Μ::770. not . 19. Be .

P. 195. v. 47. Bgóros, Tò aina] Ita Schol. ad Iliad . H. 425.
dóvwy . ' Vid . Etymologicon ad voc. 'AÇgodion (p: 162, 17

το μετα ιδρώτος και κόνεως αίμα. et Β. 248. το μετα κόνεως μι
Locus Homeri, Buxtówy avéuwy, elt Odyll. x . 20. Es

γεν του ανθρώπου αίμα . Verba fequentia, εναρα βροτόεντα, fiunt
dem leguntur apud Apollon . Rhod . III. 1328. Locus Lycopen

Homeri 11. 2. 480. é cuius loci Scholiis Etymologus ſua haufit.
nis, Búxres Boós, extat verſ. 758. Conf. verf. 181. ét Tzu

Ρ. 195. ν . 5ο . βοοτόεν, το λαμπρόν] Sic Hefychius : Βροτό- P. 197. v. 53. Busw ] Vid . interpp . Hefych. T. I. p. -

τα λαμπρά.
not. 24 Be.

P. 195. v. 57. Bgoteoryt, dragwnopfóge] Vid . liad . E. P. 197. v . -56 . Búßa) Vid. interpp. Heſychii T. I. p.

31. ibique Schol. et 455. ANON . Conf. interpp. Heſychii T. not. 18. Be. Hemſterhuſius ad Lucian. 'T.L. p. 135. b. fequest
I p.770. not. 25. BE. ita diftingui iubet: αντί του μεστα και πλήρη και μεγάλα

P.195. v . 27. Bgórxos] Vid . Heſych. ibique interpp. T. Sav sis ro vnua, h. e. de verbo Búſso quaerenda eji ross
I. p. 769. not. 4. Be. na p . 547, 39. ST.

P. 196. v . 29. j pièy ourneau Beáyxov ] Vid . Is . Vol .
P. 197., V. 1 Buovons] Vid. Eurip. Alceſt. 2058 et 2

ad Heſych . T: I. p. 758, not. 28. Pro lequentibus, vga xa? pore ad Theophraſti Charactt. p. 363. Aron Conf. inios

Bsayxlay, Codex Pariſinus 2630. habet: ot xad Bgayxığv rò Heſych. T. 1. p . 778 , 23. p . 781. not. 7. P., 783. not. 5. se

πάθος είρηται . ΒΕ. P. 197. v. 4. Búvn] Vid . interpp . Hefych . T. I. p.779

P. 196. v. 31. Bróxos] Vid. Tzetz. ad Lycophr. 104. Anon . Conf. interpp: Callimachi ad Fragmm . CLE
Conf. Alberti ad Hefych. T. L. p. 972. not . 13. Bx .

.

BB .

ANON .

PEYRON .

ANON .

ANON .

SYTO

15. BE.

ANON.
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BARKER .

t

i8. BB.

ANON.

ANON .

BB.

SCHLEUSNER .

not . 10. BB.

P. 197. v. 6. faráun) Alberti ad Heſych. l. I. Berkelio Kasxadoveana Claudii Caeſaris eadem vult eſecum his Dorvegia
ī praceunie reponi iuber súmasoa . Conf. infra

P:
511 , 45. in y. xois Claudii lulii , vel Tolai . Nicandri Scholiafies citat lolaum

AußJou Me fa . Loci Lycophronis ſunt verſ. 107. et 757. ad quos in Rebus Peloponneli.“ Locus Scholialiae quem laudat Salma
1

vid . Tzetz . ANON . ius, eft ad Τheriac . 521. Ιόλαος δε εν τω περί Πελοποννησιακών

9
P. 19%. v. 10. Búgoa] Vid. quos Alberti ad Heſych . laudat πόλεων το πήγανον επο Πελοποννησίων όι την καλείσθαί φησιν .

T. I. p . 781. not . 1. BE. Eundem locum laudavit Valckenaer. ad Theocrit. Adoniaz. p .

hal
P. 197. v. 14. Busoodésms Vid . Heins. ad Helych. T. I. 220, haec addens: Vocem Peloponneſiacam gurav, rutam, cum

p . 781. not. 4. Be . Conf. Scholia in Platonem p. 130 , edit. colonis in Italiam delatam , nemo mirabitur, ſed Iolai , mihi ali.

Ruhnken. unde ignoti teftimonio illinc excitato lof: Scaliger iam ulus

P. 197. v. 20. Búrsos] Vid. qui in notis ad Helych. T. I. p. eft Coniectann , in Varr. p . 45.“ Mirum ſane, lolaum noſtrum

781. not. 12. laudati ſunt. be . Vid . Relandi Dillertat. milcell. Valckenaerio, honini eruditione praeclara et accuratiſſima dili.

P. I. p . 212. ANON. Add. Barker. ſupra ad p . 77, 15. st . Pro gentia, aliunde ignotum fuille. Idem Schol. ad Nicandr. The

dB ou xal , Ta' a'r' auras, lege cum Codice Taurin . CLXV. fol. riac. 683. de herba, cui nomen mugitus · Munuoveve, da aurus

12. E is nad rá ar autis. Peyron. και Ιόλας , λέγων αυτην χρησιμεύειν. ubi Schneiderus : Ιόλας
P. 197. V. 27. Rgrouons] Legendum eſt Kpoétous, ex Sce- vulgatum mutavit Goeit.“ Dioscorides in Praefatione : 'Iorvos

phano Byzantino. SCHLEUSNER. μεν γαρ ο Βιθυνός , και Ηρακλείδης ο Ταραντίνος επ' ολίγον

Ρ . 197. ν . 32. Βυσσοδομεύω] Vid. Alberti ad Ηefych. Τ . ήψαντο της αυτής πραγματείας. Unde Sprengelius Hift. rei

I. p . 782. not. 15. Bb. Verba đónov Oskod Buorodouerwy lunt herbariae T. I. p. 131. lolaus Bithynius Epiphanio dictus et

Homeri Odya. . 273. et Hefiodi Asr. 30. ANON. Scholiafti Nicandri Ther. 683. deſcriptionem tamen plantarum
P. 197. v . 40. Buragos) Vid. Alberti, ad Hifych . T. I. p . · mancam dedit. 'Dioscor. Praef. “ .

784. not. 17. Be. P. 109. V. 37. pádov] Vid. interpp. ad H - fych . T. I. p.

P. 198. v. 3. Bw.os) Vid. Valckenaer, in Eurip. Fragmen- 788. not . 26. Be.

ta p . 31. De ſequenti Bwiat, Apollon . Rhod. IV . 1734. ibi- P. 199. v. 39. rasoDulexcor ] Vid . RelandiDiſſertt, miſcell.

que Schol. anon . De utroque, interpp. Heſych. T.1 . p . 78 1. not. P. II . p . 184. De re conf. interpp. Thucyd. I. 96. p . 63, 64.

Anon. ‘ Add . Alberti ad Heſych. T. I. p . 289. not. 12. Be.

Ρ. 198. ν. 53. παρα Ομήρω, "Αρματα δ' ανβωμοίσι τίθει] Ρ. 199. ν. 41. Γάκινος] Dicitur etiain γαινία et γαινίας .

Locus eli 11. O. 441. unde legendum elt so aya3wuoioi,vel po- Vid. interpp. Helych. T. 1. p. 793. not. 3. be.
tius ďau Bwpois .. Conf. Schol. Sophocl. Oedip . Tyr. 16 .δ' άμ βωμοίσι . P. 199. v. 46. Canalós] Vid . Kufier. ad Helych. T. I.

p . 799. not. 1. Be.

P. 198. v. 56. BwMoróxo ] Vid . Schol. Ariſtoph. Nubb . P , 199. v. 48. oxirdalós] Vid. ſupra p. 182, 1 . et Photii

907. it . Rann. 360. ii. Equitt. 897: 1186. 1355. ANON. Add. Biblioth . p . 489, 53. Anon.

Scholia in Platonem p . 196. edit. Ruhnken. P.199. v. 56. ranalyvo's] Vid . Theocrit. Idyll. XXIV . 3i .

P. 198. y . 22. Buvions] Vid . Alberti ad Hefych. T. I. p.
Add.

quos laudant interpp. Heſychii T. 1. p. 793. 00g

785. not. 11 . Locus Callimachi eſt inter Fragmenta p. 9. BE.

5o3. ubi vid . Erneſti. ANON. Ρ. 200. ν. 6. Γαλατίας ] Scribi Γαλατείας , ex Theocriti

P. 298. v . 24. Bws, raga Tó Búvě] Sic Poliochus. apud Idyll. XI. 8. etc.
Athenae. lib . VII. p . 313. C. habet rous Bózxas. ANON. Si P. 200. v. 9. razów] Vid. interpp. Heſychii T. I. p . 797.

Bw etymon ducit a Bóaš, cum accentu circumflexo fcribe Bwt. Schol. ad lliad . A. 122. yarów • yurgu. yerws dé

Vid. Gregor. Corinth . p . 419. edit. Schaefer.,cuin nota p : 415. életov dvdgos ade $ ú. Hellodius Chreſtomath. p. 4. roi maly dva
licet oxytone βωξ fcribere ament Schweighaeufer. ad Aihenac. δρος τον αδελφόν αι γυναίκες δαέρα καλούσι την δε αδελφήν ούκ
lib . VII. et Schneider. in Wörterbuch . PEYRON. Schweighaeut- éro dáxigav, a za pánov. Verba 'Ex'Agów $ {til HOYTOY

Jerus in Graecis Athenaei edidit Bw's, ſed in pluribus Animad- { unt Homeri ll . 2. 229. ubi tamen iBoato legitur. Anon.
verfionum locis ßws, ut Vol. IV. p . 123. st. P. 200. v. 21. X @ TEOTÉKP4 ] Scribere mallem x & TISTÍC901,

P. 198. v . 29. 'Headlavos Boaxwv) Vid. Athenae. lib.

VII . p . 286. F. et 287. A. . Conf. Ariftoph. Fragmm . p . 1211 , P. 200. v. 29. Tadegóv] Vid . interpp. Hefych. T. I. p. 795,
Vocabulum Bwars reſtituendum eſt Nicandro apud Athe- not . 3. BE.

naeum p . 329. B. pro oxwTES. ANON. P. 200. v. 31. Tanıáyxwv) Vid. ibid . p : 796. not. 19. BE.

P. 198. v . 36. 13ws 'Anondaivios] Locus eft l . 685. ubi P. 200. v. 32. ráawies] Scribendum eft rarwis. Vid . in.

vid . Schol. ANON . terpp . Hef'chii T. I. p. 797. not. 9. BE . Verba τα περιφράγ :

P. 198. v. 14. Báriox) vid . Alberti ad Hefych. T. I. p. Mata Doivexes pertinent ad rádega (p. 199 ; 32. ) atque adeo ibi

786. not. 28. Be . repenenda funt. SCHLEUSKER . Eodem modo iudicat Bochartus

P. 198. v . 48. BwToáverge] Vid. , Iliad . A. 155. ibique Schol. Chan. II . 14. p . 750, 50. st.

it . Alberii ad Heſych . l . l . not. 27. Kandaveiga eſt inter Ne- P. 200. v. 36. 'Onngos ] Verba naghivos adres's leguntur od.
reides liad. 2. 44. st. 2. 109. ubi vid . Schol. et 228. Anon .

P. 199. v. 7. ráyar etc.) Vid . Schol. Nicandri Theriac. Ρ . 200. ν. 40. Σοφοκλής aéyei) Vid . eius Oedip. Colon .

p . 7. med. anon . 1299. Conf. Barnef. ad Eurip. Rhes. 260. et ad Electr. 1286.
P. 199. v. 18. Tayya uav] Oppian. Halieut. III . 81. habet

yáyyaux. Sic Aeſchyl. Agamemn. 369. yarramov. Anon. Conf., ANON . P. 200. v. 42. raunselw ] Vid. Alberti ad Heſych. T. I. p.

interpp. Hefych. T. I. p. 787. not. 9 798. not. ig. be.

P. 199. v. 25. rayyanisw] Vid . Alberti ad Heſych. T. I. P. 200. v. 54. 'Aqgodity] Sic Perſius II. 20. Nempe hoc

p . 787. not. 6. et p . 788. not. 14. Be. quod Veneri donatae a virgine puppae. ANON. Etymologici au

P. 199. v. 28. Tayygaiva] Vid . Alberti l . 1. p . 854. not. crorem confidille ſacrificium , quod faciebant matrimonium initu

25. BE . De Ioco Callimachi, αιζηών έγραε κηδόμενος, vid . eius ri , et quod parentes qui filias luas nuptum dabant, oſtendit Me

fragmenta p . 514, ibique interpp. ANON. urſins Auic . Lectt. III . 1. T. II . Opp: p. 1107. E. ST.
Ρ . 199. ν. 34. ώς φησι Κλαύδιος Ιούλιος εν ταίς Φοινίκης P. 200. v. 55. Aurópsww] vers. 323. Axon.

istogiais ) Bochartus Chanaan. I. 34. p . 609, 7. legi iubet šv P. 201. v. 7.phaosóuevos] Hefych . habet persóuevos. Vid .

Tais Dorverexais istogiois. ST. Steph. Byz. in "Axn Khaúdros ibi Schrevel. T. I. p . 748. not. 17. ke.
δε'Ιουλος έν πρώτη Φοινίκων φησίν. Lege Φοινικικων φησιν cum P. 201. v. 8. marà quyxonMV] Fiſcherus animadverſl. ad

Aylandro et Luca Holſienio, qui monet, pro "lov oslegendum Welleri Grammat . Graec. Spec. I. p . 158 . Sylburgius p. 12.
elle 'lovreos, ut infra in námornapud eundem Stephanum. „ Va inquit, addi iubet, neſcio an ſine' cauſa , verba nou ū .

rie , inquit Berkelius, huius hiſtorici pomen exaratur , In 'lou- Schol. ad lliad . E. 474. youßpós o yumos xadeirao jao puno

daia habet Epitomator, w's xol Kravdios locos, et in Aduny, oireiwy zäs youngeions. Schol. Sophocl. Oedip . Tyr. 70. 7.&
Κλαύδιος δε 'Ιούλιος. Ιta etiam appellatur ab Ειymolog. M. in oα τους παλαιοίς το γαμβρός αδιάφορον. γαμβρόν γαρ ενταύθα
Γάδειρα , ώς φησι Κλαύδιος Ιούλιος εν ταίς Φοινίκης ιστορίαις. τον γυναικάδελφόν φησιν . ANON.
Verum lege Voßium de Hiltorr. Gr. lib . III . “ Salmafius in P. 201. v . 11. you baruges] Vid . Sophocl. Oedip. Tyre
Solin . p . 683. F. ,, lolaus įv Dolvexixors, inquit, ſaepe laudatur

a pud Siephanum (Byzant.), et alibi Kaautoos 'lchaos, alibi ' lov- P. 201, v. 12, ramonar' Vid. interpp . Heſychii T. I. P.

nos, als 'Iorios cognominatur. Fruſtra eſt vir magnus; qui 798. not. 23 25. BE. Iliad. N. 200. yaponazoo Schol. expli

ETYMOLOG . T. II. Eee

SCHLEUSNER.

ANON.

13. BE.

.

19

ST .

1221. ANOX .
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SUT

ANOX.

et BE.

not . 31 . not. l . et 11. BE.

ANON.

1. de

cat you Gais, playós , nagar ró xéxá¢3a.. Conf. Tzetz. ad &ad pro ó & # 2 eſt. Anox. Conf. Alberti ad Hefych . T. I. p
Lycophr. 94. et iliad. n. 489. Lycophron etiam van Duası 790. not. 21. DE.

habei verf . 267. led v. 152. yaupuisis. ubi vid . Tzetz. ANON . P. 202. v . 15. EjDogice κρυσoφoρεύντες] Ηaec fortaris

P. 201 , v. 16. naungoi porówrtes] Sunt verba Homeri Il. ita ſunt conſtituenda : Ejpogiwe v rohumergin . Oi dè Taigüras

N. 265. defchylus Perl. 617. habet du témou révos . Verbi vás megideigea xquoo DugaUvTES. SCHLEUSNER.
dvocím ww rurlus ſunt Homeri Il . r . 405. ubi vid . Ρ . 203. ν. 20. Καλλίμαχος BádwyrQ1] v. Callimachi

Schol. Verbum rávurai legitur etiam apud Apollon. Rhod. 1. Fragmenta p . 503. ibique Erneſti. ANON.
881. et yavuoso. IV . 997. Anon . Scholia in Platonein a Ruhn- P. 203. v. 22. raiwr) v. lliad . A. 405. ibique Schol. inox.

kenio edita p. 58. rávxuosa. φαιδρύνεσθαι , χαίρειν, διαχεί P. 203. v . 24. raro's Bour] Vid . Alberti ad Helych. T.

o 92. ST. De
адиа dicitur yevos apud Lycophr. 217. et 274. I. p . 792. not . g. et 10. Be. Pro kniveros švercos ' reponendum

' ad quem utrumque locum vid . Tzetz. ANON . puto anyos assuns, qui Ariſtoteli quoque commemoratur. Eft

P. 201. V. 20. raruundus] Vid . Barnef. ad Iliad . T. 232 . autem aróvstos a vemos ex eoruin genere ventorum , quos altanos

Tzetz. ad Lycophr. 34. Apollon. Rhod. ni. 115. ibique Schol. vocant, qui quidem (ut ſcribit Plinius Hift . nat. II . 15.) cum e

Verba Euripidis, "Orov páros, extant Bacch. 261. et paulu- mari redeunt, tropaei vocantur,fi pergunt , apogaet. Vid .Po

lum mutata ibid . 381. ſq . Conf. Cyclop. 414. ANON. litus ad Eufrath. T. I. p . 556. a. SCHLEUSNER. De ſequentibus,

P. 201. v. 27. Fagyagos] Vid . Alberti ad Hefych. T. I. Ιταλιωται λέγουσιν , vid . ibid . not. 13 . Nam Hefychins

p. 802. not. 22. Be . Conf. Tzetz . ad Lycophr. 24. et Valcke- polohy ait a nonnullis dici pro wrogóv. Be.
naer. ad Iliad . lib . XXII . p . 122. exir. ANON . P. 203. v. 31. Lewasivas, nagus 'Hyodó : w ) II. 6. p. 106, 9t.

P. 201. v . 34. čaroids oşu anyes] Haec fere omnia et VIII . 111. p . 672 , 99. ANON . Vid. Ruhnken . ad Timaei Le

deſcripta funt e Schol. ad liad. 0. 18. led corrupta . Nam ante xic . Pla'on. p . 68. a . Mox πεινώντες γης e codicibus legi iubet

verba ano uştaPopis deeft , et pro vaspazemos . xai ya's ao Bafiius ad Gregor. de Dialectis p . 519. edit. Schaefer , pe.
σώμα τούτο legendum eft γαργαρεώνος, της λεγομένης σταφυ- P. 203. v. 33. ré / Enos] Cum yevrós hoc comparat Albertiad

27s και γαρ ή σταφυλή etc. ANON. Helych. T. I. p . 817. not. 9. et cum yet's Is. Voffius ibid .

P. 201. v. 38. l'agyagsw] Vid. Alberti ad Heſych . T. I. p. p . 823. not. 10. be . Sequentia, naga 'Exataiq xa? xatirao MA

802. not. 21. BE. mwis te Bentleius ad ' Callimachi Fragmm . p . 475. evlit. Er

P. 201. V. 44.Tágxov) Heſych. habet ragvós v. ibi interpp . neſti, et p. 531. ita refingit: papa' 'Exitaip xal Kainoázy : 'H
T. I. p. 802. not 30. ANON. ο ότι έχει λόγος . και ήχι γίγεια μηκωνός τε .

Conf.

P. 201 , ν . 45. Γάστριου] Kgysl ]. Vid . interpp. Hefych. Creutzer ad Hiſtoricorum Graecor. fragmenta p . 74.

T. I. p . 804. not. 19. et 20. BB.

P. 201. v. 46. Pavoor] Conf. interpp. Helychii T. I. p . 804. P. 203. v . 42. reyavspévos ] Vid . interpp . Heh ch . T. I. p .

p :
805.

Pro Donexa' legendum eft Sov . not. 20. 22. 24. et p . 806. not. 24. be.

DowVixind, (vid. ad Hellanicum p . 102. Sic Dionyf: Halicarn. P. 203. v . 52. 'Elérn Did's {xyeyavia) Sunt verba Homeri

Archaeol. I. 6. xara' pous Dorvenous nohémous. ubi Cod. Ven . Il. r. 199. ubi Schol. eodem modo quo Etymologus explicat.

et Vatic. DO.V.Xixous.) et locus Xenophontis extat Anab. V. 8.

quo loco vid . Lexic. Xenophont. Vol. I. p . 570. a . st. P. 203. v. 10. Sýrso eis Tó xexotnóta ) infra p. 454, 6,

P. 201... 50. Tapayas) Heſychius habei rapára, minus P. 203. v . 11. Isywvkiv] Vid. Iliad. M. 537. Aeſchyl. Pro
bene. Vid . ibi interpp. T. 1. p. 805. not. 12. BE. meth. 522. et 783. Eurip. Ion. 696. Anon . Add. Coray ad Piu

P. 201. v. 53. Tastepóxeiges] Vid. Alberti ad Heſych. T. tarch . Vol. II. p . 343, 17. BE.

1. p . 803. not. 9. 15. et 16. BB.
P. 293. v. 18. reywvéger] v . lliad. 0. 223. et 1. 6. ANOS.

P. 201 . 1. rásteny Miły rzinoda) . Videtur eſſe initium P. 20.4. v . 28. reywvorarear] Vid. interpp. Hefych. T. I.
verfus Homerici II . E. 318. vel Odyſ . 0. 437. Ita vero , legen . p. 807. not 9. be. Conf. infra p . 533, 45.

dum erit aşirodos. Vid. interpp. Póllucis Il. 175. p. 210. not. P. 204. v .32. sapa sav éamu) Conf. Euftach.p. 160,37 . ANON .
38. ANOX, Male igitur Is. Volius ad Heſych. T. I. p. 801. P. 204. v. 35. narayendoróTATOS] Alberti 'ad Helych T.

pot . 25. ab Etymologo ait voorgny vocari agiroda. BE. I. p . 812. not . 17. emendat xarayérastos . Pro Boweitüs , quod
P. 201. v . 2. Zamagóregor ] Hefych . habet habzóregor . paulo poft ſequitur, Baftius ad Gregor. de Dialectis p. 792.

Conf. ibi Alberti T. 1. p . 803. not. 17. BE edit. Schaefer. e Codice Pariſ. 2630. affert BoowtiamWS. BR.
P. 201 . v. 5. Tworziuagyos) Vid. Clemens Alexandr. p . Ρ. 204. ν. 38. πατροίος apoios ] Conf . Koen. ad Gregor .

171 , 32. ANON . Mox pro ζώον μάργoν λίγων Codex Paril , 263ο. de Dialectis p . 177. edit. Scharfer.. BE.

habet ζώου μάγου λεγομένου . P. 204. v . 39. ye lottor ] Vid. liad. B. 215. Anon . De les

P. 201. v. ) , . ,10. και ελθόν,θνήσκειτρείς ημέρας .έρχεται γας φuentibus , τα δια του οιoς – προπερισπάται, vid . Koen. 1. 1. Ρ .
Cos] Cod . Pariſ . 2630. xal xeitai vexpor opsis nnégas , xul uso

, . . . p .

τα τας τρείς ημέρας έρχεται νέφος etc. Paulo poſt (p . 202. v . P. 204. v. 42. rénovos etc.) Vid . Stoeber. ad Thom . Mag .

16.) idem codex pro { toßaheñ exhibet xaral Sewgiay #roßa- p . 185. a. et Hudſon. ad Moerid. p . 109. a, BE.
deiv .

P. 204. V. 44. ' Ojingos, Asus'
P. 202. V. 21. des répous] Idem codex dar ws dra véPous,

idmete] Locus eſt Odyſ .
O. 307. ANON .

mox articulum ans ante vocabulum poucows inſerit, et dragetov
Ρ. 204. V. 55. Γεγυρωμένους * Examedévous]Heſychius ma.

pro ini ageriž ponit . Be .

Ρ. 202. V. 25. Γαυλος dixorral] Vid. Apollonii Rhod. le : Γεγυρονωμένον • κεκαυμένον. ν. ibi interpp. Τ. Ι . p . 8ο .
not. 5. BE .

III . 758. Conf. interpp. Heſychii T. I. p . 80+. not . 31. ubi

Alberti oftendit, Etymologum verba fequentia, diyetay - iSTO
P. 204. y. 56. réyugar] Rectius dici videtur visvuga et yóga

ιστο

yugov

gwr,ad verbum reperille e Cyrilli Lexico MS. be.
viil. infra p . 207 , 34. et p. 216, 41. Conf. interpp . He

P. 202 .
V. 29. Ηρόδοτος εν τη τρίτη των ιστοριών] Locί βchii T. 1. p. 820. nor. δο . ΒΕ.

funt cap . 136. p. 267, 18. et cap. 138. p . 268, 75. Sed Codex P. 204. v. 18. réseris] De Plutarchea huius nominis etymo

Gudianus habet: 'How doavo's de lo que 1etc. ANON, logia, fatis illa arguta, vid . Wyttenbach ad Plutarch . de lera

P. 202, v . 30. Aißugvos] Apud Apollon. Rhod. IV. 564. numinis vind. p. 118. st.

eiusmodi naves dicuntur Außugvides . ANON . P. 204. v . 20. Toxd929 mnéga) Ita etiam Scholia inedita

P , 202. v. 36. raw royaugow] Ita etiam Schol. ad Niad. ad Apollon . Rhod. II. 3. Anon .

A , 405, et ſaepius. ANON . Conf. Hefych . ib.que Alberti r . I. P. 204. v. 23. yavu ] Ef Nominativus Gingularis pro yevrá .

P : 790. not. 20. BE. Vid . Alberti ad Helych . T. I. p . 816. not. 15. be . Locus

P. 202. v. 43. očvrómsvor] Legi hic debere negoturóuevov, Callimachi, T zijn die verrio oux oida, eſt inter eius Fragmenta p .

jes ipſa clamat, et probatione nulla indiget. . SCHLBOSNER.
528. ANON .

P. 202. v. 48. Taža Biyerntorn] Similia tradit Plato P. 204. v. 29. Tovgaa] Vid. Eurip. Ion. 653. ibique

in Cratylo T. I. Opp . p . 410. C. Anon . Barnes. Anon. Pro verbis xj bi irauto reviñon, lege di viav

P. 202. v . 50. yewhópos] Conf. Alberti ad Heſych. T. I. TOJ TE FvEwros Mumuno scht EUSNER. Immo di via uroù 18190:

p . 824. not. 26. be . su roi ? FvEwtos person, ut eft in Scholiis in Platonem p.

P. 202. v . 3. Parkoxos semasas, rns orcóuevos etc.] 77. edit. Ruhnken . st.

Sunt fere omnia exſcripta e Schol. ad Iliad .' N. 43. et 125. ubi P. 204. V, 33. Oinase - avdgwn] Eſ verſus Homeri 1. z .

V.

ANON .

BE

26. BE .

BE.

.
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146. Sic driftoph. Avv . 686. Quow avdges - Qualw yevra 309- P. 207. v. 51. Téçuvos] Minus bene apud Heſychium yegara

όμοιοι. Sequens locus, vevej 'Axiansus, eſt Iliad . s. 385. vos ſcribitur, quod etiam Alberti iudicat T. 1. p . 819. noi, ia.

υλί υπέρτερ pro υπέρτατοςlegitur. Verba Ούνεκ' - νεώτατος Mox pro 'Eggévios in Codice Paril. 2630. legitur 'Egévvios. BB.
cxtant liad . 2. 212. Της γαρ τοι Tzwés meg , 11. A. 265. Eodem modo in Cod. Gud.' Et lic legendum eſt.

Ageisson TÍTUNTQ ., Iliad. 0. 191. Tý sin prveai, liad. P. 207. v . 1. ösyarov tohoxôv] Vid. Alberti ad Helych . T.

A. 250. ANON. Conf. Alberti ad Helých. T. I. p . 814. not. 15. 1. p . 819. not. 14. Be.

16. 17. et 20. Ρ . 207. ν . 5. και εσκευασμένος υποκριτης Trayudós] Syl

P. 205. v. 48. cxMapBuvias] Apud Procopium bell. Goth. burgio videbatur ita expleri lacuna polfe : aparusos owna nie
3, 14. Γunt, σκλαβηναί. ΑNON . Conf. Meurſii Gloſſarium Graeco. nagé, et participium toxeuaquéves e praecedenti membroreperitura

barbarum . Vol . IV . Opp: p. 768. qui tamen Procopii non memi- effe. Ruhnkenius in Auctario Emendationum ad v. régavos at
nit. st . tulit locum e. Lexico rhetorico MS . qui nunc editus extat in

P. 205. v . 54. yeyecades} Vid. Apollon. Rhod. I. 474. Ca- Bekkeri Anecdot. Graec. Vol . 1. p . 232 , ubi efi : ou ó { IXEU

Jaub. lectt. Theocrit. c. 2. p. 24. etBarnef. ad Ody . 11. 176. Domivos Rox3171*ws ngayadei. Þeinde Ruhnkenius de male re

Pro roves pas d'Aropúdes fcribendum eft: qvis de veícovo petito {axevacuévos Sylburgio allentitur, ſed limpliciſſimam emen
* Pegades. Conſtant enim , faepiſſime vs. in libris Graecis fu- dationem reliquorum effe dicit : εξ ου και υποκριτής τραγωδεί. 8τ.

ille in yaş mutalum . Verba inferius allata , μετά P. 207. v. 11. Ilaidas négortas] Eft verſus Homeri u .

gyantijn . Yevusiv, extant Iliad . A. 416. ubi tamen præuatio le © . 518. Verba Aaivu daita risovor leguntur Il. I. 70. Ultima,

gitur. lllud yévuoi habet etiam Euripides Phoeniſl. 32. ubi Eideto de cáros sugu végorros, fortaſlis lumta ſunt ex Odyff. x.
vid. Valckenaer . Anox.

184. ubi baec ſunt :Tétégn ( 'gwv) síxos sugu , régov. Anon .
P. 205. v. 7. révro] Vid . quos laudavit Alberti ad Hefych. P. 207. v. 14. yaveg anártwv] Sunt verba Homeri II. H.

T. I. p . 818. not. 20. BE. Verba révto Diuro929 ſunt Homeri 253. Verba yersiz jedy Axiadeus extant ll. s . 785. Verba

Il . 0. 43. ubi vid. Schol, et Barneſ. Conf. Callimach.b . in Cer. Oinez Qaiwo yereń, Il . Z. 146. Verba Tự do mdm dúo mês yeu

44. ANOX . Aelius Herodianus in Schematismis Homericis : yéve veai, 11.A , 250. anon.
το • ελώ ελόμην Ιωνικώς έλου ελετο , και συγκοπή έλτο, ώς ήλα- P. 207. V. 20. regávɛca, õpos Mozásw ] Vid. Thucyd . 1

το αλτο και έπει οι Δωριείς , ότε επιφέρεται το και το τ ή το 107. p. 69, 55. ibique Duker. Anon.

9 , μεταβάλλουσι εις το και το λ . ήθoν τoι βούται
P. 207. v . 22. gnidwn] Pro vitiofa hac voce quid fit repon

verba Theocriti Idyll . I. 80. etiam Gregorius de Dialectis p .
( quae nendum , Sylburgius ambigit. Refcribendum vero eli Esguidwy.

197. edit. Schaefer. attulii) có érzo vro éyévero Awgirws sitas

Pausanias enim I. 40. p. 96. eandem banc de Megareo bilto

κατ' επέχθεσιν του γ ίνα μη συνεμπέση το έντο αντί του επλή- ρείς είναι μεν σφίσιν επιχωρίας, μιάδε αυτών θυγατρι συγγενέ
riam narrano , ita dicit : τας δε Σιφνίδας νύμφας λέγουσι Μεγαν

φωσαν (1liad . Α. 469.), γέντο. ν.

P. 205.v. 13. Tevjta ) Heſychius babet Tevjtas. Vid . ibi
σθαι Δία, Μέγαρόν τε παίδα όντα Διός και ταύτης δη της νύμ» .

Alberti T. I. p. 817. not. 3. et Pierſon. ad Moerid . p . 107.
25 % . Toa.

Ρ. 207. V. 26. 'Απολλώνιος , "Έσκε δε τι βριαρρών έκταμονή

P. 205. v. 17. vóuww] Legę róueq ex Euſtathio ad lliad. B.
Locus eſt 1. 1117. fq. ubi Schol. otißaşov legit. Conf. Epigrama

p. 239. ubi Ogargiay et agitzuv ait idem elle. SCHLEUSNER.
ma MS, apud van Goens in Dillert. Homer. ad Porphyriuna

P. 295. v. 19. oi Taurov vévous γενήτας) Ηaec defcripta
p . XXXIII. ANON. Vid. interpp . Helychii T. I , p . 819. not. 8 .

ſunt e Schol, Platon. ad Criton . c. 13. apud Fiſcherum in no
et Ruhnken. Epiſt. crit. II. p : 198.BE.

ta ad eum locum p . 204. a . et in Scholiis Platon, a Ruhnke
P. 207. v . 54. ragyúza] Vid . ad p. 204, 56 .

nio editis p. 7. In utroque loco dicuntur yervýrar. Conf. ibid.
P. 207. v. 40. résdios) Vid. Hefych. eiusque interpp. T. L.

p . 253. ST. Verba ομογαλάκτους ( fort . ομογάλακτας) Φράτορας
820. not. 31 , BE.

P :

videntur inciſi nota a nomine ouryeves feparanda effe,aut legen giws] Delendum puro dequátiva ut mendolum , cum dypain Perfa.
Ρ . 207. ν . 42. Γέρμα, Περσικά μέν έστιν όπλα, δερμάτινα κυ

dum xal ouyyeveis. Vid . Harpocrat. in v. yevíra ., Pollux VIII.

111. et Suid. in v. yevintas. SCHLEUSNER.

Viderum viminei quidem noti fint, non item coriacei.

ftrum in fine obſervationis, et infra p . 561, 18 . Accedit quod

Ρ. 205. ν. 24. Γενoίστης, παρα Πλατωνι εν φιλήβω ] Locus

eft T. IL. Opp. p . 30. E. Anox . Vid. interpp. Heſychii T. l.

neque Codd . Gud. et Barthol. neque Harpocratio banc vocem
Falſae lection

P. 817. not. 8. BE.
Multis de nominibus yeuotorns et revvõrai agnoscant, qui, iisdem caeteroquin verbis utuntur:

dilleritur in Scholiis in Platonem p . 41. edit. Ruhnken.. st.
nis originem ſubindicare videtur Codex Gud. exhibens: Téggov .

Ρ. 205. ν . 34. "Ομηρος, Γήραϊ δήπο .. πεπονθότες 'Eo
Περσικόν μέν έστιν όπλον κυρίως το γεγον, φuod poftremum li

9101] Locus eſt Il . r. 150. ſq. ubi tamen editur rýpač di 706

brarius, diſtinctionem poft viggor initiale negligens, ne bis ea

Moto nenavévo, etc. Quodli 7e70fóres vera lectio eſt, proban dem vox uno commate repeteretur, in depuáravov, quod in fe

da videtur Sylburgii ad h. l . coniectura , dÝTote hunga nenov

quenti vocabulo occurrit , vel potius deguarsa plurium enim

numero Etymologus utitur - mutandum elle cenſuit. Duplicis

góres. ANON .

P. 206. v: 56. RO8E10v.os] Vid. Valckenaer. ad Eurip. enim, telle Relando Differti. miſcell. P. II, p. 186. fcribitur:

huius fcripturae veſtigia ſervavit Etymologicon MS. Traiect. Ibị

Phoeniſl. p . 64, b . be.
P. 206. v . 10. régorta müb x ) Illuſtrat hanc dicendi formam Γέρραον περδικόν αμέν έστιν όπλαου, quae ita legenda funt : γέρ

Valckenaerius l . 1. p . 38. Anon. et be.

P. 206. v. 12. regouonos ovos) Vid . , Iliad . A. 259. ibique Laud raro obvia elt. Sic e. g.Codex Guelpherb. tragoedias ali

φον περσικον μέν έστιν όπλον, Ηaec fcribendi methodus in ΜSS.

Schol. Conf . Scholia inedita apud Valckenaer. ad Iliad. lib .

XXII. p . 128. ANON .

quot Aeſchyli continens, in Sept. adv. Theb. 2005. habet Oi

P. 206. v. 13. éxwv, évoue os ] Obiter hic notare liceat ver

ba Grammatici Heidelbergenis : το εκουσίως ουχ εύρηται περί

διπόδoς αγένος, ubi vetutior Codex exhibebat Οιδιπόδος γένος ,

(immo παρά) τοϊς όήτορσιν. CR .

P. 206. v. 19. regagos, ó ÉVTIMOS] Vid . Iliad. r. 170. ibi
et in Perf. 625. ngésßusa, ubi ille agéeßus. Hinc quoque na:

que Schol. Anon. tum videtur Ηefychii κελευστιόων, ita κελευσιόων,

P. 206. v. 23. [ ɛşaltsgos] Vid . Iliad. I , 60.

P. 206. v. 31. rò ragaitegos etc.) Vid. lupra p . 28, 17. et

(Vid, infra p. 274, 18. rivocíduador) et Syncelli 'Accomoda puidi

dou, de quo vid, infra ad korro's p . 47'4, 42 . Conf. Car. Se

quae ibi annotata ſunt,

P. 206.v. 56. repaigai) Apud Heſychium dicuntur repagai. Kelando excitatos, declypeis Perſarum vimineis agentes, conſule
gaar epift. crit. ad Valckenaerium p . 6. Praeter ſcriptores a

Vid. ibi interpp, T. I. p. 819. not, 11. be ,P. 206. v. 41. Tegacoros, arqwsństov E1,3oíus] Vid . Calli- quos nominat Weling. ad Herodoc. IX , 61. p. °720, 24,Cont.

Salinas. Exerc, de Homonymis Hyles iatr. p . 100. b . D.

mach. b . in Del . 199. et Schol. Eurip. Orelt. 995. ANON .

P. 206. v. 47. Tegqotos oi] Malim ſegalotos dè, ut paulo
Vid . interpp. Heſychii T. L p . 822. not.21. be.

Vid . quos laudavit Walje ad Thucyd. III . 3. p .

P. 207. v. 43. watakaotixis) Vid . Harpocrat. in v. régia,

et H. Steph . Theſ. Ind. p. 676. H. KUL. Scholia in Platonem

170, 56. ANON . p. 94. edit . Ruhnken. τα σκεπάσματα πάντα οι 'Αττικοι γέργα

P. 207. v. 49. Segúvios etc.)Quae h. I. tradidit Etymolo- theyor. ST.

gus, fore ad verbum exſcripſit e Schol. ad Iliad . B. 336. Anon . P. 207. v.
44. Néyerou ofrw cic. ] Conf. Snid , et He

Conf, Alberti ad Heſych . T. I, p. 82i , not. 4. BE. Sych . cum interpretibus, et Euſtath . p . 1921. init . KUL.

cz a

a '

exaratum :

ANON .

KUL

ante erat .

0
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P. 207:.

KUL .

not . 11. BE.

SCHLEUSNER .

BE

ST.

Ρ. 207. ν. 47. λέγεται δε χέργα , και τα δερμάτινα αιδοία] P. 209. v . 3. Eerown] Legendum . eſt Zerocévns, auctore

Talia etiam noßor vocantur, telte Schol. Ariſtoph. Lyfiſti. Jog.
Falckenaerio Diatrib . in Eurip. Fragom . p . 195. A. Anon, et

Conf. Jungermann. ad Polluc. VII . 96. p . 756, 9. Axox . BE. Add. Fiſcher Animadverſ. ad iVelleri Gramınat. Graec .

P. 207. v. 48. dégsa ) Edendum eſt régga. Ità omnes Glof. Spec. III . P. I. p . 15. 15. st.
fatores et Lexicographí: Conſentit Taylor. ad Demofth. T. III. P. 209. v. 5. Iñsus) Vid . Eurip. Bacch . 178. et Schol .

p . 621. KUL .
Pindar. Olymp . I. 5. ANON.

P. 207. v. 49. Orgwrúga] aſerculi qui tegulis tectorum P. 209. v . 9. Inguoreus] Unde apud Hefiodum Theog. 287 .

ſubſternebantur. Vid . Heinfierhüs. ad Polluc. X. 172. p. 1561. eſt acculativus ingvorna . Anon .

a . Helychius : reggédia . OT wingida. KUL.

P. 210. v. 19. Auxiaj Vid. interpp. Helychii T. I.'p.

P. 207. v . 50. Anmonfirms] Locus eft 1375, 19. ' KUL. 829. not 3. ubi Palmerius emendat » Kinixia.

F. 207. v . 51. { l staigou ] 'Editt. Mediol. Ald . et Ven . ba- P. 21ο. ν . 22. Oυς καλέoυσι ουρανίοιο: ούτως 'Οσφεύς

bent dno, recte a Sydburgió in & mutatum ; quod et apud v ti oydów to isgoù lóyou ] Vid. Orphei Fragmm. p . 403 .

Suidam fiani debere Kufierus monuit .
ANON. Conf. Valckenaer. Diatr. de Ariſtóbulo p. 26. BE .

V. 52. Εύπολις και Δημοσθένης] Ρoft Εύπολις P. 210. v. 27. Tiywvls ] Vid . Thucyd. 1. 61. p. 41 , 5s .

puncto diltinguendumeſt, quod priores editores neglexerunt. ubi Piywvoy legitur, ibique Wal. Anon. Conf. interpp. Helych .

Verba Kai Annostivns etc. propriecommati praecedenti iun- T. 1. p . 830. not. 18. de nomine r.yur. BE. Verba poftreina,

gi debuiflènt . Coaluerunt variae gloffae fine iuſto ordine. Sedes ή από του βίοντος ποταμού Γίγαντος , fuo loco excidide fiimiter

verborum Demoſthenis, tá réggã éveniungaoana eſt p . 284, 24. mihi perſuadeo. Mallem enim illa hoc modo lectioni praece

denti (v. 19.) adiungere : rad ripartes oi oixcŪVTES, and rou géa

P. 208. v . 55. Tavois ] Vid . interpp. Hefych. 1. 1. p. 823. οντος ποταμού Γίγαντος. la certe fenſus non erit inconcin .

nus, et eiusdem orationis contextus atque continuatio . Pro cor

P. 208. v . 8. ripuga, si xare Toy Tónoy etc.] Conf. Schol. τυριο Πελλήνης reponendum eft Παλλήνης. Conf . Euſtath. ad

ad liad . E. 88. ANON .

Iliad . B. p . 291. Naznýrn Thraciae memoratur etiam a Pholio

P. 208. v. 12. "Oungos 'Thrados A.) verf. 371. ANON ,
in Lexico.

P. 208. v. 13. vecúowse dê xélev.for) Etiam baec, lunt Ho- P. 210. v. 30. lipnuuos) Hemſterhus. ad Polluc. VII. 107.
meri Il . 0. 357. ubi Scholinſtes itidem interpretatur daßary p . 764. not. 23. probat ſcripturam yiyyuunos. Anox . Conf. in

εποίησε. 6Τ . Vid . Alberli ad Heb ch . T. I. p . 821. not. 23. Bb. ierpp. Helychii 1. I. p. 830. not. 10. et 11. BE.

P. 208. v. 21 Towavetev] Vid. interpp: Hefych. T. I. p . P. 210. v . 48. Teirieto Bounń] Sunt Homeri 1l. A. 5. Pro

825. not. 2. ubi Kuſterus pro I'wÇavor legi jubet Pew Qevrov . BE . ſequene w becoy Ariſtarchus minor fol. 28. v. habet cum cov. be.

P. 208. v. 32. rsica) Vid. Ernefii ad Xenoph . memorr. P. 210. v. 51. nad ta' doc' tou uw etc.] Vid . Schol. Eurip .

1. 4. 6. Lycophronis locus eſt verſ. 292. Axon . Conf . Alberti Androm . 860. ANON .

ad Helych. T. I. p. 808. not . 21.
P. 210. v.53.mä ?w] Sic Meterichev habet Apollon . Rhod .

P. 208. v . 36. 'Púžas Eigonidas] Locus eſt Oreſt. 1570. I. 139. ANON .

Conf. Phoenill. 1165. ibique Schol. et l'alckenaer. p. 401. it. P. 210. v . 53. rd drei coù c'hwi Legendum eſt që dod róż

Alberti l . I. p . 808. not. 28. Anon . et Be .

P. 208. v . 41. ' AgostePorns γείσα είπε] Ετiam Ηefychius

Fw, auctore Fiſchero Animadverff. ad Welleri Grammat. Graec .

και τας ωας του ενδύματος, Γείσας λέγουσιν.

Spec. lll. P. 1. p . 15. st.

P. 208. v. 43. [somógos] Vid. interpp . Helychii T. I. p.

P. 210. V. 4.'mod níuten] Fiſcherus 1. 1. p . 14. probare

798. not . 22. et p . 824. not . 25. BB.

videtur coniecturam Sylburgii : xal fx ois kéuarn.

P. 208. v . 46. feromógov gorgov] Sunt verba Apollonii

P. 211. v . 17. Ažete ngréunio Binv] Sunt verba Homeri

Rhodii 1. 687. Articulum qó ante úgórgov ponit Gloffarium Bar- 1. r . 105. AON.

tho ). Sic bic quoque legendum eſt. Sequentia , si vñ etc. cor

P. 211. v . 36. radyos) Vid. Iliad . B. 471. et pluribus locis.

Conf. Alberti ad Helych. T I. p . 852. not. 26. Be.

rupta ſunt, et ad ſequens rä haud dubie pertinet. KUL .

P. 208. v. 53. Oudo's Xrésetai) Suat verba Homeri Od .

P. 211. v. 38. raat Vid. H. Steph . Theſ. Ind p. 682. G.

2. 17. ANON.

ANON . Conf. Alberti l. I. p . 834. not . 22. Be.

P. 211 .

B. 208. v. 54. Smyevýs] Vid . Apollon . Rhod. I. 943. ibique

40. Γλαίνους ] Ab H - 5 chio dicuntur Γλαινοί.

Schol. AnOX .

Conf. Lobeck. ad Sophocl. Aiac. p . 358. be.

P. 208.
παρα Καλλιμάχων, Γηλοχίες - λέβητος ]napa , ]

P. 211.v. 42. rácucce et raauerifozv] Vid. interpp. He.

Locus eſt H. in Del . 286. ubi Schol. Tyhetées, quod Spanhe Sych . T. I. p. 833. noi. 7. Be.

mius recepit, et apud Eiymologum quoque et yritexa's pro 770

P. 211. v. 44. Yaanwdrs ] Probat Kufierus ad Heſych . T I.

20xńs, etTextes reponi iubet . Anon. Probat [nexées etiam

p . 832. not . 28. BB . Pro racóuevov, quod ftatim fequitur, Toupi

Valckenaer. Diatr. in Eurip. p. 171. A. Conf. Alberti ad He
us Emendatt. in Suid . et Helych. Vol . IV . p. 195. legi iubet en

Sch. T. 1. p. 826. not. 15. BE .
και ' μενον. ST .

P. 209. v. 8. yivetar dia sou dior si nagaywysj etc.) Conf. exfcripfit Etymologus. Etiam Heſiodus in Fragmm . v. 45. me

P. 211. v. 47. 'Irádos N.] verſ. 5. 6. cuius loci Scholion

Ρ ν. του διον η

fupra p . 133, 12 .
minit ruantumáywy. Conf. Ioh. Stobaei Serin. V. p. 69. ANON .

P. 209. v. 13. sixasw ynayor) Moeris. p . 182. xxasa, 'Arr:

nas · sixesa , ' Elamutws . Vid. ibi Pierſon. Be .

Add. interpp .Helych. T. I. P : 794. not. 13. BE.

P. 211. v. 5. Saapas ] Vid. interpp . Hefych. T. I. p. 833.
.P. 209. v. 17. Týnedov] Vid . inteipp . Hefych . T. I. p . 826. pot. 13. BE. Callimachi verba , Kal yługidas μολιβδης, fun !

101. 24. BE. inter Fragmenta p . 503. ANON.
P. 209. v . 22. Tútsov) Conf. Alberti ad Heſych . T. I. P. 211. ν. 19. διαγλαύουσι δ' αταρποί) Sunt verba Apollon .

p826. not . 12. BE . Verba Ariftophanis , mute YnTriq végusoleg otur Rann . 635. Equitt. 674. alıbique. Vid. etiam Lucian. Rhod. 1. 1281. ubi tamen diaylavoroude legitur. Anon.

P. 212. v . 21. yaixos) Vid . Alberti ad Heſych. T. I. p .

T. II. p. 324 , 71. ANON . 833, not , 14. BE .

P. 209. v. 28. viros, xal výtencv] Vid. Pierſon. ad Moe P. 212 v 28. raa:xónoor] Euſtathius p: 1951 , 61. a yay

rid. p. 111. a . BE .
xwris deducens, ſcribir Siauxurion . Conf. infra 495, 5. Anon.

P. 209. v . 34. 'H *Ev yapýca. Ilgiamos ] Sunt verba Homeri
$

P. 212. v . 31. raaurã705] Vid . Schol. ad lliad. A. 206.

P. A. 255.

Ρ . 209. ν. 36. Γυρωκομώ · τε ρω μέγα etc. ] Ηefiodus ta P. 211. v . 40. yaaQu Tersaky) Sunt verba Heſiodi Egy.

men Theog. 604. habet ymposómodo. Conf. interpp. Heſychii 533. Ason. De forma yangu vid. interpp. Heſychii T. 1. p.

T. I. p. 827 not. 7. et p: 828. not. 13. anon, et BE. 835 not . 1. BE .

P. 209. v. 50. [ ngas ) vid . Iliad. P. 197. ubi Schol, ayt?
P. 212 , v. 42. Fura's

Toü yapacas . Conf. ibid . Barneſ, anon.

' Oungos] Locus eſt Odyſ. A. 438 .

ubi vid. Schol. ANON.

P. 2o9. ¥ . 53. ro unagéu @ uroy yugurar Vid . Moeris po

115. ibique / ierfon . Be .

P. 212. v. 14. riapupór augußis] Ita etiam Schol. Luciant

P. 209 v. 54. Enpártwy dvdpwr) Vid. fupra p . 12, 37. Ver- T I. p. 8. ANON . Conf. interpp. Afchii T. 1. p . 835. not.

Conf.
3. et * . B.

ba , ya, é recoi possüsin, funt Hefiodi Egy: 188. ANON .

Alberii ad Hefych . T. I. p . 827. not. 5. BE .
P. 212. 5. 51. verhaupévn] Codex Bollianus ad Oppian.

ANON .

-

V.

v. 1 .

ANON.

ANOX .
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SCALEUSNER .

BE.

ANON .

tis . ΒΕ.

212 . a . ST.

Halicut. 1 , 559. legit vergarapéyx. Idem inferius (v. 53.) exhibet Toxomeſov, dixi in libro de Dialecto Macedon. et Alexandrina. P:
ή παγα το γλάφω, γλύφω γλάφος , ως '9ρύπτω etc. PEYRON. 155. 156. ST.

P. 212, ν. 56. Γλάφυ πετρήεν, Ησίοδος) Locus eft Εργ . P. 214. ν . 39. Γλώσσασπις] Vid . All erti ad Ηefych . Τ . Ι.

533. ANON.
p . 841. not. 2. et 3. ΒΕ.

P. 212. ν . 57. Γλήνη ] Vid . Alberti ad Ηefych. Τ . Ι. p. 856. * P. 214, V , 41. Γλωττοστροφεϊν] Vid. Αriftoph. Nubb . 790:
not. 12. ΒΕ.

P. 214. ν . 44. Γλωττoπoιos ] Vid . Alberti ad Ηebch. Τ . Ι,

P. 212. V. 4. ο λέων παρ' “Ομήρω γλαυκιόων] Locus eft II. p. 810. not . 27. ΒΕ .

T. 172. ubi vid . Schol. Anox . Ρ: 214. ν. 45. Γλωττοκομείον] Helladius Chreftomath. Ρ;
P. 212. ν. 5. Γλώνεα τ αξιοθεατώτατα ] Vid. interpp. He- 11. το γλωσσοκομείον κυρίως μέν έστι το αγγείον και τας αυλητι.

6 chii, inprimis Alberti Τ. Ι. p. 855. not. 11. qui malit αξιο- κας υποδέχεται γλώσσας • ( conf. fupra ν . 36.) οι δε νύν κατα
Φέατα . ΒΕ. Pro κόσμια recte reftitues κοροκόσμια, quod Ηefy- χρώμενοι, και επί των έτερα δεχομένων τιθέασις των λέξεων και του

chius et Suidas interpretantur . τα” των παρθένων κοσμήματα . το μέν ανεκτόν. οι δε προσδιαστρέψουσι και τον τόνον και τον

Conf. Scholia inedita ad Αpollon. - Rhod. IV. χρόνον · δέον γαρ προπερισπαν την παραλήγουσαν μακράν , ούτοι

429 et Ruhnken, Epift. crit . II. p . 41. ANON. Aelius Herodia- και συστέλλουσι και προπαροξύνουσιν. Etiam apud Ηefychium le

nus in Schematismis Homericis: Γλήνεά, τας πεπλανημένας μορ- gitur γλωττοκύμιον. ΑNON. De fequenti nomine, φοινικιστών, εt

Φάς • γλήνη δε, ο οφθαλμός και η πρόσοψις. w. Ubi πεπλασμένα verbo Porvexísesy, vid . Toup. Enendat. in Suid. Vol . II . p .

pro πεπλανημένας legendum videtur. ST. 168.

P. 212. ν. 8. Γλεύκος] Vid . Alberti ad Ηefych . Τ. Ι . p. P. 214. V. 5ο. Γλωχίν η γωνία ] Sic Schol. ad iliad . Ω . 27 %.
855. not . 7. ΒΕ. γλωχίνα • την γωνίαν. λέγει δε το τέλος του ιμάντος. Verba

P. 212. V. 11. κατ' ουδενός άξιον ] Alberti ad Ηefych. Τ. Ι . διστώ τριγλώχινι, quae liad. Ε. 393. leguntur Scholiafies itidem

p. 836. not. 14. malit και ουδενός άξιον . explicat tgeis ' , gryuva . Ab Apollon. Rhod ., IV , 310. inlu

P. 212. ν. 14. Γλαυσον Çaúoxer] Vid. Alberti l . l . p. la dicitur τριγλώχιν . Nicander Theriac . 36. utitur vocabulo

834. not. 23. et 25 BR.
πολυγλώχιν. ANON. Conf. Alberti ad Ηefych. Τ. Ι . p . 840. not.

P. 212. ν. 19. Γλισσάς] Vid. Alberti 1. 1. Ρ. 837. not. 1. ΒΕ. 29. ΒΕ .

Ρ 212. ν. 23. γλίoν το ισχυρόν γλία , η κόλλα • γλιωσαι, P. 214. V. 56. Φυσίγναθος nuda] Sunt verba Homeri Ba

το παίζειν ) Tres funt glofae, feorfirm fcribendae: Γλίον : το ισχυ- trachom. 36. ANON.

ρόν. Γλία : η κόλλα. Γλιώσαι τι παίζειν. Vid . Alberti l . l . P. 214. 9. 1. Γναθμος] Vid . Alberti ad Ηefych. Τ. Ι. Ρ.

p. 836. not . 16. et 17. Conf. p . 857. ποι. 2. BΣ.
841. not . 4. ΒΕ. Verba χαμαι ληϊβοτείρης funt Homeri Od .

P. 212. ν . 35. Γλίνα , ο φύπος] Vid. interpp. Hefychii Τ . Ι. Σ. 28. 29. De nominibus derivatis, quae terminantur in 9μός,
p . 836. not. 18. Ibidem not 5. affert Alberti fententiarn H. vid . Valckenaer. Epiſt . ad M. Roeverum p. 43. fq . qui tamen

Stephani, terminationen in fequenti Γλιχύτης fufpectam haben- nomen yvagmo's non commeinoravit.

P. 2.1. ν . 10. ανεγνάφθη δε η αιχμή ] Sunt verba Homeri

P. 213. ν . 3ο . ο λίαν επιπολυ εχόμενος, πλεονασμά του γ ) 1. Γ. 348. Verba επέγναψε γάρ άπαναavras legiintur Iliad . B. 14 .
Vid . Fi /cher . ad Ρlat. Criton . 15.

Ρ .
Apud Ari- et alibi . Verba Οι δ' ώστ' γαμψώνυχες, 11. 11. 428. Multi

ftoph. Ρac. 192. legitur nominanvi forma γλίσχρων, vim vocativi exempla verbi grantes et compoſitorum collegit Vir doctus in
habens . Vid . ibi Schol . ANON. Miſcell . Oblervått. Vol. IX . p . 118. fq. Anon .

P. 213. V. 55. 'Αριστοφάνης έν Γεωργούς - γλίχη - Locus] P. 214. Τ. 26. γνήσιος, ο εκ νομίμων γαμων etc.] Εtymolo
eſt inter ariſiophanis Fragmenta p . 1230. a . Conf. ' H. Steph. gụs haec debet Scholiaftae ad Iliad. 'A: 499. qui nonnulla ple

Ιnd . Thef . in v. γλέχομαι. «ΑΝΟΝ. nius tradidit, v . c. de nomine σκότιος laudavit verba liad. Ζ.

P. 213. V. 39. Γλουτος etc.) Conf . Schol . ad iliad . Ε. 66. 24. σκότιον δε ε γείνατο μήτηρ. Ει de nomine παρθένιος, Ιocum
Iliad. Il . 180. ANON.

P. 213. V. 45. γλοιάζειν ] Vid. Allerti ad Ηefych. Τ. Ι . p. P. 214. ν. 29. Γνόφος, η συννεφία etc.] Vid. Alberti ad

837. not. 12. ΒΕ . Ηefych. Τ . Ι . p. 842. not. 27. ΒΕ .
P. 213. V. 54. πρεσβύτερος και νεώτερος] Philemo ΜS. lha- P. 214. ν. 35. Γνοίης κ ' οιου φωτός] Sunt ver Homeri

bet πρεσβύτατος και νεώτατος. ΒΕ. 11. Γ. 53.

P. 213. ν . 3. παρα ' Αριστοβάνει, γλύσσονα σύκα ] Verba P. 214. ν. 37. Γνυξ οιμώξας] Εt Iocus Homeri 11. Ε.

γλύσσονα σύκα non extant in Αriftophanis quae fuperfunt fabu- 68. et 309. ad quos verlus vid . Schol. anon,

lis. Loco Ariſtophanis Codex Gud . allegat . Xenophanem in v. P. 215. ν. 43 , Γνώμη Conf . Hefych. ibique Alberti T. 1 .

κάρων, de quo infra p . 446 , 38. agetur. De Xenophane et p . 844. not. 19. ΒΒ . De etymo conf. Plalo ' in Cratylo T. I.

Icriptis eius conſule Fabricii Biblioth . Gr. T. I. p ; 757. ſg. opp . p . 411. D. ANON.
(Vol. II . p. 613. lqq . edit . Harles.) kul. Etiam Codex Paris . P. 213. Υ. 16. Γνωματεύω] Vid . Ruhnken. ad Τimaei Le
2630. ex Herodiano negi nati in v: xággwv exhibet paga' Zevo- xic. Plat . p . 72. lq . BE .

Φάνει . ΒΕ. P. 215. V. 47. παρά το γνώμη και το ματεύω ] Simplicius

P. 213. ν. 6. Γλύκων] Vid. interpp . Hefychii T. 1. p . 839. videtur Barnefius ad Eurip . Heraclid. 408. verbum ywMateuw

not. 7. ΒΕ. a nomine generis neutrius ywna derivare, quod ibi legitur.

P. 213. τ. 7. Γλυφις] Vid. Alberti ad Ηefych . Τ . Ι. p .

839. not. 12. ΒΕ . P. 215. ν. 49. Γνώμων , ο οθούς etc.] Conf. Alberti ad Ηe

P. 213. ν. 11. Ελκε - βόεια] Efi verfus Homeri II . Δ. fγch . Τ . 1. p . 845. not. 14. ΒΕ.
122. ubi vid . Schol. Conf. Apollon. Rhod. III. 282. ANON. P. 215. V. 5ι . λειπογνώμων] Vid. Lucian. Τ. ΙΙ . p . 331 ,

P. 213. V. 13. Λαϊνέαις agrigea] Eft verſus Apollon . 36. ANON .

Rhod. 111. 218. ubi λαίνεος χαλκέαισιν vel χαλκέησιν legitur.
P. 215 V. 9. γνωτόν δε νήπιός έστιν ] Sunt verba Ho

Vid . ibi Schol. ANON . meri 11. Η . 401. Conf. 11. Ο. 35ο. ΑNON .

P. 213. ν. 15. 8 και γλύφανον ωνόμασε Θεόκριτος] Locus P. 215. ν. 11. Γνωσιμαχήσαι] Vid . interpp . Hefychii Τ. Ι.
eft Idvll . 1. 28. Mox wroyauqis videtur lanum elle. Certe eo p . 814. not . 25. ΒΕ.

ulus effe dicitur Plato Comicus apud Pollucem II. 83. Anon. P. 215. ν . 25. Γνώ δε κα) Ατρείδης ] Sunt verba Homeri

P. 213. ν. 18. Γλίφιον ] H. Stephanum in Ind. Thefauri 11. Α. 411. ANON.

praeferre raufacov, quod habet Heſychius, animadvertit jam Al P. 215. ν . 26. ένα γνώωσι και ούτοι] Rurfus funt Homeri II .

berti T. 1. p. 830. not. 10. ΒΕ. Α. 302. ANON,

P. 215. ν. 23. δια το ευχερώς κλάσθαι " και γας κλωμένη P. 215. ν. 40. Γογγίζω ] Vid . Allerii ad Ηefych. Τ . 1 .

etc.) Vid . Abreſch. Lectt. Ariſtaenet. p . 312. BE . p. 815. not. 3. ΒΕ. Verbum vsussex , auctore Schot. Ariſtoph.

P. 213. ν. 31. σημαίνει τρία] Conf. Schol. ad liad . Α. 249. Ρlut . 598. proprie eft το τους μικρούς ' χοίρους φωνήν προίεσθαι .

ANON .

ΑΝΟΝ .

ANON .

AXON .
ANON.

P. 215. ν. 52. Του Xalós] Sunt verba Homeri Il . E. P. 215. ν . 45. Γόγγρος, sidos in quos ] Vid. Athenae. lib .

292. ANON . VII. p . 288. C. et p . 203. 294. ANON.
Conf.

quoς
laudant in

Ρ. 1 3 ν. 34. Ου γας - εμέμιχτο] Ηaec leguntur Iliad. Δ. terpp . Heichii Τ . Ι . p. 845, not. 2. ΒΕ.

43η, 438. ANON . P. 215. y. , 46. čygger] Vid . Callimachi fragmm . CC. p .

P. 214. ν. 36. γλωσσόκομον] De hoc, ut. de nomine γλωτ . 5ι5. ANON.
!

.

.
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80 %.

a . AXON . et BR .

•

11. BE .

ANON .

ANON .

1. P.

γύραfcribitur .

P. 216. v. 49. Toyyualow) Vid. Schol. Ariftoph . Pac. 28. verba fage . Am 10.9ivet nempe pro Cteſiph. p : 297, 22

]

Aquogféven,

ubi

Thesmoph. 61. Lyſiſtr. 974. Anon.

ysaumatontiwr legitur de Aelchine, quem eundem idem De.

P. 216. v. 1 . roisocrai] Vid. interpp . Hefych . T. I. p. inoſthenes pro Coron. p. 269, 19. vocat nevie goue nec iyozis , orso

808. nov . 29. et p . $47 . not. 6. BE.

Igor ysaumatta. Vid . Hudſon et Pierſon. ad Moerid . p. 114.

P. 216. v . 53. rój P101, múaoi] Vid. Alberti ad Heſych. T.

1 .
p .

848. not. 25. et 27. BB .

P. 218. v. 21. ajtón site] Illud ad Aeſchinem , hoc ad

P. 216. v. 56. róubonge ouvágngsv] Videtur intelligendus eſle Demoſthenem pertinere, patet e nota praecedente. Verla raga

locus Homeri Odyff. E. 248. róm Corsi d'águ zuv yɛ xal aguo- Anuoptével non extant in Aétror garagrxais apud Bekkerum

viyor ägngey. Vel Apollonii Rhodii II. 1113. Jóors ouragusóra Anecdott. Graec. Vol. I. p. 228, 19. quas Etymologus exſcri

γόμφοις . ΑNON.

plit. st.p. 216. v. 7. nope Mly a'zoyovor] Sic, Heſychius: róvos P. 218. v. 27. Spaus, 'ATTixws] De accuſativo Attico inter .

mal ó unóyoros, tras' 'Ourísw ubi vid . Alberti T. I. p. 850. not. pretatur Pierfon. ad Moerid. p . 110. b . Sed Heſychius T. I.

Verba 'ooga

yósos, leguntur Iliad. N. 449. yóvos p. 856. not. 23. i vgais, ut p . 857. not. 3. be .
Conf. fupra

airwv, Odyll. M. 130. Ovšet - egéovca, Odyir. T. 166.
, . απολήξει { } ' p . 217, 23. et infra p . 542, 14 in y. Navs.

P. 218. v. 37. died Toủ XQTNYOSW cou} Vid. Ariſtoph. Pac .

P. 216. v. 23. Oi uży diov] Sunt verba Homeri Il. 2 . 106. ibique Schol. Anon ,

500. ubi vid . Barneſ. ANON.

P. 218. ν . 48. " Ομηρος, Ευνας δ' εν ψαμάθοισι διαγράψα

P. 216. v. 30. rozyo26Pns ) Conf . Valckenaer. ad Eurip. 92.] Videtur intelligi Odyff. A. 438. ubi tamen daydátasa le.

Phoenn . 120.' ANOX . Vid. Heſych. in Cozyonóças, ibique in , gitur. Deloco Callimachi, rędum 2ta d' o'x roosev anóxgupa,

terpp: T. 1. p . 851, not. 13. be.

vid . Fragmm . p : 528. ibique interpp. et Valckenaer. ad Am

P.216. v . 32.rogyos] Vid. Valkenaer. 1. 1. ad v. 149. Anon . mon. p . 38. qui legit doux dihiasan. Verba 'Ourgerov

P. 216. v. 33. izsīs yaş isto pouvrau xai xaf' 'Holodov] Igumana funt e Çallimachi Epigr. VI. 3. ubi vid . Bentlei. anos .

Theog. 276. Conf. Schol. Aeſchyl. Promethi. 792. Anon . Conf. Fabric. ad Sert . Empir. p . 225. [ q.

P. 216. v. 36. 'Incados ©.) verſ. 319. Genitivum Cosyous P. 218. 4. 2. • Anucotéin's roaumarsior) ut p . 788, 18.

habet etiam Hefiodus A67 . 224. De Gorgonibus vid . T : etz. ſqq. edit. Reisk . Conf. p . 605, 10. edit . Wolf anon .

ad Lycophr. 17 ;

P. 719. v . 12. Nixardpos eis te dvofágmaxa] id eft, Ale

P. 226. v. 41. Bogudus] Ex Euſtathio p . 1688. fere extr. xipharmac . 91. ubi vid. Schol. p. 47. Conf. Ariftoph. Plut.

reſcribendum eſſe BosBoquions, bene obſervavit Alberti ad He- 1207. ibique Bergler. Anon .

Lych. T. I, p . 853. not. 6. be .

P. 219. v. 13. rgáčov, nałacóv ] Vid. interpp. Heſych . T.

P. 216. v . 43. eis rò régguga ] fupra p. 207, 34. ubi res
858. not . 14. BE .

P. 219. v. 14. Tgaixos] Vid. ad p . 217. 15 .
P. 216. v . 44. royqu úsxnvos. ] Vid. Caſaub. ad Athenae. P. 219. v. 23. [ gameis, ó árosu's ] Vid. Theocrit. Idyll . L.

p. 69. 17. Vol. II. Animadverfionum Schweighaeuferi. st . 39. ibique Schol. Anon . Conf. Alberti ad Helych . T. 1. p.

P. 216. v . 45. oi dd , roisov] lſtud roooy in yoisov mutan- 858. not. 20. BE .

dum eſſe, iudicat, praeter Sylburgium , etiam Alberti ad He. P. 219. v. 25. rayogo ] Vid. Duport. ad Theophraftz

fych . T. I. p . 847. not. 6. BE.

Charactt . p . 285. ANON .
P. 216. v . 46. rosysła] Heſychius habet rógyera. Sed Ety P. 219. ν. 28. Γρίπος το αγρεύειν] Defcripta haec fiunt

mologi ſcripturam ſequendam arbitratur Kufierus ad Hefych. T. e Schol. Theocrit . Idyll. I. 39. ANON. Codex Pariſ. 2630. rgi

I. p . 851.not. 10. BB.

πος , το δίκτυον ' οιον άγριπον . αγρεϊν δε το λαμβάνειν. ούτω Θέ

P. 216. v. 47. ragyon, dsivóv] Sic apud Aeſchylum Sept. ων εν τη υπομνήσει Θεοκρίτου. ΒΕ.

adv . Theb . 513. eft yogyóv õuna. ANON .

P. 919. v . 29. ysáfos xadeiras) ut apud Oppiar.. Halicut

P. 216. v . 48. rogyusíwy) Memoratur Iliad. O. 302, ANON . III . 80. ANON.
P. 217. V. 56. και μιν λιτανεύσω] Sunt verba Homeri P. 219. v. 33. 'Hewdravós] Codex Pariſ. 2630, addit : dyan

Il. A. 427. et Scholiaſtre. Apud Apolloin Rhod . II. 1274. eſt 'Oggoysapią. BB.

Imperfectum youro UTO. ANON .

P. 219. ν. 35. Γρίφος , ζήτημα , αίνιγμα δύσκολον etc.] Vid.

P. 217. v . 4. Souve d'A.wñ's ] Sunt verba Homeri Il. I. 530. Athenao. X. P: 448. B.et in ſequentibus, collatis Scholiis in

Quae ſequuntur, {v Tý vas, debentur Scholiaſtac ad eum Platonem p. 167. edit. Ruhnken .
locum. ANON Conf. Alberti ad Hefych. T. I. p. 850. pot. P. 219. v. 39. Ei nbluev] Legerim ki Mazy. &ríkusy. ANON .

17. et p . 853. not. 18. BE .

P. 219. v . 45. Φίλοιφος Gidsauroubiaorair] Vid. Theo

P. 217. V. 15. Καλλίμαχος , Γραικοί και γής adaris] Vid.
crit. Idyll. IV . 62. ibique Schol. ANON ,

Callimachi Fragmm . p. 503. Pro rus lege pains. Anox. De P. 219. v. 48. rgistus) Vid . interpp. Heſych. T. I. p . 858.

nomine I parxoldixi in libro de Dialecto Macedon . et Alexandrin not. 17. BE.

na p. 8. not. 3. st .

P.219. v. 48. vsivos] Vid . interpp. Heſychii ibid. not, 18. BE.

P. 217. v, 20. rgaia] Vid. Hefiodi Theogon. 270, 271 . P. 219. v. 48. reicwr ) . Vid . interpp . Heſych . T. I. p. 85 %.

not . 2. et 3. ubi Alberti ſequentia, spouéws ovos, recte

ANON .

P. 217. v. 24, nagato yeu Desa etc.] Conf. Euſtath. p. dat dronews ovoua, et per Ariſtophanem intelligit non Comicum

1220, 45. et infra p . 218, 26. ANON .

ſed Grammaticum, BB .
P. 217. v . 31. rzanis] Vid . Alberti ad Hefych. T. I. p. P. 219. v . 50. suverizona ) Sylburgio melius huc quadrare

856. not. 18. et 22. et 24. BE .

videbantur palliva, συνελισσόμενα vel συναλιζόμενα . Sed eric.

P. 217. v. 33. naga có vşów) Vid . interpp. Heh chii T. I. Caſaubonus apud Albert, ad Hefych. T. I p. 858, not, 21.

p. 854.' not, 26. et 32. Be. De Callimachi loco vid, interpp. extr . praeiert our hossóueva. BE .
ad eius Fragmm . p . 514 .. Toupius Emendatt. in Suidam Vol. P: 219. v . 51. Igóra] Vid . Tzetz. ad Lycophr. 20. qui

11 .
P.

255. ita eum conftituendum putat : xad Bior aisywv šygae non τετριμμένη, fed τετρυπημένη ad explicandum adhibuit.

andómenos. ANON.

ANON . Lege cum Codice Taurinenli CLXV . ki roinn xad Ter8:

P. 217. v. 37. ygásos o pewgo's mal dvoustaros] Vid. Alber. Tinuévn aérea. PEYRON.

ad Helych. T. I. p . 856. not. 27. BE.

P. 219. v . 55. Γρουνοί μεν δαίοντο dvéron ] Vid. Fragmm.

P. 217. v. 38. vşásos, si tv marxaiw duowtia ] Vid. Ab- Homeri 199. Conf. Tzetz. ad Lycophr. 86. ANON .

refch, et Alberti ibid . not. 26. BE.

P. 219. v . 56. rzuror] Vid. Alberti ad Hefych. T. I. p .

P. 217. v. 40. Tgásos ] Ef Lafinum craljus. AnoN . In 861 , nol . 9. BE .
Codice Taurinenli CLXV. legitur : rgásos, si duowdía twy zgá- P. 219. v. 1. véguvos rgurós] Sic youver apud Lycophr.

294. ANON .

www.

P. 217. V. 41. rpádoor — ypaidrov] Vid . fupra p. 133, 23, P. 219. v. 2. yourös] Vid . Alberti ad Hebich. T. I. p . 862.

P. 217. ν . 43. Γραϊδίων κολοσυρτον, παρα 'Αριστοφάνει] Ρlut . not . 19 ) . Sequens nomen gußov in Etymologico MS. Leidenli

536. ANON.

guxos ſcribitur. Vid . Koen. ad Gregor. de Dialectis p. 53i.

P. 218. v. 6. yeaúis ygavede sapa Karripáxw ] Vid. Calli- edit. Schaefer. BE.

machi Fragmm . p. 550. ANON .

P. 219. v. 7. fpuravíštv ) Vid. Alberti ad Heſych. T. I. P.

P. 218. 2. 21. Igapuat xi'@wv, avpi pou reapparsus] Poſt 861. not. 7. Br. Mox pro βαλλομένην legendum puto παλλο

haec verba, vel faltem ante praepofitionem avti, ponenda funt mévmu. Vid . infra p . 222, 19. in v. Tuxaverv: anon,

emen

PEYRON ,
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17. BE .

P. 219. v. 9. quysétrehai] Linendum eft fphalma , et our P. 221. v . 51. fugirrw ] Vid. Alberti ad Heſych. T. I. po

náuticofar ſcribendum . PEYRON.
852. not. 28. BE.

P. 219., v . 10. fundÇiw } Formam inanQiwy praefert Ouden. P. 22 ). v. 29. Sõdes, adunades] Vid. Alberti ad Heſych .

dorp. ad Thom . Mag. p . 642 a . BE .
T. I. p . 871. not. 11. Be. Athenaeus lib . XV. p . 700. E. Dr.

P. 219. v . 15. rúrkov] Vid . Alberti ad Hefych. T.I.p. 813.
λύλλιος δε τας λαμπάδας , δάδας καλεϊ.

not . 8. BR. Verba Owennos rúalor ſunt Homeri liad. E. 99 .
P. 221. v. 33. Aã etc.] ' Vid . Aeſchyl. Prometh. 570. ibi

et 189. ad quos locos vid . Schol. it . 0. 550. et T, 361. ubi vid .
que Schol. Anon . Conf. Koen. ad Gregor. de Dialectis p. , 257.

Barneſ. Anon .
not. 68. edit. Schaefer. sif .

P. 221. v. 34. Qariga ete.] Vid . interpp. Heſychii T. I. p .

P. 220. ' v . 21. Tns] Vid. Alberti ad Helch . T. I. p . 872. not . 23. et p . 877. noi. 4. BB. Conf. Schol, Apollon,

864. not. 18. 19. 23. DE. Vid. Sophocl. Antig . 575. et Apol Rhod. III . 846. Anon .
lon . Rhod. l . 1215. ANOX. P. 221. v. 37. Aavig) Vid . ſupra ad p. 200, 9.

P. 220. ν . 22. " Ομηρος εν συνθέσει, πεντήκοντόγυον ] Locus P. 221. v. 42. xauuatnyóv) Probatur hoc interpretibus Heby

eft II. I. 575. ubi vid . Schol. AXON. chii T. 1. p . 873. not. 7. Be.

P. 220. v. 25. ' Holodos 7spirou dê yuny. Egy. 435. Conf. P. 221. v. 51. Aalsj Vid . Alberti ad Hafych. T. p . 877.

verſ. 427. et 429. ANON .. Vid. Graevii Lecit . Heſiod, p . 48. not. 7. BL .

P. 220. v . 26. u ron] Dicitur etiam yuia, ut apud Lyco- Ibid . dais) Conf. Schaefer. ad Gregor. de Dialectis p . 589.

phr. 158. ubi vid. Tzetz. De utroque, ut de masculino ó yums, Locus Arifiophanis eft Nubb . 1496. ubi tamen legitur :

vid . Barneſ. ad Eurip. Heraclid . 839. ANON .,
Add. Alberti ad Σον έργον, ώ δας ιέναι πολλήν φλόγα. ST.

Hefych . T. I. p . 863. not . 12. BE.
P. 222. ν . 54. Γυρος έν ώμοισιν Οδυσσείας Τ .] verf. 246 .

P. 220. V. 29. Cuiu ] Vid . Alberti ibid. p . 864. not. 27. ubi vid. Schol. et Barnef. AxOX. Codex Taurinenſis CLXV,

rupwy . 1996 ¢ eçoór, xexa u péywy. Hinc ſuspicor in Hefychio ad

P. 220. v. 34. Tuia d'Inxey ing$ ex] Eſt verfus Home- voc. Γυρών pro κατακεκλιμένον fcribendum κατακεκαμμένο »

ri II . E. 122. N. 61. et alibi . ANON .
P. 220. V. 35. γίνεται δε παρά το γω το χωρώ] Εadem P. 222. v. 57. "Agaros yugwoor] Locus eſt Phaenom . 9.

tradit Tzetzes ad Lycophr. 227. ANON.
P. 220 41. Turcow) Vid . Iliad . H. 402. ibique Barneſ. P. 222. ν. 3. γωρυτός, ή των βελών θήκη , χωρυτός τις ου

oa .etc.) Conf. interpp . Helychii T. 1. p . 871. not. 1. Be.

P. 220. v. 45. aroyuruoys] ut lliad. Z. 265. et in Platonis P. 222. v . 19. olenja] Legendum eſt osiko fa ...: Vido ſupra

Cratylo T. 1. Opp. 415. A. Conf. Cafaub. ad Athenne. p . 711 , p . 219, 7 .

37. ANON.
P. 222. v . 21. Tudios) Vid. Schot. Ariſtoph. Acharnn . 1096.

P. 220. ν. 56. κατά δε την τριακοστήν δευτέραν Ολυμπιά- 1136. et Ρac. 526. ANON .

da etc.] Vid . Hudſon . ad Thucyd . 1. 6. p . 7 , 20. st. Ρ: 2.2.2. ν. 26. Γύλιον, χοίρον ] Hetchius : Γρυλλίων και χοϊ

P. 220. v. 4. Turvotardia] Vid. Larroquani Adverlaria fa- sos. Vid. ibi Alberti T. 1. p. 860. not. 26. Idem vero Helor

cra p . 306. Anon . Vid . Hefych. cum interpp. T. I. p . 866. not. chius : Γύλλιος, ο Ηρακλής. και αγγείον οδοιπορικών etc. Vid .

interpp. T. I. p . 865. not. 4. et 6. BE.

P. 220. v. 5. Ilúkarav] Lege Ougías, auctore Ruhnkenio ad P. 222. v. 2. xata cuyxonniv] Fiſcherus Animadverſ. ad

Timaei Lexic. Platon . p . 73. b . be. Welleri Grammat. Graec. Spec. II. p. 293. praefert % . anoxo

P. 220. 4.8. Túvis) Apud Ariſtoph. Thesmoph . 143. dici- azýv.

tur yuvis. ANON. Fiſcherus tamen in Animadverll. ad Welleri P. 222. v. 3. lv dat huyey] Sunt verba Homeri II. N. 286.

Grammat. Graec. Spec. I. p. 397. attulit a Platarcho exemplum quae Scholiaftes interpretatur verbis rý Xalety paxn.
Sic

genitivi rúvidos. St. Apollon. Rhod. IV . 402. Mişantes dai xsīgas.

P. 220. v. 1o . rúaza ]Vid . Arifioph. Thesmoph. 116. ibi- P. 222. v . 14. dałogovos llave otsins συνετήν ) Ηaec fere

que Biſet. ANON . Conf. Alberdi ad Helych. T. I. p . 863. noso ad verbum ſumta ſunt eSchol. ad Odyff. A. 48. Conf. Fragmm ,

i. et 2. p. 865. not. 9. BB.
Homer. 93. et Cod. Gud. Anon . Add. interpp . Hefychii T. I.

P. 220. v. 12. ſúakos, xüßos etc.) Heſychius habet rude p . 877. not. 8. et p . 878. not. 31. Be.

aos, fed eodem modo interpretatur. vid. Alberti T. I. p . 865.
P. 222. 18. rg 7] Philemo MS. habet ra ē. BE .

not. 8. BE. P. 222. V. 19. ως το αμαρτω
- daipwr] Philemo : Thon

P : 220.'v. 13. Tváros, cidos notugrow ] Operarum vitium και ψιλά, ως το μισό μισογύνης ή τω ο, ως το αμαρτω αμαρτο

eft fueros , pro Tvánas. quod Syllurgius recte ediderat. Et επής, και το δαω δαίσω δαίφρων.

enim , apud Megarepſes quidem , accuſativus pluralis nominis Tvá- P. 223. v. 51. Aúmeror] Vid . Alberti ad Helych. T. I. p.

an, live ruara. Sed Macedones in nominativo fingulari dixere 879. not. 2 . Be. Conf. Schol. Arifioph. Avv. 1069. De loco

Pvaras . Vid . de Dialecto Macedon . et Alexandrina p . 28. not. Callimachi, Esīvos dáxetov, vid. interpp : ad Pragmenta p.

5. st. Heſychius habet fuärás. Vid. ibi Alberti T. 1. p . 865. 504. ' ANON.

noi . 6. et p . 863. not. 2. BB.
P. 225. v . 34. Iliedagos — yaxnyogíay] Locus eft Pyth. II.

P. 220. v. 18. yovú yuyn'] Sic Plato in Cratylo T. I. 96. ſq. ubi legitur ' Euè dè xgewy, prúvery datos adirov, xaxayo:

Οpp. p. 414. Α. γυνή δε, γονή μου φαίνεται βούλεσθαι είναι. ρίαν. Verba Nicandri , Σήμα - ενίψω , extant Theriac. 282. et
336. ANON .

P. 220. v. 22. ytis xal 'Iyw ÚSTES?v éxanan] Choeroboscus P. 223. ν . 21. λέγονται δε Δάκτυλοι , και οι Κορύβαντες

in Canon . oírus {xhudim Úctegoy aj.'Iv6 . BE. etc. ) Vid . Schol. Apollon. Rhod. I. 1129. Axon . Conf. quae
P. 221. v. 25. ' 12s átorov čori nai] Choeroboscus 1. l. duo dixi ad Pherecydis Fragmm . p . 156 – 158. ST.

ultima omituit . Codex Pariſ. 2630, omittit w's et xal. Particii- P. 223. ν. 29. λέγονται δε δακτύλιοι και οι τετρημένοι λί

lam xad, tanqnam delendam , uncinis inclufit Fiſcherus Animad- 901] Male Heſychius' netgerjévos. Vid. ibi Alberti T. I. p.

verſt. ad Welleri Grammat. Gr. Spec. ll . p . 178. st . Conf. 879. not. 11. et 12. BE.

Koen. ad Gregor. de Dialectis p . 160. not. 68 , (p . 345. edit. P. 225. v. 33. Aaro's aminextoy ] Sic eſt apud Apol

Schaefer.) ANON. et be. lon . Rhod. III , 291. ANON. Conf. Alberti ad 'Hefych. T. 1. p.

F. 221. v . 36. Suvarmavés] Vid. Alberti ad Heſych. T. I. 881. not . g . et Coray ad Plutarch . T. IV. 210, 30. Be.

p . 867. not. 2. BE.
P. 224. ν. 46. παν γαρ πρώτος πρόσωπον και τα εξής] Inte

p . 221. v. 43. smuaive dixhos) Etymologus haec de , ger canon extat in Codice Gudiano inb.

bet Scholiafiae ad Iliad. r. 39. ANON,
P. 224, v . 53. '14.ddos A.] verts 616 ANON. Conf. Alberii

P. 221. v. 47. Baxxißaxx ) Immo legi debet Baxxóuxxos. ad Helych. 1. 1. p. 882. ngr. 16. et 17. Br.

P. 224. V. 7. Tsjy mely
ÉRÉEC61 ] Homeri verba funt il .

Ρ. 121. ν. 19. Γύρινοι, οι μικροί βάτραχοι] Sic Plato in E. 893. ANON .

Theaeleto T. I. Opp. p. 161, D. érúrxaver av sis óvrsty ou P. 221. v . 11. Aduryo υποτάσσει] Suntverba Scholiaftae

dès Benziwe Bargóxov yugirou. Theon ad Arati Prognoſt. 213.
Tugiro od niyo:taloi ad andastar Múrça xou, tourloin ri yeri ad Iliad. E. 716, qui eft locus ab Etymologo allatus, que

νήματα των βατράχων αδιάπλατα- γάρ τιτούτα και αποδα, δρών, nil quod illeυποτάσσεται habet pro υποτάσσει.ΑNON:

ως επί της αρκτον. 6Τ.
P. 224. v. 19. Aamacxos) Vid . Philo T. L Opp. p. 480. ibi

ST.

.

V.

BE.

AXON .

ANON .

AXON
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ANON .

que notara, et Bergler. ad Ariſtoph. Nubb. 1239. ANON . Conf. P. 226. v. 41. napa! EoPox.ei dx Aravai ]. verſ. 54. ubi vid .
interpp . Heſych. T. I. p. 882. not. 29. BE. Schol. Conf. Tzetz. ad Lyrophr. 155 .

P. 224. ν . 29. Δάμασος rad Dumastogédms] Vid . Odyſ. P. 226. v. 43. Darütris) Vid. Aeſchyl. Sept. adv. Theb .

X. 293. et Toup : Emendati. in Suidam Vol. Il. p. 254. et ſu- 952. ibique Schol. Anon.

pra
ad p. 161, 53. $1 . P. 226 v. 49. Aailov, daru] Ita etiam Schol. ad Iliad . B.

P. 224. v. 36. Axva ] Vid. quos Is. Volius laudavit ad
520. ANON . Conf. interpp. Helychii T. I. p . 895. not . 3. Be.

Heſych. T. I. p . 885. not. 2. Be. Verba διά τε κεάσαι funt P. 226. v. 1. savils ] Vid. interpp . Hefych. l. 7. not. 2. fe.

Homeri Odyſ .' 0. 321. e quo loco , ne dosar reſcribendum vide- P. 227. v. 4. A südos usuring nufur] Sunt inter Aefchy .

tur, quod Bentleius etiam Callimacho reſtituit. Fragmm . 289. li Fragmenta, P : 650. ANON. Ajunos uruun legi debet ex

ubi eadem verba leguntur. ANON . Euſtaihio ad 'lliad . B. p . 274. Sic verſus conftat. Vidi ibi Sal
P. 224. v.41. Aavaras! A Suida dicitur Aaváxy. Callima- vinus T. II .

P. Ad fequentia, καί τινες Δαυλιάδα κα

chi verſus, Touvexa daváxus, habentur in eius Fragmentis p . hovou Politus p. 363. b . haec annotavit : Vir quidanı doctus,

482. ubi vid . interpp. menda ex iis eiicientes. Anon . Conf. Ca- urbem Daulidem intelligit, quam putat etiam vocatam Aavacado.

Saub. epiſt. IV . ad Theod. Canterum , et Not. ad Strab. lib . „ Sed ego legendum ſuspicor Davaoídas, eoque nomine intelligi
VIII. p. 383. Al . ,,duas illas forores, quas mutatas in aves Poetae finxerunt, dixe

P. 225. v. 48. signeau dè davonas etc.) Vid. Reland. Dil „ runtque Dauliadas : ita ut velit Etymologus, dictam eſſe urbem
ſertt. milcell . P. II . p . 170. Anon . Conf. Alberti ad Heſych . „ Daulidem ex eo, quod cais dúo 'aden Øuis {xsi gurmunistu o

T. I. p. 886. not. 26. BB. „ Ingiùs, ab urbe vero Daulide vocatas illas elle Awuradas. “ ST,
P. 225. v. 51. Adverov, raga ró dávos etc.) Vid. interpp: P. 227. 8. 7. Sauriav andóva ] Vid. Alberti ad . Hefych .

Heſychii T. 1. p. 886. ſq. not. 12. et 14. et 20. it. Lobeck. ad T. I. p. 8y4. not. 19. BE.

Sophocli Aiac. p . 352. BE. De nomine δάνος , το δωρον ignifi- P. 227. v .,18.dauw , rò xalw ] Vid. interpp. Heſychii T. 1 .

cante, conlentit Tzetzes ad Lycophr. 269. Anon. Codex Tauri- p. 887. not. 9. p . 894. not. 14. et 15. Be.
nenfis CLXV. fol. 17. Aéros · dwgon, Múrgov. PEYRON. Conf. P. 227. v. 20. fucov] Heſychius addit dá grus. Vid. ibi in

ſupra p. 98 , 30. terpp . T. I. p. 895. not . 7. BE.

P. 225. v. 2. Acos] Vid. Heinſ. ad Heſych. T. 1. p. 887. P. 227. v . 21. AaQorvós) Vid . Alberti ad Hefych. T. I. p .

nol . 5. BE. Verba daos Meta' xogoly XOVCao ſunt Homeri Il. 895. not. 10. Bg.

R. 647. et Odyſf. A. 300 , Anon. P. 227. v. 24. • ayar Póvos] Vid . Tzetz. ad Lycophr.

P. 225. v. 10. Aúnedov] Vid . interpp. Heſychii T. I. p. 181. et Schol. ad Iliad . B. 508. ii . Aeſchyl. Prometh. 1921 ,

488. not. 12.. et p . 890. not. 27. BB.
P. 225. v . 14. Ainides, réantes] Ita etiam Helych. ubi vid. P. 227.ν . 36. Θεόκριτος, και ως καμπυρίευσα ) Kalcke .

interpp. T. I. p . 888. not. 17 .. Conf. Oudendorp. ad Thom . nacrius Epiſt. ad M. Roeverum p . 56. emendat ” xanrugós cius ,

Mag : p. 834. a. et Coray ad Plutarch. T. IV . p . 241 , 18. Be. i . e. vara sugós ousa. ANON . et Be.

P. 225. v . 16. Mý Me 'Axarwr) Eft verſus Homeri ll. P. 227. v. 38. Sapríras) Alberti ad Heſych. T. I. p. 895 .
X. 339. Simplex dába babet Lycophron v..259. ubi vid. Tzetz. not . 9. malit sapvirus BB.

P. 227. v. 42. rò martávw] Vid . Apollon. Rhod. III . 529.

P. 225. v , 25. Dasdúntw ) Vid . Ariſtoph. Nubh. 710. ibique ubi Schol. dús, ável toe ?didate. Anon .

Bergler. ANON . P. 227. v. 44. daiw tò su w xoüman} Vid. Barneſ, ad Eurip .

P. 225..V. 29. dia de dafsy] Sunt verba Homeri II . E. Iphig. Aul . 123. ANON.

858. ANON . P. 227. V. 45. daiw có xaiw ) Vid. Iliad . E. 4. ibique Schol .

P.225 . v. 33. dīgus á noheminós) Vid . Reland, Dilerii.

miſcellan . P. Il p . 172. Conf. Herodou. VI. 98. p. 483, 22. ibi. P. 227. v. 55. arò ro Aardáhou).Vid . Tzetz, ad Lycophr.

que Wedeling. ANON . 4. ANON .

P. 225. v . 40. Sageros] Vid . interpp. Heſych. T. I. p . P. 227. v. 56. Manneris ä ego pod] Helladius Chreliomath.

889. not. 15, Be. p. 4. μάμμην ουκέτι (φασί) την του πατρός μητέρα, αλλά τι

P. 225. v. 43. Aágas) Vid, Iliad. E. g. ibique Scholia a Φήν. μάμμας δε οι παλαιοί τας αυτων μητέρας καλεϊν ειωθεσαν .

Villoiſono edita , ubi pro sivos yaç, ws legeus, legitur loixos

yaç iepeã de qua formula conf. Baft. ad Gregor. de Dialectis p. 227. v. 2. dandárcov, rò norximor] Vid . Iliad . A. 135. et

p. 810, Be . Apollon. Rhod. IN . 237. ANON .

P. 226. N. 51. Aconcos] Vid. Schol. ad Iliad. p. 273. et P. 228. ν . 1ο . δαίμων. οίονεί δαήμων τις ών) Plato in Cra

Odyff . E. 470. it.Aeſchyl.Perí: 516. Verba Daoucou riscasar tylo T. 1. Opp. p. 398. B. pora roivur, navros pärlor Alyse
ros etc , lunt spollon. Rhod. II . 1283, ubi Schol, dicit, dasxion (Hefiodus), ws {uol doxeż, rows oa inovas, oro gónimos mad danvor
ele το δασύσκιών, κατα συγκοπήν. φuod negat verum efle Ειymo- νες ήσαν, δαίμονας αυτούς ωνόμασε .

logus.. ANON. P. 228. v. 15. a'uova gúgas] Haec leguntur Iliad. E. 49

P. 226. v. 55. ágxos] Legendum eſt apuros, quod etiam Al. De ſequenti etymologia, naza re daiw ró megisw etc. monuit

berti ad. Hefych. T. 1. p. 871. not. 5. iudicat. be. etiam Schol. ad lliad. A. 222. Axon .

P. 226. y. 1. Kai ra découveo] Sunt verba Homeri Il. P. 228. v. 15. Azepórios] Vid . Schol. ad Iliad . B. 190.

A. 368. ubi vid. Schol. Anon. Conf. Alberti . ad Hefych. T. 1.

p. 891 , not . I. et 12. BE . P. 228. v. 20. Daivusto, euwxouveo] Vid . Iliad. A. 468. ibi

P. 226. V. 4. Azomus, & legiomos ]. Eadem tradit Schol. ad que Schol. ANON .

Iliad . A. 266. AXON. P. 228. v 30. Aais) Vid. Barnef. ad lliad. R. 43. ANOX . ,
P. 226. v . 7. xalên daormüra xogu Bós ] Ruhnkenius Epift. On P. 228. v . 3+ . dairos dous theposts] Sunt verba Homeri

erit . II . 106. emendat tatay dasri, xogußes . BE . 11. A. 468. et ad h. l. Scholiaſtae. Sequens verſus Homericus,

Bós . Hufchke Analectt. .crit. in Anthologium Graec, p. 195. lau . Moszas daica, extat Odyll. r . 66. Anon .

dat ex hoc loco Kógußos, fed p . 196. praefert Kógroßos, quan- P. 228. 10. δράμα 'Αριστοφάνους ωνόμασται Διιτο .

quam etiam intra p . 525, -34. Kógusos legitur. hers] Vid . Ariftophanis Frayınm . p. 1232. h: ANON .
P. 226 , v .. 8 : σημαίνει προσπελάσοι ) Similiter explicat P. 228. ν. 66. Δαίτως, όνομα κύριον ] Memoratur Iliad . Θ.

Schol. ad Odyll., O. 234. . ubi quemoratur Jean dastantes 'Egorvús. 275. AXON .

ARON .

P. 226. v..g . naga sola etc ) Vid. interpr. Helychii T. vendegroueévov, sraigeròy etc. Sed ad Odydi. A. 141. Aurpis
P. 228. v. 1. Aaropo's] Schol, ad Iliad. A. 262. darrşór

I p . 890.!nou 27. p. 891., nota 16 let..p: 892. not. 17. BB ; Et lic ' ſaepius. Ita Lycophr. 35.
P. 226. V. 12. Θεοκριτος

abger ). Vid . Idyll . t. ii. ibi. Mayrıços, o drevéniwy cà xpta.

duits's vinerw . ANON.

que Schol. Conf. Nicandri Theriac. log. ibique Schol . p. 28 .
P. 228. v, 5. darrfeów ) Vid. Apollon. Rhod. I. 433. et II .

P. 226. v . 33. Aarh etc.] Vid . Alberti ad Heſych. T. 1. 1176. ANOS

p. 892. not. 25. 'et 28.RE. P. 228. v. 5. Aaitos Bions] Vid. Viail. A. 468. alibique,

P. 226.'v . 34. Patenurga amido ?Axaroi] Sunt verba Homeri

11. I. 138. Verba ſequentia , która nossi dateŪVTO, II. ¥. 121. P. 228. V. 8. Toi mig Modást ks ] Éſ rerſus Homeri Od.

ubi vid . Scholaj, ANONS s. th. AJON

ANON

ANON .

ANOX

ANON

Pro xogue

.

2

exir . ANON .

.

ARON .

-
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AXON .

ANON .

, ANON.

τυ σ' είς ...

P. 229. ν . 27. επιξενουμέναι .] Vid. Hem/terhuf. ad Τhon. P. 231 , ν. 57. δελφυς και δελφινία ] Ηaec tria ab Ειymolo

Mag . p. 358. a. ΒΕ. gico MS . Leidenſi et pluribus Parilinis Lexicis ablunt. Vid . Koeni

P. 220. ν . 3ο. Δαίσιον] He/srch. Δείσιμον. ΒΕ. et Baft. ad Gregor. de Dialectis p . 344. edit. Schaefer. Be .

ibid. δαίσιος μήν] A Suida vocatur Δίσιος , et explicaturo Ρ 251. ν . 2. σθεν και ομοδελφυς, ο αδελφός] ΜS. Leid.

μην Ιούνιος. ST. Sylburgius iam lacunam explendam effe vidit apud Koen. 1. 1. legit όθεν και ομάδελφος και αυτάδελφος.
Ba

ερμηνεύεται. Conf. Ρlutarch. in Alexandro p. 489. et 514. et tius 1. 1. ομόδελφος probat etiam e Lexicis Parif. et quia fic eft

in Arato p . 763. ANON . fupra p. 14, 10. ΒΕ.

P. 229. ν. 32. Δαιτυμόνες ] Vid. OdyΠ. Δ . 621. ibique Bar- P. 231. ν. 4. την γείτονα τοΐς 'Ελευσινίοις φύλασσε: MS .

nes. ANON.
Parif . 263ο 38. legunt των γειτόνων τοίς Ελευσινοις φιλάσ

P. 229. ν. 34. Δέαται . από του δέω, δεδέαται] Ισ. Tolius ww . be. Auctor Diatribes de Antimacho, in Claſſical Journal VII.

ad Heſych. T. I. p. 896. not . 18. potius a daów derivandum p . 256. fcribi iubet τω γείτονος τοϊς Ελευσίνοις. Legendum et

elle ait. BE. etiam φυλάσσων, ex Athenae. IX . p. 374. E. ST.
P. 229. ν . 36. Πρόσθεν δέατο είναι ] Sunt verba Homeri P. 231. ν . 13. και Δελφώς ανήρ Codex Parit. 263o . habet :

( dyſl. 2. 242. ubi vid . Barnef. ANON. Καλλίμαχος - Δελφος ανής έμος ιερσεγγός. ΒΕ.

P. 229. ν. 42. Δίγμενοs] Legitur Iliad . Β . 794. et faepius. P. 23. ν . 14. ότι τα Διονύσου παρα των αδελφώ] Fere

eadem tradit Tzetzes ad Lycophr. 208. Anon.
P. 229. ν. 19. δειδέχαται ] Vid. Odyf. H. 72. ANON. Aelius P. 231. V. 18. Δελφίνιος etc.] Vid . Tzetz . 1. 1. et Ηomer.

Herodianus in Schematismis Homericis : Δειδέχαται] από του h . in Αpoll . 495. ANON . Vid. Ruhnkon. Epiſt. crit . I. p . 26 .

δεδεκται, Ιωνικώς δε δέχεται ώφειλεν, αλλά δι ' ευφωνίαν τροπή qui Ειymologum ex Orione fupplevit. BB .

γίνεται του και, εν τω τετίφιται του π . w. P. 131. ν . 26. δελφινοφόρους λέγουσι ναύς] Conf. Eu/tath.
P. 229. ν. 53. Διχθα δεδαίαται] Sunt verba Homeri Ody. p. 1221 , 25. ANON .

Α. 23. ANON. P. 251. V. 52. Φίλων εις το ρητορικόν] Intelligendus eft

P. 229. V. 54. Δεδμήατο] Vid . Iliad. Γ . 183. ANON . Philo Herennius, nifi pro το ρητορικόν Ιegendum eft το όημα

P. 229. V. 58. Δεδρει, εξηπτο, διεγήγερτο ] Vid. liad. Β . 93. τιπον, et Philo ifte idem cum Philoxeno, qui laudatur fupra p .

ibique Schol. ANON. 39. 15. et p . 149 , 4 ). SCHLEUSNER.

P. 229. ν. 3. 11άντη dedyg] Eft verſus Homeri II. N. 9 , 232. ν. 36. Δέμας] Vid . Schol. ad 1liad. Α . 115. Tzetc .

736. ubi vid . Schol. Anon.
ad Lycophr. 41. Schol. Aeſchyl. Prometh. 353. extr. Sophocl.

P. 229. v. 12. Deidw poń o new] Eft fortaßis locus Home. Antig. 211. Conf. l'alckenåer . Diſſertat. ſubiuncta Iliados libros

ri 11. Λ . 47ο . Δείδω μή τι πάθησιν. ANON . ΧΧΙΙ. p. 121. ANON .
Ibid . • tagaxeiuevos, dédoida etc. } Aelius Herodianus in P. 232. ν. 44. Δέμνια] Vid . iliad . Ω . 644. ibique Schol .

Schematismis Homericis : Δέδοικα » μέσος παρακείμενος δέδοιδα et Phocylid. 183. ANON.
ωφειλεν είναι , αλλά δια την ευφωνίαν δέδοικα, ως κέκλoφα • κέκλο- P. 232. V. 47. “ Ομηρος útivw ] Locus eſt lliad . K. 2 .

παγάρ ώφειλεν ' αλλά προύτιμήθησαν των μέσων οι παρακείμενοι. w.
Cliberoioscus F. 257. V. λέγομεν όπερ λέγει ο Απολλώνιος, ότι P. 232. ν. 49. δέμνιον δε, η κλίνη ] ut apud Lycophr . 171 .

μέσου παρακειμένου εστί. δέδοιδα γαρ ήν, από του δείδω ενεστω

τος και δια το τελευταίον δε εις και, και εγένετο δεδ P. 232. ν. 5ο . Δενδίλλων] Vid. Iliad . Ι. 18o. ibique Schol.

Κοτυαεύς θαυμασίως αυτό σχηματίζει , φησι γαρ ότι πολ. et Apollon. Rhod. Ill . 281. ANON. Aelius Herodianus in Sche

λα ρήματα από του και παράγονται εις τον ενεστώτα, και τρέπουσι matismis Homericis : Δενδίλλων " εννεύων τοίς οφθαλμοίς κατα

σμήχω, εξ ου το σμήξω.. ο ενεστως . την αναστροφήν. w.
έα του δείκω λοιπον ακολούθως ο μέσος παρακείμενος δέδοικα. ΒΕ. P. 232. V. 7. Δεξίων υπο Αθηναίων ] Vid . Meurf. ad Ηe

P. 23ο. ν. 45. ο κανών και τα παραλήγοντα etc. ] Fi/cherus γch. de viris claris p. 198. ( Vol . VΙΙ . Οpp. MeurJii p . 288. )

qui praeclare vidiffet, hoc praeceptum non eſſe integrum, in Ani
madverſt. ad Welleri Grammat. Graec. Spec . I. p . 409. partem P. 232. ν . 22. Πώς αν εγώ σε δέοιμι;] Sunt verba Homeri

illius eam , quae deſideratur, e Phavorino explendam iudicavit ( dyſl. o . 352. cuius loci Scholio Etymologus ulus eſt. Verba,

his verbis: οι Αττικοί της γενικής ταύτης τρέπουσι το ο μικρόν Δήεις τον γε συεσσιν, extant OdyT. Ν. 407. ANON .

εις ω μίγα. ST.
Philemo pro ο κανων habet haec : οι ' Αττικοι P. 232. ν . 38. Δεξιάδην] Vid. iliad. H. 15. ibique Schol .

γαρ της γενικήςταύτης τρέπουσι το ο μικρόν εις ωμέγα . ΒΕ.
P. 250. ν. 4. τα γαρ εκ των πολεμίων ληφθέντα etc. ] Vid. P. 253. ν. 48. εις το κρέας] Infra p . 486, 29.

Lycurg. c . Leocrat. p . 150. Anon. P. 233. V. 55. Νίκανδρος εις τα 'Aντιφάρμακα ) li. e. Alexi

P. 23ο . ν . 8. Θουκυδίδης έθηκε ] Vid . Duker. praefat. pharmm. 67. ubi leguntur verba ή σκίνακος δερκεννέος . ΑNON.

2. med . ANON.
P. 233. ν . 25. Δέντρον Οδυσσείας Λ.] verf. 578. inde

P. 230. V. 11. λέγεται -- αρκτεύειν ] Vid. Schol. Αriftoph . δίνοντες legendum. Vid . Duport. ad Τheophrafii Charactt. p .
Lyfiltr. 646. et 1, F, Reitz. ad Schol. Lucian. T. I. p. 620. 201. et infra p. 527, 19. ANON . Aelius Herodianus in Schema.

Hemfterhuſ. ad Polluc. V. 81. p . 520. not . 56. legendum pu- tismis Homericis : Δέροτρον το δέρμα. WERE .

1at λέγεται δε και το αρχτεύειν, δεκατεύειν . ANON.
P. 231. ν'. 2. οξυτόνως προεκφέρεται] Philemo dat οξέως

P. 23ο. ν. 13. περί τον δέκατον χρόνον] Hen/terhu/. 1. 1. εκφέρεται. Ιdem Inox omittit nomen μισθωτός , et deinde pro

legit : περί τον δεκαετή χρόνον ούσαι. βαρύνεται habet γράφεται βαρέος.. ΒΕ.

P. 23ο. ν . 14 , Καλλίμαχος ] Verba Tών τίσειν ] funt in P. 234. v. 5. deguatus] De hoc nomine ita dicit Philemo :

eius Fragmentis p . 504. ANON .
39εν και δια του και μικρού έδει γράφεσθαι. ή δε συνήθεια δια του

P. 23ο . ν . 28. Δημοσθένης εν έκτη Φιλιππικών] Demofthenes ω μεγάλου γράφει. ΒΕ.
δεκαδαρχίαν habet Philipp. 1Ι . Ρ . 71 , 12. τετραδαρχίας Philipp. P. 234. V. 11. η κλητική, ώ δέσποτα ] In Codice Paris. 2426.

111. p . 117, 26. ANON.
haec leguntur : περί του δέσποτα αξιουσί τινες λέγειν , ότι έστι

P. 231. ν . 32. Μίλητα) Meletem, vel potius Melitum, per δεσπότης, και εν συνθέσει γίνεται αδέσποτος. έχομεν γαρ τον αδέ
errorem pro Anyto nominari h . 1. et in_Lexico rhetorico MS . σποτων και οι αδέσποτοι. αύτη ούν ή αδέσποτος ευθεία έχει κλητι

poft Dukerium oftendit Ruhnkenius ad Τimaei Lexic . Platon. p. κήν την αδέσποτε, ήτις γίνεται, κατά πλεονασμόν εισ α, ώ αδέ

5. b. ΒΕ .
In univerſum illud Lexicon rhetoricum conferendum σποτα , και ευλόγως προπαροξύνεται. ομοτονεί γας τη ιδία ευθεία

eft in Bekkeri Anecdot. Graec. Vol . Ι . p . 236, 3. Nam plenius τη αδέσποτα. μετα ουν τον μεταπλασμός γίνεται από του συν

omnia tradit.
θέτου ή απλή λέξις, οίον δέσποτα, και μένει προπαροξύτονος η λέ

P. 231. ν. 40 Δεκελεικός πόλεμος] Vid. Demofth. p . 258, ξις . το μεν από συνθέτου γίνεσθαι απλούν ουκ έστι ξένον. έχο
13. et p. 597, 26. Ifocrat. p . 355. Τ . 11. edit. Battie. Conf. μεν γαρ τούτο και επί φυσικών πραγμάτων. ώσπερ από δένδρου

Wol. ad. Thucyd. II . 10. P : 104, 30. Anon.
εάν τις αποσπάση κλάδων, γίνεται απλούν από συνθέτου, και εαν

P. 131. ν. 42. Δεκέλεια 'Αθηναίοις επετειχίσθη ] Vid. Τhucyd. από ζώου αποσπάση τις χείρα ή πόδα , γίνεται ομοίως από συν

VII . 19. p. 456. 1. ANON.
9έτου απλούν . και επί λέξεων δε το αυτο ευρίσκομεν σχημα» από

P. 231. ν. 47. αγρεύεσθαι καλείται] Addendum puto : αφ' γάρ του ευστάδα λίμνην έχομεν απλούν το σταδαλίμνην. και ιδου
ου και δείλατα . Καλλίμαχος : 'Εν δε τίθει παγίδεσσιν από συνθέτου λέξεως εγένετο απλή λέξις. σημαίνει δε την καλώς

ισταμένην . και το είoυσαν ήνορέη (Iliad . Θ . 226.) από του σύμ

P. 231. ν. 55. Σοφοκλής δελήτιον] Vid. Heath. p . 111 . νορέη γέγονε, και το δόμοις ένα ποιητoίσι (Iliad. Ε . 198. Odvi.

b . ANON .

Ν . 3ο6.) γέγονε το γας καλώς πεποιημένον δηλοί. και ιδου απο
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ANON .

ad Thucyd. *****

ANON .

ST .

etc.
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.
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ANNO
TATI

ONES

BE. AMOA .

ANON .

ANON .

ΑΝΟΝ .

ANON .

ANON .

AXON .

um

BE .

BE.

1001. a . BE .

συνθέτων λέξεων εγένοντο απλα ? λέξεις. ούτως ούν και επί του P. 257. .v. 14, 'Iacúdos 0.] verſ. 232. Apud Apollon .

δέσποτα εγένετο η λέξις απο συνθέτου. Rhod. 111. 417. habes deitaor wyny .

P. 234. v. 30. "Oungos detai) Locus eft Iliad. A. 553. et P. 237. v. 19. Arredoyor venioro] Eſt verſus Apollon .

P. 663. Conf. Athenae. lib . XV . p . 701. A. ANON . Rhod. I. 452, ANON .

P. 234. v. 33. de corto xó1701] Sunt verba Homeri II . 1 . P. 237. V. 24. "Έσσεται Muag] Eſt verſus Homeri II. o .

566. Sequens Hefiodi locus, Ilinov
111 ,

xatade ún, eſt Egy. 546.
P. 237. v. 31. 12uou eyw deitos] Sunt Homeri verba Odvor.

P. 234 , v. 39. ideundey - inéc901] Sunt verba Homeri Odyll. E. 299. ubi vid. Schol. Conf. Schol. Apollon. Rhod. 1. 231 .

I. 483. et 510. Verba Hd što TEORVEQ ., II . B. 229. unde h .

1. ' H pro Hi' legendum eſt . Anox . P. 237.v. 32. "Evo te etc ] Eft verſus Homeri Il . N.
P. 234. v. 47. Arvousyov xeńsovra] Vid. Iliad . A. 13t. 278. De origine nominis drinix conf. Plato in Cratylo T. I.

ibique Schol. Opp : p . 415. CANON.

P. 23+. v . 48. Asi olaro] Vid . Iliad. B. 128. et E. 202 . P. 237. V. 35. 'Αριστοφάνης 2988] Locus eſt Pac. 192 .
ubi vid . Schol. Anox.

P. 234 v 52. Što oi Aiohsis] Sylburgii coniecturam , fed P. 237. v: 43. Ariuós qz 06Bos ] Haec ſunt Homeri Il .

de xus? oi Ai neīs, comprobat Fiſcherus Animadveill. ad Welleri A. 440. ubi vid . Schol. et A. 37. ubi vid . Barneſ. Conf. 0.

Grammat. Graec. Spec . II . p . 418. st . 119. cum nola Barnefii. ANON .

P. 235. v . 5. Osügis, vóm ça fina] Haec leguntur lliad . r. P. 237. V. 49. Sermentos] Vid. Homeri Batrachom . 278.

130. Verba Asipo Maxnoopsvos , liad. A. 153 ANON .

P. 235. v. 4. év Tš Seię ys ;] loh . Xl. 43. ANON. P. 237. V. 54. έστι και κυνισέλεος, κονισήλεον δίφρον, ως

P. 235. V. 21. Δεύτερον αυ ' Otr3EStor] lunt verba Home- napá' 'Arzimauxw ] Recte vidit Schellenberg: ad Antimachi Reli

ri ll. r . 332. ANON . quias p . 100. * virsáneon ſcribendum elle. BE. Lubet verlum

P. 236. v . 23. A útatos] Vid . Schol. Pindar. Olymp . I.
Antimachi exlcribere, ab Aelio Herodiano Hes? morngous né

80. ANON. şaws laudatuni, cuius operis fragmentum ſervat Codex Taurinen
P. 235. v. 26. os debrarós totiv 'Axarwr) Videtur eſſe lo- lis CCLXI. fol. 73. verlo. Ibi Herodianus, poft exempla pluri

cus Odyff. A. 286. ubi tanien deutatos 198v legitur Sequentia , nominum in ónsus exeuntium , ait: και παρ 'Αντιμιχα

Δείτε » ν -- idur , extant lliad . r . 191. Anon. κονισέλεος, Τω ' αμφι κονσάλεον πεπονήατο δίφρον. Cor

P. 255. ν . 28. Ανακρέων Grúvugor] Vid . Anacreontis rige xoreogáncov ob merum , et nenoriato, lam in Arati Pbae .

Fragmm . 61 , ib que Fiſcher. p . 396. Anon . nom . 82. habes henovelata. Tamen verſus poli vu claudicat.

P. 235. v . 30. 730 igovor] Codex Pariſ. 2667 , apud Baſiium Herodianus praeter cetera nomina laudat etiam saw táncos, quam
ad Gregor. de Dialeciis p 882. edit. Schaefer. habet ago frigoro

vocem adde Lexicis. PEYRON .

Tai, et mox poſt ourQwides addit 'Iwimwr. P. 257. V. 57 και απο του ατασθαλειος ] Ρoft haec verla Phi

P. 255. ν. 31. ενιοι δέ φασιν ότι επειδή ] Ad ότι fubaudien- lemo aldit : κατ ' αποβολήν του ι , και απο του ατασθίλιος, κα

dum eſt oſrws néYETO . Vid. Schaefer. ind . Graecitatis in Gre- τα τροπήν του εις ε .

gor. Corinth . p . Idem monuerat Fiſcherus ad P. 237. v. 4. út 2911896 minorūzes ] Philemo addit : To

Anacr. l . I. st. Totum membrum hoc Codex apud Baftium I. φα Απολλωνίω. ΒΕ. El enim locus Apollon. Rhod. IV . 777 ,

1. ita exhibet : éviote (leg. čvron) de autor detrusov ovom úseofaí Conf . lupra p . 122, 22. ANON .

Φασιν , επειδή εβασίλευσε Λισης. κατα γαρ την των Ινδών φωνήν P. 237. v . 10. deidext ' 'Axinna ] Sunt verba Homeri 11. I.

δεινε και ο βασιλεύς . ΒΕ. Eodem plane modo Phavorinus, niſi 224. ubi vid . Schol.

quod Nisons dat pro Núons. Vid , rurſus Fiſcher. ! 1 st. De P 237. v. 14. Arv oradiou aanlotega] Sunt verba Arifio

nomine Indico deiros vid . Reland . Dillertt. milcell. P. I. p . phanis Ravn . 91. ubi tamen Ö opadow legitur.ANON.
219. ANON . Add . Baſi. l . I. P. 237. v. 17. und cuŭ désir, deir] Sic Homer, bymn. VI.

P. 235. v. 34. Aíxomar] Conf. Schol. Sophocl. Electr, 1134. 12. δεσμοίς εθελον δεν αργαλέοισι. ΑΝ ΟΝ.

P 238. v . 19. XAwgid uno deious] Sunt verba Homeri II .

P. 235. v 36 , Abxarai) Vid . Iliad . M. 147. ANON . K. 376. Pro ſequentibus , sva xutd strious , legendum eft ' H go

P. 235. v. 53. 8671 de xal rózos etc.) Vid , Caſaub. ad xara ofrious ex Odyll. 1. 330 ,

Theophrafii Charactt. p. 160. Anon . P. 238. v . 20. ¿ is zo olyma ) intra p . 650 , 28. in v Ezel

P. 255. v. 56. eis to gurogirov dežisér) Vid. Bekkeri Anec

dor. Graec. Vol . I. p . 237, 20. st. P. 238. v . 33. devodó xos) Au dervonóros legendum eft ?

P. 235. v. 1. 'Αλλα μάλα Τρώες δειδήμονες] Sunt verba lia legitur in Zonarae Lexico p . 173. st .

Homeri ll . r. 56. ANON : P. 238 8. 35. Ariaros ] Vid . Schol. ad Bliad . B. 381. ANOX
P. 236. v . 11. Asidie apoturor] Rurſus ſunt Homeri pl. P. 238. v . 46. 'AAA' mn] Sunt verba Homeri Odil . P.

2. 34 ubi tamen totuýškią legitur. ANON. 170. Sed vulgo ibi deltiristos legitur. Vid . Barneſ. Anon .

P. 236. v. 1g Asadošas sar ] Vid . Iliad . E. 164. ANON , Conf. Spohn ad Nicephori Blemmidae duo opuscula geographie

P. 236. v . 22 derdisseofa .] Sunt Homeri U. B. ca nuper primum edita p. 41. st.

290. ubi vid. Schol. ANON . P. 238. v . 19. * 1777oCógus] Rectius Suidas: x2€ ntorp¢¢ 35,

P. 226. v . 28. aérezar xal deixador ] Vid. Apollon. Rhod. Locus Heliodi, yuvaixos dretvoróxos, inielligitur elle tsi . 2011

I. 746. ibique Brunck. Etiam fequentia, Akixnda mzotains, lunt 705. quanquam Etymologus nonnulla mutavit.
Apollonii IV . 1672. ubi vid . Schol. Anon . Scripturam Jiwnov Xwgis daroi xaito legitur eden üteg demoj. Anon .
praefert Ruhnken. ad Timaei Lexic. Platon. p . 86. a. Conf. P. 238. v. 7. Tgis dior] Sunt verba Homeri Il . X. 251 .

Hemſterhuſ. ad Helich. 1. I. p. 1418. not. 18. et Coray ad

Plutarch. T. IV. p . 76, 16. BE. P. 238. v. 12. Osiguroga etc.) Habet Homerus 1. P. 217 .

P. 236. v . 12. Deixedostal etc. ! Nimirum in Dialecto Laco- ubi vid . Barnes. Similiter, led ä in a mutato, otvyávoga de

nica vocabantur Asrunnóxta .. Vid . Valckenaer. Epift. ad M. Jihyl. Prometb. 723. Axoa .

Roverum p . 66. Anon . P. 238. v . 13. Akisedarmovía ] Vid . Duport, ad Theophraſti

P. 236. v. 43. xal nospa's Zorra] Helychius ad voc. Ast Churacit . p. 418. ANON.

rès habet xad Dosbous xorta. Codex Taurin . CLXV. cum Ety- P. 238. v . 21. Angúvw ] Vid . Wiad. A. 27. ibique Schol, et

mologico conlenuit . Peyron . 2. 503. Alox.

P. 236. . 45. Derxavära:) Vid . Iliad . 0. 86. Odyſ . 12. P. 239. y. 27. Anda uca oriváxw] Videtur ita legiſle Ety.

409. et ad utrumque locum schol. mologus lhad . E. 3.8. ubi nunc lluxva pro Anti eſt. ANON .

P. 236. v . 49. Tai – ’Axiadrus] Elt verſus Homeri 1). 1.
P. 239. vi 29. Avios ) Vid. l'alckenaer. ad Eurip. Phoenill.

196. ubi vid. Schol. ANOA .
248. Verba Don és mihemox leguntur Iliad . A. 281 . Cool.

P. 236. v . 52. Anxev ' Iaiádos Y.) verſ. 700. 701. ANON . Schol. Sophocl. liac. 790.

P. 236. v. 57. Oj yaş - yomów] Sunt verba Hefiodi Egy.νομόν] . P. 239. v . 33. dúños , ó xavotixós) Conf. Schol. Aeſchyl.
526. ANON Prometh . 352. ANON .

P. 236. v. 7. Iotr M mua] Sunt Homeri I. O. 313. P. 239. v. 37. Ariorus τιτρωσκομένους] Ηaec omnia hal

ſta lunt c Schol. ad liad. r. 20.

ANON .

ANON .

ANON .

Ous . AXON .

ANOX

ού σε

Ibi enim pro

AXOX .

ΑΝΟΝ .

AVON .

ΛΝΟΝ , AN •
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P. 229. ν . 27. επιξενουμέναις] Vid. Hemfterhuf. ad Τhon. P. 231 , ν. 57. δελφυς και δελφινία ] Ηaec tria ab Ειymolo

Mag . p. 338, a. BE.
gico MS . Leidenfi et pluribus Parifinis Lexicis abfunt. Vid. Koen:

P. 229. ν. 3ο . Δαίσιον] Ηefych. Δαίσιμον. ΒΕ.
et Baft. ad Gregor. de Dialectis p . 344. edit. Schaefer . Be .1bid . δαίσιος μην ] A Suida vocatur Δίσιος , et explicatur και Ρ 251. ν. 2. 'θεν και ομοδελφυς, ο αδελφός] ΜS. Leid .

μην Ιούνιος . ST. Sylburgius iam lacunam explendarm effe vidit apud Koen. 1. 1. legit όθεν και ομάδελφος και αυτάδελφος . Βα
ερμηνεύεται. Conf. Ρlutarch. in Alexandro p. 489. et 514. et fiius l . l . ómódobos probat etiam ' e Lexicis Pariſ . et quia fic eſt
in Arato p . 763. ANON .

fupra p . 14, 10. ΒΕ .P. 229. ν. 32. Δαιτυμόνες ] Vid . Odyfr . Δ. 621. ibique Bar- P. 231. ν. 4. την γείτονα τοΐς 'Ελευσινίοις φύλασσε ΜS .
nef. ANON .

PariΓ . 263ο 38. Ιegant των γειτόνων τοίς Έλευσινοι » φι λάσ
P. 229. ν . 34. Δέαται και από του δέω, δεδέαται ] Is. Tollius ow . be . Auctor Diatribes de Antimacho, in Claſſical Journal VII.

ad Heſych. T. I. p. 896. not. 18. potius a darów derivandum p. 236. fcribi iubet τω γείτονος τοϊς Ελευσίνοις. Legendum et
effe ait. BE.

etiam φυλάσσων , ex Athenae . IX . p. 374. E. ST.
P. 229. ν. 36. Πρόσθεν δέατο είναι ] Sunt verba Homeri P. 231. ν. 13. και Δελφος ανής) Codex Parit. 263o. liabet :

( dyſl. 2. 242. ubi vid . Barnef. Anon.

Καλλίμαχος Δελφός άνης έμος ιερσεγγός. ΒΕ.P. 229. ν . 42. Δίγμενος ] Legitur Iliacl . Β . 794. et faepius. P. 23. ν. 14. ότι τα Διονύσου παρα των αδελφώ] Fere

eadem tradit Tzetzes ad Lycophr. 208. ANON .
P. 229. v. 49. δειδέχαται ] Vid. Ody1. Η. 72. ANON. Aelius P. 231. V. 18. Δελφίνιος etc.] Vid . Tzetz . 1. 1. et Ηomer.

Herodianits in Schematismis Homericis : Δειδέχαται] από του h . in Αpoll . 495. ANON. Vid. Ruhnken. Epiſt. crit. I. p. 26.

δέδεκται, 'Ιωνικώς δε δέχεται ώφειλεν, αλλά δι ' ευφωνίαν τροπή qui Etymologum ex Orione fupplevit. BE.

γίνεται του και , εν τω τετίφιται του π .

P. 13ι . ν . 26. δελφινοφόρους λέγουσι ναύς ] Conf . Εuftath .
P. 229. ν. 53. Διχθα δεδαίαται ] Sunt verba Homeri Odyn.

Α. 23. ANON.

P. 251. V. 52. Φίλων εις το ρητορικόν] Intelligendus eftP. 229. V. 54. Δεδμήατο] Vid . Iliad. Γ. 183. ANON .
Philo Herennius, nifi pro το έκτορικών Ιegendum eft το ρημαP. 229. V. 58. Δεδρει, εξηπτο, διεγήγερτο] Vid. liad . Β. 95. 91x0v, et Philo iſte idem cum Philoxeno, qui laudatur lupra p .

ibique Schol. Anon.

39. 15. et p. 149. 4 ). SCHLEUSNEA.
Ρ. 199. ν. 3. 1Τάντη . didne] Eft verſus Homeri II. N. Α 232. ν. 36. Δέμας] Vid . Schol. ad iliad . Α . 115. Tzels .

736. ubi vid. Schol. Anon.

ad Lycophr. 41. Schol. Aeſchyl. Prometh. 353. extr. Sophocl.
P. 229. ν. 12. Δείδω μή τι πάθω] Eft fortalis locus Home :

Antig. 211. Conf. Valckenaer . Diſſertat. ſubiuncta lliadoś librori 11. Λ . 47ο . Δείδω μή τι πάθησιν . ANON.

ΧΧΙΙ. p . 121. ΑΝΟΝ.
Ibid. ó ragaxeiuevos, dédoida etc. } Aelius Herodianus in P. 232. ν.44. Δέμνια] Vid . Iliad . Ω. 644. ibique Schol .

Schematisimis Homericis : Δέδοικα » μέσος παρακείμενος δέδοιδα et Phocylid . 183. ANON.

ωφειλεν είναι , αλλά δια την ευφωνίαν δέδοικα, ως κέκλoφα • κέκλο- P. 232. ν. 47. “ Ομηρος Útvw] Locus eſt lliad . K. 2 .

παγάρ ώφειλεν' αλλά προύτιμήθησαντων μέσων οι παρακείμενοι. ».

Cltoeroloscus f. 257. V. λέγομεν όπερ λέγει ο Απολλώνιος, ότι P. 232. ν. 49. δέμνιον δε, η κλίνη ] ut apud Lycophr . 171 .

μέσου παρακειμένουεστί. δέδοιδα γαρ ήν, από του δείξω ενεστω

τος και δια το τελευταίον δε εις και, και εγένετο δεδ P. 232. ν . 5ο. Δενδίκλων] Vid. liad . Ι. 18o. ibique Schol .
Κοτυαεύς θαυμασίως αυτο σχηματίζει. φησι γας ότι πολ. et Apollon. Rhod . III . 281. ANON. Aelius Herodianus in Sche

λα ρήματα από του και παράγονται εις τον ενεστώτα, και τρέπουσι matismis Homericis : Δενδίλλων " εννεύων τοίς οφθαλμοίς κατα
τοσ εις σμήχω, εξ ου το σμήξω .. ο ενεστως.. την αναστροφήν. w.
εκ του δείκω λοιπον ακολούθως ο μέσος παρακείμενος δέδοικα . ΒΕ. P. 232. ν . 7. Δεξίων υπο "Αθηναίων] Vid. Meurf. ad Ηe

P. 23ο. ν. 45. ο κανών και τα παραλήγοντα etc. ] Fi /cherus, γch. de viris claris p. 198. (Vol . VΙΙ. Οpp. Meur/ ii p . 288. )

qui praeclare vidiffet, hoc praeceptum non eſſe integrum , in Ani
madverll. ad Welleri Grammat. Graec. Spec . I, p . 409. partem P. 232. ν . 22. Πώς αν εγώ σε δέοιμι ; ] Sunt verba Homeri

illius eam , quae defideratur, e Phavorino explendam iudicavit ( dyſl. o. 352. cuius loci Scholio Etymologus ulus eſt. Verba,

his verbis : οι 'Αττικοί της γενικής ταύτης τρέπουσι το ο μικρόν Δήεις τον γε συεσσιν, extant OdyT. Ν. 407. ANON .

εις ωμέγα. ST. Philemo pro ο κανων habet haec : οι Αττικού P. 232, ν . 38. Δεξιάδης] Vid. liad . H. 15. ibique Schol .

γαρ της γενικής ταύτης τρίπουσι το ο μικρον εις ω μέγα . ΒΕ.
P. 250. ν . 4. τα γαρ εκ των πολεμίων ληφθέντα etc. ] Vid. P. 233. ν. 48. εις το κρέας ] Infra Ρ .

Lycurg. c . Leocrat. p . 150. Anon .
P. 233. V. 55. Νίκανδρος εις τα 'Aντιφάρμακα) 11. e. AlexisP. 23ο. ν . 8. Θουκυδίδης έθηκε] Vid . Duker. praefat . pharmm. 67. ubi leguntur verba ή σκίνακοςδερκεννέος. ΑNON .

ad Thucyd. ***** 2. med . ANON.
P. 233. ν . 25. Δέστρον Οδυσσείας Λ . ] verf. 578. inde

P. 250. V. 11. λέγεται – αρκτεύειν] Vid. Schol. Αriftoph. δύοντες legendum. Vid . Duport . ad Τheophrafii Charactt. p.

Lyſiſtr. 646. et I. F. Reitz. ad Schol. Lucian. T. I. p. 620. 281. et infra p . 527, 19. Anon . Aelius Herodianus in Schema.

Heinfierhuſ. ad Polluc. V. 81. p. 520. not. 56. legendum pu- tismis Homericis : Δίροτρον το δέρμα . WERE .

tat λέγεται δε και το αρκτεύειν, δεκατεύειν. ANON.
P. 231. ν. 2. οξυτόνως προεκφέρεται] Philemo dat οξέως

P. 23ο . ν. 13. περί τον δέκατον χρόνον] Hem/terhu : 1. 1. εκφέρεται. Ιdem Inox omittit nomen μισθωτός , et deinde pro

legit:περί τον δεκαετή κρόνον ούσαι . ΑNON.
βαρύνεται habet γράφεται βαρέος .. ΒΕ.

P. 23ο. ν . 14. Καλλίμαχος ] Verba Των τίσειν] funt in P. 234. ν. 5.δεσμώτης} De hoc nomine ita dicit Philemo :

eius Fragmentis p. 504. ANON .
όθεν και δια του και μικρού έδει γράφεσθαι. ή δε συνήθεια δια τουP. 23ο . ν. 28. Δημοσθένης εν έκτη Φιλιππικών] Demofthenes ω μεγάλου γράφει. ΒΕ .

δεκαδαρχίαν habet Philipp . Ι . p. 71 , 12. τετραδαρχίας Philipp . P. 234. V. 11. η κλητική, ώ δέσποτα ] In Codice Paris. 2426.
Ι . p . 117, 26. ANON.

haec leguntur : περί του δέσποτα αξιουσί τινες λέγειν , ότι έστι
P. 251. v. 52. Μέλητα] Meletem, vel potius Melitum , per δεσπότης , και εν συνθέσει γίνεται αδέσποτος. έχομεν γας τον αδέ

errorem pro Anyto nominari h . I. et in Lexico rhetorico Ms. σποτών και οι αδέσποτοι . αύτη ούν ή αδέσποτος ευθεία έχει κλητι

Toft Dukerum oftendit Ruhnkenius ad Τimaei Lexic. Platon. » κήν την αδέσποτε, ήτις γίνεται, κατά πλεονασμόν εισ α, ώ αδέ

-5 . b. be. In univerſum illud Lexicon rhetoricum conferendum σποτα , και ευλόγως προπαροξύνεται. ομοτονεί γας τη ιδία ευθεία

eft in Bekkeri Anecdot. Graec. Vol . Ι. p . 236, 3. Nam plenius τη αδέσποτα. μετα ουν τον μεταπλασμών γίνεται από του συν

omnia tradit.

Φέτου και απλή λέξις, οίον δέσποτα, και μένει προπαροξύτονος η λέ

P. 131. ν. 4ο . Δεκελεικός πόλεμος] Vid . Demofth. p. 258, ξις. το μεν από συνθέτου γίνεσθαι απλούν ουκ έστι ξένον. έχο

15. et p. 597, 26. Ifocrat. p. 355. Τ . II . edit . Battic. Conf. μεν γαρ τούτο και επί φυσικών πραγμάτων. ώσπερ από δένδρου

War. ad Τhucyd. ΙΙ . 10. p. 104, 3ο. ΑNON.
εάν τις αποσπάση κλάδν, γίνεται απλούν απο συνθέτου, και εαν

. 231. ν. 42. Δεκέλεια 'Αθηναίοις επετειχίσθη ] Vid. Τhucyd. από ζώου αποσπάση τις χείρα ή πόδα, γίνεται ομοίως από
VII . 19. p. 456. 1. ANON.

θέτου απλούν. και επί λέξεων δε το αυτο ευρίσκομεν σχήμα από

P. 231. ν. 47. αγρεύεσθαι καλείται] Addendum puto : αφ' γαρ του ευστάδα λίμνην έχομεν απλούν τα σταδαλίμνην. και ιδου

ου και δείλατα . Καλλίμαχος : Εν δε τίθει παγίδεσσιν από συνθέτου λέξεως εγένετο απλή λέξις. σημαίνει δε την καλώς

ισταμένην. και το είχυσαν ήνορέη ( Iliad. Θ . 226.) από του ευκP. 231. V. 55. Σοφοκλής δελήτιον ] Vid. Heath. p. 111 . νορέη γέγονε , και το δόμοις ένα ποιητoίσι ( Iliad . Ε . 198. Odvi.
b . ANON .

Ν. 3ο6.) γέγονε το γαρ καλώς πεποιημένον δηλοί. και ιδου από
ETYMOLOG . T. II.

Fff

ANON .

ANON.

486 , 29 .

ST.

etc.

SCHLEUSNER .
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ANON. et BE .

P. 245. ν. 19. Καλλίμαχος, διάσματα - αρχήν] Vid. Cal- P. 247. v. 48. áras Didurouer] Sunt verba Homeri Od .

limachi Fragmm. p . 528. ubi Bentleius mavult docomé te . N. 558. ANON .

P. 217. v. 1. δίδη μόσχοισι λίγοισιν 'Ix.ádos 1.] veri.

P. 245. ν. 24. οι γας Αιολείς öniswv) Vid . Maittaire 105 .

Graecae linguae Dialecti p. 97. extr. (p. 123. A. edit. Sturz. ) P. 247. v. 10. repd - aawr] Sunt verba Homeri II . E. 566 .

Conf. infra p: 527, 13. ubi vid. Schol. Etiam Apollon. Rhod . IV . 181. dixit rigo yaç

P. 245. y. 27. 'Hpódotos] III. 117. p . 255. 66.- e quo loco disy.

apud Εινηologum legendum eft διασφάγες του ουρεός εισι. P. 277. v. 11. Dispe] Vid . Iliad . B. 207. ibique Schol. et

Conf. ibid . p . 256 , 74. 76. Verba dia ens diacpáros Aowtos Panyaſis in Brunckii Analectt. Vol. III. p . 328. 'Carm . II. v .

gei leguntur apud eundem Vil . 199. p . 599, 61. unde h . I. fcri- 5. Conf. Valckenaer. ad Schol. in Eurip. Phoenill. p. 651 .
bendum eſt géss. ANON.

P. 245. v . 30. vexzobáotal] Choeroboscus fol. 154. v . ad- P. 247. v. 14. Alsofa .] Legitur apud Apollon. Rhod . IV.

dit vergoßasrayos, be . 498. Axox . Mox poft ngopazosirea Codex Pariſ. 516. inſerit
P. 245. v. 32. Arassistous etc.] Vid . Caſaub. ad Theophra- ws .

Nii Characit.
P :

53 .
P. 247. v. 16. distal] Lege dintas, quod cum alibi babet

P. 245. v. 39. 'A3457 Dárns] Locus eſt in Velpp. 1164. ubi Homerus, tum vero Iliad . H. 197. ubi per futuri temporis for
vid . Schol. Conf. Suid , in v . Aarwvísw . ANON. mam Scholiafies explicat, {x0030h , dewter. Conf. Heyninn

P. 245. v. 47. Kad saūžu etc. ] Vid. Ruhnken . Epiſt. crit . ad Iliad. 1. I.
1. p . 29. Br . P. 217. v. 17. Wpro sist90 .] Hacc eſſe Apollon. Rhod. I.

p. 245. v. 50. A.Qoxavdixioas, só preugiteedisas] Legendum 1250. animadvertit Toup. Emendaut. in Suid . Vol. 111. p . 52 .
elle Acusxavdexions et dieuzsaodious legendum eſſe apparet et Ari- [ 9. Be . Ruhnkenio auciore Brunckius ita l . 1. pro wpro vícolas

fioph. Equitt. 19. ibique 'Schol. Conf. Lucian. T. II. p. 322. edidit, ſed 111. 1118. ügro vesota. fervavit. Verba onious agor?
56. ANON.

astu dietu. ſunt Homeri Il . M. 276. ANAN .

P. 245. v. 52. Arastutav] Legitur Iliad . A. 6. ANON . P. 247. V. 20. Alešínever) Vid . Iliad . 2. 393. ibique Schol.
P. 245. v . 8. Ai asnideos} Legitur Iliad. A. 753. ubi vid. et var. lecit . ANON .

Schol. Vulgo ibi editur di usaidéos. Wolfius edidit did cardéos. P. 247. v. 22. A.4090gas] Eſt gloffa Homerica Il . 0. 128 .

Ibid . Ai don'deos etc.] Auctor Diatribae de Antimacho, in P. 247. v . 28. Aditmayev] Legitur Iliad . A. 531. et pluribus

Claſſical Journ. VII. p. 23t. „ Totum locum Etymologus exſcri- locis. ANOS.

pfit ex antiquis in Homer. Il . A. 753. Scholiis, atque P. 248. v. 36. oxazońcarta. ?ord etc.) Haec debentur Scho

is hunc .in inodum corrigendus. Pro Kpárns aéyeu , repone 'A. liaſine driftoph . Rann . 1545.

φίσταρχος λέγει, et mox Kράτης δε προκρίνει την δια (pro δίχα) P. 218. v. 39. AlexpoywsAT8) Legitur apud Theocrit. Idyll .

To a 782¢uv, xalZmuodoros ( dd suvanvei aš dixa pou ypain) VII. 154.Hoc enim idyllion Etymologus fignificat per , verba
Vid .και φησί, σπιδέος, του απόρου ( pro τουτέστιν ασπόρου) και τρά- ηδύλλιον Θεοκρίτοι , ου η επιγραφή Λυκίδας , ή Θάλισια.

χέος , και μεγάλου. (και 'Aμερίας δε λέγει , σπιδέος, του πολλού, Valckenaer . ad Theocrit. l . I. et Epiſt. ad M. Röverum p . 23 .
και ευφίος, και μεγάλου) καιεγω δε συγκατατίθεμαι etc. « Fallitur

vir doctus, reponens amb dia roù a vganii pro raiv díxa rou a P. 248. v. 45. Areoaptávwok] Fortaſſe rectius legeretur Alt

ye. linmo vero etiam pro deci apud Scholia Veneta , ut loci orazdiavoor. Vid. interpp. Hefych. T. 1. p . 986. not. 23. Quan
contextus plane demonſtrat, miutandum eft in prin dixa, ex Ety- quain gapdávio habet etiam Homerus Odyil. r. 302. ubi vid .

mologo iplo . BARKER . Conf. Schellenberg . ad Antimachi reli- Barneſ : Anon. Apud Platonem quidem lib . I. de Rep. T. II .
quias p . 108.

Οpp. p. 337. A. editur : ανεκάγχασέ τε μάλα σαρδόνιοι. Sed

P. 246. v. 16. avá z ÉVTEQ xand] Sunt verba Homeri II . veriorem lectionem , Eagdávcov, cognolcimus e Scholiis a Ruhnke

s . 754. ANON . nio editis p. 144. lqq. ubi fuſe de hac formula proverbiali expo

P. 246. v . 18. Aiokółos] Vid . eius Fragmm . p . 649. extr. nitur. st. Etymologus M $ . Paris. 346. legit pagdavcov, et antea

Διεσαρδώνισε. ΒΕ .
P. 246. v. 19. Enidroy würos odoj] Vid . Euſtath. p. 882, P. 218. v. 1. Auszos, ó órgós] Schol. Apollon. Rhod. I. 186 .

58. et p . 996, 22. Anon. Διερή κυρίως και εκ Διός γινομένη καθυγρος γη. εξ ου και διαίνω

P. 246. v . 20. 'Artimaxos] Vid . Schellenberg. ad Antima . To Beéxw . De loco Callimachi, desain halony , vid . eius

shi Fragmm . p . 108. BE. Fragmenta p . 528. ANON.

P. 246. v. 27. Arargúy.os) Legitur Odyſl. . 341. ANON . P. 248. v . 3. "Oungos 'Odurssias Z.] verſ. 201. ubi vid .

P: 246. v . 29. Amunegraxos] Vid . Alberti ad Helych . T. I. Schol. ANON.

p. 883. not. 2. BE. P. 248. v. 7. diegū nooi, 'Oduossias I.] verſ . 43. ubi vid .
P. 246. ν. 39. Διατρίβειν, παρέλκειν, αναβάλλεσθαι] Ita Schol. ANON .

Schol. ad Iliad . A. 42. ANON .
P. 218. v. 11. zo S47 ] Codex Pariſ. 316. ró man xal

P. 246. V. 47. 'Αριστοφάνης deaDekoeta:) Locus eſt Avv. Suru. Idem mox, poſt distussy, inſerit ws. Deinde idem poſt

293. ubi Schol. Anon. Unde κνίσσαν et διαφήσετε legendum . dorádem addit haec : xul door o diotaynós. Denique pro mile ''

P. 216. v . 54. Ara taipuuor] Vid . Ariftoph. Avv. 1714. ibi- git estiv wv . BE.

que Schol. et Nicandr. Alexipb. 127. ANON P. 248. v . 20. Sinusu's) Vid. Iliad . H. 321.cum Schol. et
P. 216. v . 1. Eugenidys TÓNOUS] Vid. Heath .

p. 188, M. 134 Conf. Nicandri Alexipharmm . 517. et 592. ANON .

P. 218. v. 26. ó Útipúos oixos] Codex Paris. 316. addit :
P. 246. ν. 5. Σοφοκλής diyovov) Vid . Heath . p. 95. b. ó dístkyos. Locus Euripidis in Phoeniflis eliverlu go . ubi

vid . l'alskenaer .

P. 249. v . 33. ajdod sidumor] Vid. Odyſ. T. 227. ibique P. 218. v. 33. dingesa xrgoly užsar] Sunt verba Homeri

Schol. Sed quod ftatim dicit Etymologus : Sedundovas dž, ous Odyff. M. 414. ANON Vid . Fiſcher. Animadverll. ad Welleri

musis doden aus, diffentit Schol. ad liad. E. 548. dedumuwves doo Grammat. Graec. Spec. II. p . 329. st.

δύμων διαφέρουσι, καθότι οιτοι μεν αδελφους δη» ουσιν, οι δε διδυ- P. 249. v. 41. MuDusseio ] Codex Pariſ. 316. uro con

μάωνες ουκ εξ ανάγκης• κείται γας η λέξις και επί απλώς δυάδος. αφύσσεσθαι. Ιdem mox απαντλείν dat pro αντλείν.

P. 219. V. 43. Sigures, {LEUYMévoj Vid Schol. ad Iliad. F.

P. 247. v. 36. Aidumos, ó õşxis etc.] Vid. Tonp. Animad- 195. Anon.
verſl, in Schol. Theocrit. p . 209. BE,

P. 219. v. 44. Arfi gay ,3os,ó Arónus - s] Sic Pratinas apud

P. 247. V. 46. Καλλίμαχος pevá-xx] Vid. Sponhem . Sthenae. lib. X11: p. 617.F. Bacchum appellat: fyram Brdogja

ad Callimach . Hymn. in Apoll. 31. ei interpp. ad eiusdem Frag: gause avas et Eurip. Bacch. 526. “ Argugauße. ubivid. Bar
menta p . 427. Conf. Milcell. Obſervatt Vol . VI. p. 183. ANON. nef. Anon.

Praeſtai pluralis evusxa .. SCHLEUSNER. Ab initio gloſlae vir P: 219. v. 46. • sis avrov isvos ] Plato de legib. lib. III . p .
doctus ad H. Steph Thel. Gr. Ling Vol. I. p . 200. not. 2. edit. 700. B. mi vidos citos Διονυσου γένεσις, αμαι, διύαμβος λε :

nov . ita fcribendum cenfet : Aidupulos, xal Aidupeus : 'Aówv, ómer:s . Cont. Callimachi Epigr. L. 2. ANON . Conf. Scholia

nad zaus m. g. A.
in Platonem p . 104. edit . Ruhnken .

SCHLEUSXER.

ANON.

1

1

- !

V. ANON .

.

AXOX .
BE .

1

BE .

ANOX .

el

St.
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P. 249. v. 49. ó ds Jézusé BrByxa's] Vid . Sylburg. ad Dio- P. 252. v . 1. Arnvuoios 'Arxíapos) Vid. Meurf. ad Hel

nyf. Halic. T. 11. p . 29, 36. lad. l . I. p. 34. Anon.

P. 249. ν. 54. τα πατρωνυμικα ] Legendum eft τα προστα- P. 252. ν. 2. του Ομηρικού στίχου, Οι δ' αμφ' 'Ασκάλα

*Tixe, e Cod . Pariſ. 2630. Be.

cov xal lanmovov vide 'Oyéotnv] Videtur Etymologus innuere ll.
P. 249. v. 56. dew posia vad ontwuosia] De hoc utroque vid. 1. 82. ubi tamen 'Hě pro Oi ' legitur, et vias" Agnos pro y'de

Scholia in Platonem Ruhnkenio edita p . 4. q . st.
'Ogéotyy. Conf. 11. M. 139. et 139. in quibus locis eft nai 'le

P. 249. V. 1. Alitoaia ] Vid. Schol. et : Bergler. ad Ari- uevov xal 'Ogéotuu. Hinc enim originem falli illius allegati inve

ſioph . Nubb. 989. ANON . nies. Vidi poftea, hoc iam advertille Barnefium in Fragmm.
P. 249. ν . 6. Δίφιλος A.Q.20s ] Iliad. A. 74. eſt And $128. Homer . verſ. 28. Anon.

Plato in Cratylo Τ. Ι . Οpp. p . 59. Α . πολλάκις επεμβάλλομεν P. 252. v . 7. Alotos] Vid. Eurip. Rhes. 741. Anon.

γράμματα, τα δ' εξαιρούμεν , παρ' ο βουλόμεθα ονομάζοντες και P. 252 , v . 10. dioptñga] Legitur Iliad. K. 562. ubi Schol.

τις οξύτητας μεταβάλλομεν. οίον , Διί φίλος, τούτο ένα αντί ρή- κατάσκοπον . ANON .

ματος όνομα ήμίν γένηται, τό τε έτερον αυτόθεν ιωτα εξείλομεν, P. 252. v . 11, dionTEÚwv]. Iliad. K. 451. eft διοπτεύσων.
και αντιοξείας της μέσης συλλαβής βαρείαν έφθεγξαμεθα . ANON . Schol. κατασκοπεύσων. ANON . E participio doon Teuw apparet,

P. 249. v. 15. Eugenzidys DIPTETÉOTEGOs) Locus eft Bacch . etiam pro Διοπεύω legendum effe Διοπτεύω. SCHLEUSNEA.

1266. ANON . dem modo emendavit Meurfius Attic. Lectt. III . 12.

P. 249. v. 17. A.ÜRETETS 107&mol] Vid. Iliad . II . 174. et P. P. 252. v . 25. dios 'Axitdeus] Vid. Iliad. T. 386. 388. et

263. et ad utrumque locum Schol. ANON . alibi. Sic dios 'Odvoosi's, Odyff. R. 231. alibique. Verba Eis
Ρ. 2 +9. ν . 25. γίνεται δίκυ ] Lege γίνεται δίκτυ. ära diay leguntur Iliad . A. 141. Anon .

P. 219. v. 32. Arxaonónous] Vid . Iliad . A. 238, cum Schol. P : 252. v.18. fv 'Odusorią dios ouBurns) Portaſſis intelligi

et Apollon. Rhod. IV. 1178. ANON , tur Odyſl. Q. 359. ubi eſt dius i posſos. ANON .

P. 249. v . 34. Arxiides fúzar) Vid. Odyſi. B. 345. ibique P. 252. v. 22. Arboxougo) Vid. Schol. Eurip. Oreſt. 465.
Schol. et P. 268. Apollon. Rhod. III 236. et IV. 26. Arat. Schol. Pindar. Nem. X. 103. Hemſterhuſ. ad Lucian. T. I. p.

Phaenom . 192. Theocrit Idyll . XIV . 42. A. ON .
281. Iq . ANON .

l ' . 219. v. 36. Aixulos] Conf. quae de vocabuli notatione P. 252. v. 25. napatéter] Ulitatius eſſet ļy naga9fort. Pro

disputantur in Platonis Cratylo T. 1. Opp. p . 412 , [ q. Anon . duóosvos, quod paulo poft dicitur vocabulum Callimacheum , re

P. 249. v. 43. Tx doc toï oouin etc. ] Haec illuſtrat Fiſche- ctius in Sylburgii Indice ſcribiur droogvos . Vid . not. ad p . 201 ,
rus Aoimadverſl. ad Welleri Grammar. Graec. Spec . II . p . Vol . 1. Tbelauri Gr. L. Stephaniani edit. nov. st.
4o .

P. 252. v. 35. Setideor} Apud Eurip. Androi . 20. eſt or
P. 250. v . 50. Thay ToŨ OTEVÓTATOS etc.] Vid . Coray ad sidanov. ANON .

Plutarch . T. IV . p. 42, 3. ke . P. 252.' v. 36. alansvor] Sylburgius in Indice in v. duanes

P. 250. v . 7. Jueis de díxmv] Sunt verba Heſiodi Egye affert, tanquam ex hoc loco, avansiov. anon. Αίσκειον et Διοσκό

248. Verba dixon θέμιστας leguntur ibiderm 9 . Verba Tois de SEIOy ſcribendum eſſe, ex Arcadio MS. oſtendit Baftius ad

τεκμαίρεται, ibid. 239. ANON.
Gregor, de Dialectis p . 651. edit. Schaefer. Be. Multa talia

P. 250. v. 10. Oi ga sya ] Rurlus Hefiodi verſus eſt templorum nomina collegit Fabricius ad Dion, Cal. L. 4. p .

Egy . 124. ANON. 606. not. 17. $T.

P. 25ο . ν. 13. " Αρατος 'Idai.o ] Locus eft Phaenom . 53. P. 252. ν. 46. Διπλήν έκταδίην XEXv] Haec Etymologus

Lennep. ad Coluth. p . 65.e Coil . Leidenſi Etymol. M. affert debet Scholiaftae ad Iliad . K. 134. ANON .

Laudaico. Anon . Vid . Buhlii Animadverfl. in Aratum T. 1. p. P. 252. v 48. Aíndaxa , ' Idrados r.) Verſ. 126. Conf. Apol

38+. ST. lon . Rhod. l . 722. et Theocrit. XXV. 254. ANON .

P. 250. v. 20. Aixmator] Conf. Schol. Apollon. Rhod. I. P. 252. ν. 1. δίπτυχος κλίνεται, και μετάγεται εις ευθείαν]

5og. ubi Axtarov ſcribitur. Anon. Sic Apollon. Rhod. I. 32. dirtuxQ awanyi .
P. 25ο. V. 21. Αριστοφάνης * exp yuqor ] Locus eſt Pac. P. 252. V. 3. δίπτυχα ποιήσαντες τον επίπλουν] Vid. 11 .

636. Vid. Toup. Animadverll. in Schol. Theocrit. p . 216. extr. A. 461. ibique Schol. Sic Lycophr. 239. diftú ous yosás. Eurip.

Be . Verba Callimachi, Aixzooy Dinqpou dergauém, lunt in Fra- Iphig. Taur. 242. dírtuxor veavis .. et v. 1289. diatuXor veQví
gnientis p . 529. ubi interpp. emendant Girgor. ANON.

P. 250. v. 28. xoşuganis j dupin] Conf. infra p . 482, 53. P. 253. v. 7. apréxıs] Addit Codex Paril. 346. haec: xar

F. 250. v. 44. Aívn, v suotpon] Conf. Schol. ad Iliad . E. λέγουσι τινες, δύο συλλαβών εγένετο συγκοπή . και πως δύναται

479. ANON. τρισύλλαβον δύο συλλαβές εκκενόφθαι , προ τούτου λέγομεν, ότι

P. 251. v. 1. toixous] Pierſon , ad Moerid, p . 308. b. legi and Toù duáxus xal agráxis ogov etc. Idem mox, polt dis zal egís,

iubet στίχους live στοίχους. ΑNON. addit : ούτως Ηρωδιανός. ΒΕ.

P. 251. v . 4. Ald's auyas] Vid. Iliad . N. 837. ANON . P. 253. v. 10. tò agiosua hor] Ariſtarchus min . fol. 32. v.
P. 251. ν. 8. Δινωτοίσι, πεποικιλμένοις , τετορνευμένοις ] Glof . habet το τρίαφυλλος . ΒΕ.

ſa Homeri eft, cum interpretamento Scholiaftae, ll . r. 391 . P. 253. v. 11. naga Nexdvdgw ] Theriac. 520. Anon.

Conf. Apollon . Rhod. 111. 41. ANON . P. 255. ν. 17. τρισόζωος παρα Αισχύλω] Ιnter Ae/chyli

P. 251, v. 11. rò Induxer, divweń] Vid. Iliad . N. 407. ibi- fragmenta p . 650. b. Vid . de Pauw p.

que Schol. Anon . P. 253. ν . 22. Ευ ιπίδης , Δίκετε παϊδα σώματα Μαινά

P. 251. v. 15. Aivos] Vid. Ariftoph. Nubb. 379. ſq. ibique des] Locus eſt Bacch. 600. ſq. unde hoc loco nedose pro naida

Schol. et Bergler. Conf. Nov. Act. Eruditor. anni 1760. p . 248. legendum eft. Contra Barnes. ad l. I. recepit cauate produs

[ q. ANON Marx, e Schol. ad Phoenill. 643. ubi conf. Valckenaer. p . 681 .
p. 251. v. 25. Alonos Acousas] Athenaeus lib . XIV . p . nor . 93 ANON.

614. D. εν τω Διομέων Ηρακλείω συνελέγοντο. ΑNON . P. 253. v. 23. liydazos etc.] Praemittenda haec videntur e
P. 251 v. 37. A súrucov] Vid . fupra p . 235, 28. ANON. Schol. Pindar. Olynıp . X. 86. Tó de 'Oungonor, Xerg? -788.orgé

P. 251. V. 59. απο του Διός και της Νύσσης του όρους] ψας (Iliad. Τ. 131.) Πίνδ. etc. ANON .

Vid . Lucian . T. I. p. 202. et Apollon. Rhod . II 905. Conf. P. 253. v. 28. Albinos etc.] Vid . quae ſupra ad p . 219, 6.

Cleric. ad Hefiod. Theogon . 941 , et Barneſ. ad Eurip. Bacch . diximus.

P. 251. v. 46. ’Agustóompos] Vid . Valckenaer. ad Eurip. meri II. E. 727. 728. ubi xgualora legitur et turbratau, quodP. 253. ν. 3ο . Δίφρος δε χρυσέοις, didetai] Eſ locus Ho

Phoenill. p . 732. not. 51. be.

P. 251. 6. 50. Ñ napu' to etc.] Aliud etymon eſt in Plaio .
etiam b . l. reponendum eſt.

P. 253. ν. 31. παρα το δύο shvíoxov] Similiả tradit Schol.

nis Cratylo T. 1. Opp. p. 406. C. • Stórušos sin är ó dodou's
ad Iliad . r . 262. Sequens verlus, 'Ay di Bav ηνίοχοί τε , le

τον οίνον Διορίνισος έν παιδιά καλούμενος. ΑNON .
P. 251. v . 53. Acorusos ó Ojaš Vid. Meurs. ad Hellad . gitur Il . ¥. 132. ubi vid. Schol. Anon.

Chreſtomath. p . 32. et Fabric. Biblioth. Graec. T. VII. p. 25. P. 253. y. 35. Tž d'ago 'AQgodion ] Eft verſus Homeri

(Vol. VI p . 310. edit. Harles.) Anon . Il . r . 424. ANON.

P 252. v . 58. naga Triv 79Q7wriav] Fabricius I. I. et Iu- P. 253. v. 40. 'Howdravós] Legendum eſt 'Hpódntos. Vid .

nius in Catalogo Pictorum in Dionyſius Anitex p . 79. viderunt Alberti ad Helich . T. I. p . 1011. not . 2. Be . Vid. Wejjeling.

legendum elle aitav eriv egayudiar. Axox , et ALMELOV. 'ad Herodot. ml. 146. p. 272, 40. ANOR.. '

ANON .

OX01. AXON.

1111. ANON .

2 . ΑΝΟΝ .

ANON .
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BB.

ANOX .

BE.

ANOX.

AXOX.

504, 7 . ANON .

ANON .

11. 12. ANON

BE.

P. 253. p . 42. A.03lga] Alias depilgai funt pelles. v. Du- P. 255. ' . 6. Tas Tuydagidas] Eudem. in Codice Paris .

port. ad Theophrafii Charaett. p . 285. Anon.
346. habet cou's Turd.

P. 253, v. 46. Ar6w ] Vid . Duport. 1. l . p . 556. Sequens P. 255. v . 8. Anda te val do logóv] Sunt verba Homeri N.

locus , EU drwy, extat Iliad . II . 947. ubi vid. Schol. Anon. K. 52. ubi Scholiaſies eadem ad explicandum addidit quae b .

P. 253. V. 47. Καλλίμαχος d'ordúv ] Vid. Callimach. 1. Etymologus: &71 χρόνον . Εtiam fequentia , δολιχόσχιον

Fragmm . p. 5o4 . ibique interpp. ANON. Conf. Valckenaer. ad Trogevóusvov, debentur Scholiaftae ad Iliad. f. 316.

Callimachi Elegiarum fragmm . p . 285. be. P. 255. v . 12. DoncXattous] Vid . Odyll. 1. 156. ibique

P. 253. v . 49. xgécer) Cod .' Paril . 346. dat wata' ouyxonny. Schol. et Homeri Fragmm . 225. ANON.

Mox poft υποβάλλω idem habet haec: το δε αφω “Ομηρος και P. 255. v. it. Xavnos] Cod . Paris . 346. addit Réyetan, et

άγκυλα φρόντα. Deinde legit εκ δε του αφη, γίνεται αφίσσω, reliqua omittit .

omillo verbo opw. Be. Verba Homeri ex liad. z . 322. ita le- ' P. 255. v . 15. do xúzetMor] Vid. Odylr. A. 499. ibique

genda funt : και αγκύλα τόξ' αφόωντα. ST . Schol.

P. 253. v. 53. dioca Ogecir nudava Bojań Fortalle legendum P. 255. V. 17. Δόλου, όνομα κύριον] Memoratur Iliad . ο .

eſt diga dé oprown ūvdare Boudji ex Iliad . 3. 510. et Odl. r. 125. ubi conf. Schol

150. ANON . P. 255. ν. 25. ο πις των ποιητή κατάσκοπος Δόλων] Vid.
P. 253. v. 55. 87% Fadías xngas ] Sunt verba Homeri ll . I. Iliad . K. 514. Conf. Eurip . Rhes. 158. Sed Aokios ó Oinérns

411. ibique Schol. Conf. Apollon. Rhod . Ill. 397. Anon. Ilmvedónins memoratur Odyll. A. 735. alibique. Anon.

P. 253. y . 56. Alfa] Vid. Duker, ad Thucyd. VII, 87. p . P. 256. v. 28. 'Aadá oÇwe 'Oungos) Locus eſt Odyſl. m.

317. AXON .

P. 253. v . 1. Arxóunvos, dixouývou etc.] Sic Arat. Pro P. 256. v. 35. oi Bowto ? xidosav] Vid. Fiſcher, Animad .

gnoft . 5. διχόμηνα . verf. 76. διχόμηνον - εκ διχομήνης, pro quo verſl ad Grammat. Gr. Welleri Spee. II. p. 300. fq . et quae

ultimo Sicbaeus habet dixomyvov. Vid . Rutgers. Venuſin . Lecit. in libro de Dialecto Macedon . et Alexandr. p . 58 60. colle

p. 278. fq . Axon . gi . st .

P. 253. v. 2. modunatayw] Fiſcherus ad Welleri Gram- P. 256. v. 40. Avrag &ned xóountev] Sunt verba Homeri II .

mat. Graec. Spec. II. p . 187. legi jubet nolunarava, aut certe r. 1. ANON .

πολυπατάγω πολυπάταγι . ST . Codex Pariſ. 2426. poſt roduna- P. 256. ν. 42. Δολομίτα, ώ δόλια βουλευόμενε ] Sunt verba

τάγω addit: παροξυτόνως . και γίνεται κατα μεταπλασμον πολυ- Homeri Il . A. 540. et Scholiafiae. ANON : Poli βουλευόμενε

πάταγα προπαροξυτόνως . ΒΕ.

P. 253. v . 3. dixodenroda] Habet Apollon . Rhod. IV, 167. Dehis nominibus in is definentibus vid. Baſt. ad Gregor. de
Philemo addit : κλητικής πτώσεως . τα γαρ εις της βαρύτ. etc.

P. 253. v . 8. Alwvúcoco Tovas] Sunt verba Iliad . 2. 132 . Dialectis p . 97. edit. Schaefer. Bk.

Ibid . v. 135. legitur Ararucos de Coßnžeis. Etiam Apollon .
P. 256. v. 47. Dóueras, ésta didwar] Codex Pariſ. 316. ad

Rhod. IV . 540. dicit Arwrócono comunie
dit : ο β ' αόριστος εδων . Multo etiam plenius praecipit Etymolo

P. 253. V. 10. εν εννάτο Διονυσιακων] v .
gicon Ms. Leidenſe apud Koen . ad Gregor. de Dialectis p . 92 .

P. 254. V. 13. λαβων μαικος zosabato uansf] lbid. verſ.
(p. 309. edit. Schaefer.) be.

17

P. 256. v . 49. deutézou] Cod . Paris. 316. hoc omittit, mox
In verbis Ειymologi τον Διόνυσον δηλον ότι,24. ANON .

Baſiius ad Gregor. , de Dialeciis p . 3. edit.Schaefer. probat dat 7.0 7Tchéver pro agotip. et dfoßiaiovou pro apo3ins17. BE .
P. 256. v . 32. stran , čus vai

Silburgii iuclicium , örı non cum antiquioribus editionibus omit
ÈM MEV.2 ) Conf.' Schol. Theo

crit. Idyll . II. 40. Idem VII. 86. Tó de mues, inquit, d'voi rjū ei
tenduni elle.

P. 25+ . v . 19. Arodwgos d ? etc.] Intelligitur Diodorus Sicu
vai , Awierws. ANON .

P. 256. v.

lus I. 15. p . 19. ST. Conf. Nicandri Alexipharmm . 31. 34. et
1. Sóval Vid . Aeſchyl. Prometh . 576. ibique

Euſtath. ad Dionys. Perieg . p . 138. a . Anon.
Schol. Verba Callimachi, Kad dovano 'Αστερίωνος funt in

P. 264. v. 32. dtabxETOV jeusvès aisé] Sunt verba Homeri 11. Fragmenuis p. 595. ANON .

K. 56 . Conf. Barnef. ad liad. A. 566. Anox. P. 256. v. 8. Siçais) Iungermann. ed Polluc. IV. 62. p.

P. 25 t. v. 37. Awurai) Apud Hefych. et Iliad. P. 110. ubi
582. not. 71, legi iubet Agais, et mox pro {t19.un malit uneti

vid. Schol. ſcr.bitur diwymai . Verba δίενται "Ιπποι αερσίποδες
gouv. Conf. Schol. Eurip. Oreſt. 146. Axox. Conſentiente Co

dice Taurinenli CXXXIX. ad Oppian. Halieut. 1. 32. repone
leguntur Iliad. ¥. 475. ubi vid. Schol. ANON ,

P. 254. V. 47. Armens, óvous xúgoor] Legitur Iliad . B. 622.
Ansais, quod lulpicatus iam fuerat Sylburgius. PEYRON.

P. 256. v.

alibique. ANON.

10. Συμμάρμας #pathdous ösous] Eft verſus

P. 254. v. 49. Marcigns] El Nicandri Theriac. 55. Verba Homeri II. K. 467. ubi {posmakas legiiur. ANON.

Arngros á Aximos vios lunt Homeri 11. P. 429. Anox .
P. 256. v . 11. '14.cóis E.) verf. 576.ubi alii nep , alii -aşad

P. 254. v. 52. Alwxns 25 ] H. Stephanus in Ind . Thes. go favor dovaxta edulere. In Apollon. Rhod. II . 818. eft doia

óxsiv ſcribendum putat. Hefj chius habet Aiwxos. Vid . ibi κώδεος ποταμοίο. ΑNON .

Alberti T. I. p . 1014. not . 28 .
P. 236. v . 15. Súča] Conf. Plato in Cratylo T. I. Opr .

P. 25. ν. 57. Διαλύγια πράγματα, τα μεγάλα και χαλεπα) Ρ. 120. E. ANON.

Sic Plato in Theaeteto T. 1. Opp. p . 162. A. ou maxzd min xa ?
P. 256. v. 17. 'Iaiádos K.] verſ. 32t. Per ſequentia, súrk

διωλύγιος φλυαρία . Τota explicatio , τα μεγάλα
eis aa's dragoga's sis có s , videtur ad Ammonium in v . Józz

περιπεσόντας

aurois , legitur etiam in Scholiis ineditis Codicis Guelphierb. ad refpici, ubi a nomine xhéos diftinguitur. Eodem modo Scholia

in Platonem p . 42. [q. edit. Ruhnken. Aóta onuaiver com razz
Apollon, Khod . IV. 1258. Anon .

P. 251. v. 8. sun ritw — yevéo?w] Petita liaec funt e Schol. των πολλών επαινον. τάττεται δε και αντί της δοκήσεως, τουτέ

ad Iliad. 1. 158. Anon .
στιν , αντί της κατ' αρετήν υπολήψεως . διαφέρει δε Ευκλείας

P. 254. v . 9. Aunreiga, dapéstzia ] Eadem Labet Schol. πει εκείνη έστι παρά των αγαθών, Δόξα δε, και παρά των πολλών

έπαινος .

ad lliad. E. 259. ANON .

P. 254. v . 14. dro@ egov Kiev údwg] Sunt verba Homeri Il . 1 .
P. 256. v. 21. noşa 'Horódw duain s} Locus eſt F37. 45,5,

15. ubi vid. Schol. Anox,
Conf. Apollon . Rhod. I. 526.

P. 256. v . 22. "Ourgos véww] Locus eſt liad . B. 135,
P. 255. v. 19. arrive arog'idrogénagex] Sunt Homeri veiba

Verba Eu Inšástw leguntur ll. B. 382. et verba siue -- dov

Il. A. 472. Alox .

P. 255, v . 21. 'Odusoslas Z.) verf. 512 .
si, Il . A. 303. ANON .

P. 255. v. 26. pfcDoy ?divx9er ] l'ertveius ad Hefych. T. P. 257. v . 31. avasxóv) E Cod . Gud . legendum elt avazzi

I. p. 1015. not. 12. corrigi iubet orge Dedivnév ol . χον. Sic Ody 11. Ζ. 167. ούπω τοϊον ανήλυθεν εκ δόρυ γαίης.

quae verba mox ipſe Etymologus laudai.
P. 255. v. 30. Aodssaro , dvedolars ] Conf. Valckenaer. Ani.

madverſad Ainmon. 1. 16. p . 68. BE. Verba lequentia, doé. P. 257. v. 34. Aoguzoos] Vid . H. Sieph . Thef. Gr. Ling.
caro xigdiay sivar, hunt Homeri !!. N. 458. ubi vid . Barnes. Vol. I. p . 183. m nota, edit. nov . st.

Apud Apollon. Rhod. III . 955. elt doussa .. P. 257. ν . 36. Δορυκτήτης αιχμάλωτον] Εadem habet

Schol. ad Iliad. 1. 313. nili quod doguáawtov pro dográsforP. 255. v. 15. Aoxsuw) Vid . Iliad . O. 340. ibique Schol.
exhibet ANON .

et pluribus locis.

P. 255. v. 51. Aoxmcícoços] Vid . Ariftoph. Pac. 44. AxOX , P. 257. 5. 37. Angúxvcov -- ditofázyakor ] Locus Nicandri

SCHLECSXER .

ST.

BS.

ANON .

AXON

+

ANON .
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ANON .

BE . ANON

BE.

BB. ANON .

BE.

IV . 990 . ANON

ANON .

e

91. $T.

ANON.

ANON .

BARKLP.

ſi Alexipharmm . 5-6. ubi vid . Schol. p . 57. extr . Conf . ſupra P. 259. V. 46 rñs erngesia's] Codex Pariſ. 2630 ; addit :
p . 219, 12. In v . I'gner, et p . 253. 55. Φιλόξενος εν δευτέρω περί μονοσυλλάβων ρημάτων. ΒΕ.

F. 27. v. 46. Apistopuns, Ai = φράγνυνται ] Fragmentum 1. 260. v.'55. A Koreya1] Vid. Odyir. T. 345. et Apollon.
ex incerta comoedia elt. Vid. Kufter . ad Ariftoph .. Ramn . 519. Rhod, Ill . 700. ANON .

et Suid . in v . Aóguanos. ANON . P. 260. v; 56. dsustvoe's) Vid. Odyſ . . 248. et 2. 75.
Þ . 257. v . 51. 'Agosto uvms] Locus eft Rann . 519. ubi vid . Conf. Arfchyl. Sept. c. Theb 1049. ANON .

Schol. ANON.
P. 260. v . 1. Agnomosúvny Poſfit legendum videri Aşuoto

B ) . 257. v. 55. dgénsav] In Cod. Paris. 346. eſt dgéneofas. oúrnu ex Odyſl. o. 320. Vid . ibi Barnes. Sed aliter lentit Ruhn
ken , ad Homer, h . in Ger. 455.

P. 257. v. 56. sausov] Idem Codex dat taxi'eru. Be . Lege P. 260. v. 2. Açãcis, onmaiyai' . xal try ognon etc.] Conf.

iaúcim , uti eft in Codice Taurinenſi CLXV. fol. 18. verſo . Pex- Baſt. ad Gregor de Dialectis p . 338, edit. Schaefer. Bei
RON . Mox, post is? 805 Codex Pariſ. 346. addit: ó Minýcros, ſed P. 26ο. ν . 9. περί δε ορατα σώματα νήει Ιλιάδος Ψ.]

deinde onui omittit. verl. 169, ubi vid. Schol. ANON.

Ρ . α57. V. 57. σχόλιον παρακείμενον εν τω β' της Ιλιάδος] P. 260. v. 18. már cy] Eudern . habet mia rū . BE.
ad verf. 381. ANON. Mox Cod. Parif. 346. dat dóynov eigao$16, P. 260. v . 20. ' Agaxuz] Vid . Reland. Dillertatt. miſcell.

et poltea 2017ór omittit. P. II. p . 176.

P. 257. ν. 23. και πάντα dóoxov] Sunt verba Homeri Il. P. 260. v. 21. tur šķ] Cod . Paris. 346. dat tò dE.

I. 331. ANON . P. 260. v. 31. Agenarn, s Qaranív] Vid . Apollon. Rhod.

P. 258. v. 37. Aoug inatooww] Haec quoque extant Iliad .

K. 369. ANON, P. 260. v . 35. &xxi] In Codice Paril. 346. eft dusiſë. Idem pau

P. 258. v. 44. Aouguvexes - Müxos] Haec exſcripta ſunt e. lo ante habet χωρίον pro χώρα . ΒΕ .

Schol. ad lliad . K. 357. Conf. ibi Barnes. Anox . P. 260. v . 10. Agnoos, õroma xúgrox] Vid. Iliad. Z. 20 .

P. 258. 1, 46.Δουλιχόδειρος, ο μακροτράχηλος] Vid . Iliad .

B. 46o . ibique Schol. ANON .
' s P. 260. v. 43. ' Horodos Džūrs] Locus eſt Egy . 530. ſq.

P. 258. v. 55. " Hucou vás dgetñs etc.] Sunt verſus Ho- unde h . I. Deuyovou elt legendum. Vid . etiam Apollon. Rhod.

meri Odyff. p. 322. 323. ANON. IV. 970. Conf. Miſcellan . Obfervait. Vol. IX. p . 141. ANON.

P. 258. V. 3, " Οτι τα Cou] Sunt verba Pfalm . CXVIII. P. 260. v. 48., Agimu's TÙ Mévos] Haec fumta ſunt e Schol.

ad liad. E. 322. ANON .

P. 258. v . 4. 'Ersido qñ dix@cosúvn] Haec leguntur in P. 266. v.50.0ég" w roy dziļor ] Blomfieldius ad Sophro
Epiſt. ad Rom . VI . 18 . nis Mimorum Fragmenta, in Claſlical Journ .Vill. p. 390. „For

P. 258, v . 11. Sedi Unótos Oidimodos, 'Incados ¥ .j.verf. 679. fan legendum, Φές, ώ των ορίφον. Verba Sophronis effe recte

ubi vid . Schol. et Barnes . iudical l'alckenaer. in Theocrit. Adoniaz, p.211 . B. unde Theo

P. 258. v . 13. AbxMoos] Vid . Eurip. Rhes. 572. Locus critus, (ibid . verf. 2.) "Ogn diogov, Evróa, 'autõ. Herodor. III,

Theocriti, AUXHOS xãoñías . eſt idyll . XXII . 120. AOXmia 144 , των Περσίων οι πλείστου άξιοι, θρόνους 9έμενοι Exaréa

legitur etiam liad. ¥. 116. ANO N To , having cauſed chairs to be brought Eosdem Perſas mox

P 258. v . 15. domuós] Sic , doxma q' alsoovtę liad . M. vocat door POVED MEVOUS. Vid. Coraii Not. apud Larcher. T.

148. ubi Schot. adáyroi, sis thúyrov, osuwrtes. Conf. Euſtath . III , p . 405. ,

p . 896 , 58. ANON . P. 261. v. 5. Ais xúłos) Agamemn, 1549. ANON .

P. 258. v . 18. Aoyun] Vid . Pierſon . ad Moerid . p. 131. a. P. 261. v. 9. doice Toù ü ysáčsta ] Vid . dejchyl. Choëph .

BE. Verba Arifiophanis, Kal #giv -- doxuuiv, leguntur Equilt. 999. Anox .

318 . 1., 261. v. 14. &xwuwdcīvto -- nagevysápous) Conf. Hemfter

P. 258. v. 25. Arxuraxos] Legendum videtur Axuaino's. huſ. ad Ariſioph. Plut. p .471. a. et intra p. 669, 45. in Ent

Vid. I alckenner, ad Eurip . Phoenn. p: 121
P. 258. v . 26. 'Eyal 00.5wx verf. 346. de quo

loco P. 261. v 17. Ouráda.] Philemo habet Quuoitádou. be.

vid. l'alckenapr. p . 806. not . 50. Anon . P. 261. v. 21. Açúivos) Vid . Theocrit . Idyll. IX. 19. ibique

P. 258. v. 29. na.ww {titaitos ] Haec Seidlero de verſibus Schol. et Sophocl. Trachin . 779.

dochmiacis p . 402. iuclice, interpunctione disiungenda funt. st. P. 261. ν . 25. παντος φυτού καρπόν εδώδιμον] Ita etiam

P. 258. ν. 31. η τρια προς τριάδα : η τριας πλεονεκτείται] Tzetzes ad Lycophron . 83. ANON. Sed Scholia in Platonem p.

Seidlero 1. 1. legendum videtur ji zgra's zipòs Tetpeda 780VE
211 , edit . Rulhnken. 'Ακρόδρυα κοινώς οι των δένδρων καρποί.

P. 261 , v . 29. Tá sé ogūs, & à mèy sizdelas etc.]. Vid . PierXreitai.

P. 258. y. 41. inédga idv] Legitur Iliad . A. 148. alibique fon. ad Moerid . p . 105. nór. 3.

P. 261. v . 32. tous Açúoras etc. ).Vid. Schol. Apollon .
P. 259. v. 46. si di čxen ó ó vectw's] Scribendum elt si Rhod. I. 1212. ANON . Add. l'erheyk. ad Antonin . Liberal. C.

δε έχει σσ ο ενεστ. Vid . fupra p . 91 , 36. ANON. 32. p . 210. et 215. BE.

P. 259. V. 51. Δράγματα, τα των χειρών πληρώματα] Vil. P. 261. F. 38. Aguóxous] Conf . Schol. ad Odyſ. T. 574.

Iliad . E. 552.ibique Schol. Conf. ll . . 69. et Schol. Theo- et ad Apollon. Rhod. l. 723. ANON . Scholia in Platonein p .

crii. Idyll . VII. 157. et X. 44. ANON. 209. edit. Ruhnken . Tà orngiymata rns anyronérys vews Aguó
P. 259. v. 55. xatadup si ) Vid . Apollon . Rhod. II. 1227. χουςφασί .

Ariſtoph, Plut. 527. ibique Schol. et Nubb . 38. ANON. Conf. P. 261. v. 49. dguóQaxtos Øsaymós] Conf. Tzetz ,' ad

Fiſcher. Animadverli, ad' Welleri Grammat. Graec. Spec. III . P. Lycophr. 239. ANON .

1. p.67. st.
Þ . 261. v . 53. "Oungos pagesés] Locus eft Odyll. B.

P. 259. v. 58. naga' to d9w zò { vegryw , nagéyw you dev'dan 153. ubi vid. Schol. Sic Apollon. Rhode III. 672. dgébe dixá

etc.] Cont. Euſtath. p . 1887, 13. τεθε παχειάς. ΑΝ ΟΝ.

P. 259. v. 14. 'Oursos, egédpaxoy dvour] Locus eſt Iliad . 2. P. 261. v . 58. Aşulacion] Toupins Emendatt . in Suid .

223. Verba oud ' ay Menons as, leguntur il . Z. 344. ANON . Vol . II . p . 561. et Pierſon ad Moerid. p . 331. a . laudant Azú

Omnino vid . Fiſcher. l . l. Spec . II. p. 365. st.
behov. Be. Quod ſequitur, hémua, Scholia in Platonem a Ruhn

kenio edita p . 209. explicant verbis paolo's, hencoua. St.P. 259. v. 16. Agaxios, ozona rúgcov] Memoratur Iliad. N.
P. 261. ν . 8. Δοϊουξ, και καλούμενος αλοτρίβανος] Helladius

€92. Chreſtomath. p . 14. ó ro's Juius reißews, doides uss naga rois
F. 259. V. 28. έστιν Ιλιάδος Κ .] verf. 96. ubi et δραίνεις . Αττικοϊς ονομάζεται, αλετρίβανος δε παρά τη συνηθεία, και η ου

δεν ήττον παρα 'Αθηναίοις. Vid. Ariſioph. Pac. 287 ibique

P. 259. v. 53. » Qeyouéven Enxeoxń ] Subintell. feos, inquit, Schol. Anon. De ſequenti verbo dadurow vid. Alberti ad He

Perger. ad Hefych . T. il p. 213. noi. 3 . Idein mox non poft fych . T. I. p. 872. not. 19 .

azaisorous, led poſt ou.ws, diſtingui iubet, ita ut emendatione
P. 262. v. 23. 'Incádos 1.) verf. 230 .

quam Sylburgius luaſerat, non lit opus. Deinde xanindénous

dici quali xufatidous autumat ut iſta xafaguara dicantur a xa- P. 262. ν. 27. όταν βαρύνεται Méya etc.] Philemo : oi

Fitn. quod nienlurae genus eſt, quo farinas metiebantur, duos miv tandureixws xhiroytis, dia touo Mixçõū_sò dúo ngopégovor,

ciioenices Atticos aequans . BE. τα δύο , τοϊς θυσίν , οι δε , δυϊχώς, δια του και μεγάλου , τω δύω,

AXON
a. BE . ВВ .

AXON .

ST.

BE,

ANOX

ANON .

ANOS

AXOX .

BE .

-
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ANO..

ANON

BE .

BB.

ANON .

PEYRON

r

SCHLEUSNER ,

ANON

+

ANON,

rov duoW . BE. Verba Avras ö doūge dów , ſunt Homeri Il. r. Sequens verſus, Ei de de algy, eſ Hefiodi Egy. 722. ubi vid.

18. ANON . Clericus.

P. 262. V. 46. όθεν οι πυθαγόρειου τόλμαν αυτήν είπον] Co- P. 205. v . 38. Ausgóos] Vid . Schol. Theocrit. Idyll . II .

dex Pariſ. 2630. haec addit: w's Tonnen sasa inostýrt ris mo- 24. Cont. infra p . 65+, 36. ANON .

νάδος και αποφράδα , ας επί κακώ λαμβανομένη • διο και οι P. 265. v . 43. Acotuvos) Vid . Iliad. 2. 327. ibique Sckol.

“Ρωμαίοι τον β ' αποστρεφόμενοι κατ' αντίφασιν ονομάζουσιν σε

κούνδον, ο σημαίνει το αίσιον, ως απαίσιον αυτόν όντα . P. 265. v . 50. Aurwgroovtal) Legitur Iliad . K. 385. ANON .

P. 262. v. 50. AŬ de Xitva] Rurſus Homeri ſunt Il. E. P. 265. v . 52. Pobeisfar mot upovolas, onu geridiony Ruha
416. AXON . kenins ad Timaei Lexic. Platon. p. 91. a . ex Zonarae lexo

P. 262. v . 3. si Mesi Ia.ados 1. ) verf. 231 . ( p. 585. edit . Tittmann .; ſcribi iubet O-Beisgai , ka? 49' regn

P. 262 , v. 6. Audetó jé2008] Haec leguntur Odyſ. B. νοίας σκυθρωπάζειν. Ιdem Zonaras poft ελέγχειν addι την

388. ANON. frv. Inferius ex eodem legendum videtur sis ta dvex @ vita 'H

P. 262. v. 13. duonal) Conf. Valckenaer. Epiſt. ad M. pwdravou.

Röverum p . 45. 46. ANON. P. 265. v . 3. ' Inredos 11.) verl. - 233. ubi vid Schol. Conf.

P. 263. v. 47. Ta dúo] Vid. Thucyd. 1. 36. p . 29 , 85. Valckenaer. ad Iliad . lib . XXII . p . 126. et interrp. and Chilli

machi Fragm p . 424. Ason . Quae Etymologus ſcribit ad #17

P. 263. V. 5ο . Καλλίμαχος εν τοίς 'Ελεγείοις αφείλε μί- Aadwaios, verbum de verbo expreſſa leguntur in Scho ilia

ar] Vid. Fragmenta p . 440. ibique interpp : et Meurs. ad Hel. Homeri l'illoifonii ad 11. 233 ,

lad. Chreſtomathi . p . 47. ANON. Conf . ' Valckenaer. ad Calli- P. 265. *. 9. xai aro To Aio's * a ? Awdwins] Berkelias ad

znachi' Elegiarum fragmenta p; 206. De genitivo asinxóvrwv et Stephanum Byzant . p . 321. not . 85. quaedam excidille libi pere

ſimilibus vid. Fiſcher. Animadverſi. ad Welleri Grammat. Gr. fuadet, atque adeo vel fic locum emendandum purat : xal aso
Spec . II . p . 154. ST . Δωδωνος του Διός, και Ευρώπης, και απο Δωδώνης , vel minori του

P. 263. v . 57. Á rág up noan] Sunt verba Homeri latione ita ſupplendum : * a? ano Audaros tov: Aros, Awiarns.

Odyll. E. 215. ubi vid. Schol. Conf. Apollon .' Rhod. IV. 38. 'Politus ad Euſtathium T. II . p. 724. a . corrigit :

et I. 907. et ad utrumque locum Schol. item Aeſchyl. Prometh . xal aro Awdures ans Arcs, i ulas etc. st.

512. ANON . P. 265. y . 12. donc douiñow ) Codex Pariſ. 346. addit : dsds
P. 263. ν . 1. Συνδείτε *Uvoxnárov] Sunt verba Ariſtoph. Myxc dedóunuar. be .

Rann. 618. P. 265. v. 22. ruās dwgciofa1] Cod. Paril. 346. mis ayen
P. 263. v. 3. Ilūs ay " Oduorelas 0.] verſ. 352 , ubi vid. xal dwg87sha .. BE.

Schol. ANON . P. 265. v.30. meyaródwgos] Vid. Ariftoph . Pac.1392. ANON.

P. 263. v. 9. dónaós tis wv... : ) De explenda lacuna vid . P. 265. v. 31. Awgopayous) Vid. Hefiod Egy. 39. ANON.

Cod. Gud. in v . duntafrias. Conf. Apollon . Rhod. IV . 1395. P. 265. v. 33. ' E dacúverat, xal dyxlovjuevov) Vel poft

et 1165. ibique Schol. it . Aeſchyl. Proineth . 512. Anon . xhcrónevin nota commatis pro colo ponenda eſt, vel potius e

P. 263. v . 12. Λυκόφρων oxhou] Locus eſt verf. 591. Cod . Gud . dagurópeyny pro daoúverai ſcribendum . Verba 07

μέγαν περ εόντα, funt Iliad. Ε. 625. Verba xal súre , { u , si,

P. 263. 6. 18. vios de Aúpavros] Sunt verba Homeri 11. 11. Ć, ex Cod. Gud, exulant . KUL .

718. ANON . P. 266. v. 34. Awpis, övquece .Sea's] Vid . lliad. E. 45. el
P. 263. V. 19. Καλλίμαχος. Δύπται xaúnxes] Vid . Cal. Ruhnken . ad Homer. h . in Cer. 122 .

limachi Fraginm . p . 5o5 . ibique interpp. item Apollon. Rhod. P. 266. ¥ . 40. Awgrácsov] Vid . Pierſon, ad Moerid .
p .

126.

1. 1008. cum Schol. et 1326. ANOS . b . et l'alckenaer. ad Theocrit. Adoniaz. p . 316. A. (p. 531 .
P. 263. v . 22. δυπτης ο κολυμβητής ] Sic apud Lycophr. extr. ) ΒΕ.

73. ubi vid. Tzetz. P. 266. v . 46. By ÚRourmare 'Exaßr's] Vid . Hemſterkas.. εν υπομνήματι “ ]

P. 264. v. 30, arbuoto ogromévo.o] Sunt verba Homeri ad Callimachi Fragmm . p . 438. ANON .

11. E. 865. ubi vid. Schol. P. 266. v . 48. Holodos xaxń] Locus eft Ezy. 356. AsOX.

P. 264. v. 52. Fou depógov{tidstor] Vid . Iliad . F. P. 266. v . 52. Tous Kw's ] Conf. Cornu Copiae p.

40. in v. AWS. AXON . Cod. Parif. 316. omituit oj Tga's, mox

P. 264. v. 36. AvoćkeMagos ] Vid. lliad. X. 428. Apollon . pro {te? our habet & Eddaj oủv , et ada' ovdł AER15AOTSI pro oje

Rhod. I. 286. ANON . τε περισπάται.

P. 264. v . 53. ouvouýkoxes] Vid. Scott . Append. ad H. Ρ. 166. V. 55. Δώτη μέν τις edme] Eſ verſus Hefiodi

Steph . Thel. Gr. Ling. T. I. p . 1116. Esy . 555. ANON .

P. 264. V. 40. Δυσαριατοτοκία , Ιλιάδος Σ . ] verf . 51. ubi

P: 266 . 6. Awriin, ni degea]. Vid. Bliad . I. 155. ibiquevid. Schol. ANON . Pro in D :XOotasią ſcribendum eft età dus- Schol.

P. 266. v . 10. xal ramlartuxim SCHLEUSER
P. 264. v . 46. Avsßágvaxos et , Bágvaxa } Heſychius habet

girono dornges) Eft verſus Ho

. ] meri Il . T. 44. Verba fol dwriges lawy lunt Odyff, 0.525.

Δυσβρίκανον et βράκανα . Vid. Alberti Τ. Ι .

17 .
P. 266. v . 13. 'Iliados A.] verſ. 128. 129.

P. 264. v. 53. Foliuolo duonxéos] Haec leguntur Iliad . B. P. 266. v . 18. Ei da me nagáoxworr ] Vid . Iliad. A. 13

686. ubi vid . Schol. et pluribus locis . ibique Schol. ANON.
P. 264. v. 55. Avonkeyůs] Legitur lliad. T. 154. ſed raun- P. 266. ν . 56. κάλεον ÉXACTOS] Sunt verba Homeri Il.

deynis Il . . 70. Vid . ad utrumque locum Schol. ANON. 22. 203. ibique Barneſ. Anon .

P. 264. v. 3. duousTóxous) An dexaróxous legendum ? Be. !' . :67. v. 17. Eics] Vid. Schol. Nicandr. Alexiph. 87. p.

P. 264. v . 9. Avoxéxados ) Vid. Iltad . II. 357. et Aeſchyl. 47. et infra p . 382, 50. De loco Callimacki vid . interpp. ad

Sept. adv. Theb. 873. ibique Schoļ. ANON . eius Fragınm . p . 529. AXON .

P. 264. v . 10. Avoria , cooğor] Vid . Iliad . B. 115. cum P. 267. v. 55. jõua napatarixoû] E Cod. Gud. legendum

Schol. ANON . eſt gñma safneixóv . Conf. infra p. 279, 1.

P. 264. V. 12. Ευριπίδης βουλεύουσιν εύ ] Locus eft Med. P. 267. v: 1. si névro anu naganerulvov] E Cod. Gud. et

873. ANON .
Thelauro Aldi p. 41. a, in v . @ata legi debet :-oi Méstos (intell .

P. 264. v . 29. Atomogos] Legitur Iliad. Q. 60. Axox .
πληθυντικοί) από περισπωμένου. Ηac ratione αποκαλίαται pro

P. 264. v. 30. Atorag, etc.) Vid. Iliad . r. 39. Sic Eurip. droxánytan, et égarai pro eiguran, cum innumeris aliis uluve

Hecub. 945. dixit Aivorayır, eodemque modo Orelt. 1389
niunt. Vid. Euſtath. p . 234, 16. et p . 1835, 42. KUL.

l . 267. v . 2. ovou dni vūv f'atai oryz] Legendum eft : aion.Iphig. Aul. 1316. Δυσελέναν.

P. 264. ν. 3ι . δυσπάριτον χωρίον - Ξενοφών εν τη αναβά
Oi da voy etc. ex lliad . r. 134. KUL.

seu] Vid . Lexic. Xenophont. in v . duonázitos.
P. 267. v. 4. είωθεν ο ποιητής κεϊνται κέεινται] Ηaec

omnia fenlu carent. Corrigenda lunt ex iis quae infra leguntur

P. 264. ν. 32. Δυσπαλέας δίζας , Απολλώνιος] IV . 52. ubi
vid . Schol. ANON . Vid . Ruhnken. Epiſt. crit. ll . p. 222. et

p .. 279, 1. KUL.

P. 267. v. 7. Eiar dv2 peyágoroi] Eft locus Iliad . B. 157 .
infra p . 357, 52. Evrarés.

uti ex Br. Schol. patet, in quibus {u} Meya gois legitur. Pro

P. 264. v . 34. Avontém Den.os ) Vid. liad . 11. 748. et Schola εϊατ', i . e . είατο , in textu Homer. eft είαται. ΑtL .

ANON

ΑΝΟΝ .

-

ANON .

200.

ANON .

BE.

ANON .

.

p . 1044 .
not. ANON .

ANON

ANON .

KUL .

et

ΑΝΟΝ ,

BE.
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ANON

ANON

ANON,

ANON.

ANON ,

AXOX .

W.

-

6T.

ANON.

-

ANON .

ANON .

P. 267. v. 16. Eiausv ] Vid. Iliad. A. 483. O. 631. cum P: 270. . 2.. Elhéwol, TurkWor, quymlelwor] Vid . Iliad.

Schol, ad utrumque locum , Apollon. Rhod. lll . 1220. ibique B. 294. ibique Schol.

Schol. et II . 795. 818. ANON. P. 270. v. 26. sidomévwv] Vid. Sophoclo Antig. 346 , cum
P. 267. . 21. lißw ) Vid. Sophocl. Antig. 533. Nicandr. Schol.

Theriac . 307. Apollon. Rhod. II , 664. Locus Hefiodi, wal twy P. 270. ν. 3ο. εν υπομνήματι Λυκόφρονος. 'Ωρος ] Vid . Val
etc. eft Theogon. 910. ANOX. ckenaer. Diatrib. ad Eurip. Fragmm . p . 291.

P. 267, v. 23. Eidag] Vid. Iliad . E. 369. ibique Schol. et P. 270. v. 34. " Omingos 'Incasos l.) verf. 215.

Apollon. Rhod . I. 456. Anon. P. 270. v. 38. Ežeifurær] Vid . Schol. ad Iliad . A. 270.
Ρ . 267. ν . 25. Τέσσαρας égéogai) Eft verſus Homeri

Odyfl. 2. 278. ubi vid , Schol. Anon. P. 270. v . 42. Eináhousa ] Vid. Iliad . A. 202. ibique Schol.
P. 267. v . 37. Eidos te twxer] Eli verſus eiusdem Il. B. Aelius Herodianus in Schernatismis Homericis : bianova

58 . θας : εληλυθας . και Βοιώτιο, ελήλουθα : είτα επενδέσει του w.

P. 267. v. 42. röv pis ofews xaşaxtaya] Vid. Schol. ad P. 270, v . 46. siauroufmev ] Ita legitur Iliad. 1. 49. et lae
Iliad . B. 58. Verba Ilgārov Tupavidos lunt Euripidis in Ae- pius. Sed Aelius Herodianus 1. L habet alio loco haec: 'Hrs

olo , v. 38. ANON. λουθμεν, ελήλυθαμεν συγκοπή και επένθεσις και έκτασης του

P. 267 , v. 47. 'Os du Tou 60dumns ] Eft Homeri Il . K. War' asxriv z els n .

516. ANON . P. 270. v . 55. napa 'AşietoDúver etc.] Vid . Ruhnken. ad
P. 268. v. 2.Baxxuaídas, Melayus988] Vid . Valckenaer . Timaei Lexic. Platon . p . 96. b. BR.

ad Eurip . Phoeniſl, p . 367. b. be. P. 270. v. 57. Einexpire's – śrégou ] Vid. Fiſcher. ad Plat.

P. 268. v. 4. Teis —Extar'] Haec leguntur Odyff. 1. 206. Phaed. c . 30. p. 540. a.

207. Axor P. 271. v . 8. Tó ö ] Legendum eſt rỏ s . ANOX . Philema

P. 268. v. 10. Eidomévn dónagra] Sunt Homeri Il. r. TÓ 5. BE.

122. Verba Eιδόμενος 'Ακάμαντι, 11. Ε . 462. τόδε τοι είναι, P. 271. v . , 13. apbrousin vis of Philemo, xuró poſt agénov

II. A. 228. Ilárra άστρα, 11. Θ . 559. ως είδος κλυτοτέ . osv inlerit , et deinde ſcribit cäan oux siloxgers. BE.

Xv9v, Odyfl. 0. 286. unde isev legendum eft. ANON. P. 271. ν. 17. Ειλιτενής άγρωστις, Θεόκριτος] Idyll. XIII .
P. 268. v . 16. " ldɛ ó anyos roj 980ů] Locus eſt loh . I. 29. 42. ubi vid . Schol. et Valckenaer. ANON .

ANON . Conf. Oudendorp. ad Thom .Mag . p. 468. b. BB. Scho- P. 271. V. 23. Eidínous] hogeiav] Vid. Iliad . 2. 424. cum

lia in Platonem p. 179. edit. Ruhnken . 'Artixol xal rò id? Schol.

οξύνουσι, και το λαβε, καιτο φαγε, ομοίως το έλθε, ευρε , ειπέ. P. 271. v. 30. otras oův xal] Haec omittit Ariſtarchus mi
quae quidem tria etiam Etymologus commomorat infra p. 299, nor fol. 34. verſo : be.

67. P. 271. v. 45. Eiavos) Vid . Valckenaer. ad Iliad. lib. XXII.

P, 2685 v. 20 . Kad vűy δη σαφ είσεαι ] Haud
dj rá )

dobie p . 67. b. Nicandri locus eſt Theriac. 283. fqq. et a Stephano

eft locus Iliad. H. 226. quamquam ibi legitur vür pèr dej od pa lic editus, ut pro aiły javes Tynxúr ufagaaswv legatur évdures
sis. Sequens locus, 'Hen Eidvoris, eſt Il. A. 545. ANON . αύει τρηχω υπάρπεζον. Εuftath. p. 1851 , 25. αιμασια, το από

P. 268. V. 25. Είσατο επ ' αριστερά ) Homeri haec funt χαλίκων τειχίον. ήν τινες και άρπεζον, ως και "Ιωνες. Valcke

II . M. 118. ubi vid. Schol. Sequentia, ripato yang diurno, viden- naer. ad Theocrit. Adoniaz. p. 218. (245.) ita correxit : eldvou's

tur elle Apollonii Rhod. IV . 1589. ANON. πετρώδεας ενδυκές αιει Τριχύν υφ' αρπεζον επεί τ' εκορέσσατο .

P. 268. ν. 26. ένα είδομεν άμφω, Ιλιάδος Α .) verf . 363.

P. 268. v . 29. Eidvino.r) Eft Iliad . A. 608. P. 271. v. 51. sinuméros] Vid. Iliad . E. 186. cum Schol. et

P. 268. v. 37. o eidw's) Aelius Herodianus in Schematismis Apollon. Rhod. ll. 861. Anon.

Homericis : ειδώς από του ειδηκως, ως εστως από του έστηκώς • P. 271. v. 53. Exauva] Vid . Apollon. Rhod. ll. 1129. Anon .

otrw xo ? rô xexagiotes (Legeindum eſt xexagnótes, ut lliad. H. P. 271. v. 55. Eidvorcofan) Vid . Pierſon . ad Moerid . p.

312. ſcribitur xexagnóza) xai TETKÓTES (Immo Titinétes, quem- 205. a. be.

admodum eſt Iliad. I. 13. alibique) xata OUYlonyv. xagã , roc P. 271. v. 1. 'Holodos, ävenos de prór' sidupa'sww] Videtur

κεχάρηκα, τετίηκα κεχαρηκως τετιηκώς , και αποβολή του και , fcribendum "Ομηρος, άνεμος φλόγα ειλιφώζει, ex iliad. Y. 49.

κεχαρνως και τετιώς(Rurfus fcribendum τετιηώς) ν .

P. 268. v. 44. dva Qwroúmeror Tū arka] Melius legas e Scho- P. 271. v . 4. Týne elhú pasęy] Eft verſus Hefiodi Agn .

liis in Platonem a Ruhnkenio editis p. 37. ava Quinua Morog 275. ANON.

του (vel τω ) αλλά. P. 271. v . 6. El2uQÓW ] ViiL lliad. A. 156. ibique Schol.

P. 268. v. 49. ster, dyrl tou - αφορίζει αυτά ] Εadem habet

Schol. Lucian. T. I. p. 620, 1. niſi quod nepropise. dat pro P. 271. v. 7. EdwTES] Vid. Schol. Theocrit. Idyll. XVI.

αφορίζει. ΑNON . 35. Schol. Thucyd. l . 101. p. 66, 31. et infra p . 501 , 51, Anon.

P. 269. v. 3. & igaz] Vid. Iliad E. 337. ibique Schol. ANON . P. 272. v. 11. dawtela ] Leyendum eft cia.wreía, ut eſt apud

P. 269. v. 11. Eigas ♡ Junew ] Sunt verba Homeri ll . 1. 574. Platon. lib. VI . de legib. T. II. Opp: P: 776. C. Anon.
ubi vid . Schol. Conf. verf. 10. ANON . P. 272. V 12. sawtes etc. ] Vid . l'alckenaer. Animadverf.

P. 269. v . 15. Eigari etc.) Vid . Ruhnken . ad Timaei Le ad Ammon . III. 8. p. 192.

xic. Plat . p. 98. a . Be. P. 272. V. 35. ÉRLEMÉVOS] Vid . Apollon . Rhod . IV. 179.

P. 269. V. 17. Oi ď Λακεδαίμονα ] Sunt νεrba Homeri

Odyfr. A. 1. ANON.
P. 272. v. 58. ' Hipers do Elmly color] Sunt verba Homeri 11.

P. 269. Υ. 19. Αριστοφάνης - πεπταμένοις ] Locus eft Nubb . H. 231. ANON .

312. ANON . P. 272. v , 12. Ein dró roü ców ) Vid . quos laudat Viſcher.

P. 269. v. 37. Eixa's] Vid . Dreport. ad Theophraft. Cha- Animadv . ad Welleri Grammat. Graec. Spec. II. p ; 503. st .

racit. p. 287. ANON . P. 273. v . 16. ŠITOV imo dice coù i ] Conf. Euſtaih. p. 1254,
P. 269. v . 43. είκοσιτήριτ ' 'Idrados X.) verf. 519. ubi

vid . Schol. cui debentur verba sixo517 haslova (quod etiam b . l . P. 273. v. 23. 'Inrados A. ) verſ . 170.

pro εικοσαπλασίονα reponendum eft) Abiscüofai dori. ANOX. P. 243. v. 25. ' Incados II .] verſ. i6o. ubi vid . Schol, axon .

P. 269. v. 48. Nécra olos égise] Sunt verba Homeri 11. B. P. 273, v. 26, Tó de Sio xad dod roj 7 ] Conf. infra p . 42€

'555. ubi vid. Schol. Sequentia, issémey oix d3821cai, Odyil. O. 39. 40.

223. e quo loco legendum eli {tevow. Anox . P. 273. v. 3 t. ' Incados K.] vers . 449. 450. Vid. Euftach.

P. 270. v. 4. saas autwx] Leguntur liad. H. 538, ubi

vid . Schóli et pluribus locis. 'ANON,
P. 273. v . 39. Tomos cimév ] Sunt verba Homeri II. H. 231.

P. 270. v. 17. Oungos 'Incados K.) verf. 217. Conf. Apol- ANON .

lon. Rhod. l . 857. et IV . 1421. ANON . P. 273. v. 53. Elváros) Vid. Euripid . Phoenn. 6. ibiqueP. 270. v. 20. Fidanivaswr] Hoc verbo utitur Rhianus in

Brunckii Analectt. Vol. I. p. 479. verf. 16. et nomine silanina
Valckenaer. it. Apollon . Rhod . I. 583. cum Schol. Anon .

stys Tryphiodorus v. 596. Anon.
P. 273. ν . 1. Είνατος ] Philemo : Είνατος, αντί του ένατος,

P. 270. v. 22. Einarionu. Ilot Dnuov) Vid . Apollon. Rhod. ROINTEXRİB &nbytesiv šX61 Toù i. Conf. l'alckenaer, ad Theocrit.

IV. 1470. I. 40. 1241.et Schol. ad hos locos. ÁRON . - Adoniaz. p . 563. B. (361 , A.) BR. " * •

ETYMOLOG, T. II .
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ANON .

et quae

63. ST.

вв.

ANON .

ANON .

KUL .

KUL .

P. 273. v. 2. v rwv 'Agyelwe Gify] Vid . Baſi, ad Gre- tas lectionis haec eſt. verf.1. Plutarchi editt. habent cégeiv, re

gor. de Dialectis p. 347. edit. Schaefer. Be. liqui omnes quos allegavi ſcriptores, céges, quod praeferendum .

P. 273. ν. 7. Εινάνυχες - aurū] Sunt verba Homeri Il . verl. 2. Schol. Ariftoph. Plutarchus, Clemens, Apoftolius, Suid.

1. 466. ubi vid. Schol. ANON : et Phavorin . legunt' wad ukao įv xorúky, Euftachius vero cum

P. 273. v. 8. si de riva 670¢ ései Tagažos ró) Falckenaerius noftro, xad méditos xorúany, quod retinenduin puto . Porro pro

Diatr. in .Eurip. Fragmm. p. 291. B. probat fcripturam Codi- ánovcassar, quod Suidasquoque et Apoſtolius habent , apud

cis MS. Leid.'si de riva ragasoei to &rocégro $ 36. Sequentia, 18- Plutarch. et Clementem eſt avansao3a1, apud Comici Schol.

puróxtas favoy, ſunt itidem lliad . I. 466. ANON , ad Equitt. 725. dvefúsas921, apud eundem ad Plut. l . I. et apud

P. 273. v . 11. nodáviarga nodwr] Leguntur Odyſf. T. 343. Phavorin. p . 240. a. irotogoga1,, P : 210. b. inapuovotai, guod

tamen pro mengucaglau, quod apud'Euftachium legitur, pofitum

P. 273. v. 12. Kardimaxes) Vid . Fragmm . p. 5o5. ibique videtur. Ultimum boc unice ad verum accedere exiſtimar Kuſte

ioterpp . ANON rus in notis ad Ariſtoph. p. 16. legendumque cenſet 71. % gioa:

P. 273. v. 16. ý elvarlywy türéalw] Haec leguntur lliad . Z. ofus, ad ungendum . Sed Hemſterhuſ. l . 1. p . 387. b . cum Syl
378. alibique. ANON . burgio ad Clement. 1. l. vel atomoarta. retinendum vel fra

P. 274. v. 18. EivoolQuałor] Vid . Iliad. B. 632. ibique Schol. thoaofa, corrigendum iudicat, ut lignificet oleum ad fricandum
et 757. ANON. corpus, quod vi verbi propriae convenit. Servandum igitus eft

P. 274. v. 33. rò raga tý Jela v3203- sinór] Vid. Fiſcher. aruhuscola., atqne adeo coniecturae Is. Volii, as ofnowoga

Animadvv. ad Welleri Gramm . Gr. Spec. II . P:
383 . legentis, praeferendum . Vid . eius Obfervant. ad Pompon. Me.

iple dixi in libro de Dialecto Macedon. et Alexandr. p. 62, lain l . 15. Verſ. 5. editiones Etymologici Med . et Ald . it . Ve.

neta Panagiotae, ita efferunt: Kal rilitas ou sugou oivov xalne
P. 274. v. 34. deurepos aógrotos etc.) Vid . Valckenner. ad Fúquia *o feudr . pro quibus Sylburgius, nulla mutationis facta

Eurip. Phoenill. p . 191. b. Koen, et Schaefer. ad Gregor. de mentione, dedii Kal xulox' siſupou odvou mil . **trúden, Suidas

Dialectis p. 340. εύζωρον όπως μεθ . καθεύδης. Vel igitur legi poteſt, ut apud

P. 274. v. 42. Einyoga] Vid. Iliad . r. 250. Plutarch. et Schol. Ariſtoph. extat, etsugov,w's üv mph. xassu .

P. 274. ν. 53. Είραφιώτης, ο Διόνυσος] Vid. Nonnus Dio des, vel cum Valckenaerio l . l. susugou, öva xal ust . xa Jevon. Conf.
nyſ. IX . 23. 24. et lupra p . 254, 19. item Brunckii Analectt. Hemſterhuſ. 1. I. p . 388. Saltem ovou certiMime glollam rello

Vol. II. p . 517. V; 2. Orph. hymn . 47, 2. et Euſtath . ad Di let. KUL. Vid. Ilgen. I.1. p . 148. fq . st. Eudem . babet : péks

onyſ. Perieg. p . 138. a. ANON . εν κοτύλη, et deinde : εύζωρον όπως μεθύουσα καθεύδης. ΒΕ.

P: 274. v. 3. Eigegos] Vid. Odyſ . 0. 529. ibique Schol. P. 275. V. 32. καλούσι xogu Sanelay] Haec ex margine in

textum migraverunt. Vid. infra p . 482, 53. Scribendum autem ,

P. 274. v. 9. Figesía] Vid . Iliad. 1. 639. ibique Schol. eſt nogugaliav, cum Heſychio et H. Steph. Thel. ind. p . 1272.

item Apollon. Rhod. ll . 47. et Eurip. Troad . 569. Anon .

P. 274. v. 11. Eigéo.oy] Conf. Schol. ad Iliad . B. 499. et P. 275. v . 33. &veigx34] Cod. Gud . évñsxtao, quod, et

Euſtath. p. 267, 43. ANON. či ut i pronunciando, idem eſt quod dveigxfan, ab {veig y ,
P. 274. v. 18. Eigesruum] Erat ramus quotannis in Pyaneplio

rum feſto geſtari, penuriaeque vel peftis avertendae gratia ante P. 275. v. 35. Auxougyos etc.] Eadem Scholiaſtes (ad . Ari.
fores poni Tolitus . Vid. Pet . Caſtellanus de Feſtis Graec. p . ftoph. Equitt. 725.) adducit ex Cralelis libro de lacrificiis Atlie
618. et Ioh. Meurfius in Graecia feriata p . 814. T. VII . The- nis uſitatis . PERGER . Euſtathius p. 1283, 13. itidem Lycur.

lauri Antiq. Gr. Gronoviani. Conf. Barneſ, ad Homeri de si gi loco Cratetem allegat. KUL.

georuny epigramma . p . 96. et Potter. Archaeolog. Graec. p . 398. P. 275. v . 36. olov ineengias] Pro his Cod . Gud. oisvel ixs.

Vid . inprimis Car. Dav. Ilgenii Eigesomrin Homeri, in τηρία 'Απόλλωνος. Scriplerim οιονεί ικετηρίαν Απόλλωνα. Conf.

ejus Opuscc. philolog. T. I. p. 129 Apofiolius p . 270. Et lic Schol. Ariftoph . l. I. et Euſtach .
Ibid . ftovox, ad reinotius rigesowen relatum , in čxwv, nem l . 1, KUL .

pe xaudos, mutandum puto . P. 275. t. 46. Eigoróxos] Vid. Odyll. l . 443. Conf. Iliad .

P.274. v. 19. xaunas) Cum xãūves fint teneripecilesque E. 157. ibique Schol. ANON.

rami. qui huc non pertinent, ex Cod. Gud. relcribendum eft P. 275. v. 50. Eigoxómos] Vid. Iliad . r. 387. ibique Schol.

sozlúgos, quae vox etiam Schol. Ariſtoph . Plut. 1055. aaaxouv Verba paulo poſt allata, iodveois .Eigos éxouoa, ſunt Homeri Od.

Fious 7,02 xo? xoalugars legendo reſtitui debet. Conf. Hemſter A. 135. ANON .

huſ. ad h . I. p . 386. Sunt veio moliūgai panes vel placenta P. 275. v. 6. 'Incados A .] . verſ. 239.

pueris dari ſolitae. Vid. Suid. et Helych . in b . v . Conf. P. 275. v. 9. Eigusas 96 , Tò Quaážar] Vid. Viad . A. 216.

Schol. Ariſioph. Pac . 122. et H. Steph. Thel. ind . P. cum Schol. ANON .

Hinc Pollux quoque 1. 2 18. et VI. 72. ras xoa húgos inter på. P. 275. v. 14. 'Inádos 0.] verſ. 113 .

nis fpecies receniei. Lexic. MS. Cyrilli Brem. xolaugitys . op . P. 275. v. 18. sigwvkia] Scholia in Platonem a Ruhnke

Jos asumos. Refpicit iChron. XVI. 3. ubi auogimny Complu- nio edita p . 87. Ειρωνεία , το προχείρως και μετά του προς χά.
tenſia habent soluzitiv. Vid. H. Steph. Thel. ind. in v. duó- βιν διαλέγεσθαι , κωλακεία , ψευδολογία , και Ειρωνα, τον κόλα

ga et Hefych. in v. Quogyitas T. 1. p. 282. not. 25. De vo

cabulo duozitus conſule Bielium Nov. Theſ. Philol. T. I. p. 81. P. 275. v. 23. 'H, xal xvavéyour) Haec leguntur Iliad . A.

Ibid . xalagwr] Fort. legendum wgaiwe, ex Schol. Ariftoph. P. 276. ν. 39. "Ομηρος xabyritous re] Locus eft II . z .

Equitt. 725. NULL 239. ANON .

P. 274. v. 21. arugriomfvous) Reponendum eft aangenué- P. 276. v. 45. Eigeto šo aurix' – Mevéhaos) Eft verſus Ho

Yous . Suidas T. II . p . 28, 22 . ut Sylburgius notavit, ayosx / e meri Odyll. P. 120. Anon . Sequentia. Eigomat paidas což xs

Mamívous, led p . 29, 3. aprox ngtamévov. Prius ex Pauſaniae clou, ex Iliad . 2. 239. quem locum modo attulit Etymologus, ita

lexico eſt,ex quo etiam Euſtachius lua haulit p; 1283, 6. Onae · reſtituenda funt: Eigóniran raidas Te xasiynútous is. SCHLEUS
nofter addit , στέμμα λευκών επιλέγουσιν, ibidem verbo tenus

invenies v . 15. iq . KUI.. P. 276. v. 48. Expero del TIPOV agris) Leguntur Iliad. A.

P. 275. v . 23. mataxuquara ) Vid. Schol. Ariftoph. Plut. , 513. et sporto de éxasen, Odyl . 1. 541 .
768. e! Valckenaer. Animadverſ . ad Ammon . II. 11, p. 124 . P. 276. v . 50. Eis) Vid. Miſcellan. Lipſ. Nov. Vol. IX . p.

632 .

P. 275. ν. 25. Και μέλιτος κοτύλην etc. ] Αpud Schol. Αri- P. 276. v. 51. peny' a Cod . Gud. abeſt. Anon .

ſtoph. Equitt. II. 2.55. hi verſus ita leguntur: Kai méme dy xo •
P. 276. v. 55. ygápovoor) Cod . Gud . addit: oudetégou ma

τύλη, και έλαιον ανεψήσασθαι , Και κύλιν' εύζωρον, ώς αν μεθύουσα

za grúdy. PERGER. Verſus, a pueris in feſto Pyanepforum cani
φασχηματισμών έχοντα , διά το χαρίεις χαρίεντος , τιμήεις τιμήεν.

Solitos," omittit Cod . Gud. Exhibent eos, praeter noftrum , Sui.
του. οξύνεσθαι ουχ ώφειλε δια τον κανόνα τούτον . βαρύνεσθαι δ '

das et Phavorinus, item Schol. Ariſtoph. Plut. 1055. et Equitt.
ουκ ώφειλε. διότι τα μονοσύλλαβα ή οξύνονται και περισπώνται,

ουδέποτε δε βαρύνονται. εξ ανάγκης ούν περισπάται. Ιdem fe
725. Euftachius p. 1283, 12. Plutarchus in Theleo p. 1o. et

Michael Apoſtolius Proverbb. XXI . 24. Duo priores extant quentem canonem ita tradit: rà sis ris unds miay ouira B jy die

etiam apud Clem . Alex . Strom . IV. p. 566. edit . Oxon . Varie- του ντ κλίνεται, χαρίες χαρίεντος . το δε είς ως μονοσύλλαβον

KUL.

184. ST.

KUL.

1256. (q .

xa . ST.

KUL. 528. ANON.

NER .

ANON
.

KUL. ANON .
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ANON .

que Schol, AXON .

ΑΝ Ο Ν .

ST .

AXON

ANON

ANON.

ANON .

20.

ANON.

ANON.

BL.

ANON.

P. 289.
extr .

ουκ εκλίθη δια του ντ , αλλά δια του και μόνου, είς ενός. και άλ. Add. Fiſcher. Animadverſl. ad Welleri Grammat. Gri

λως τα είς εις μονοσύλλαβα ονόματα , έχοντα ουδετέρου παρα
Spec. III . P. I. p . 21. st .

P. 378. v . 5 246 46 Tºwrov etc.] Vid. Iliad. 2. 557. bie
σχηματισμών, δια του και κλίνεται . "H τα εις εις μονοσύλλαβα

ονόματα αρσενικά etc. Conf. Aldi Grammat . fol. 24. a .
P. 278. v . 8. Aivaias do dóan] Vid . Iliad . T..278. Conf. ll.

P. 276. v. 1. looduvapoūrai) Cod. Gud. Looduvaurio , Anon , N. 408. ANON .

P. 276. v. 16. QuoQuyws ovdeis] Cod. Gud . ómoDwwws: * P. 278. v. 16. et 19. rafmtind's] Immo pésos, inquit Fiſche.
ουδείς γάρ. Verba fequentia . γίνεται unasxo, idem omittit. rus l . I. p . 27.

P. 278.v. 33. Seol dwruges tów)Sunt verba Heſiodi Theog.
P. 276. v. 23. Qússi] Recte Sylburgius emendavit Sétel 46. Conf. Barnef. ad Iliad . 2 528. et Ariftoph. Pac. 392.

Verba ſã ngo's davara xarà lunt Homeri Odyſ. r . 387. ANON .
P. 276. v. 29. roù dà] Cod. Gud . addit étégou. AXON.

P. 278. v. 37. Érki x' Ewyev Fodémono] Rurſus ſunt Homeri
P. 276. V. 31. los Móvov] Cod. Gud. laudat Iliad . 2 . 11. T. 402. ANON.

422. ANON . De fequentibus, ró Induxov, ' s etc. vid. Fiſcher. P. 299. V. 44. "Eag] Helladius Chreſtomath. p . 25. ore có
Animadverſ. ad Welleri Grammat . Gr. Spec. I. p . 182. st.

P. 277. v . 35. ByaxuxaTQAmXToúvTwv] Cod. Gud. BşaXuxa
έας παρά το εύας είναι είρηται • η ήδίστη γας τότε του έαρου
κρασις .

Taláxtay. Anon. Cod. Pariſ. 2426. ita praecipit: ó sexvimus, oro P. 279. v. 1. $ ev ó Ointy's etc.] Vid. ſupra p . 267, 4. KUL .

ταύτα Ιωνικήν έχουσι τάσιν και ουκ έσαφήνισεν ήμούν το λεγόμε- P. 279. ν. 5. Δριοι xaranslatai švdor] Ex Iliad . n. 527.

νον. έστι δε το λεγόμενον τοιαύτην έχουν την εξήγησιν επί των pro ένδον Γcribendum eft έν Διός ούδει. κUL .

εις &βραχυκαταλήκτων. ΒΒ. P. 279. v. 14. Xeig? favou] Homeri ſunt 1. F. 385,
P. 277. v. 38. 'Iwver 9 €1. Esteld] Cod. Pariſ . 2426.

οργυιάς, αγυιάς, Θεσπιάς, Πλατειάς. ΒΕ. Conf. Barnef. ad ll , P. 279. V. εανού κασσιτέροιο ]xasoirégoro ] Leguntur Iliad. s.E.

Y. 327. ANON . 612 .

P. 277. v. 39. rã TEXvíry? Cod. Pariſ. 2426. To coŮ te. P. 279. ν . 22. Πέπλον &r' ouder) Eft verſus Homeri H.

χνικού. Μox iderm poft ιάς addit : Ιωνικήν έχει τάσιν , τουτέστιν e. 734. ANON.
ότι της ευθείας βαρυτονουμένης και βραχυκαταληκτούσης και γενι- P. 279. v. 25. ſavą mánudav] Haec quoque Homeri ſunt

xai dorinn uaxgoxatarmatovoa 'Iwvrxgo 986 etc. Be. Iliad . 2. 352. ubi vid . Schol. et Y. 254 .

P. 277. v. 53. Eisóxey --- 2017 a.] Verba funt Iliad . H. 71 . P. 279. v . 27. "EBacoy etc. ), Vid. Koen. ad Gregor. de Dia.
unde fcribendum eft έλητε. Sequens Iocus , Εισόκε ποιήσεται , lectis p . 162. (p . 354. edit. Schaefer.) et Alberti ad Helych.

eſt Iliad . r . 409. ANON.
T. I. 689. not. 7. ANON. et Be.

P. 277. v. 8. Eisw ] Hellad. Chreſtomath. p . 16. xal tó 87- P. 279. v. 30. ' E ,32astyxótes] Apud Eurip. Iphig. Aul,
σω δε αναλογώτερον του έσω. ΑNON . Conf. Koen. ad Gregor. 594. eſt ißaaotýxası. ANON.

de Dialectis p . 453. edit. Schaefer, be . Add. Hufchke Anale 279 v . 33. intepúywher) Hemſterhuf. ad Xenoph.
ct. crit. in Anthologiam Graecam . p. 257.

Ephef. p . 42, 5. (Annotati. p . 196.) reponi jubet fermegúywmar
P. 277. ν . 19. Και νήεσσ' riow ] Eft verſus Homeri II. Idem refcribi iam antea iuſlerat idem Vir doctus ia

A. 71. ubi vid . Schol. Miſcellan . Oblervatt. Vol . IV. Sed Fi.

P. 277. v . 13. Eisigun etc.] Plura habes in Codice Bolliano fcherus Animadverf . ad Welleri Grammat. Gr. Spec. II . p .
ad Oppian. Halieut. I. 738. '1918un de yiveta . ( x Toù w To 306. putat porius poſt entegúywmar addi debere meniteguywear.
πορεύομαι, ίσω, το παθητικόν ίσομαι, όθεν και το ίσομαι εξ αλό- Vid . infra p . Goo, 32. Πέπταμαι. 6Τ.
9εν χαλεπήν όρσουσα θύελλαν . εκ τούτου γίνεται ισμη και ισμός , P. 279. v. 40. 'Eßdouevóueva etc.] Conf. Harpocrat. in ha

πάν το στενόν, και τροπή του και εις 9 79μη , και μετα της εις v. et Harles de nominibus Graecor. p. 42. fg. ANON.
A ¢ 969ewscisifun, xalysáprta. 1. PEYRON. Locus Homeri ab P. 280 v . 55. 'Eydohrsyssy) Hrfych. habet ydournosv. Sed

hác Scholiaſta et ab Etymologo laudatus extat Il . 0. 335. ubi Toup. Emendatt . in Suid . et Hefych. Vol. IV . p 279. legi iubes
tamen ricoma, legitur. st. 'Εριγδούπησεν. ANON.

P. 277. ν. 22. Καλλίμαχος 701] Vid. Fragmm . p. 505. P. 280. v . 56. 'Eyyu guxo ] Apud Lucian. T. II. p . 320,

ibique interpp. Conf. Schol. Theocrit. Idyll . Xll. init. Aelian, 38. eſt {yyunduxn, ſed apud Athenae. lib. V. p. 210. B. fyyuo

v. 'H. III . 12. et Potter. Archaeol. Graec. p . 588. E. Anon . Add. vxn . ANON.

l'alckenaer. Callimachi elegg . fragrını. p. 214. extr. Be . Conf. P. 280. v. 57. áyyoshxay] Alexandrinum hoc eſſe notavi ,

ſupra p . 39. exir, quidem in libro de Dialecto Macedon . et Alexandr. p . 65. ex

P. 277. v. 29. xará TÓ' detTegov] Cod. Pariſ. 316. addit au- Athenaei I. 1. p . 210. C. led hunc Etymologi locum addere
TOU. BE . oblitus lum .

P. 277. v . 33. Eicáuevos etc.] Eft verſus Apollon. Rhod . P. 280. v. 15. 'Eyycov] Vid. Stoeber. ad Thom . Mag. p ;

1. 967. ubi vulgo legitur omnoÓMrvo , Brunckius edidit cisánsvor. 259. b. et 260. a.

Vid . Ruhnken. Epift. crit. II. p . 262. be. Add . Apolo Ρ. 28ο. ν. 26. 'Εγγυαλίξαι, σημαίνει εγχειρίσαι] Vid. Iliad .

lonii Rkod. II. 807. et Valckenaer. ad Eurip. Hippolyt. ' 31. A. 353. ibique Schol. et B. 436. ANON . Inferius, poſt raußovie,
Codex Paril. 346. addit : 69€v nad ywguros, o dexóuevos qš gură

P. 278. v . 35. Kaddeiasy v Jahdoan] Videtur eſſe Iliad . r . ÁTor ad póta. Be. Conf. ſupra p . 222, 8. in rã, et Alberti ad

582. Kad s' sic tv Jardue qu. Anon . Hefych. T. I. p . 871. not. i.

P. 278. y . 37. Eioaró, šootev, pávn] Sed apud Apollon. P. 280. v. 38. " AuDw njezi0.0] Eft verſus Homeri Odyſi.

Rhod . IV. 1589. sioato Scholiaſtes interpretatur w MMTEV. ANON . K. 138. ubi vid . Barnef. ANON . Steph . Append. Thel. L. Gr.

P. 278. v. 43. Kod --&xnégsar Suni verba Homeri Il . B. p. 101. G. legi iubet éxyéyarov, contra Elymologi mentem . Odyll.
132. 133. ANON. 1. legitur éxyeyuTMY ST.

P. 278. V. 49. Aiel vonow ] Verſus Homeri eft 11. . р . 28o. т. 43. Kй иог 'Eyreivwyror] Sunt verſus Homeri

408. ANON. 11. T. 24 26. ubi vid. Schol. ANOX.

P. 278. v. 50. oi ya Aionais etc.] Conf. Koen. ad Gregor. P. 281. v . 51. 'EyyawTroyástwg] Vid. Ariftoph . Avy. 2695.
de Dialectis p . 356. edit . Schaefer. be. ibique Schol. et 1701 .

P. 278. v. 52. 'H XE Sws etc.] Vid . Iliad . E. 887. it. A. P. 281. v. 1. 'AgastoDávns, "Axşator
. 'Αριστοφάνης, nodúv] Locus ek

321. ibique Schol. ANON. Equitt. 105. ad quem locum vid. Schol. ANON. Ihi ante õuge

P. 278, v. 55. ja] Apud Apollon . Rhod. II. 1110. eſt ťaže. Toy leguntur verba 96 vür, quae etiam Eudemus habet. Be.

Sequens féyn extat Iliad . T. 367. ANON. P. 281. v. 4. naga can xavaxuv] , Theocrit. Idyll. IX. 27.
P. 278. v. 57. 'Eadu's ) Lege 'Eade ex Apollon. Rhod . I. habet έγκαναχήσατο.

867. et Schol. margin. Cod. Guelplı. Sed deinde inter fade et P. 281. v. 7. 'Eyxara] Vid. Iliad . A. 176. et Schol. Arla

šotiv inſerendum eft fadus. anon. • Aelius Herodianus in Schie- ſtoph . Nubb . 52.
matismis Homericis : rαδότα · ηδω, το ηδονήν εμποιώ και αρέσκω. P. 281. v. 10, xeio90.] Cod. Pariſ. 34h. habet xafeisga.. Be.

• Méadw now n xa nda ruloos. xarà draigsou čaog taow's'ladó- Verba huius obſervationis ultima, qwv, medmr, ftatim cum ſequen
a. w. Scribendum eft fada {adw's éadóra.. ST . ti " Evrega etc. iungenda lunt. Vid. infra p.312, 32. ANON .

P. 278. v. 3. fadora Iumor] Sunt verba flomeri II. I. 173. P. 281. Y. 17. &TÉXTQGIS quyxony) Philemo et Cod. Paris.

ande h.I.Icribendum elt mitor. Couf. adpollon .Rhod. II. 65. 346. habent & EXTÁOEI Guymorýv. se.

ST.

BB

ANON.

@CHLEUSNER.

ANON.

ANON.

ANON

Ggg 2
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Χων. BE.

BE.

BE .

BE.

ST.

ANON .

ΑΝΟΝ .

AXON.

Ρ . 28ι. . 18. ούν] Philemo γούν. ΒΕ. nabula illa , e manicarum fimbriis dependentia, Etymologum re

Ρ. 281. ν . 20. άστρασιν] Philemo addit: ούτως και Ηρωδια- pexile putatmus verbis, Εγκόμβωμα ο δεσμός των χειρίδων πα

κος εν τω περί παθών . fed Cod. Parif. 336. εν τοις περί παθητι- θα τον κόμβον κόμβος γας ο ποιος ήχος. ΒARKEH.

Ρ. 282. V. 7. 'Απολλόδωρος] Eudemus addit : Καρυστίοις

Ρ. 281. ν. 21. λέλησται] Suid . et Cod. Barthol. dant λέ- Meg. Καρύστιος) , απολιπούσι. ' Deinde pro διπλώς habet διπλήν .
λειπται. ΑNON . Valckenaerio Animadverſl. ad Ammon . p. 20.

placet λέλησται. Ιdem Ου γαρ legit pro Ούτ' άρ. Ρ. 282. V. 9. Επίχαρμος, Είγε μεν ότι κεκόμβωται καλώς )
Ρ . 281. ν. 22. εγκύπτω εγκύψαι] E Suida et Cod . Bar- Auctor Diatribae de Antimacho, in Claflical Journ. VΙΙ. p . 239.

thol. legendum eſt πτω et εγκάψαι . ΑNON . Etiam Ety: „Eodem modo verſus Epicharmi affertar a Suida in vi lyxoxo

mologus ΜS. apud Valckenaer. 1. 1. habet: "Εγκαφος παρα βόσασθαι. Τoupius : Εύγε μεν ότ' επωμις έγκεκόμβωται καλώς .
το εγκάψαι . έγκαφος το μηδέ εγκάψαι αρκούν . ΒΕ . Quod Porfonus non probat, neque tamen emendat. Non memi

Ρ. 281. ν. 45. 'Αριστοφάνης -εγκεκρισυρωμένην] Locus eft. nerat vir furnmus, Gatakerum Adverfarr. Mifcellan.I. 9. 229. μην

Nubb. 48. ubi vid. Schol. Conf. Nova Acta Erud. a. 1760. p. pro uży reſcriplille. Repono autem xu yo mar. Sophron apud
248, ANON . Ειymol. Μ. p. 455, 19. Οι γε μην κόχλοι, ώσπερ εξ ενός κελεύ

Ρ. 281. ν. 18. 'Εγκεκορδυλημένος] Co !. Parif. 316. fubiicit matos. quae ita laudat Hernſterhuſ. ad Ariftoph . Plut. p . 430.

haec : εντετυλιγμένος και συνεστραμμένος , ώστε μηδ' ανθρώπου Tu refcribe ex Athenae. III. p . 87. Α . Αί γα μαν κόγ

σχήμα δηλούν. ούτως 'Αριστοφάνης έχρήσατο τη λέξει. παρα την χαι ώσπερ αίκ ' εξ ενός κελ. Epicharmus in Grotii Excerpt.

κορδύλην etc. ΒΕ. Locus Ariſtophanis elt Nubb . 10. ubi vid . p. 481. τεχνικοί γα μάν. “ BARKER. Eudemus pro κεκόμβωται

Schol. Conf. Schol. Lucian. T. II . p . 340, 41. ANON . Paulo habet κεκόμβηται.

poft lege υπό πληγής γενόμενον. SCI.EUS NEA. Ρ . 282. ν. 11 Έγκονεϊν] Vid. Iliad. Ω . 648. Acfchyl. Pro

Ρ. 281. ν . 53. Πέρσαι δε κίθαριν] Vid. Reland . Difertt . meth . 961. Sophocl. Ai. 817. Ariſtoph. Plut. 255. et Schol.

miſcellan . P. II. p . 161. et 204. ANON. Mox, poftρητορική, ad hos Ioc09. Conf. fupra p. 9, 25. ANON.
Cod. Ρaris . 346. addit η λέξις . ΒΕ . Omnino conf. Hadr. Il- P. 282. v . 13. dyeipovo ) Ita onines quos modo laudavimus,

nius de Coma c. 1 . praeter Schol. Αriftoph. 1. 1. gui verbo πέμπειν utitur . Sed
Ρ. 282. ν. 57. Φερεκράτης etc. ] Vid . Excerpta ex Tragoed. vid . Hemſterhuſ. ad Ariſtoph. Plut. p . 77. not. 65. st.

etc. p . 515. Ρ. 282. ν . 15. ΙΗΣΟΥΣ κατάρα] Locus et Galat. ΙΙΙ.

Ρ . 282. v. 1. Βαβυλωνίοις 'Αριστοφάνης] Vid. Αriftoph. Fra . 13 .

8mm. Ρ. 1229. a . AΝοΝ . Ρ . 282. ν. 17. Είπεν φωs] Genef . Ι . 3 .

Ρ . 282. ν. 6. κόμβος γαρ, ο υψηλός τόπος • αφ' ου το κομ- Ρ. 282. V. 18. Η γυνή αλός] Gener. XIX . 26.

πάζειν τινές θέλουσιν ειρήσθαι] Ηaec corrupta funt, quanquam Ρ. 282. ν. 19. “Ο κόκκος μέγα ] Luc . Xlii . 19. ANON .

pro ſanis adbuc habuerunt viri docti. Quis enim Grammatico- Ρ. 282. ν. 24. “Οσοι δε etc.] Εt Iocus Iohann. I. 12. ΑΟΧ .

τum veterum το κομπάζεις παρά τον κόμβον, id eft, τον υψηλών Ρ . 282. ν. 26. εν κώμαις) Cod. Ρarit. 346. εν τηκώμη. ΒΕ.

rónov, formatum elle dixit, aut dicere potuit ? Immo Etymolo- Ρ . 282. ν . 29. τα αμφοδα] Ιdem Codex dat τας αμφόδους,

guo vel fcripfit, vel faltem fcribere debuerat, Κόμβος γας ήχος et deindeomittit verba την γας νύκτα et reliqua. ΒΕ.
moros, vel • noios nixos. Emendationi huic maxime favent Ex- Ρ . 282. V. 35. 'Εγκρασίχολοι ] Vid. Athenae. lib . VΙΙ. p .

ftathii Ioci, ad liad. Λ . p. 854, 6. Τον δε κτύπον, δν ο κάπρος 3οο . F.

αποτελεί θήγων οδόντα, πάνυ επιτυχώς ονοματοποιήσας κόμπος P. 282. v. 45. rüs xorúms] Articulum omittit Cod. Pariſ.

είπεν , εντεύθεν δε κατα μεταφορας και επι φλυαρίας αλαζονικής 346. BR.

ο κόμπος και το κομπάζειν και το κομπεϊν λέγεται . ad 1liad . M. Ρ . 282. V. 46. έστι και ρητορική ] In eoderm Col. eft : εστίν.

p . 897, 1 .
Ιστέον δε και ότι εκ του ενταύθα κυριολεκτουμένου εκ του ρητορικου η λέξις. ΒΕ.

χομπεϊν το κομπάζειν παρηκται, και παρά τοις ύστερον στωμυλίαν Ρ. 282. ν . 52. εγγλυφηναι] Αη εκλεπήναι ? ANON.

δηλοί και στομφασμών περιαυτολογικών *), καθα και το κομπεϊν Ρ . 283. V. 15. "Έγετο δ' εξ ύπνου] Locus eft Ηomeri Π.

παρα Σοφοκλεί εν τω Τόσον δ ' εχόμπει μύθον, ως οία δηλαδή κομ- Β. 41. ANON.

ποδήμων. et ad OdyΠ. . p. 16ο2, 12. Και ο κόμπος δε όνο Ρ . 283. ν. 17. 'Εγρεκύδοιμος ] Vid. Ηefiod . Theog. 925.
ματοποιείται, και νυν μεν ήχον δηλοί τινα ορχηστικόν εν δε Ιλιάδι,

κόμπος και ποιος ήχος των σιαγόνων του αγρίου συός, ότε πολλά Ρ. 283. V. 21 , Έγρηγορώ] Legendum eft 'Εγρήγορθ . Conf.

τις εις κενον στωμύλλεται. Εtymologus vero, cum, e coniectura Thefaur. Aldi p. 42. ANON. Aelius Herodianus in Schematis

noftra, dicat , Κόμβος γαρ ο ποιός ήχος, αφ' ού το κομπάζειν τι- mis Homericis : Εγρήγος θα· απο του εγρήγορα, πλεονασμω . W.

νές θέλουσιν ειρήσθαι, indicat verbum κομπάζειν, ut quidam cre- Ρ. 283. ν. 39. Ιλιάδος κ. verf. 67 .

dunt, derivatum effe a vocabulo κόμβος ο ποιός ήχος, φuia κόμ- Ρ . 283. ν. 4. τέτοχθαι] Αriftarchus min . fol. 36. ν. και
βος idem eft quod κύμπος . De quo vide Spicilegium Vocum addit.

paucarum , pro ' Aegyptiacis habitarum , in H. Steph. Thef. Gr. Ρ . 283. ν . 49. "Έγχελυ ] Vid. Barner. ad Iliad . Φ. 203. ANON.

Linguae Editione nova p: CCCLXI. Sed live legas, ut in vul- Codex Taurin . CXXXIX . ad Oppian. Halieut. l . 120. babet:

gatis eft, Κόμβος ο υψηλός τύπος, Live, ut nos reponirmus, Κόμβος ο Εγκέλυες ετυμολογούνται από του έχεσθαι εν ιλύι, και εν αυ

ποιος ήχος, Grammatici ratio fatis obfcura videtur. Eγκόμβωμα, ταϊς ταϊς πέτραις. Αthenaeus lib . VΙΙ . p. 93. Ton». II . edit .

inquit, ο δεσμός των χειρίδων παρά τον κόμβου : κόμβος γαρ, Schweighäu/. ή έγχελυς, inquit, εκ της ιλύος λαμβάνεται . £r

ο υψηλός τόπος, ive ο ποιός ήχος. Si vulgata lectio, κόμβος go etiaminhoc Eιννηοίogi loco lege παρα τοέχεσθαι εν τηιλύ.
γαρ ο υψηλός τόπος, retinenda eft, ad nihil aliud refpici poteft PEYRON. Conf. Athenae, lib. VII. p . 298. B. , et p . 299. C.

quam ad eminentiam vinculi l . fibulae, qua manicae inter ſe iun
gerentur ; quanquam in verbis illis tam durum ſenlum latere , nun

Ρ. 283. ν. 5ο . 'Αριστοφάνης Ιππεύσιν] verf. 86ο 861.

quam nobis perluaderi poteft. At enim, noltra coniectura rece

pra, Κόμβος γαρ ο ποιος ήχος, Grammatici ratio ei patebit,

qui locum Βafilii apud Albertium ad Ηefych . ν. κοσύμβη lege
Ρ. 283. v. 5%. 'Aνδράσιν - εφέστιοι ] Sunt verba Apollonii)

rit : Πλήν ημείς εν τη κατασκευή της ιεράς εσθήτος ευρόντες χι.
Rhod. IV . 518. Sequentia Ariſtophanis, Ta's sixous Twy iyxi

τωνα κοσυμβωτον, έχοντα ροΐσκους και κώδωνας, αποδέσμους τινάς
λεων,funt Nubb. 559. ANON.

Ρ. 283. ν . 1. Έγχοs) Vid. Barner:ad iliad. Y. 386. omni.
των κροσσων, ενοήσαμεν, τους κοσύμβους συναπαρτημένους ) τοίς

noque Hiſt. Acadewiae Scientiar. Päriſ. T. IV. verfionis Ger.
κώδωσι τοις χρυσοίς, και τοίς ροΐσκους από των άκρων · ους έμε

μούντο καθ' υπερβολήν τρυφής και αι θυγατέρες Σιων εν τη
man. p. 74. Γg. ANON.

περιβολή της ιδίας αυτών εσθήτος : δι ών ενυβρίζουσαι τοϊς ιερατι- Ρ. 283. ν. 3. Σοφοκλής] Vid. Heath. ad Sophocl . p. 11 ) .

κοίς ιδιώμασιν,υακίνθινα και κόκκινα έγκομβώματα καιροσσών απης- b . Conf. Sophocl. Αiac. 913. et Trachinn. 1026. 10+5. ANON.
τημένα του λώματος περιφέρoυσι. Ad corymbos illos et tintin . Add. Valckenaer. Diatr. in Eurip. Fragmm . p. 267. B. BE.

AXOX.

ANON .

BE.

ANON .

AXOX .

*) Utrumque hoc vocabulum in H. Stephani Theſauro de **) Verbum fuvaraşrów ignorant Lexicographi, H. Stepha.

ſideratur. Et prius quidem, otou Paruos, Schneiderus in Lexico nus et Schneiderus. BARKER.

affert e Nicetae Annal. IX. 15. polterius vero, περιαυτολογικός,

prorſus omifit. BARKER ,
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BE.

BB.

Ci05. BE

1

BE.

ANON.

-

ANON .

ANON .

.

ANON .

ANON .

P. 283. v. 8 , EYXéona 201.' - gity 100 évta ] Haec fumlit ¿ ' . P. 787, v. 37. E'dusvaij Legitur Iliad. 4. 345. ANON .

Etymologus e Schol. ad Iliad . B. 131.
P. 287. v. 40. "Edva Tû vúuon] Vid. Iliad . X. 472. ibi

P. 281. v. 14. 'EyXeluesyo ó marvÚMEYOS dógato etc.) que Schol. defchyl. Prométh . 557. cum Schol. et Apollon,
Scholia in Platonem a Ruhnkenio edita p . 228.Magyos üßgi- Rhod. ) . 977. Conf. aváedvos] II . 2149. et góedva apud Aeſchyl.
ατικοίς, ακρατέσι , μαινομένοις.

Perſ. 1063. ibique Schol. Anon.
P. 284. v. 23. { yxela. oi da'ATTixo) etc.) vid .Hudſon, et Pier- P. 287. v. 41. Ouotoan] Codex Pariſ. 346. addit : Toù ñ eis

fon . ad Moerid . p . 291. b. Oudendorp. ad Thom. Mag. p . ε έδνον. ήδονται γαρ τούτοις αι νύμφαι » ή παρά το έξω έδανον ,

* 70 . a .
mal xara uyxorýv. Mox idem participium öv omittit.

P. 284. v. 30. id . Ariftoph . Ecclef. 924. et Lyſiſtr. 46. : P. 287.V. 43. 'S23 ww] In eodem Codice eſt 1220s ó Merah
cum Schol. ANON. De fequentibus, ħ xal dia roù ū δια του

, vid. Hemſterhuſ. ad Thom . Mag. p . 263. b. be.
P. 287. v. 45. anou Bróuos] Cod . Parif. 346. pro his ha

P. 28/1. v . 33.'Ayxouon apogéo -XEY FETÖ Elov) Sunt ver- bet : επεί το ρηματικών όνομα αυτού πιστούται,. ο δρόμος , ως βρέ
ba Nicandri Theriac. 638. ANON.

μω βρόμος . ούτως ούν δρέμω δρόμος . ΒΕ.Ρ . 284. ν. 34. 'Αμειψίας fereme Srov] Vid . Hemſterhuf. P. 287. v. 50. ogónov olor] Idem Codex inter haec ponit
ad Ariftoph. Plut. p. 394. a .

τοιούτον. ΒΕ .

P. 281. v. 40. Éx Toù gntogoxoû ] Cod. Pariſ. 346. gntogovej Ρ. 287. V. 5ι. δράμημα ] Ιdem addit : ούτω Ζηνόδοτος . ΒΕ .
s résis. BE.

P. 287. v. 53, 'Ésgital, oi oixếta, etc.) Idem tradit Stepha
P. 284. Y. 41. 'Eylurgiorgia .] Vid. Plato in Minoe T. II. nus Byzant, lub h. vi Sed Lucas Holſtenius in Notis et Ca

Opp: p. 315. D. AKON.

P. 284. v. 42. Badba ) Lexicon Pariſ. apud Pierfon . ad] .
ſtigari. in Steph. Byz. p. 107. recte coniecit ixéra .. SCHLEUSNER.

P. 287. v . 56. édziówro ) Legitur Iliad. K. 198. ANON .Mocrid . p . 138. b. legit Bávou.Anon. Cod. Pariſ. 346. Báfar, P. 287. v. 3. Fédéwr] Sunt verba Homeri Il. A. 534, ubi

fed lequens néyki omittit. Be. Sequentia, fyxurgiorgias 33 26, δε λέ- vid. Schol.

yet και τας θρηνητρίας -και τας μαίας etc. , non fatis fana Ρ. 287. ν. 8. εδούμαι και καθεδούμαι ' Αττικώς ] Vid. Fi

videntur eſſe. Vix enimcredibile eft, imum Ariſtophanem , ad ſcher. Aniinadverſ, ad Welleri Grammat. Graec. Spec. III. P.
quem verbum héyer referendum eſſe nemo negaverit , his tribus 1. p . 113. st.

modis uſurpalle nomen dy urgístgar. Rectius opinor, e Scho- P. 287. v. 10. 'Edwir] Vid. Iliad. P. 225. ibique Schol. et

liis in Plaionem ,p. 212. edit. Ruhnken. legas : < xurgiorgia T. 167. it
. Apollon , Rhod . III , 299. ANON:

δε λέγονται και όσαι και αι θρηνήτριας και αι μαϊαι, αι P. 287, v. 27. 'E{adwg, Tò motumqua] Vid . Iliad . A. 41 ,

& XTigrisai K, T. A.
cum Schol.

P. 284. v. 47. 'Eyxgintoura] Iliad . H. 272. ubi . vid . Schol. P. 287.v . 22. 'Eşadóuevos] Legitur apud Apollon. Rhod.

legitur dyXS«Mogels. Nam etiam fic fcribi oftendit vir doctus II . 1285 ... Sed fequentia, é deto - idéo 901, Odyſl. A. ' 162.

in Miscellan. Obſervait. Vol. IX. p . 135 .. ANON .

P. 285. v. 41. xal {ywy {w ] Sunt verba Homeri Il. E. P. 287. v. 27. 'Eégoai] Vid. Iliad . A. 53. et . 351. ANON .

478. Túin D ÉGrazas, Il. E. 485. ubi vid . Schol. . ANON .
Ρ. 287. v. 29. Εελμένοι, συγκεκλεισμένοι] Vid. Iliad. M. 38 .

P. 285. v. 13. "Hoíodos Túrn ] Locus eft Egy. 9. et 30. Apollon. Rhod. I. 870. et Homer. hymn. in Apoll. 104. ibique

Barneſ. ANON .
Ρ. 285. ν. 45. παρά την εμιν Tlun] Vid . Valckenaer, ad P. 287. v. 31. 'Eégyw ] Vid. Iliad . B. 617. ibique Schol.

Theocrit. Adoniaz. p. 285. B. (p . 281 , C.) ANON .

P. 285. v. 6. oudé o fywyɛ Miocomar) Eft locus Homeri 1l. P. 287. v. 32 , 'Exoro] Vid . Iliad. M. 464. ANON .

A. 173. 174. ANON. Paulo ante, poft dýhov, addendum eft oro. Ρ . 288. ν. 36.Κυκλοτερής METWrq ] Eft verſus Hefiodi
Vid. Baft. ad Gregor. de Dialectisp. 3. edit. Schaefer. BE. Theog. 145. Vid. Barneſ, ad Iliad . s . 55. ANON .

P. 285. v. 7. augšuolye etc.] Sunt Homeri 11. A. 174. 175. P. 208. v. 39. Igorý roũ i sis ē, bers] Codex Pariſ. 346.

addit : ως αγχίμαχος αγχέμαχος. ΒΕ.
P. 285. v. 11. 'Eyasya ] Vid . Ariftoph. Acharn . 736. 764. P. 288. v . 10. 'Erixosógoro] Vid. Odyll. I. 322. ANON .

P. 288. v. 42. 'Esrodnevos] Vid . lliad. B. 22.
P. 285. v . 18. iuuya] Eft in Fragmento Corinnae. Vid. P. 288. v. 44. 'Agroto çavus] Locus eft Nubb. 997. ubi editur

Valckenaer. ad Theocrit. Adoniaz. p . 300. C. (p . 295. C. ) Sed eišeis. ANON.

Ariftoph. Acharnn. 898. babet iøya. anon. P. 288. v. 45. dapurou évou etc.] Sic Schol. Apollon . Rhod.
P. 286. v . 32. 'Ajußgorio é davor ] Sunt Homer. Iliad. E. Ι. 21. το προτιθέμενον τοϊς δασυνομένοις έ, και αυτο δασύνεται :

172. ubi vid, Schol.

olor egon éison, Edva žedva . Conf. infra p . 557 , 37. [99. anon .
Ρ . 286. ν. 35. έδεσμα , το είς βρώσιν επιτήδειον ] Sic Schol . P. 288. v. 50. "Enxev] Vid. Iliad. A. 48. ibique Schol.

Sophocl. Antig. 212. {DEOTÓS · Bpwrós. ANON.

P. 286. v. 37. xshous] Eudemus habet xssia. Be.
P. 288. v. 54. ' Iacados A.] verſ. 8. Conf. Fiſcher. Animad

Ρ . 286. ν. 4. ούτως εις το πρώτον gntogenn ] Eudemus verff. ad Welleri Grammat. Graec. Spec. II . p . 479. st.

haec omittit. Be.
P. 288. v. 57. énv] Legitur Iliad . B. 217. 219. et ſaepius,

P. 286. v. 44. 'Edédunto] Legitur Iliad. N. 683. ANON .

P. 286. v. 46. "Edderver ] Vid . Iliad , A. 33. ibique Schol. P. 288. v. 1. negíox80— 'Incádos A.] verſ. 393. vid. Brunck .

ANON
ad Apollon. Rhod. I. 225. Anon.P. 286. v . 47. Šdeira 88E104) Aelius Herodianus in P. 288. v. 13. a'gvero opcorw ] Vid. Iliad . f. 197. ibique

Schematismis Homcrieis : " Eddpise Prév38015 viveta. w.

P. 286. v. 50. 'Edeid.sar] Legitur Iliad. E. 790. aliisque lo P. 288. v. 15. 'Eixty ] Vid. Iliad . A. 104. cum Schol.

cis .

P. 286. v. 53. 'Edeueto] Vid. Apollon . Rhod. III. 1138. P. 288. v. 19. rò méy Te9fAyxa] Hoc Thom . Mag. p . 417

ibique Schol. Verba oudé ro itons leguntur Iliad . A. 468. Vid. ibi

dicit elle 'Αλεξανδρεωτικόν, από του θέλω κανονιζόμενον.
alibique. ANON.

Oudendorp. Be.
Conf.

quae
P. 286. V. 3. 'Ednayoavto) Vid. Iliad . A. 156. ANON .

dixi in libro de Dialecto Macedon .

et Alexandr.
p. 64. $T .

P. 286. v. 6. Diwy Edmuwan ) Non neglexit hoc Fragmen

tum Reimarus p . 1519. ANON. P. 288. v. 24. Mä d? où llyneida, dex gosépevat] Sunt ver

P. 286. v. 11. Aíwy ba Homeri Il. A. 277. ubi tamen rectius legitur Møte. Praetersuvedgiw] Vid . ibid .
ea Wolfius edidit Ilydeldn , 982' { 8: 3. ANON.P. 286. v . 16. xo } {y rụ

Omnino vid.

verbi, quae h. 1. indicatur, vid . Schol. et Duker. ad Thucyd .
agine] Vid .ibid. De notione WolfiiAnalecta literariaT. I. p. 448. extr. qui legi iubet: N4

VII. 66. p . 543, 77. ANON .
heidin, idea, per fynizelin feu fynecphonelin . st. In praecedenti

P. 286. v. 23. 'Edndw's ] Vid. Iliad. P. 542, Axox. bus ( v. 22.) poſt verba oro Túnew, Codex Paril. 346. addit : ma

P. 287. v. 26. Ora
ποίηκα, ότι ποιω.

idýdatal] Sunt verba Homeri Od.
X. 56. ubi vid . Barnes. ANON . P. 289. v. 42. 'Holodos ] Locus eft Egy : 119 .

P. 287. v. 51. 'Edatus] Vid. Iliad . A. 469. ibique Schol. P. 289. v. 46. 'Inádos I.] verſ. 536.

P. 289. v. 50. 'Egelgros Agıžív] Vid . Schol. ad Iliad . O.

P. 287. v. 33. 784ftús] Vid. Apollon. Rhod. IV. 379. Anox. 42. et ad Theocrit. Idyll. I. 54. ANON.ysantús

ANON .

AXON .
ANON .

ANOX.

ANON.

ANON .

Schol. ANON .

ANON

ANON .

BB .

ANOX .

AXOX .
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BE,

BB

ANON .

2 . ANON .
ANON .

ST .

1

BB.

ANON .

ANON,

BE.

P. 289. v. 2. mgomgera ] Legendum eft Igweigt . Vid. infra P. 292. v. 37. dró tñs xalwaxos] Quae ſequuntur, üris oi

p. 438, 11, et p. 628, 35. ANON.
ea etc. deſcripta lunt e Photii Lexico in v. minaxidsiv. ANON.

P. 289. v . 1o . 'Incados Il.] verl. 260. ubi vid. Schol. ANON. P. 292. v. 43. xxakirai eis fis rò rivestad] Cod. Pariſ,

P. 289. v . 23. 'HÚte asuvdwr Eft verlus Homeri Il. B. 346. legit: {xxa iy Tis ris ro *p9nrar

87 . ANON .

P. 292. v . 47. róany] Idem codex omittit.

P. 289. v . 15. l9vea uugia Fontwx] Sunt haud dubie verba P. 292. v. 48. 'Exteyžar Šo ag' ööstoi] Sunt verba Homeri

Apollonii Rhod . IV. 646. ita ut h. 1. Keatwy pro fynowy legen- 11. A. 46.
dum ſit. ANON . Immo nihil mutandum eſt. Sunt enim verba P. 293. v. 6. 'Exmusýras etc.] Vid. Iliad. A. 218. ibique

Empedoclis verſ. 140. 149. Vid. quae ad priorem locum anno- Schol. ANON .

tavi p . 570. st.

P. 293. v. ?. 'Exuayslov εκ του μάσσω etc. ) Sic Plato

P. 289. v. 26. anéigirev] Vid . Eurip, Oreſt. 128. ANON . lib. VII. de legib. T. II. Opp. p . 800. B. * 796NES Xqaysi

P. 289. v. 30, a Mugi fyxɛx] Sunt Homeri verba 11. A. érzi auroise apWtov a Accaofai abr . ANON ,

P. 293. v. 18. 'Exveveugionevol] Eft Demoſthenis p. 37, 5.

Ρ . 289. ν. 33. κατα μεν Cégwr] Similia habes Iliad . Y. Conf. Ulpian. ad Demoſth . p. 32. C.

826. ANON .

P. 293. v. 19. 'Exodwa] Vid. Iliad . B. 212. ibique Schol.

P. 289. v . 37. 'Hon mal etc. ] Sunt verba Homeri II. r. ANON .

184. ANON .

P. 293. v . 23. yivetai] In Codice Pariſ. 346. eſt syévsto .

P. 289. v. 39. mj sis ] Eudoxia p. 144. ü ý els . Anon . Au. In eodemmox, poft xóazok, additur aéyetaı. BE.

ctore viro docto ad H. Steph. Theſ. Gr. Ling . Vol. I. edit. nov. P. 293. v. 31. 'Exnyaws KotkovTa] Sunt verba Homeri II.

P : 199. not. 1. ex Zonarae Lexico P : 658. legenduna_xal sis, B. 223. ubi vid. Schol. ANON . -

et ante navraxoii inſerendum eſt xal. ' Sed ñ eis, ex Eudocia, P. 293. v. 35. 'Exnayaétate] Legitur Iliad. A. 146. Arox.

videtur verum efle .

P. 293. v. 39. sis niimoov) Etymol. MS . apud Valckenaer.

P. 290. v. 41. "Exótny aziv "Aztepev] Vid. Theocrit. Idyll . Animadverſſ
. ad Ammon . p. 27. habet vis viofislav. Мох

11, 12. ei Schol. ad eum locum et ad verf. 33. ANOX.
pro διαφέρει εκποίητος Valckenaerius legendum efe ait διαφέ

P. 290. v . 43. ' Exorn Kaikinaxos] Vid , Callimachi 9ειν εκποίητον.

Fragmm. p . 429. ibique interpp . et Meurs. ad Hellad . Chreſto . P. 293. v. 50. évfuota) Exempla funt in indice Thucyd .

math . p . 43. Conf. Brodaeis ad Antholog. Gr. p. 139. a . in v. έκπιστος .

P. 293. v. 52. ' Exnegdrxicai ]. Vid. Ariftoph. Avv. 769. et

P. 290. v. 47. éxa's "Aşyeos] Sunt verba Homeri Il. l. 246. ſupra p . 244, 37. anon.

AXON .

P. 293. v. 54. AnywxTas] Cod . Pariſ. 346. exhibet Supoutás.

P. 290. v. 51. ' Exásgyos] Eius mentio eſt Iliad . A. 479.

aliisque locis. Anon .

P. 293. v . 55. &*7122w) Scribe &xmw. Vid , Alberti ad He.

P. 290. v . 1. 'ExarnBehérao araxtos] Suat verba Homeri fych . T.1. p . 1148. not. 23. st .

Iliad . A. 75. ANON.

P. 294. v. 14. ' Ex] Vid. Hellad. Chreſtomath. p. 15. Ad

p . 290. v. 9. 'Exároso) Vid. Iliad. A. 385. et alibi. Anon. fequentia , όταν αυτή sis *, conf. Thom . Mag . p . 284, ibi .

P, 290. v . 21. 'Husis 'Incados A.] verl. 705.
que Oudendorp. not. 2. Anon . Tetigit etiam Hemſterhuſ. ad

P. 290. v .
26. 'Iirodos K.) verl. 113 .

Ariſtoph. Plut. p . 65. Bb .

P. 29o . v . 43. 'Agrawr Éxatomßmy] Eft verſus Homeri Il.
P. 294. v. 20. naga rorgizy etc.) Locus eſt Idyll. XXII.

A. 102. ANON,

30. et 51 .. ANON .

P. 291. v . 46. Éxaróußocos d¿ Éxarros ]. Sunt verba Homeri
P. 294. v. 25. * F *Tw? ] Vid. Plato in Cratylo T. I. Opp. p .

Il . B. 419. Conf. 2. 236. 0. 79. et ad omnes hos locos Schol. 393. A. et Lycophr. 100. ibique Tzetz. ANON ,
P. 29t . v . 28. ' Exta dłóxw] Sunt verba Homeri Odyſ.

P. 291. v . 54. Bois dal piattus] Apud Aeſchyl. Agam , A. 409. Anon.in

36. ubi vid . Schol. legitur dard yaason . ANON,
P. 297 , v. 42. &XTU Hw9iuar) Alberti ad Heſych . T. I. p.

P. 291. v., 1 : 'Aprotopávns etc.)' ' Locus eſt Plut. 379. ubi
1156. not. 18. ex Heſychio legendum cenſet &x7u6wtivar lui.

conf. Hemſterhuſ. ANON .P. 291. v. 12. xsúceu etc.] Eſt verſus Homeri Il. 2. 236. Zonarae.Lexico p. 677. &XTUQXSnvan legatur. Vid . ibi Tic

mo potius apud Hejjchium mutanda eft lectio, cum etiam in

SCHLEISNER ..

Ρ. 291. ν. 18. αντί του αδικον εκπράξαι ] Male Etymologus P. 294. V. 46. Ankorfkuns] p. 124 , 8.

cdoxox habet pro ascédıxov. SCHLEUSNER.

P. 294. v . 48. 'Ana üte etc. ) Sunt verha Homeri Il. A.

P. 291. v . :24 . ' Ex& %éigia 70 épou ] Vid. Thucyd. VI. 493. ANON.

26. p. 394, 52. ibique Schol.

P. 294. v. 53. Aidoños dervós ta] Eft Homeri verſus Il.

P. 291 , v. 32. rñvos] Vid. Schol. Theocrit. Idyll . I. 1. r. 172. ANON .
Ρ. 294. ν. 3. "Ω πέπoν feudássao] Sunt verba Apollor .

P. 291. « . 37.Fw] Vid. Koen. et Baft. ad Gregor, de Rhod. 1. 1357. ubi vid. Schol. Anon .

Dialectisp. 279. edit. Schaefer. be .
P. 291. v. 44. Xguod – oúvaruoi = '] Sunt verſus Phocylidis Conf. Suid. in v. xudásstab.ANON.

P. 294. v. 9. EoDondins Alaves] verf. 728. ubi vid . Schol.

40

P. 295. v. 22. 'EXwdwrisovro] Vid. Ariſtoph . Rann . 79. et

P. 291. v. 51. ' Exnxos] Legitur lliad. E. 759. alibique. 755. cum Schol. it. Lyliſtr. 486. ANON.
P. 295. v . 25. 'EXTEUS] Vid . Schol. Ariftoph. Nubb. 643 .

P. 292. v. 4. 'ExnBoaíar] Vid . Iliad . E. 54. Ibid. vers . 52. et Ecclel. 513. ANON .

leguntur verba Bάλλειν
naiza . Sed verba ou da - sýsor, Iliad . P. 295. v. 40. ' Iacados L.) verl 543 .

A. 297. nifi quod ibi où ďen 09852 eic. Axon.
P. 295. v. 42. 'Blagaiaro] Legiturlliad. K. 537. ANON.

Ρ. 292. V. 8. κατά
èxna ] Sunt verba Homeri II . A. 40.

P. 293. v. 46. 'Edatrg, pásu Vid . Ariftoph. Equitt. 1179 .

De formatione aoriſti vid. Fiſcher . Ani- ibique Schol. ANON :ubi vid . Schol. ANON.
madverſi, ad Welleri Grammat. Gr. Spec. III . P. I. p . 11't . st .

P. 295. v. 47. ro Queróv] Sic Schol. ad Iliad . E. 560. 'E

P. 292. v. 15. ' Exxexechwyérmv) Rectius *** EXIAwings. Eo.
aérni sidos ośrdzou. Conf. Nicand . Theriac. 472. et Alexiph.

dem modo ó xines pro ó xstawy legendum eft. Vid . interpp. 611. (66.) ANON;

Helychii T. 1. p . 1136. not. 16. Avon.
Pro ο χείλων Pollic P. 295 v. 51. htúxas jaasa xoxotodiwr] Leguntur Iliad .

etiam có xsilos legi . Vid. infra p : 736 , 47. in v. Xidós . st.
Υ . 27ο. Etiam fequentia , διαμπαξ διήλασαν όμβριμον έγχος. vi.

P. 297. v. 30. "Exxexwmfarai) Vid. Virorum aliquot erudito.
deniur Homeri elle. Vid . II . II. 518. ubi tainen nunc legiturs

rumad Ariſtaeneli epiliolas coniecturae p; 25. Apud Eurip Garágus dè danhase xárneov šyXOS. ANON..

Oreſt. 1287. eft {xxexa Dw7a.. ubi vid . Schol. Apud Ariftoph.

Equin. 312. *** E*Wxxas. Conf . ibi Schol. Anos.

P. 295. v. 51. i dhaiw etc.] Conf. Hellad . Chreſtomath .

P. 292. v . 25. 'AQ.5Topárms] Locus eſt Pac. 62. ubi vid. p . ll , ANON.

Schol. Conf. Lyſiſtr. 564. et 449. ANON .

P. 295. v. 56. 'Eyxos šo oux Aiaxidao ) El verſus How

P. 292. v . 28. 'Exxogusw] Legitur apud Hefiodum Egy. meri 11. 11. 140. Verba ſequenua, Wózaxoy etc. leguntur Iliad.

106. AXON.
2. 35. ANON .

ANOX .

mann .

ANOX .

AXON .

ANON .

43. ANON ,

AXON .

-



811 8.12ETYMOLOGICON MAGNVM.

SCHLEUSNER ,

ANON .

ANON .

.

ANON .

w

ANON .

776.

11 . ST.

ANON .

et

ST .

etc. BE.

non extat. ANON .

ANON

P. 295. v. 2. &Axezv} Mallem 'cum Codice Taurin . CXXXIX. P. 298. v. 43. d'fhoy edidoro] Reftituenda in fine vox, quae

legere énsiv. Sane lectioni fasiv concinit Euſtathius. PEYRON . excidit xgfal, hordei menſura . Vid . Meurſii Eleuſinia c . 28.

P. 295. v. 4. dra' TÒ FAXE1% Tous öPais etc.) Conf. Oppian .

Cyneget. II. 233. 199. ANON . Ρ. 298. ν. 44. Ελευθέριος καλείται ο Ζευς, δια το τους

P. 295. v. 12. ' 'Edanßóros etc.] Vid. Il. E. 319. ibiq. Schol. Nevségous etc.] Legendum elt tous išvirvlégous, auctore Hem
ANON. ſterhuſ. ad Ariftoph. Plut. 46o. b. Be. Scholia in Platonem

P. 295. v. 15. ’Elagos, suxbuntus] Vid. Iliad. E. 122. cum p. 250. edit. Ruhnken. anıplectuntur fequentem Didymi ſenten
Schol. iiam , et alia addunt.

295. v. 20. Tewgyors 'Agrotopávns] vid. eius Fragmm. p . P. 299. V. , 52 . ' Inidos Z.] verſ. 528 .
1230, a. P. 299. v . 9. &Au2u9a] Aelius Herodianus in Schematismis

P. 296. v. 23. "E20 0v] Vid. Duport. ad Theophrafti Cha. Homericis?Finýrovsas (liad. A. 202.)• lavavşas: xq Bórórrow
racti . p. 358. ελήλουθα , είτα επενδέσει του ι. Ιdem: Ηλήλουθμεν εληλύθα

P. 296. v. 11., 'EXcovoa ) Ita etiam ſcribitur apud Strabonem μεν . συγκοπή και επένθεσις και έκτασις του κατ' αρχήν ε εις η .

p . 610. B. p. 963. 4. p . 964. A. p. 987. D. p. 988. A. Sed Videtur igitur Herodianus jacow Spev reperilleIliad. I , 49 .

apudSteph . Byzant. 'Ekavovoca. et Odyll. r. 81. pro sidýhovamev. ST.

P. 296. v. 44. é €699ETTOY oíhovor] Habet Homerus 11. B. Ρ. 299. V. 14. 'Ελήλατο, διεληλύθει , επέπηκτο] Vid. Iliad.
Conf. Nicandr. Theriac. 597. ' ANON . A. 135. ibique Schol. ANON.

P. 296. v . 48. "Easyos etc.] Orionis verba attulit Ioh . V'a P. 297 v. 19. 'Agouvios ] II . 821. ubi vid. Schol. Conf.

lentin, Franckius in Callino f. de origine, Carminis elegiaci p . III . 1219. ANON.

P. 299. V. 29. " E215] Vid. Schol. Sophocl. Aiac. 373.

P. 296. v. 53. 'Earyeña ] Franckius l . ' I. p. 19. et pa 46 .

126. ſcribendum elle ait 'Easysia, et p : 41. docet, quo- Ρ. 299. ν. 33. Θεόκριτος * EXOVLG MÉvos ] Locus eſt Idyll. I.

modo inter le differant i deysio et rò reyziov et të deysiz. 30. ubi vid , l'alckenaer. Anon .
( Scholia in Platonem p. 150. edit. Ruhnken. 'Edeysia adal , P. 299. v. 39. Dinitas ] Scribendum eft Daras , ut Syl.

θρήνοι, ή μύθοι . ένθεν και τα επιτάφια ποιήματα 'Ελεγεία κα- burgius in aliis Etymologici locis edidit, vel potius Diantis.

λούνται .) Ιdem P:
51 .

pro το μέτρον inchéyeras, ita legi Vid. Meurſ. ad Heſych. de viris claris p. 216. (Vol. VII. Opp.
iubet : και αρσενικώς έλεγος , ή κατά το μέτρον, ότι επιλέγεται. Μeurfii p. 299. ANON. Vid . Philetae Coi fragmenta a Kayſe

ro collecta p . 77. ST.

P. 296. v . 56. théyouto] Codex Pariſ. 2630. addit : Aquo- P. 299. v. 40. Níxaydgos év Ongraxois] Legendum eft {y 'Aher

λέων δε εν τω περί μέτρων Fr @ aguarors, nempe verl. 181. Nam in Theriacis nomen hovo's

Ρ. 206. ν. 1. ως πεντάμετρος και λειπόμενον ] Franckius ita Conf. Schneider, ad Alexiph . p . 134. $T.

locum reltituendum putat 1. 1. p . 19. Fevrámetpou w's . : , xa? P. 299. V. 42. 'ÉAmhausyos] Vid . Thom . Mag. cum nota

asióusvav , ita ut lacunae lupplementum a codicibus exſpectan- Oudendorpii p . 294. b . Be.
duin fit. ST. P. 299. v . 49. 'Enovúkov] Alii khovúery malunt. Vid. Koen,

Ρ . 296. V. 10. ασέλγειαν] Imπιο ασελγαίνειν, Iupra p. 138, et Schaefer. ad Gregor. de Dialectis p . 502. Be. Per duplexBE.

48. ANON .

P. 296. v. 13. ? xyévex ] Legendum eſt Asyalveni . Vid . ſu- Lucian. T. 11. p. 320, 40 .

; ſcribitur apud Aeſchyl. Prometh . 528. ubi vid. Schol. et apud

R { ll

pra p : 138, 55. ſq. Anon.

P. 296. v . 20. 'Enerxein, ró övɛrdos] Vid . Iliad . X. 100. et

Ρ . 299. ν. 53. Θεόκριτος, ελίνυσε δε το καυμα] Locus eft

Idyll. x . 51. ubi legitur févrvoar . Verba Callimachi ſunt in fra :

¥. 408. ibique Schol. ' ANON. gmentis p . 529. ubi vid . interpp. ANON.
P. 296. v . 23. ' Hríodos) Esy. 524 . · P. 299. v. 57. stqareveur) Toupius Emendatt. in Suid. Vol.

P. 296. v. 24. ' Lasaizw] Vid. Iliad . Z : 431. alibique, et II, p. 202, corrigit orgayreverv. Conf. Valckenaer. Animadverll.

Apollon. Rhod. IV . 738. ANON. ad Ammon. 11. 13. et Bergler. ad Ariſtoph . Lyliftr. 17. ANON.

P. 297. v. 39. Enzyos] Neceſſario legendum effe 'Egnós, Ρ. 3οο. ν . 2. δηρον δ ' ανελίννον αύθι μένοντες ] Sunt verba

dicit Franckius libro ad p. 296, 48. laudato p . 18. quo eodem Apollon. Rhod. 1. 862. ubi vid. Schol. In hoc Apollonii lo
loco monet, Xgnorouafrias reponi debere, neque Etymologum co duplex v, äv Nirvvov, edi debuiſſe, dicit ex Etymologo lique

lua delcriplille videri e Procli Excerptis apud Photium Biblio- re Pierſonus ad Moerid. p.
162. a. Sed etiam in alio Apolo

th. p . 983. ſed e fingulari quodam libello, qui de Procli Chre- lonii loco I. 589. ad quem itidem vid . Schol., editur travver
ſtomathia, ſed minus accurate, ſcriptus fuerit.

P. 297. y. 3. 'Enern etc. ] Vid . Gottfr. Chr. Rothii diſqui
Lirio de nominibus Medicorum apud veteres Germanos p . 135. 11. A. 210. ANON .

P. 300. V: 7. Mesi di biços é'AXEO Xergi? Sunt verba Homeri

P. 300. v. '11 , 'Banesinensias] Vid .' Iliad. 2. 412. ibique

P. 297. v. 15. 'EXévetoy etc.] Vid . Nicand. Theriac. 310. ſq. Schol. Anon .
cum Schol. p . 18. ANON , Ρ. 3οο. ν . 24. και ήσαν ούτοι, το μεν παλαι εννέα : είτα

P. 297. v. 22. llelura ?heonidas) Sunt verba Apollon. duo xal to redeuraios “ ] „ Aio locum mulilum pariter et luxa

Rhod. 1. 1266. Conf. Bourdelot. ad Heliodor. p . 4. ANON . „ rum . Nam bini prius fuerunt, quam noveni ; nec ftatim poft

P. 297. v . 26. Evginidas détas) Locus eſt Phoeniſl. 24. „ hos ocioni conftituti. “ Haec Meurſius Autic. Lect . IV. 29.

Conf. Hippolyt. 1248. Androm . 295. Rbel. 287. ANON . Conf. Sed tota eius , diſputatio legenda eſt,

Valckenaer. Aniniadverfl. ad Ammon. p . 139. BR. P. 300. v. 27. 'Eadedavos] Vid. Iliad. E. 553. ibiquc Schol.

P. 297 : v . 28. 'Incados A. ) verf. 236.

P. 297. v. 35. auras - dgáxww] Sunt verba Homeri Il . 1. 39. P. 300. V. 29. 'Exhißogos] Conf. Hellad . Chreſtomath . p.

P. 298. v. 40. uéya όλυμπον] Lege μέγαν ex 1liad. Α . P. 300. v. 30. 'Eadeßogrąr etc.) Vid. Schol. Ariftoph.

530. ANON. Velp. 1480 .
P. 298. v. 44. Tay etc.] Sunt Homeri ll. B. 316. ANON . P. 300. v. 32. Ba épaga] Legendum eft Baaßepa, auctore

P. 298. v. 46. 'Encaix moar! Legitur liad. 2 : 106. et 1. Kuſtero ad Helych . T. 1 , p . 1074. pot. 28. BB.
214. it . E. 497. ubi vid. Schol. Sed as théhox78x, Iliad. 2. 106. P. 300. v. 37. 'Eranyomós doto etc.] Conf. Anonymi libellus

et helixIwv apud Sophocl. Antig. 166. ubi vid . Schol. de barbarismo et Toloecismo p. 294. ibique Valckenaer. Be. Vid.

P. 298. v . 10. lhados A.] verſ. 141. etiam Scholia in Platonem p. 70. edit. Ruhnken . st.

P. 298. v . 12. 'Incados E.] verſ. 582. ſq. Ρ. 3οο. ν. 10. ώνόμασεν αυτην Ελληνόπολιν] Codex Paris .

P. 298. v. 20. 'EeQurwg, čvoma zúgrov] Memoratur Iliad . 346. addit : 6. mal ' Elévov nóa.s.

B. 540. alibique. Anon. P. 300.v . 42. 'Examvotamiai] Vid. Thucyd. ' 1. 96. p . 63,

P. 298. v . 23. 'E2arms] Vid . Iliad . A. 145. 60. ibique Wall. et Duker.

F. 298. v. 26. 'Horodos] Theogon. 54, P_300. v. 45. 'Eadýs povtos) Vid. Schol. Ariſtoph. Nubb.

P. 298. v. 27. {A ?Quijoto qui avdgwawr] Sunt verba He- 256. Tzetz, ad Lycophr. 32. Schol. Apollon. Rhod. I. 256. et

fiodi Theog. 330. ubi tamen A?Qaigeto eſt. Aeſchyl. l'erf. 70. Anon.
P. 298.8. 37. 'EXsvols etc.) Vid . Barneſ, ad . Eurip. Suppl. P.00. v 46. & 'Examsnórrw ] Sunt verba Homeri

So. ANON . Odyſl. 12. 82.es liiad. H. 86. ubi vid . schol. et Clark. Simi

**

ΑΝΟΝ .

ST.
XOY. ANON .

ANON .

-
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ANON .

ANON 20 . ANON .

ANON .

ANON.

BE .

.

ANONANON.

ANON .

ANOX.



ANNOTATIONE
S 81.

843

ANOX.

ANON

ANON .

ANON .

ANON

e

ANON .

ARON .

na . “ BE

KUL .

ANON .

ST. Homer. P :
ANOX .

ANON BE .

liter Arſchylus Perl. 877. Baras dupy rógoy whatúv. ubi vid . Röver. p . 37. De furns) vid . etiam Schol. Apollon. Rhod . I.

Schol. ANON .

314.

P.3on,v, 49." Banov, o ixtus etc.] Vid. Athenae, lib . VII.p.300. P. 5o4 . v. 30. ou de ] Sunt verba Homeri () dy .

E. et 308. B. C. Schol. Theocrit. Idyll . I. 42. Hefiod. A0n. E. 205. Verba "Euans is yaiav etc. extant 1l . N. 17+ .

212, et Tanaqu. Faber ad .Anafiafii binaitae anagog. contem . P. 304. v . 35. vad du Mutwv} Sunt Homeri Odyff. A.

plat. p. 32. anos. Nominativo šakonos utitur Empedocles verl. 271. et 305. ubi vid. Schol. it. Coluth . 111.

563. Conf. quae collegi in libro de philofophia Empedoclis p. P. 304. v. 39. &717lSw ] Legitur in Nicandri Alexiph. 127 .

508. ſq ., ST.

Codex Leidenſis apud Koen. ad Gregor. de Dialectis p .
P. 300. v. 54. {X20Póvos si " Agrémis etc. ] Conf. Callima- 613. edit. Schaefer. ita exhibet Etymologi verba : Ta yaz dio

chi h . in Dian , igo . ANON .
σε παρ' Αιολεύσιν είς τρέπονται. το γαρ επιπλήσσω, έπιπλάζω

P. 3or . v . 1. 'Oduojelas T.] verſ. 228. ubi vid . Schol. Zéyoués. Etiam Ariſtarchus min . fol. 38. v . poſt inihasw ad

Conf. Hellad. Chreſtomath. p. 9. qui obſervat, ab ipfo Homero dit faolo ANON , et be.

nomen obfcurius verſ. 230. explicari notiore veByóv. ANON .
ibid. EaD - Qigouey ] Vid . Wolfi Fragmm , illuſtrium

. Σαπφώ

P. 500. v . 5. oi heroeidus :̂ ' susidEīs ] Debentur haec feminar. p . 156. Aron .

.

Scholiafiae ad Iliad. A. 389. Anon .
r. 304. v. 41. waxwvěU73195 vnútus] Sunt verba Homeri

P. 301. v . 12. 'Elían] Vid . Apollon. Rhod. III . 745. et Odyll. O. 400. Anox .

1195. ANON .

P. 304. v. 49. "Eu redov, šdgorov, isxugór] Vid. Schol. ad

P. 301. v . 16. 'Agaros dyoveñv] Locus eft Phaenomm. Iliad . A. 314. et . 104 ,

37. 38. Aron ,
P. 301. v. 20. 'Eacxúmida — syngenn] Exſcriptaſunt eSchol. 273. emendat tv nedigo. Anon.

P. 304. v. 51. Mr Ediwr] Abreſchius Lecit. Ariſtaenet. p .

ad Iliad. A. 98. Conf. Scholia ab Ant. Longiovanni edna p. P. 304. v. 55. uredor, o BiBaloy etc.) Vid . Ariftoph. Ly

24. extr.
biſtr. 233. ibique Bergler. ANON.

P. 301 , ν . 26. τα είς ων βαρύτονα yEvent's ] Sententia P. 304. y. 1. Käihiyaxos ] Vid. Callim . Fragmm. p . 506.

eft : Vocabula in wv barytona , quae in penultima habent ibique interpp . Comparari poteſt Iliad. 2. 24 .
vocalem ancipitem , quam producunt, in genitivo literam P. 304. v. 2. von] Toupils Emendatt, in Suid. Vol. II.

ä in 7 mutani. Conf. infra p. 498, 46 ,' Itaque h. l. legendum p. 522. Yox rursi, inquit, eſt non niſi interpretatio ab Etymolo

elt : τα είς ων βαρύτονα , διχρόνο εκτεταμένω παραληγόμενα etc.

go adiecta . 'Emre úteiga eft mutier ſerva live ſerva concubi

Ρ . 3οι . ν. 3ο . ήδ' ελκέμεν diav) . Sunt verba Homeri Il. P. 304. v . 10. 'EupeDuia, 'Incados A.] verſ. 513. '

B. 152. ANON.

P. 304. ν. 19. Βοιωτων Iwgýcconto] Eft verſ. Homer . II .

P. 301. v. 49. Illudagos éruvexiu DevoPovros] hoc eſt, Olymp.
B. 526 .

P. 304. v. 21. in cazorgics yea's]Vid. Porphyr. Quaeft .

XUL. 56. ubi vid. Schol. 83. extr.

P. 301. v . 51. 'Exos ERWTES] Vid. fupra . p . 271 , 8. in

EAWTES, et Euſtath .p. 1205, 47.

P. 304, v . 24. 'Eurolem 591 etc.] Vid . Valckenaer. Ani .

P. 301. v . 56. "Ewę ) Vid. Iliad. E. 488. ibique Schol. Anon.
madverſl. ad Ammon . p. 72 .

P. 301. v. 4. " Edougos Ελουροι] Cafaubonus “ Ερυλος et

P. 304. v . 26. 'Eunodwy, ouxudions {RLS XOAViN ] Verba al .

*Equão, ſcribendum putat. Sed etiam apud Stephanum Byzan- lata in libris
Thucydidis hodie nou reperiuntur. Vid. Duker.

cinum "Enougo. fcribitur. Et quanquam iidem interdum " Egudou, praefat ad Thucyd, ***** 2. med. ANON.

et a Trebellio Pollione in Claudio Heruli vocantur , fciendum P. 304. v . 27. Auxojszos &v] Eudemus dè inter haec ponit ,

tamen eft , huiusmodi literarum transpofitiones non efle inulitatas

in libris veterum .

P. 304. V , 28. Nátww] Locus eſt in Timaeo T. III . Opp.

P. 301 , v. 8. 'Incados B.) verlo 127.

P. 301. ¥. 13, "EATEQ etc.] Aelius Herodianus in Schema

P. 394. v. 30. Xegoir] Eudemus addit : Ensi yag ty rigurds
Se

Εύμαθούς εις ελευθερίαν αφαιρέσει : 'Αλλα το πρωϊςον etc

sismis Homericis : & Anelli, w's méson, ' Iwvimus. . W.P. 302. v . 16. 'EXnws ] Legitur apud Apollon . Rhod . III . quens Tour) non habet Codex Pariſ. 316. poſt ’Admvaios, ſed pro

488. et ſequens gadawgyi Iliad. 2. 412.

το πρωϊνον dat του

P. 302. v. 22. 'Isréov öts på sis is etc.) Conf. infra p. 470, criam Cod . 346.

P. 304. v . 31, {un odav { 8.7.v] Eudemus : furodas tival. iua

33. 199. ANON .

Ρ . 5ο. ν . 32. Ιεροκλής έν δευτέρω φιλοσοφουμένων

P. 302. v. 31. fwrres ] Ita legit etiam Codex Graecus devos ureda's óvros] Vid. Needhami prolegom . ad Hieroci . Po

Taurinenfis in Catalogo CLXV. fol. 21. verſo. PEYRON . - XXXVI. st.

P. 302. v. 35. 'AZIOTOPávns Nycors ] Vid . eius fragmenta p.
Ibid. xal 01201) ut Sophocles Oedip. Tvr. 453. axon . Ves

P. 302. v. 37. ' Eauja] Legitur apud Hefiod.. Egz 430 .

ba ſequentia, avel to furiodiou, ablunt a Cod. Pariſ. 346. Be .

P. 305. V. 58. εμποδών, εμπόδισμα, κώλυμα ] Vid . Αriftoph.

P. 302. v. 40. "Elurzor) Metaphorice uſurpavit Plutarchus

Pac. 314 et Aeſchyl. Sept. adv. Theb. 1024. ANON.

P. 305. v . 40. Špnouta dè etc.) Aliter Demoſthenes p . 331.

de ſera numinis vind, c . 20. T. IL . Opp. p . 562. B.

P. 302. y . 44. Noy nagur] Sunt verba Homeri Il. 0. 80.

C. (p: 270 , 25. edit . Reifk.) Anox.
* P . 305. v . 43. 'Ovocónn] Lege 'Ovoxunn, et confer Mour

ubi vid . Barneſ. ANON.
ſii Attic. Lectt. III. 17: p . 110. SCALECSNER.

Conf. H. Slepice

P. 302. v. 18. 'Laccdos. Y.] verſ. 393.
P. 302. v . 51. ' yw 82062kés] Odyff, ' t. 433. legitur aa

Thel. Gr.Ling. Vol. I. p. 232. B. edit. nov.

P. 305. v . 45. si xal coxxi nazal zo Eva ouyx £78981) Non

simy uno_yastéj gruogris.
P. 302. v. 5. 'Eußzdóv, 'Iacédos 0.] verſ. 305. ubi vid. opus eft, ut cum . Sylburgio lupplendum cenfeamus roda keine

Nam ſenſus eſt hic : Voc " Eurovea ſpiritu leni proferlar, eifi

Schol.

P. 302. v. 10. 'ExBgauéve etc.] Vid . l'alckenaer. ad Theo . compofita efle videatur naga rò éva. Paulo ante pro rois die

τυχούσι legendum eft τοϊς στοιχούσι . Vid . H. Steph. 1. l . eb

crit. Adoniaz. p . 317. 312.) C. Be.P. 302. v. 13. "EuBguov] Conf. Schol. et Barneſ. ad Od . p. 235. R. ST,P. 305. v. 3. ögośw] .Cod. Paris. 316, habet gów . ` B8.

L. 215. .ANON .
P. 303. v . 51. Kéxauté pev] Leguntur Iliad . r. 86. alibi- P. 305. v. 4. 'Eusuuogo ] Vid . Iliad . 2. 458. ibique Bar.

nef. Anon.
P. 303. ν. 6. ο δ' άρ' έμματέως απόρoυσεν) Sunt verba Ho- P. 305. v. 9. 'Evayiseu ] Vid . Sophocl. Antig . 253. et 262,

meri 11. E. 836. ubi vid . Schol. Conf. Odyſl. N. 485 .
cum Schol. Anon .

P. 303 v. 22. " Epopoge daxs] Vid . Iliad . A. 278. ibique
P. 305. v . 13. aaşa ró aßgos] Vir doctus( Barkerus) in nota

Schol. ANON.

ad H. Steph. Thel . Gr. L. Vol. I. p. 113. edit. nov. pro á Bzos

P. 303. v . 22. rò deuregov, upoges) Codex Pariſ. 2630. ad.

dit hunc veleris poetae locum : ou papKúrpidairav špuoges. BR.
legi apos' iubet. st.

P. 304. y. 29. "Fuma] Vid . Schol. Sophocl. Aiac. 122, 1546. P. 305. v. 14. " Everyos ] Vid . Valckenaer, ad Eurip. Phoes

a ad Apollon . Rhod. II. 641. Conf. L'alckender . Epift ad M , niſl. p . 69. ANON.

BE.

SCHLEUSNER .
p. 25. D. ANON.

BE

ANON.

BE.

-

1238. b. ANOX.

AXON

ST.

ANON .

AXON

que. ANON.

AXON .
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AXON . ANON .

ANON.

ANON.

BE.

ANON.

ANON.

AYOX. que Schol. ANON

ANON .

BE.

ANON.

AXON . PEYRON .

ANON .

145. ST.

P. 305. v. 20. 'Evadlyxios, ouoros, naganaso.os] Vid . Iliad . extr. ubi alii iv šgręt malunt.v , . Conf. ſupra ad p. 96, 35.
E. 5. ibique Schol.

- P. 305. v. 24. Eixemos estegor ] Sunt verba Homeri Il . Z. P. 308. v. 7. " Freços etc.] Vid . Iliad . O. 188. ibique Schol ,

386. utfequentia, Twiga ixlos πόλιν, Odyff . Δ . 219. ANON. et Aeſchyl. Prometh . 574. cum Schol.

P. 305. v. 28. évadbyx195] Eft etiam apud Apollon. Rhod. P. 308. v. 1. άναξ ενέρων ' Αϊδωνεύς ] Sunt verba Homeri

II . 37. ANON. Il . r. 61 .

P. 305. v. 31. 'Evano-Lúmen naza 'Hoodw ] Esp. 759. Anon. P. 308. v . 16. onuaives,de rò inoxáowev! Vid. Schol. ad
Pro αποπ1τεϊν Eulentus habet αφοδεύειν. Iliad . B. 150. et Tzetz. ad Lycophr. 123. qui ſcripturam végle

P. 305. v.33. Errev árolókovia etc.] Verſus eſt Odyff. N. unice probat. ANON .

3.17 . Fortallis legendum : Ein' {vamofóxorta. ANON. P. 308. v . 27. 'Evégtigos etc.] Vid. Iliad. E. 898. cuin

P. 305. v. 40.,fraşiseru rugíws 7 oxudeusev] Vid . Iliad. 2. Schol.

417. H. 146. Apollon . Rhod. 1. 1041. Sed pro‘asangeiv, Iliad . P. 508. v. 19. Tois d ' Evetýžos né204] Sunt verba Apol.

A. 191. alibique. ANON . lon . Rhod . II . 358.

P. 305. v. 42. "Evasa] Vid . Schol. Sophocl. Aiac. 26. P. 308. v. 22. 'Evetod yas etc.) Vid . Iliad. B. 851. 852. ibi.

P. 306. v. 44. Cigou - Bzotóevra ] Haec leguntur Iliad. 2 .- ] . P. 308. v . 23. Xguselys negovēro] Eſt verſus Homeri Ile
480. ubi vid . Schol. ANON . E. 180. ubi vid . Schol.

P. 306. v. 5o. 'Eváępogos] Legitur apud Hefiod . Ass . 192 . P. 308. v . 28. &utogroga.] Lege {unrog 07590 ... Anon.

ubi rectius fcribitur traspogos. ANON. P. 308. v . 50. • did yowgíar antayyos etc.] Vid. Ruhnker.

P. 306. v. 54. évágyas dè] Phavorinus habet {vísyai dè, ad Timaei Lexic. Platon, p . 102. b . et Pierſon . ad Herodian. po

quod fortaffis eft praeferendum . SCHLEUSNER. 472. a.

P. 306. v. 1. "Evr295) Vid . Schol. ad Iliad. O. 283. Apol- P. 308. v. 56. "Ey xal vea ] Vid. Duport. ad Theophrafit

lon. Rhod. I. 1226. Philofirat, p. 769. 11. 5. Anon. De ſequen- Charactt. p . 287. inprimisque Schol. Arifioph, Nubb . 1132. et

ti šunvous vid . Oudendorp. ad Thom . Mag. p . 303. b. Be . 1199. ANON.

P. 306. v. 3. Tónous] Forlan for apaslegendum . Vid. Suid. P. 309. v. 5. 'Eynhuora Euon ] Conf. infra p . 450, 3. et

et Heſych. in v. évaudous. Anox . Heynius ad Hom . !! . T. VII. 8. Sequens Aeſchyli locus eſt in Fragmentis p . 638. b . axon .
p . 151. coniecit fotauous, probante Schaefero ad Schol. Apol- P. 309. v. 18. Icoados P.) verſ. 670.

lon . Rhod. p. 431. be. P. 309. v . 23. 'Ev9gurtú etc.] Codex Taurinenſis CLXV .

P. 306. v . 5. aitixa ardzouéou] Eft locus Homeri Od. fol . 20. lic : "Eνθρυπτα ψωμοι οίνω βεβγεγμένοι , ους ποιούσιν

X. 18. 19. ubi vid . Schol. είς σκάφην άρτους διαθρύψαντες, και φακών επισκεδάσαντες. Fere

P. 306. v. 6. témá xey Thorvay dyabrous] Ex Iliad . 11. 71. paria habet Photius laudatus ab Albert. ad Hejch. T: I. P :

Corrigi delet φεύγοντες εναύλους. 1241. not. 32 . In Photii Lexico p. 29. editum eſt

P. 306. v. it. Oi opfauoi gou dixaca) Eft locus Pro. Egunta, quod Alberti 1. I. emendavit. 6t.

verb. Salom . IV . 25. ANON. P. 309.' v . 26. " Ev9' aủ Tudeidns Alonter] Sunt verba Ho .

P. 306. v. 31. ' Eydexa] Vid . Forſier. ad Plat. Apol. Socr. meri II . E. 1. ubi legitur Tudeidy Aromýdece Verba "Ergūako.

p. 353. et Phaedon . c. 35. P: 228 it. Schol. Ariſtoph. Velpp. 'Axaroi extant Diad . A. 22.

1103. ANON. Conf. Fiſcher. ad Plat. Apol. Socr. c. 27. p . P. 309. V. 29. " Eyfa riyemóvevev ] Eft verlus Odya. L

242. ANON

P. 306. v. 37. oixias] Lege xal oixías. In fequentibus pro P. 509. v . 31. "Evf& paly Aias etc.) Rurſus lunt Homeri

τοϊς πολίταις legendum eft τοϊς πωληταίς. Erant enim awanta? Odyſ. r . 103. 110 .

Athenis decem numero, qui cum alias publicas res, uti metalla P. 309. v . 57. Ovx šve aeufegos ] Sunt verba Pauli Ga.

et vectigalia, tum etiam bona proſcripta vendebant. Vid. Pollux lat. III. 28. ubi iainen {xεi non eft.

VIII . 99. Harpocrat. in v. rwytal, et Sigonius de republ. P. 309. V. 2. Alo's dw] Haec leguntur Iliad . A. 426.

Atheniens. IV . 3 . SCHLEUSNEA.

P. 306. v. 44. Šveu roũ i , dved toũ 478108šiws] Vid. Iliad . P. 309. v. 6. 'Ey? oixw] Legitur Iliad. A. 30. ANON.

A. 597. ibique Schol.
P. 310. v. 9. řvo Tol Breves oido vi Barai] Sunt verba Home

P. 309. v. 49. "Evdenges] Vid . Schol. Ariſtoph. Velpp. 1103. ri Il . E. 141. unde h . I. legendum eſt cû oi šyo séves etc. Se

Ρ . 3ο7. ν. 52. Δημοσθένης κατα ' Αριστογείτονος] Loci funt quentia, παρα γας θεοί εισι ,orta videntur ex Homericis πάρα

p. 773, 25. p . 774, 22. p . 790, 15. et 29. ANON.
Eis ye gewv, 11. E. 603. et T. 98. ANON .

P. 307. v . 53. "Evo Mos] Vid . interpp. Thucyd. I. 70. p . 46, P. 310. v. 11. ξύλοχον κάτα βοσκομενάων ] Sunt Homeri

52. ANON . II . E. 162. Ibidem verf. 479. habcs verba Zari'no drvýsveu.

Ρ. 3ο7 . V. 54. παρα ' Αριστοφάνει εν Νήσοις wv] Vid.

Ariſtoph. Fragmm . p . 1238.' b . P. 310. v. 13. 9 ] Vid . liad .A. 162. ibique Schol. Ver

P. 307. v . 56. ’lo3poi] Vid . Schaefer. ad Gregor. de Dia- ba ' Agrémodo fúv leguntur Odyſi. () . 409. Axon.

lecris p . 369. extr. Be P. 310. v. 15. ' Incados 0.] verſ. 80 82. Quia vero hic

P. 307. v . 1. "Evd10s] Vid . Iliad . A. 725. ibique Schol. locus non cohaeret cum praecedentibus, verba ' ralados etc. di

ſtinguenda ab illis lunt, praeinittendo voces “Ey?' e'n] ANON .

Ρ. 3ο7 . ν . 5. ένιά τιν1] Legendum eft ένινά τινα,
e Cod . P. 310. v. 27. 'Eviauto's] Conf. Plato in Cratylo T. 1 .

Pariſ. 546. qui et mox erros pro V7089€v cxhibet. Opp: p . 410. D. Anon .
P. 307. v. 14. Yaúon 'larados V.) verf. 806. Quae de- P. 310. y . 30. maza qó fy šauri etc.] Conf. Achill. Tat.

inde ſequuntur, & vtos orkwv ARO Toù etc. omnia defcripta funt ad Aratum p. 139. E. ANON .
e Schol. ad l . 1. Unde patet etiam, pro móvos émovon legendum P. 310. v. 32. iaów] Codex Pariſ. 2630, addit : ws aéyer

elle noromanovory, ut ibi legitur . Axon . Φιλόξενος .

P. 307. v .19. nóvo exovor ] Pergerus ad Hefych. T. 11. P. 510. v. 33. 'Ouengos, 'Evga Kúxrwl fríuver ! Etymologus

p. 302. not. 29. legi iubet Moronaxoüsey. Be . Vid . not. praeced. videtur in mente habuiffe verba Odyſl. 1. 187: "Expa šo artis

In antecedentibus pro { vreivsofa, rectius fortaſſe legeris &x- ivídue sedugros. De Cyclope enim ibi fermo eſt ... Anon.

Talveolar . SCHLEUSSER .

P. 307. v. 20.'Evdepuides] Vid. Callimachi h. in Dian. 16. infra p.531, 33, Axon.

P. 310. v. 36. Modravapós] Legendum eft undaufuós. Vid .

Conf. Valckenaer. Epiſt. ad M. Röve .

et in Del. 238. cum Schol. ANON .

P. 307. v. 22. 'Evduréws] Vid . Hefiod. Aca. 427. Iliad . ¥.
rum p . 44. BE .

P. 310. v . 43. derdianery Oungos] Il. I. 180. ubi vid. Schol.
9o . alibique, et Schol, Apollon, Rhod. I. 883. et 907. ANÓN .

P. 307. v . 34. 'Aaa. Mi Únýverxax] Sunt verba Homeri Il.

E. 885, ubi vid . Schol.

P. 310. V. 44. 'Evanssi iniranšis ] Vid . Iliad. E. 492. ibi.
Verbum treina . extat lliad . 2.

534. et Odyſ. £ . 285. SCHLEUSNER.
que Schol. ANON.

P. 307. v. 50. 'Eyeigw] Legendum putem 'Evega. Anon.
P. 318. v. 46. 'Eyneus] Vid. Apollon. Rhod. I. 38. cum

Schol.

7166 etc.] Vid . " lupra p . 102,Ρ . 3ο7 . V. 54. Ιστέονότι έν

52.
P. 310. v. 51. Mů je Žvinte) Eft verſus Homeri Il.

P. 508. v. 1. ' Evegsis Xvégoer] Vid . Thucyd. I. 6. p. 6 . r. 438. ANON .

ETYMOLOG. T. II. Hbl

ANON.

ST .

ANON .

ANON.

ANON.

ANON.

AXON .

BE.

BE.

ST.

ANON .

ANOX .

ANON.

AXOX .
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ANON .

ANON.

ANON

ANON .

BE.

AXOX . AXOX .

BE ANON.

ΑΝ Ο Ν . SCALETS

NER

AXON.

p. 493.
KUL.

P. 310. v. 53. ' Iacados B.] verſ. 80. Apollonius Rhod. 1. P. 311. v. 8. 'Evyaéta ] Vid . Apollon. Rhod. II. 517.

492. ubi vid . Schol ., utitur forma éventá w. ANON.
Ρ . 3ιο . ν . 57. ενισσέμεν ÉRÉEGO ] Sunt verba Homeri II . P. 311, v. 10. ' Enveciyor] Vid. Apollon. Rhod . !!. 1111. III.

0. 198. ubi vid . Schol. ANON . 29. 818. 942. Conf. Callimachi h. in Dian. 10$. ibique Erneft.

P. 310. v. 3. 'Eyétai, ' Idrados H. ] verſ. 447. Genitivum évvoców .habet Apollon. Rhod. ! II. 1364.
P. 310. v, 7. ou žviones] Iliad . E. 470. et alibi legitur xai P. 311. v . 11. "Oungos 'Incádos E.) verſ. 894.

Mot ymmegtis šrione. P. 312. v. 18. 'Ev Megarw] Vid . Nicandri Theriae. 718.

P. 31. v. 14. Švaros divos ] Vid . Thucyd. I. 117. p.

75, 59. ibique Duker. ANON . Philemo addit : xad Toü réz. P. 312. v . 19. 'Ey agodoxzow etc.] Haec ſumta ſunt e Scho !.

ταρα τέταρτος οι ενός τ . ad Iliad . A. 107. ANON . Pro doxxiv , nili doxaçery aut dcusura

P. 311. t. 17. sjuos, jxéttas] Vid . Bliad. Z. 94. et infra p . malis, reſtitue faltem doxğr, quod eſt in Schol. 1. 1. ST.

391 , 1. ANON . P. 312. ν. 26. κατα ' 'Αριστογείτονος] Scribendum eft κατά

P. 511. v . 21. 'Odvoselas N.) Lege 'Oduss. A. Ibi enim ex- PA315Toxpatous. In hac enim oratione locus eft p . 645, 26. [99
tant verſus allati 310. 511. ANON. Conf. Harpocrat. ANON .

P. 311. v. 23. 'Odysseias T.] verſ. 179. ubi vid . Schol. et P. 312. v . 33. 'Eyrs26% 81 ] Vid. Caſaub. in Crenii Anale

Barneſ. Conf. Schol. Eurip. Hippol. 98. ctis p . 162 .

P. 311. v . 27. 0989 paoly dedomévor] Conf . Pierfon, ad P. 312. v. 34. '12rados Y. ] verſ. 147. ubi vid. Schol. Cont .

Herodian. p . 463. a . Ariſioph . Lyfiltr. 662. et Lucian. T. I. p . 189, 21 .

P. 311. v. 30. Tžou do {n} oapısrýs] Sunt verſus Homer. P. 312. v. 42 , 'Evodia, n 'Exérn) Vid. Orphei Ej%. verf.

Odyſ. T. 179. 180. quorum alterum paulo ante iam allegaverat 45. p . 184. Anon. Conf. Scholia in Platonein a Ruhnkenia

Eryniologus. Sed in priore legendum eſt Toiso . Conf. Siobae. edita. p . 238 .

p . 294, 12 . ANON . P. 312. v. 43. čvoors] Vid. Eurip . Bacch . 585. ibique Bar .

P. 311. v . 40. naga Nadtwu ] In Minoe T. II. Opp. p. nef. Anon.

319. C. Conf. lib . I. de legib . p . 624. P. 312. v. 48. xeñgai] Legendum eſt ¿rexeitaa ..

P. 311. v. 41. 'Evvedfuxos zówr] Conf. Hefych . T. I. p .

3250. ibique not. 15. kul. P. 312. v. 49, 'Iaiádos r .) verſ. 2. Conf. Schol. Apolloni.

P. 311. v . 42. 'Evreáxgouvos etc. ) Vid. Thucyd. II . 15. p . Rhod. I. 27. ANON .

108, 7. Suid. et Helych. in v : fuvsárgouvos et dwdexdxgouvos, P. 312. v . 54. 'Iliados E.] vers . 674. Verba paulo poft al.

eorumque interpretes, quibus adde Hemſterhus. ad Lucian. Tim. legata, Aurag ehed katevwna , leguntur Iliad. O. 320. Arox.
p . 173, 34 , KUL. P. 312. v. 1. ' Evwodows Poidsoxax Homeri verba funt Odvlt.

P. 31. ν . 43. Καλλιρόη] Ab aliis vocatur Καλλιρρόη . Vid . ¥. 94. ubi vid . Schol. Forma dwwnadis utitur Apollon. Rhod.

Duker. ad Thucyd. 1 1. p. 109, 8. KUL. IV. 354. 720, 1415. ANON .

Ibid . ús To Routpå etc.) Vid. Harpocrat. in v . houtsooó- P. 312. V. 4. παρα το ενοιδεϊν Eutúrgura ovra) Pierfor ,

gos, qui ex Dinarchi deperditis orationibus alterius quoque ritus ad Moerid. p . 147. a . coniicit : qugd zo dvordety To Wro teşi

mentionem facit , cuius etiam meminit Demoſthenes contra Leo . τον λοβέν ευθύτρητα όντα vel εύτρητα όντα .

char. p . 1086, 15. et p . 1089, 23. Conf. Reisk . ind. P. 312. v. 8. 'Agosto Davns Eigúr ] verl, 121 .

P. 312. v. 10. 'Eywuotis] Sixtus Arcerius ad Aelian . Tact .

P. 31. V. 44. Πολύζηλος Δημoτυνδάρεω δε ίξει éve p. 120. corrigit ' Evwmotia ALMELOV. Etiam apud Herodot, L.

yeaxgouvov žvuopou pórov. gntogoxn] Sylburgius recte vidit, prima 65.p. 31 , 36. eſt { wmotias. Anon,
verba recte babere. Nam Suidas inter Polyzeli fabulas . Demo- P. 312. v. 15. "Agns $ dy tegoi etc.] Eſt verſus Homeri Il.

tyndareon quoque recenſet. Sed quod legendum putavit, Aritke E. 594. e quo ſcribendum eſt " Agns d'év nada yo . ANON.
δε κρουνοϊς ναμα βλύζον εννέα , in eo vero aberrat. Valefius P. 312. v. 17. "E, TEQ -- TÒ w uc) Fere eadem tradit Sckel.

ad Harpocrat. p. 49. b . nulla lacunae ratione habita, legit: iše! ad Iliad . r . 339. Conf. Athenae. lib . v . p. 193. C.

di duveexpouvov švedgov Tórov. Probabilius Hemſterhuſ. ad Pol- P. 313. v. 23. 'Eyrúvw ] Vid . Apollón. Rhod . l . 396. et

luc. x . 76. p . 1244. not. 42. iğe (immo is ) danyny(amoniv) 's III. 40.

εννεάκρουνον ένυδρον τόπον , ρητορική ubi farmen addit vir celeber- P. 313. v . 24. "Evropa Eivai ayóvous]Eadem leguntur in

rimus:fatius eft lantisper exſpectare, dum libros emendatio- Lexico S. Germani No. 177. in Baftii Epift. crit. p. 298. pili

res nanciscamur, qui nodum iftum diſſolvant. Toupius Cur, quod pro fyréuvezQ4 yas tourwy o spáxndos. Ta od pois etęs.
novill. in Suidam p. 35. Vol. ill . p . 57.) ' Hşek de yaray évveás vious seois avantūrai , haec lunt: éYTÉMVETOA yag ó egérculos sou

ngouroy. " Evudpur Tónov. Eadem Polzeli fabula a Polluce των, τοίς δε θεοίς ανακλάται. ΒΕ.

1. l. allegatur. Aliam , Mufarum Natales, noſter excitat infra P. 313. v. 28. Kai Miv Moñjaa ]Eſt verſus Apollonii Rhod.

p. 319, 51. Conf. Suid , in lloausumos. KUL. Toupius Emen- 1. 587. ubi tamen legitur xudaívortes Mawy. Conf, ibi Scho

datt, in Suid. etiam Vol. I. p. 94. 'Hše dł pro dà itse (live ut lion .' Quod cum defcriberet Etymologus, proprietatem negle
ipfe aitpro iper dl ) emendat, et in priore loco recte monet, ver- xit , iudice Valckenaerio ad Eurip. Phoenill. p . 645. b . Euam

ba ' Ενυδρον τόπον pro interpretamento elle.

P. 311. v. 46. 'Evrñuas etc.) Vid. liad. A. 53. et Schol. 926. ANON.

fequentia, ήγνισαν έντομα μήλων, funt eiusderm Apollonii 11.

it. Euſtath. p. 44. 12. Eapen , quae auctor nofter, habet et P. 313. v . 32. 'Evqg990 disóuevos ] Vid . Iliad . 2. 496. cum

Cod. Gud. cum aliqua tamen lectionis varietate . Sic v . 47. ibi Schol. et Apollon. Rhod. III. 1222.

eft ayçnmatixriv, eiv. 48. verba û xaszyn omittuntur. Poft ver- P. 313. v . 35. ' Incados T.] verſ. 190. unde b . l. fic legen

ba συν τω και γράφεται τ. 5ο. adduntur haec : αλλα δια του και , dum eft : τότε ' ούτι μετατροπαλίζεο φεύγων. ANON.

hoc loco minimeinania. Nam phrafis own rý i vga era. ſae- P. 13. ν. 38. πυκταλίζω . 'Ανακρέων και Σώφρων φησιν , ατο

piſſime Jota ſubſcribendum elle indicat, ut infra p. 333,36. ali- etc. ] Sylburgii interpunctionem , puxtanisw, 'Avangéwx , mais

bique . quodhucnon quadrat., . Id faltem innuit, éğruas et reli- czwv proir, ano etc. probat Fiſcherus ad Anacreont. Od. LXIV.

qua non periſed per n ſcribi, ne quis éšiuas etc. forte pingat, 4.p. 235. ubi verbo puxta išW Baxterus male fubfütuit Sophro
cui ñ ut i pronunciare moris fit. Simili ratione infra

p . 532, neum πυκταλεύω.

31. routi in gratiam eorum additur, qui ſonum diphthongi

ET et vocalis i copfundentes, ex inadvertentia mezyćwoi ſeriben

P. 313. v. 41. 'Et egou esto] Sune Homeri Il . A. 469. ANOS.

P. 313, v. 50.-9 = iós nou dvú voy jugev övergos] Sunt verba

dum efle cenleant. Porro v . 52. Cod. Gud . ſcribit nag' ojdeté . Homeri Il . B. 56. Auctore Helladio Chreſtomath . p. 25. cov

φου . ν. 54. συνθέτων. V. 55. προπερισπάται κυL : όνειρον επί των αληθών ονείρων τακτέον : τα γαρ άλλως έχοντα ,

P. 311. v . 47. {rigjmual Baſiius append. ad epiſt. crit . p . Mäxaou svítva . ANOX.

27. et ad Gregor. de Dialectis p . 8o9. edit. Schaefer. prae- P. 313. v. 54. "Ourgos] Il. E. 333. ubi vid. Schol. asos.

eunte Etymolog. Pariſ. corrigit Ruggnatixajx, et praecedens our

STÉn in appendice modo laudata p . 26. mutari 'iubet in curtea
P. 313. v. 56. 'Eyucaros] Vid. Apollon , Rhod. II. 322.

9. Be.

P. 311 , v. 52. nag' oudero's ] Baft. append. ad epiſt. crit . p .
P. 313. v. 5. vários] Conf. Schol. Ariftoph. Pac. 456,

27. Ιegit παρ' οι δέτερο . ΒΕ. Puto παρ' ουδετέρου τecipien
duin eſſe, et V. 55. περισπάται in προπερισπάται mutandum, uti P. 313. v. 12. το δε προσενώπιον, αντί του - τοίχους

in fine obſervationis recte exhibetur. KUL. Etiam sva sia dici eam partem aedium , quae ab ingredienutus

a

ANON

ANON

:

BE .

ANON .

ST .

ANON .

ANON .
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ANON. et BE.

: ANON .

BB.

que Schol. ANON.

BE .

10.

BE .

+

ANON.

ANON.

BE .

BB.

BE .

ANON.

-

prima conlpicitur, aut a praetereuntibus, quándo fores patent, P. 316. ν. 40. και Πλάτων δε mupovor ] Vid. Ruhnken.

oftendit Caſaub. ad Theophraſti Charactt . p. 152. Anon .
ad Timaei. Lexic. Plat . p . 56. (p . 76.)Ρ. 33. ν. 17. συνθέσει πεντέμηνον λεγόμενον] Philemo : συν- P. 316. v. 41 , deutonoo's norngia ] Legitur apud Dinarchum

Sessiºidy neytéunvor dey . Attice dici nevtkunxov, auctor eſt in Ariſtogit. p . 94 , 15. edit . Ald. (p . 66. edit. Hannov.) ubi
Thom . Mag . p . 702. ubi vid. Oudendorp. Be.

Iungermannus 1. 1. deuconolòv pro feudonoidy reponendum elle
P. 315. ν . 19. οκτώπουν και ημείς, οκτάπουν] Philemo :

docuit.

Οκτώπουν, 'Αττικοί • ημείς, οκτάπουν .
P. 316. v. 43. 'Egitagious etc.) Conf. Pierfon, ad Moerid .

P. 313. ν . 21. το τέλος, εξκλινον λέγοντες ) Philemo : το p. 222. b . ANON.

τέλος του αριθμού, ο εξκλινον λέγων. ΒΕ .
P. 316. v. 18.'Exo21098īv ] Vid. Ariftoph. Pac. 140. ANON .

P. 313. v. 25. Ivs merdvíumor] Sunt verba Hoineri ll . ¥.634. P. 316. ν. 1. Εξιχνεύσιν ŽELon ] Vid. Iliad. I. 38 to ibi

Sed ibi eft {víxnsa . Verba Λαξ ποδι κινήσεις leguntur Ι . Κ.

158. ANON .
P. 316. v. 4. 'Iaiádos B.] verſ, 267.

P. 314. V. 29. 'Etéte' odunenu] Rurſus ſunt Iliad. ¥. 266. P. 316, v . 6. ngongoxuäivdóvevos] Legitur lliad . X. 221. et
Sequentia, 'Eędemes úvaoosv , ſunt fortallis ex Odyſ. r. 305. ubi Odyſ. P. 57.5. it . apud Oppian. Halieut. 1. 167. Sic Apollon.
tamen eſt 'Entetes. ANON.

Rhod. I. 386. ngongoß.acöuevos. Conf. infra p . 448, 50. Schol.
P, 314, v . 30. Tá sis is ] Philemo: Tayag kis xus .

Apollon . Rhod. lll. 453. 1013. et Barneſ. ad Eurip. Iphig.
P. 314. v. 38. 'Ečádios, ovou a kúzlov ] Legitur Il . A. 264. Anon. Taur, 1131. ANON.
P. 314. v. 41. 'Ileus] Vid. Cod. Gud. ANON .

Ibid. nugaxata fúxnu] Vid. Demofth , p . 773, 5. Anon .

P. 316. v.P. 314. ν . 42. Εξάντης, εξεστηκώς , μαινόμενος] Harius no
'E3 noyuiou] Vid. Plato in Menexeng.

tionis exempla fruſtra le quaeſiviſſe ait Ruhnken. ad Timaei Lex.
T. II. Opp. p. 235. C. Schol. Aeſchyl. Sept. c. Theb. 401 .Platon. p . 109. a .
et Index in Lucianum. ANON. Conf. Scholia in Platonem p .

P. 314, v. 45. 'Ex adós] Legitur Iliad . N. 15. r. 14. Ver 138. edit . Ruhnken.

ba 'Euroga dº ex Benewx, Iliad. X. 163.
P. 316. v. 12. i'nóyucov] Vid . Pierſon. ad Moerid . p. 378.

P. 314. v. 48. 'Eğaxétaro , scaro] Vid . Jliad. A. 36. ibique b.
Schol. ANON .

P. 316. v . 15. 'Efortfaxiquos etc.] Vid . Ruhnken. ad Ti
P.314. v. 54. 'Etanápolto, ItanatýcEL] Vid. Iliad. 1. 376.' maei Lexic. Platon . p . 114. a.cum Schol. ANON.

P. 316. v . 29. maíor) Lege mauv. De fequentibus, Bóirat. πλέον ] πλήν.
P. 314. V. 55. Eξαργυρώσαι, ουκ εξαργυρίσαι, Θουκυδίδης ] etc. vid. Pierſon . ad Moerid. p . 93. b. Anox:

Vid . interpp. Thucyd . VIII. 81. et Oudendorp. ad Thom . P. 516. v. 33. öx ' agrotos arávrwv) Sunt verba HomeriMag : P : 920, a.
Odyſl. 1. 432. ANON . Codex Pariſ, 2676. addit: ws xataryis ai

P. 314. v. 56. 'Efavoris] Vid . Valckenaer. Animadverfl. ris, runvoqea svogéai xad ourws 'Hyudiavos. BE.
ad Ammon. p. 35.

P. 316. v. 40. 'Etwuosia] Vid. Schol. Ariftoph. - Eccles.P. 314. v 57. Alsxúãos) Vid. eius Fragm. p . 650. b. ANON. 1018.

P. 314. ν. 4. μεταφορικώς d'Eaußiwoar) Huc pertinet
P. 316. ν. 43. Έξωμις, χιτων αμα τε και ιμάτιον. ήν γαρ

Eurip. Androm . 356 . ANON .
ετερομάσχαλος, και αναβολήν είχεν ην ανεδoύντο κοσύμβην] Lege

P. 314. v. 11. 'Iliados 2.) verf. 229.
dvédovy ra xosúpßw, cum Salmaſio ad Vopiscum p. 402. Č.

P. 314. v. 17. 'Etáriva ]" Vid .Thom. Mag. p. 321. ibique hic auctor fibula "tringi ſolitam ,et nodo" alligari fcribit,nam id
ubi haec Quam Ηefychius έγραμμένην μασχάλην dixit,Oudendorp. BE.

P. 314. v. 19. 'Egalgetos – aixMaharww] Conf. Schol. ad fignificat xóouußos, idem nempe quod xójos.ν Εξαίρετοι
Euſtathius auIliad. B. 227. e quo Etymologus hauſit, et Eurip. Troad, 249. tem xomßious ourdeiv pro fibulis ſtringere, expoluit ad illud Ho.

274. ANON .
meri : 'Αμφι δ' άρα χλαίναν περονήσατο. ( . Κ . 133 ) "Ο έστι πε

P. 314. ν. 28. Εξαίτους εξαιρέτους] Sic etiam Schol. ad φώναις ήγουν κομβίοις συνέδησε. Κομβίον igitur, vel κόμβος et

Odyff. E. 102. et ſaepius, ut ad Iliad. M. 320. Conf. Apollon. nógupeßos, idem .“ Voce xoußiov carent Lexica ' H. Stephani et

Rhod. IV . 1004, ibique Schol. ANON : Schneideri. Vide Spicilegium vocum, paucarum pro Aegyptiacis
P. 314. v. 30. "Efaigeois etc.)Vid. interpp. Thucyd. Vur. habitarum, in nova Theſauri Gr. Linguae editione p. CCCLX.

] VIII
De vocabulo d'Ewuis confer Scholiaften Luciani ad

90. p . 560, 21 . ANON.

'P. 315. v. 32. 'Efalocoy του μεγάλωs ] De utroque ign Vitar . Auct . 7. verum ibi emenda cum Codice Taurin.

ficatu bene egit H. Stephanus Theſ. T. I. p. 226. In polte CCLXI. fol. 84. twura, et διο και έτερομάσχαλος ήν . ΡΕΥ

riori ſenſu occurrit apud Antonin. Liberal. 'Metamorph. c. 28. Etiam Suicerus in Theſauro eccleli in v. Xitwy p. 1524.
Τυφων εγένετο γής υίος εξαίσιος δαίμων προς ισχύν. Glor, Steph. legi vult avédovy Tớ xosumaß » . ALMELOVEEN.
Inmantis , εξαίσιος, παμμεγέθης. Gloff. Cyrill. 'Ežalios, va

P. 317. v. 15. Súre sis ' TÒ Ilegantégw ] infra p . 601, 20.

ftus, immanis, notante Munckero. BARKER. Vid . Schol.ad Iliad . P. 317. v . 15. 'Efixechsy] Conf. infra p . 456 , 43, in krano

O. 598. et ad Odyſl. A. 690. P. 577. ANON. De altera vocabu- TISE.. ANON .

li valtio notione, cum ró ubya lignificat, conf. Hemſterhuſ. P. 317. ư. 33. otola ) Conf. infra p. 582, 41. ANON.

ad Ariftoph. Plut. p : 344. a . P. 317. v . 45. onpaivet di spia etc.] Conf. quae e MS. afo'

P. 515. v . 39. 'Inrados 12.] verf. 235. fert Oudendorp: ad Thom . Mag. p . 329. not. 2.
P. 315. v . 43. Masj – 'Agarous] Sunt verba Homeri Il . A. P. 317. v. 47. ó do ñïe yuxri gorxusj Leguntur lliad. A. 19.

141. ANON .

P. 515. v. 51. Olvos jenindus] Etiam ſunt Homeri Odyſſ. P. 317. v. 48. ' Incados I.] verſ.70.

D. 293. quem locum etiam Athenaeus lib. XIV. p. 613. a . at- P. 317. v. 53. "Eolymer] Vid . Schol. Sophocl. Aiac. 1217.
tulit. ANON .

P. 315. V. 57. Έξει -- πορεύομαι] Ηaec exfcripta funt ev . "
] P. 318. v. 57. ' Incados E.] verſ, 418.

Schol. Ariftoph . Nubb. 633. P. 318. v. 8. 'Ewxkiv] Legitur Iliad. B. 58, alibique, ANON.

P. 315. v . 5. 'ATTinóx olov, istn etc.] Vid . Pierſon. ad P. 318. v. 14. lxery etc. ) Vid. Fiſcher. Animadverſi, ad

11oerid . p . 208. b . ANON. Conf. Valckenaer. ad Theocrit. Welleri Grammat. Gr. Spec. II. p . 304. st.

Adoniaz. P: 321 , B. edit . 2 .
P. 318. v. 19. Ilgwž s úr' 107] Lege oio ex Wiad . O. 5367.

et E. 277P.315.v.10. 'Eğeins] Conf. Schol. Apollon .Rhod. 1.30 . ANON.

P. 315. ν . 14. Πλάτων εν εβδόμο Νόμων etc.] Locus eft T. P. 318. v. 27. "Eogya ,ato zou eięyw etc.] Aelius Herodia .

nus in Schematismis Homericis: "Eogya, éjgexa, špoya, čogya .Ti . Opp: p . 796. A. ANON.

P. 315. ν. 19. Εξηγηται, οι τους νόμους etc. ] Sic eft apud w.. Conf. Fiſcher. l. I. Spec. II . p. 285. st.

P.318. v. 33.haa wavav deti] Intelligitur ille ipſe canou,Platon. lib . VI. de Legib. T.II. Opp. p. 759. D. Vid. Duker.

ad Thucyd. VII. 50. p . 479, 6. ANON . Conf. Ruhnken, ad Tic qui paulo ante in ' Egóxerv allatus eſt. Conf. Cod. Gud. in r.

maei Lexic. Platon . p . 111, b. "Eogyev. ANON .
P. 215. v. 25. alovsjuara yag etc.] Vid . Pierfon . ad Moe- P. 318. v. 37. ' Incados I.] verſ. 320.

P. 318. v. 38. 'Eustador] Vid. Fiſcher, l. I. ST .rid . p. 73. a. Anon . et Be.

Ρ. 518. ν . 41. παραλήγουσα ] Legendum eft προπαραλήγουσα .P. 315. v . 27. 'Eenammeva etc.) Conf. Schol. ad Odyr. E.

240. et Barneſ ,ANON.

P. 315. v . 38. DEUDONOIÒS ya's etc.) Vid . Poll. I. 44, ibique P. 318. v. 46. dqvoxóour ] Aelius Herodianus in Schemati.

Hbb 2Iungermann . ANON.

BARKER.

C.

RON.

BE.

BB.

ANON.

ANON

ANON .

ANON .

BE.

SCHLEUSNER .
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221. ANON .

ANON. BE.

ANON

ANON

ANON

ANOX

ANON .

KUL .

ANON

ANON

KUL .

ANON

KUI..

AXON .

Γmis Homericis : Έωνοχόει • το θέμα οινοχρω · ωνοχέουν και εννο- φuoll ακολουθούσαν exhibet. ANON. Eudemus quoque axolov

χόουν. w.. govou dat pro axonousws. BB.

P. 518. v. 48. 'Ewory] Vid. Iliad. n. 410. ANOX. P. 320. v . 8. xsuoiou ] Euſtath. omiuit. Suidas habet xes .
P. 318. v . 51. xnko ū avéwys] Sunt verba Homeri Il . 11. ohx . ANON . Pro σμήγματα, φορεία lege una voce σμηγματο

Cogeia.

P. 319. v. 2. 'Anoddwr.os] Locus eft III. 471. ANO N. P. 520. v . 9. mugálintga ] Euſtath. uuga , virga . Suid. Mue

P. 319. v. 3. Ke70e ερμι ] Είt verfus Homeri Ody Π. Π. φάλειπτρα. Μox pro έπαυλίαν Ιegendum eft επαύλια . ΑΟΣ .

85. Verba oi dè ante Qisin, omittit Eudemus.

P. 219. v. 12. 'A701awnos] Locus eſt Il. 700. Conf. verſ. P. 321. v. 14. 'Enavgw] Vid. Schol. Apollon . Rhod. I. 82 .

688. rãos. AnoN.

P. 319. v. 14. 'Ew5Cógos] Vid. Iliad. ¥. 226. ibique Schol. P. 321. v. 18. ' Taládos 0. ] verſ. 16. Vid. Thelaur. Aldi p.

Conf. Eurip. Iphig. Taur. 21. et Muncker. ad Antonin . Libe- 56. a . et infra p . 563, 34. ANOK .

ral. p . 235. b. P. 321. v. 20. 'Emaurofugw ] Vid . Demoſth. p . 807 , 22 .

P. 319. v . 27. URO Toù gútogos ] Intelligitur Demoſthenes

p. 242, v . 13. ANON. P• 321. v . 27. násos Maryiswr] Legitur Iliad . B. lis .

P. 419. v. 50. 'Eraugios Zeus] Conf. Hefych. eiusque in

terpp. T. 1. P : 1307. noi. 13. it . Euſtath. p . 1747 , 58. ' Mox P. 321 , V. 3. προσαγορεύειν] Scribendum eft προαγορεύειν ,

pro του Παρνήθου reponendum eft του Πάρνηθος, monentibus auctore Hemfterhuſio ad Polluc. VIII. 65. p . 893. not. 39. st .

Ruhnkenio ad l'imaei Lex. Platon , p . 150 not. 12. (p . 208. b . ) P. 321. v. 38." 'EnEvMveOy, {PEoagevor] Vid. Iliad . H. 428. et

et l'alckenaer. ad Herodot. V. 62. p . 401 , 50. Conf. infra 431. ibigne Schol.

p . 327, 32. KUL . P. 321. v. 41. 'Ersr4009:] Vid . Iliad . B. 219. K. 134. Ni

P. 319. v . 52. Ioausnaos'Movoay yovais) Hanc Polyzeli candri Alexipharm . 5.9. ( 62.) , ANON , Aelins Herodianus in

fabulam , Mufarum natales , affert etiam Pollut VI. 168. ubi Schematismis Homericis : 'Enevývog dró To Itw , xa7 xarà us

vid . Iungermann, not. 51. Conf. fupra p , 311 , 44 . τάθεσιν έθω, ενέθω, ο μέσος παρακείμενος ενηθα, και κατά αναδι

P. 319. v . 54. 'Enaxşía ] Suidas minus recte 'Efaxrpia, ut πλασιασμόν ενήνοθα. w. Conf. Hefiod. Ass. 269. ibique Guiei .

Kuſterus iam monuit. De re vid . Thucyd. II. 15. p . 107, 78.

Strabo p . 6o9. A. et Steph. Byz. in 'Enxxpia, cuius verba eina- P. 321. v . 51. Mera' caūra 180ohéren] Cod. Gud. uera ris

cularit L. Holſten. in notis p. 115. Dillidium , quod inter Ste- šv #golofws.

phani Byz, in 'Enaxşíz et in 'Agnvar narrata obunet, componit P. 321. v. 56. Sutei sis to arnvoger] ſupra p . 96, 9 .

Berkel. in notis p. 42. n. 38. P. 321. v . 57. 'Erétar] Sic Schol. Apollon . Rhod. III .

P. 319. ν . 56. και την των πολιτών επωνυμίαν αφ' εαυτού
666. Επέτις ακόλουθος ήν νεάζουσα . ΑNON.

Kexgonias 750curogevor] Eadem ad literam Suidas, ex qua le- P. 321. º . 58. 'ERITELOY] Vid. Apollon. Rhod. IV. 1217.

ctione, iudice Kuſtero, non videtur ſenſus fatis commodus elici ibique Schol.

pole. Corrigit igitur : και της μιας των πόλεων επωνυμίαν etc. P. 321. v. 2. Ilívdagos] Iſthm . IV . 114. meminit érséw a'if

Non placent . Scriberem: και την των πόλεων μίαν επώνυμον 9λων. Demofthenis Iocus eft p . 651 , 16 . Conf. Valckenaer .

εαυτού etc. vel επωνύμως , quod perinde eft . ad Eurip. Fragmm . p. 6. ANON;

P. 319. v. 1. et 3. reis - pigdy] Miror, Sylburgium,. P. 321. v. 3. 'E785,3620s] Vid . Iliad. B. 275. cum Schol.

Berkelium et Kuſterum has voces in résoupas et ré56235. mu et Anthol . Graec . I. 67. 15. ibique Schol.
tare voluille . Duas enim , non tres, Teisapoles a Cecrope P. 321. v. 14. Euggidas {tid = 38) Locus eſt Hecub . 583.

conſtitutas fuifle, quarum quaelibet quatuor civitates ſortita fit, ubi vid . Schol. Conf. Iphig. Taur. 987. ANON .

affirmant Suidas et Etymologus. Accedit primam civitatuni, de p. 321. 4: 16 'Ezsn'unjeom) Lege E76 xECU ex Odyri. O.
quibus agitur, Cecropiam , in antecedentibus ſeorſim nominatam 379. ubi vid . Schol. schleusen.
elle, adeo ut veriſimile fit , tres reliquas ſaltem naxgíww nomine P. 321. v . 18. 'Eremaleto] Vid. Iliad . E. 748. ibique Schol .

infignitas fuiffe. Pro vulgato nangidas recipiendum puto & •{na it. Arat. Phaenomm . 126. et Apollon, Rhod . l1. 8.6 . ANOS .

xglas, probante Kulero. °KUL. P. 322. ν. 19. Επέντυεν , ήτοίμαζε, παρεσκεύαζε ; Vid. Iliad.

P. 320. y. 8. 'Erantzonbans] Cont. Euſtath. p. 1038, 3. et . 374. cum Schol.

p . 1539, 25. Anon . Vid . Alberti ad Hench. T. I. p . 1308. P. 322. v . 28. 'Inádos B. ] verſ. 341. Conf. II . z. 55 , ANON .

Pro ** Foù xaráyacy e Codice Ms. I.eidenli lege Vid. Fiſcher Animadverſl. ad Welleri Gramm . Graec. Spec. I.
εις το κατάγειν. Vid. Ruhnken. ad Vellei. Paterc, p. 317. p. 315.

P. 322. v. 31. 'lacados A.] verſ. 529. Sed Apollon . Rhod .

P. 320. v. 14. ó áraxótev 870 ezónevos] Conf. Sophocl. IV . 1633. habet étegjúorto, ubi Schol. isswuéws Mavrov.
Aiac. 1123.

P. 320. v. 16. 'Efaxrñges] Vid. Iliad . P. 135, Apollon. P. 322. v . 36. 'Eneox " faro] Vid . Reiskii Index Graecitatis
Rhod. I. 625. et Tz elz. ad Lycophr. 109. ANON . Lyfiacae p . 810. extr . Anon .

P. 320. V. 17. Επάκτιον etc. ] Sic Eπάκτιος Απόλλωνος βω- P. 322. v. 37. { adl soð – 'Avor wr) ut p : 605, 3. iritxý.

uns habet Apollon. Rhod. I. 359. et 403, ubi vid . Schol. et ψαντος του πατρός επεξελθείν τοίς αυτου φονεύσι . Conf . ales .
Brunck . ad Harpocrat. st.

P. 320. v . 32. 'Eravaugoisao, ' AgroToláris) Vid . eius Avv . P. 322. v. 38. énérxmbevéve gy +Tixws etc.) Vid. Plato in Me.

649. ANON nereno T. II . Opp. p . 2.16 . C. et p . 218. D. Sophocl. Aiac.

P. 320. v. 33. agup:tv draugsúwear] Vid . Ariſtoph . Veſpp. 566. cum Schol. et 758. et Oedip . ' Tyr . 260. Conf. infra p.
398. ANON 650 24. ANON.

P. 320. v. 35. 'Oduorelas 1.] verſ. 488. P. 322. v. 40. & 700xý 12ofa. etc.] Scholia in Platonem p.

P. 320. v. 40. 'Onngos xsharvóv] Locus eſt Odym. T. 235. edit . Ruhnken. 'ERICKÝTTEOFæi çao magtusias, rgauus;

457. ANON . Pindari verba, τους μεν μαλακαίς επαοιδαίς αμφέ- των, το ποιήσασθαι διάλυσιν του εγκλήματος την μαρτυρίαν ου

awy, extant Pyth . III. 92 , ST . επισκέπτονται. παραδιδόασι δε ταύτα σημηνάμενοι μέχρι του χρό

P. 320. v. 54. nácaofan, ro ysúoasta ) Conf. Athenae, νου της δίκης . κατα γαρ τούτο χωρεί η δίκη. και τον τούτο

lib . I. p . 23. F. Verba orhárxv inásarto leguntur lliad . A. ποιούντα, Επισκεπτόμενον λέγουσι.

464. ANON. P. 322. v. 42. 'Aydoxidrs] ut p . 6, 39. edit. Ald. De Lyſia .

F. 320. v. 55. 'Eragrúagos] Vid. Iliad . A. 383. Apollon . vid . Index modo laudatus. Axos .

Rhod. I. 579. II. 472. ANON. P. 322. v. 45. {REOCEÚOYTO di aco ] Sunt verba Homeri II.

P. 320. v. 57. ''Enache.s] Vid. Schol. Apollon. Rhod . I. B. 86. ANON.

800. ANON P. 322. v. 49. Ei dé rou 'Imádos I.] verf. 42. Sic Apol

lon . Rhod. II . 103. TEIGÚME10%. ANON . Aelius Herodianus in

P. 320. v. 1. 'Enavaía] Euſtathius p . 1337, 42. et Suid.
rectius dicunt inaca . Conf. H. Steph. Thel. Ling. Gr. T. I.

Scheinatismis Homericis : Εξέτσυτο, από του σεύω ως ειπών,

p . 626. et 627. ANON.
πυλέων εξίσσυτο φαίδιμος Έκτωρ, qui eft verfus liad . H. 1. ν .

P. 322. v. 51. 'E78TofuSovio] Vid. lliad . r. 79. ibique
P. 320. v. 7. ει ’ αι λοιπαι ακολούθως εφεξής φέρουσαι] Eu- Schol. ANON .

liath . l . I. uita 2017al Pigougai. Suidas , ut Etyinologus, nifi P. 322. v. 53. " E78 $ rey] Infra, p . 605, 10. in Iléerne eft

ANOX.

not. 2. ST.

ST.

SCALEUSNER ,

AXON ANOX.

ANON .

ws
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BE

ANON .

ANON

ANON

ANON.

Α Ν Ο Ν .

ANON
AXON .

SCHLEUSNER .

AYON .

AXON.

SCHLEUSNER .

AXON .

ŠTellvos. Et hoc quidem legitur tantum Iliad. p. 55. fed nec P. 525. v . 40. 'Iacados Z.] verſ. 434. Scholiaſta ad h . l.

Qvs laepiſſime. Anon. et Ηefychio in v . επίδρομον ducibus κατερχόμενον legendum eft
P. '522. v. 6. 'Iacados K.] verf. 127.

pro κατερχομένην. SCHLEISNER.
P. 322. v. 12. ¿te T goins ÉREZOEY] Homeri verba ſunt

OdyΓ. Α. 2. Αύτας έπει κόσμηθεν, 11. Γ. 1 , Ζευς "Εκτορα) P. 325. v. 44. xaTQME1098/s] Eudemus habet xaraanPfets.

1. N. S. ANON.

P. 323. v. 39. 'Ennetavós] Vid Odyſf. H. 86. alibique.
P. 325. v. 45. 'Iliados B. ] verſ. 353.

P. 325. v. 56. 'Enl Asaiviw] Vid. Demoſth. p . 644, 20.

P. 323. ν. 43. έπητής duva mer övra] Schol. Apollon. P. 325. v. 5. Exeiswva xal Elver] Vid . Schol. Eurip. Hip

Rhod. ΙΙΙ. 1007. έπητείασιν επιστήμοις, φρονήσεσιν. Και "Ομης polyt . 977. et 979.

gos · (Odyſf. . 127.) they do avdel torxas. P. 3:25. v . 6. 'Invados 12.] verſ. 262. ubi vid . Schol. Anon.
P. 323. v. 45. Ouvex 'inntijs each] Leguntur Odyn. N. 332 , P. 325, v . 8. 'Enodnulou Onmoglou] Vid . Schol. ad Iliad ,

ubi vid. Schol. AnOX.
I. 64 .

P. 323. v. 46. où yag TEU dúcew] Sunt Homeri, Odyſ. P. 325. v. 11. 'End Anais páxn] Vid. Xenoph. Memorr.

Q. 306. ubi vid . Barnef: ANON. III , 5. 4. ANON

P. 323. V. 40. Επήτριμοι, επάλληλοι, πυκνοί ] Vid. Iliad . Ρ. 525. ν. 21. εις το ληξιαρχικόν έγράφοντο γραμματείου]

2. 341. ibique Schol. Conf. Apollon. Rhad. I. 30. et IV. 937. Vid . Lycurg. contr. Leocrat . p . 146. (p. 189, 4. edit. Reisk . )

P. 323. v. 50. 'Ennioißol, ' Incádos B] Scribe 'Incados M. P. 325. v . 26. ’Eniorxos &rixangós doriv] Vid . Schol. Ari

nempe verſ. 456. ANON .
ftoph . Avv. 1652. ANON. Scholia in Platonem p . 221. edit.

P. 323. v. 52. 'Ennuyasosta ] Vid . Thucyd. VI. 56. ibi- Ruhnken . primo fere eadem habent, quae Etymologus a verbis

que Wall. et Duker. p. 402, 31. anos. Conf. Ruhnken. ad inixangós éstev, usque ad adsacow, artulit, ſed pro verbis, si de

Timaei Lexic. Plat. p. 117.. b . et Alberti ad Helych. ' T. I. p . auta xal (718ansitis, haec addunt : Toves de saúin 'Etnajuati
1336, not . 18. et 22. BE.

δα και Πετρούχων, καλούσιν.

P. 323. v. 2. &tchúyea ] Apud Eurip. Cycl . 676. eſt accu P. 525. v. 31. 'Isorpátus - εν τω προς Λυσίαν ] Εx Har

ſativus {rýhova. Vid. ibi Barnes. ANON. Lege apud Etymolo pocratione et Polluce X , 1. legendum eft Igalos - agosεν τω προς

gum {nihuyala, vel immúzea . SCHLEUSNER .
hroú.cy. Vid . Meurſ. Lecit. Attic. V. 2 .

P. 323. v. 4. 'Ernyxevis etc.] Vid . Odyll. E. 253. cum P. 325. v. 40. 'Eringa, TTY MET'ÉT181xEles xáger] Schol. ad

Schol. Iliad . A. 572. e quo haec delumta ſunt, habet MET ' ¿Rexougias.

P. 323. v.8.'Eaugera] Vid . Thucyd. 1. 26. p . 22, 49. ibi- Apud Apollon. Rhod . IV .375. Brunckius pro ringa recte

que Wall, it, Demoſth. p: 229, 8.
ſcripſit éad na. Anon . E Suida reponendum eſt Met' { ..xousias.

P. 323. v. 12. 'aaa ' ou daitos nugaros etc.] Legendum eſt Nam ñg elt inexovgía , teſte Euſtathio ad Iliad. A. p. 352.

inngátov ex Iliad. I. 228. ubi vid. Schol. Anon .
Etiam Politus ad hunc Euſtathii locum T. 1. p .

P. 523. v. 14. 'Etýdudes) Vid. Thucyd. I. 29. p . 24, 22. 289 . ita legendum elle ſenlit. Conf. infra p . 394, 14. st.

P. 326. v. 47. 'Incados 1.] verl. 228. ubi vid . Schol. Anoy.

P. 323. v. 16. 'EzÝßozov] Vid. Herodot. VIII. 111. p . 672, P. 326. v. 7. 'Incados [1. ] verſ. 392 .

2. et VIIII. 94. p . 735, go . P. 326. ν. 8. πλάγιοι] Malim πλάγιαι. ΑNON.

P. 323. v . 18. 'EziBoos ] Etiam h . 1. ſcribi debet 'Enýßo P. 326. v. 11. où xagnvoy ) Lege roũ xígmvov. ANON.

205. Vid . Apollon, Rhod. 1. 694, ilique Schol. et Sophocl: mologus lua haufit, habet ï deixúc axon.
P. 326. v. 12. dvöxü'] Schol. ad Iliad . II . 392. e quo Ety

Antig . 498. cum Schol. Conf. Valckenaer. Dillertt. de Scholiis

in Homerum , libro XXII. liados adiec!a , p. 147. ANON . Codex
P. 326. v. 13. 'ETINEXnEux évai] Vid. Valckenaer. Animad

Vatic . 1410. in v . & .Bouleuw haec habet : &nýonos ói, ó {70
verſl, ad Ammon . p: 79 .

τυχής. και εστίν η λέξις εν Χρήσει και τους ποιηταίς και τοΐς 'Αγ. P.326. v . 21. 'EnixMSüreteta ) Vid . Ariſtoph. Thesmopli .

τικοίs . επεκράτησε δε γράφεσθαι δια του και δια το μέσον. εφεξής 343. Thucyd. VII . 48. p . 476, 15. ibique Duker. it. VII . 83.

γας είχε τέσσαρα βραχέα, και ουχ ήρμοζεν ηρωϊκό μέτρω. Vid.
p . 502. I. et VIII . 70. p . 546 , 88.

Oudendorp. ad Thom . Mag. p. 677. BE. P. 326. Y. 22. trinnguxeíc] Vid . Demoſth. p. 61, 23.

P. 323. ν. 22. Πλάτων, Νόμων πρώτω] Pro πρώτο legendum
P. 326. v. 26. 'Erixonos] Vid. Apollon . Rhod. III . 912.eft deutégw, T. 11. Opr . p : 666. D. Conf. Ruhnken. ad Timaei

Lex . Plat. p. 85. (p . 116. b . ) In illo Platonis loco non yeyóia
P' . 326. v. 28. 'Anná ris Meswr] Eſt verſus Homeri II .

Gi eſt, ſed yaróvare; Utitur Plato eriam ſaepius vocabulo iný.
X. 282. ubi vid . Schol. ANON Praecedens locus, Orxrvs irrix'no

Bodos. ut lib . IV. de legib. extr.

P. 323.v. 23. Exvoçwx TETáŞTW llandsias- &Tń 30 201] Apud madenixhonos. Vid . ibi Schol.eft corruptus, et ex Odyſ. 0. 397. ita legendus : Onntrs

Xenophontem non legitur Av;3o 1. os. Vid. Lexic. Xenophont.
Vol. II.p.256. a. Intelligitur potius locus Platonis de legib. P: 326. v . 48. 'En ixangos] Vid . fupra p . 325, 26. Anox.

lib . ΙV . p. 72 %. Β . παιδείας γίγνεσθαι κατα δύναμιν επηβόλους. P. 327. v . 53. ésixougou Bonsoi] Haec deſcripta ſunt e

Quae ipſa verba luculenter docent, quomodo nomen Xenophon Schol. ad Iliad . B. 130. ANON. Schellenbergius ad ' Antimnachi

tis huc venerit. Nain nomine raideius a verbo yiyveogar lepa. Fragmm. p.65. ex boc Etymologi loco colligit, trixougou eſle
rato, facile fieri potuit, ut quis nomen ZeroQ wv praemitteret. ducem auxiliarem . At legendum eſt apud Antimachum : ' Ey

Hoc igitur deleto legendum eft : Και τετάρτω, Παιδείας γίνονται δε συ τοϊσι μάλα πρόφρων επίουρος αμogβών Ωμίλησας, έως διε

κατά δύναμιν επήβολοι. ST. πέρσατε Δύμιον αστυ. De Pattivo πολεμουμένων et επολεμούντο

P. 323. v. 29. 'ATOA Nuvos] Locus eſt II . 1157. ubi vid . et podenoujévous vid . Oudendorp. ad Thom. Mag. p . 203. b.

Schol. Conf. infra p. 666, 13. Anon.
P. 321. V. 36. 'Inádos N.] verſ. 256. P. 327. v. 3. • xad "Epogos) E Schol. Ariſioph. Eccles. 71 .

P. 324. v . 37. 'Iliados 1.] verſ. 838. cum Mauljaco legendum arbitror Eaxeo@ogos Barbiger. Vide cum
P. 324. v. 39. &n£l oüroo $ 750 déos] Sunt verba Homeri Il . omnino ad Harpocrat. in ' E71xgérns, ubi idem vocabulum etiamı

Α. 515. Ει verba oύνεκα $ 70, Il . r. 44. 45. ANON.
Plutarcho reſtituit Pelopid. p . 294. E. Locus Demoſihenis de

P. 324. v. 41. 'E7Bárms] Vid . Thom . Mag. p . 347. [ q. falla Legat. ab Harpocratione allegatus, extat p . 430. init. Conf.

ibique Oudendorp . Be. Kufier. ad Suid, in 'Enixgátys. KUL.

P. 324. v. 48. 'Iacados B.] verſ. 254.

P. 324. v . 54. doch rò agos érdeziv
P. 327. v. 4. tori de ó Aloxivou XIDEOTÁS ] Hoc fallıım eſt.

froßanovens) Vid.
Aeſchinis enim affinis diverſus eſt a Demagogo. Ex Harpocratio

Hemſterhuſ: apud Ruhnkenium ad Timaei Lexic. Platon. p.
ne fcribi debet : έστι δε και έτερος , ο Αισχίνου κηδεστής . Ηuius

120. Iple Ruhnken. {nideršov mutandum arbitrarur in énidosis.
ut Glollographus oblervat, ipfe Aeſchines meminit Orat. nep?

acceſſionem , additamentum . be .
et .P. 324. v . 7. distadar.Bay's naga 'Agiotopávei] Locus eſt ismagangeoBelas p: 316. ec Demoſth. 1. 1. p. 433, 21. Conf.

. ασπιδαποβλής παρα 'Αριστοφάνει] infra p . 464, 7. in Kuonßiwy. Tertii mentionem facit Lycurgus
Vefpp. 59o . anoN.

P. 324. v . 25. diwuida] Schol. Eurip. Hecub . 558. & rwuis in Oratione Régi dioexrjoaws, ut Harpocrat. dicit.

το υπερέας του βραχίονος και είδος ενδύματος , ANON . P. 327. v. 6. 'Eixgāva .] Ita etiain Suidas et Phavorin .

ANON.

BE .

ANON

ANON

ANON .

ANON .

,

ST .

BE

KUL .



855 856ANNOTATIONES

BB .

ANON .

ANON .

nem.

BARKER .

ANON .

ſed Heſychius {foxgažva.. Verbum dfingaalvery frequens eſtVerbum dfingaalver frequens eft in Cod. Gud. legi { Rixuvios, apud Euftachium vero p . 1915 , 21 .

apud Homerum . KUL. & RIXúdrov. Sylburgii uncinos omittendos arbitror . Ex mea enim

P. 327. V. 7: Επικύλλωμα ] Sic Suidas quoque.
Cod . Gud. emendatione ſententia clara eft . KUL.

επικoύλλωμα. Ιdempro διάρτησι: exhibet διάρτυσιν. Scribendum Ρ. 527. ν. 24. Αισχίνης εν τω κατα Κτησιφώντος πρια

eſt drágtisiv, quod Sylburg. volebat. KUL. Etiam Kuſterus ad Mevos] Locus eſt p . 451. edit . Reisk.

Helych. T. 1. p . 1324. not. 20. emendat drágpooi .. BB. Nec P. 327. v. 52. und eiv lágua or] Legendum eſt une as

diagensiv, nec drágrion agnoscunt Lexicographi noftri H. Steph. Ilágvasos, auctoribus Kufiero ad Suidam T. I. p . 8ig . et
et Schneider. Sed de nomine επικύλλωμα ille in Indice Ruhnkenio ad Timaei Lexic. Plat. p .150. (p . 208. b . ) ANON . et

Theſauri haec habet : A Suida additur elle a xóanos, quod ös- Politus quoque ad Euſtath. T. III. p : 1006. a. ita legen
Toy ſignificat, i . e. panem. Verum hinc derivando, ſeribendum dum cenſet. st. De ipfo defudgéu vid . infra p. 510, 8. Ex

ellet #nixoalimwua .“ BARKER. Hic idem vir doctus ad H. Steph. Stath. p . 461 , 19. et Biſet. ad Ariſtoph. Lyliſtr. 666. Anox .
Theſ. Gr. L. Vol . I. p . 116. not . 2. edit. Lond. e Zona- P. 327. ν. 35. σκολιών είς αυτούς ήθετο etc.] Servavit hoc

rae Lexic. p. 811. praefert {fixóadwma. st. Scolion etiam Athenaeus XV. p. 695.' E. ubi Schweighäuferus

P. 327.ν . 8. κόλιξ] Sive ic fcribas, five κόλλιξ , perinde edidit προδωσέταιρον etv. ] , , edidit προδωσέταιρον et οι τότ' έδειξαν et πατέρων έσαν. ΑNON .

erir. Vid. interpp . Heſych. T. II. p . 301. not. 1. et H. Steph. P. 327. v. 39. nssiavaos ] Apud Heſychium eſt megi30 2.05.

Theſaur. T. II. p. 309. H. De właúgcov vid . eiusdem Index Seldenus ad Marmora Oxon. p. 169. e Suida corrigir

Theſ. p. 1257. [ q. KUL . nepißolos. SCHLEUSNER.

P. 327. v. 10. xullbotnv] In prioribus Herodoti editionibus P. 327. v. 42. Oux ateis --- 'Agaron] Eſt verſus Homeri Od.

II. 77: eſt xodanotis, pro quo Weſſeling. p. 139, 52. xuaaństis 2. 11. ubi pro 'Axarod legitur aravtes. De verbo irigeix

reſtituit. Atque hanc fcripturam Noſtro quoque reddendam pu . vid . Schol. Apollonii Rhod . I. 486. III . 791. qui idem ad II.

1o , pro sumaistuv lcribens xuaanoti . Conf. interpp . Heb ch. 27. ιλλόμενος, inquit, αντί του συνειλούμενος , συστρεφόμενος . ΑNON .

T. II . p. 374. not. 13. KUL . Jon . Guil. Te Water ad P. E. P. 327. v . 41. inades etc. ) Conf. Schol. ad Iliad . N. 572 .

Jablonskii Vocc. Aegyptt. T. 1. Opuscc. p . 117. „ KundýstivΚυλλήστιν et Barnef. ANON.

refcribendum alii monuere . Αη pro των Αιγύπτιον potius άρτον P. 327. v. 47. ' lacados P.) verſ. 598. 599. ubi vid. Schol.

Αιγύπτιον ponendum ? Iudicium penes Criticos elto . “ Nec

διάστησιν, nec διάρτισιν agnofcunt Lexicographinoftri, H. Stepha- P. 327. v. 50. ysále - åxpıs] Extant eodem verſu.599. ANON .
nus et Schneiderus. Ille in Indice Thel. baec habet : A Suida P. 327. v. 53. 'Epipastov akýrnu] Sunt verba Homeri Od .

additur eΠe επικύλλωμα και κόλλιξ, φuod άρτον fignificat, i. e. pα- Y. 377. ubi Schol. επιμαστεύοντα και επιζητούντα. ΑNON .

Verum hinc derivando, ſcribendum ellet 47640X dixwu.c. “ P. 328. v. 17. 'Ermit? Legitur Iliad. A. 525. et laepius

Conf. Hellad . Chreſtomath . p . 13. Nox.

P. 327. v. 11. 'EnixuveTv Casiv. Kúroo ya's etc.] Eadem P. 328. v. 25. 'Invados K.] verſ . 173.

ex Noſtro exhibuit Phavorinus, verum ſine nexu. Quid enim P. 328. v. 29. ' Eriougas) Vid . Apollon. Rhod. L 87. IV.

xido ad { Wixuveix ? Sanetur locus ex Cod. Gud. in quo eadem 652. ubi &rix jugoi editum eft. Iliad . N. 450. cum Schol. et ali
in v. {71Xuveiv, et, interiectis aliquot titulis, in v . {700Xuveiv, repe- bi .

tita vice proponuntur. Priore loco ita : 'E7xursiv φιλείν. Λέ- P. 328. ν . 3ο. Επίoυρα, όρια , ορμήματα ] Vid. Iliad . κ . 551 .

γειν δε και επί κύκλον κάλλιον . Κύλοι γαρ. Altero autem : E- ibique Schol. ANON . Codex Taurin. CLXV. fol. 20, verſo poft

πισκυνείν φιλείν. Λέγειν δε κύκλοι γας τα βλέφαρα επί κύ- ορμήματα addit : παρά το όρω το ορμάω . PEYRON .

xhov xáadcovo Haec, licet peffime fcripia, veſtigia verae lectionis P. 328. v. 36. 'incados I.) verſ. 167.

ſervant. Legendum enim procul dubio eſt : Aévetou dè xadim? P. 328. v. 38. 11actar & Nómois ] In Platonis Philolophi
xúhww, ở xaincor , Kúrou pas etc. Noſtro igitur, ut ſententia co- libris de Legibus nihil tale reperiri, neque adeo illum fed Pla

haereat , quae deficiunt reſtitui debent. hicho. vero, ut Etymolo- tonem Comicum intelligendum , et Nónors in Nýsors muiandum

gus, live rúas (Suidas et alii male habentxoina), ut Heſychius elle docuit Pierſon. ad Moerid . p . 142. a.

in v . κύλα et κρικύλλειν, qui et κύλλια habet, five κυλίδες, ut P. 328. v. 40. 'Enswyal] Vid . Apollon. Rhod. IV . 1610.

Euſtathius p. 1951 , 18. et Noſter infra p . 493, 44. ſunt cavi- ibique Schol. Anon.
caies quae ſubfunt palpebris, vel ipſe palpebrae . De osculatio- P. 528. v. 43. 'End Nanaadiw ] Vid . Demoſth. p. 613, 20.

me oculorum OdyΛ. Π. 15. Κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε και άμφω

Para xaná . et P. 39. Vid . ad utrumque locum Barneſ. KUL. P. 328. v . 51. 'Agostogavus 'INTEūOrv] verſ. 103. Hemſter
P. 327. ν. 13. Και Χρύσιππος • γράφεται θέλγει. απο huf. ad Polluc. VII. 13. p . 694. not. 83. oftendit, apud No

του επιπολυ – op Salmous] Haec corrupta et turbata ita emen- ftrum male δημιόπρακτα legi pro δημιόπρατα. ANON.

landa et in ordinem redigenda funt : Και Χρύσιππος γράφει, ότι P. 328. v. 54. ' Eni nguzavív ] Lege 'End Agutavel ex De

etc. Tum cum Sylburgio , από το τους επιπολυ etc. Denique mofth. p. 645, 15. Anon .

verba από του, usque ad οφθαλμούς, ante verba Και Χρύσιππι P. 329. v. 18. sal {n.72w's Eugéa nórror] Sunt verba Ho.

ponenda. Manifeſte enim ad interpretationem verbi xudodią meri II. 2. 291. et ſlóvroy & 79172wors, Iliad. f. 47. Anon.
pertinent : uti ea, quae de Mercurio perhibentur, cum fequenti- P. 329. v. 24. 'EA762a108] Legendum eſt 'Etimolaíws. Vid .

bus connectenda ſunt. Reſpicitur initium Odyll. 12. KUL. Aretaeus p . 69, 33 .

P. 327. v . 15. 27.070 ] Sylburgius volebat įrd Holú. Sed P. 529. v . 27. ' Eritois ] Lege 'Erolad e Thucyd. VI.

iunctim ſcriptum ſervari poteft cum prioribus editionibus. De 96. p . 4'10, 83. Anox.

verbo xudodan praeter Schol. Theocrit . Idyll . I. 38. vid. Ex
P. 329. ν. 33. Επιπτεσθαι μενεαίνων , Ιλιάδος Δ .] verf. 26.

ſtath. p . 1951, 19. qui explicat : ro ra' naa chv 00922uwe oi- ubi vid . Schol. ANON .

deño éx paxzoüavias tuxov ü dünvías. Conf. infra p. 193, 46. KUL . P. 329. v. 44. év9c] Vix dubito quin évex legendum fit. st .

Ρ. 527. v. 16. Φαίακες δε θύουσιν aiznos] Eadem funt P. 329. v. 51. 'Eniggosos) Vid . Schol. Sophocl. Antig. 419.
in Cod . Gud, nili quod illi recte moitou et óvengonouumus exhibe
atur.quodutrumque reſtituendum eſt, cum moins fit inter- P. 329. v . 54. 'Erbovator] Vid. Schol. Ariſtoph . Veſpp.

pretamentum Scholiaftae. Poetae locus eſt Odyf. H. 138.Uti 702. ANON. Conf. Pierſon . ad Moerid . p . 157. a. et Ruhnken .

tur autem verbo srivderv, quare et Noftri fiovoir debet in onév- apud L'alckenner. ad Theocrit. Idyll . VI. 29. qui Etymologum
douon mutari. Quid vero Etymologi, Homero contradicentes, fi- fua defcripfille ait e Lexico Rhetorico. BB. Vid nitiis sneagra

bi velint, non capio . Eadem eniin , quam de ritu Phaeacenfiuin mal in Bekkeri Anecdot . Graec. Vol. I. p . 252, 23.

Mercurio tempore vefpertino libandi, reddunt, eli ratio cum iſta P. 329. v. 56. 'Eric rov) Variatur in huius nominis ſcriptura,

Potius igitur audiendus eft Euſtath. p. 157to ricevov , éniorov, {reistov. Vid . Pierfon . ad Moerid . p . 141. a.

36. et 40. ſcribens :Oziaxes urvasar uédortes 'Eguj časydoy Anon, et be. Helychius aliiquc cum diphthongo fcribunt initer

ως ονειροπομπό και υπνοδότη . ox, itemque Codex Taurin . CLXV. fol. 20. verlo : 'Eritrov .

Ρ. 527. ν . 19. όθεν και επισκύνιον τον περί τον κύκλον, ή αιδοίον της γυναικός , Γed fol . 21. halbet επίσιον. PEYRON.
τον περί τους κύκλους τόπον καλούμεν] Recte Sylb. dixit κύλον P. 329. v. 2. 'Existia ſatis explicara lunt ab Etymologo.

et xúãous legendum videri. Male vero quod alterutrum non de- Sed (910111o. apud Athenaeum VI . p. 246. F. ſunt sagdoiros

leverit , Diferine igitur phrafis τον περί τον κύλον ab illa , τον ANON .

frp! tousrúnous ? Cod.' Gud, utroque loco dat zók regd zoŬ P. 329. v. 4. 'Incados P.) verſ. 136. Vid. ibi Schol. et Esse

κύκλου. ( fic) Legendum pυτο τον περί των κύλων etc. frath . p . 10:38. extr. et p. 1581, 6. item Schol. Ariftoph .
bulo irisxúv.ox vid. infra infra p. 329, 4 , Id tantum oblervo Rann. 812. Glolarium Barihol. 'Entxinoy . To inoxeluevey Tu

AXON . et BE.

ANON .

.

77005

ANON.

ANON

guam reiiciunt.

KUL

De voca
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KUL .
ANON

PEYRON .

ANON

KUL .

AXON .

ANON .

ST .

ANON .

μετώπω “ ή η αιδώς, ή το τοίς οφθαλμοίς δέρμα , το επάνω των εκ του επιτάξω, επιτας, και κατ ' επίταγμα και κέλευσιν πράττεται.

oçqúar. Plura dabunt interpp . Hefychii T.I. p. 1385. not. 7. Pro tv ráter legitur {nita } in Arati Phaenomm . 380. ANON .
Vid . et Scott. Append . ad H. Steph. Theſ. L. Gr. T. I. p . P. 331. v. 30. 'Epitággofos] Vid. Iliad. E. 828. et 1. 366 .
1128 .

P. 329. v. 7. év9c] Scribendum eſt fey e Codice Taurin . P. 331. v. 40. ' Iacédos A.] verſ. 64.
CLXV . fol. 20. verſo . P. 331. v. 51. Inádos B.] verſ. 25. et 62. Similis eft

P. 329. v. 12 , inconiforro.] Fortaffis rectius fcribas & 715xúc locus Thucyd. I. 126. p .81 , 88. oi ÉTTET gameplvos trin Quaaxriva
SWYTor, relpectu habito ad Iliad . I. 370. Conf. Alberti ad He Víd. Maittaire Graecae linguae dialecti p :464. [ q: sr.
lych. T. I. p . 1385. not. 5. KUL. P. 331. v. 56. héyw , décoxa etc.] Vid. Fiſcher. Animad

P. 329. v. 14. 'Erixonos, xardoxofos] Vid. Iliad . K. 38. verf . adWelleri Grammat. Graec.Spec. II. p . 369. ST.
cum Schol. it. Euftath , p . 788, 8 . P. 531. ν. 2. ευρέθη και κέκλαμμαι] Unde κεκλαμμένονv ]

P. 350. v, 15. inl oxmuñsa ... ] Quomodo vacuum ex- Ariſtoph . Velpp. 57. ANON .

plendum fit, nondum liquet. Kul . P. 331. v . 6. 769.00a] Fiſcherus 1. I. et p. 403. legi iubet
P. 330. v. 22. 'opga — inlogy] Eſt verſus Homeri 11. B. TÉT800a.. st.,

559. ANON . P. 331. v. 7. ThrganTai] Fiſcherus l . I. p . 403. coniicit

P. 330. 9. 27. 'Enirowega ] Vid . 11. E. 725. ibique Schol. TéT9a998. st. Iliad . E." 750 . legitur {ritérpantai. ANON .
P. 331. v. 11. 'Erityiń] Valckenaer. ad Ammon. p . 139.

P. 330. v. 34. Noungey Érictador] Homeri verba funt not. 80. Suidus, inquit, et Etymologus in hac voce medicae ma

(dvil. N. 54. ubi vid. Schol. Conf. Apollon. Rhod. I. 293. nus indigent. be.

et Schol. ANON. P. 331. v. 14. Orónomros Ilam Pay ] Vid. Meurſ. ad He

P. 330.v . 37. 'Aquosras dè etc.] Vid. interpp. Luciani T. Sych. de viris claris p . 186. (T. Víi. 'Opp. Meurſii p . 279.)
11. p . 525, 55. Anon. Conf. quos laudavi in Lexic . Xenophont.
Vol. 1.

P ;
411. P. 331. v. 22. is du géras inomndɛīs] Sunt verba Homeri

P. 330. v. 39. fg. 'EriotéTar— dio noay’ASúvyo.v] Vid . Val- 11. A. 142. ANON . Ex hoc Homeri loco ¿Tiendès legendum efi.

ckenaer..epiſt. ad M. Röverum p . 66.et d'Arnaud Lectt. Gr.

p . 22. Iq. Axon. Add. Ioh . Luzac diſquiſitio de ' Epiſtatis ac P. 332. v. 33. 'Eritimos xal initimor] Vid. Demofth. p.

Proedris Athenienſium , et de Socrate Epiſtate, adiecia eius ora- 634, 13. ſqq. ANON .

rioni de Socrate cive p . 89 123. inprimis p. 96. st. P. 332. v. 35. douxravós initomós {ori] Locus eſt Tom .

P. 330. v. 46. ow doins] Sunt verba Homeri Odyſ. P. II.
P : 535, 65. ANON

455. ANON . P. 532.v. 43. 'Holodos Šv 'Acaídi] verf. 291. ubi vulgo legi
P. 35ο . ν. 47. επι του διδασκάλου λαμβάνεται η λέξις] Sic tur έπιπλον, pro quo Guietus malebat έπιμπλον. Sed Graevius

Xenophon Memm. III . 5. 18. nomine &niorátns de paedotriba Lecit. Heliod. c . 19. defendit čut Voy. Anon . Conf. Ruhnken,

utitur. Epiſt. crit. I. p. 103. be.

P. 330. v . 52. xal itulaže] Sylburgii coniecturam , cú- P. 332. v . 53. 'Entgitas] Conf . quae de nomine iritgitos

aaje probat Fiſcherns Animadverll. ad Gramm . Graec. Welle- ad Xenophont. de vectigalib. III. 9. fq. dixi in Commentarr.

ri Spec. II. p . 297. st . Societatis Philolog. Lipl.Vol. II. p. 237. st.

Ρ . 33ο . ν. 52. 53. και εφύλαξε το π Ιωνικώς ψιλωτι- P. 532. v . 1. Eritrov] Vid. Sophocl. Aiac. 103. ibique

xoi siow] Haec verba Fiſchero l. 1. p. 491. videntur alium ha
Schol. ANON .

bere auctorem , qui putarit, tristanis dictum elle pro Pista- P. 532. v. 5. zů Mér agwxcor] Sunt verba Homeri Odyſ.

van h. e. fifto mentem ad aliquid , atque adeo cognosco , intel- 2. 318. unde hoc loco ſcribendum eſt opúxw . ANON .

ligo, fcio, ita ut litera tevuis i partes cognatae adſpiratae Ø P. 332. V. , 6. ' lacédos r. ] verſ. 213 .

ageret. ST . P. 332. v. 10. dra toő aj E Codice Gudiano legendum eft

Ρ . 33ο. ν . 57. 'Απολλώνιος {TIOTOBéwor] Locus eſt III,
δια του αδην»

663. Conf. IV . 1725. cum Schol.

P. 33o. v . 1. Igor Tou ý zis ] De harum literarum

P. 332. v. 20. naga' 'Agrotu ávɛi) Acharnn. 884.

cognatione vid . Schol. Apollon. Rhod . I. 322.
P. 332. v . 22. Okónounos Espñoor] Vid. Meurſ. ad Helych .

P. 330. V. 2. 'larddos K.] verſ. 483. de viris claris p. 186. (T. VII. Opp: Micurſii p . 279. ) ANON
Politus

P. 332. v. 25. Agromoçarms] Eccles. 938. ANON .
P. 330. v . 5. Anmosfévs] Philipp. I. p . 45, 12.

Ρ. 33ο. ν. 5. Επιστολιμαίους , στρατιώτας αγελαίους είπεν
ad Euſtathinm T. I. p . 199. not. 6. locuin Cratelis ita affert:

Δημοσθένης : παρα το στόλος, το στρατός] Vid . Mountencium
Ουκ ιδία τάδ' ουκ' έτον τοι ταπί Χαραξένης . ST .

Verba Ariſto

adDemofth. Philipp.I.p . 240. ubi interpretationes H. Stepha. alia intrufa fuere, quae minime huc pertinent. ta xaral neca
ad Demofth. Philipp . I. p. 240. ubi interpretationes H. Stepha. phanis Tunt: Oj yas tun! Xagoivasrud{stiv. Quibus cinillis: Ου εστίν.

ni, Palmerii, (qui Scholiaftae expofitionem ſequitur) I. Pollu
cis, Phavorini, et Etymologi diligenter collegit. Sed verum vi- ogov, aan oloy xal ära tiva, led potius ad vocem 'EFRIXEiga,

dit Olivetus a Stockio laudatus : Huiusce locutionis, quae mire quaeproxime ſequitur. SCHLEUSNER.

torſit interpretes, hanc explicationem propofuit Olivetus. Athe
P. 332. v . 32. Nexo @ wv Xrigoyártopsi] Apud Athenaeum

nienlibus ufitatum erat literas undique mittere ad copias arceſ
645, C. qui plenius verba poetae affert, et róxhixas

ſendas : refcriptum itaque erat ex alio atque alio loco, hunc et

¿TcXúrous exhibet, ipfe poeta nominatur Noxoxágns. Vid . Pier

illum militum numerum comparatum fore; cum vero ad rem
Son . ad Moerid . p . 85. a . Conf. Brodae. ad Anthologiam p .

129. a.

ventum eſſet, nequaquam taniae repertae ſunt copiae, quantae, in P. 332. v . 33. Kónixas) Vid, Pierfon . l . 1. p . 405. b. be .
literis hinc petentibus , illinc promittentibus , nominantur.

go φuid fignificat επιστολιμαίους δυνάμεις ?, Magnificos hos ap
Omnino vid .Schweighäuſer. Animadverfl. in Athenaeum T.

VII. p. 539. [ cz. st.
paratus, qui in literis Colummodo utrinque ſcriptis exiſtunt.“ lia

Nomen medetoutta habet etiam Lucianus

T. II. p . 330, 30. ANON .
Reiskius in Indice Graecitatis Demoſthen . Idem in notis ad lo

cum Demolih. ita interpretatur : „ Copias pictas folummodo et
P. 333. v. 38. 'Eranye' arañãous] Legitur Iliad. A. 449. ali

literis conſignatas illis,quas ad imperatores veftros mittitis, qui.
bique. ANON .

bus non iplos milites, fed fpem folummodo militum ad ipſos mit
P. 533. v. 46. sis abous Bérmorta] i. e . fi recte capio,

in calcariam damnabantur. Vid. Henr. Salmuth . ad Panci.

tendorum militis.“ Alesis gntogrxal in Bekkeri Anecdot. Graec.

Vol. I. p . 253. 'Endotokom ciousde vameistas do BTTOOTomaTS vgaço captivos lateres portable, usque dum cerium pro redemtione pre
rolli de rebus deperditis Tii. 61. Hefchius tamen memorat,

Hévas móvor duvámets, és de rohtmewa mema Seu soupevantium perfolvifient. PERGER. De verbo IAA Saugnsar vid . He

Conf . quae annotavi ad Demoſthenis quaedam loca, in Clalli

cal Journ . III. p. 590. BAREER.

lich. et Suia . cum interpretibus , et Steph. Theſ. L. Gr. T. III.

P. 307 a . Loci ex Ariſtophane ibi allati extant Nubb. 1124.

P. 330. v. 14. 'ER15 % 8p: ] Vid . Apollon . Rhod. III. 170. Rann . 812. Ex Thucydide vero , II. 78. p . 147, 42. et IV. 67 .

1269. IV . 451. et d'Arnaud Lectt. Graec. p. 146. (q. Anon. P: 277, 48. naivfos de inſtrumento exploratorio eſt apud Ari

P. 330. 8. 20. 'E - 17xóuevos) Aoriſtum ſecundum act. &rioxa foph. Rann. 634. · KUL.

Te habet Apollon . Rhod. iv . 377. ANON . P. 333. v. 47. 'Istòy norxonívny] Sunt verba Homeri II .

P. 331. v . 26. 'Eftat nagu Kanaduémm] Vid. Callimachi A. 31. ubi vid . Schol. Conf. Euſtath. p . 31 , 7 : ex quo poft

Fragmm . p. 550. ibique interpp. Helladius Chreſtomath . p. 13. ogsuómevaa run dotiy addi pollet: diei prin tür uç arvopévwx

.

ANON

ANON .

ANON .

ANON

XIV . p .

ANON

En er
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5. ' Emiis, - zagotin Te E. 119. ibi

3. 'Eşei, wenn 1 2 Schol. ad

De ezo cient School & Ahod . I

53. T. * . sgi heurs {gesróuend) Se rerba Homers

1 ESC. chrid Schol. Asos.

2. Ste. 5. 1, 'Easteria ] Pierfono ad Mserid . p. 158. &

1193 Focatus, ſcriptura igerunis, vel etiss izparia. Conf.

nie 553, 59. et 51. .

F. 570.5, 3. 9143: od De bac rezbi szeszeAETY

socce unat Pierforus L L p. 160. t. 88.

P. 535. 5. *. saşa 112: Piano] Lorus eft lib.
i de Rep. T. II . Opp. p. 515. Ë . ius auras (Mulas), aq3.

mais sans saisas vyks 5315oisas x2 ? (zesteho : sas, mis on

** 270125. uxos .

P. 558. 5. 8. 'Ep70) Sid. Apollonii Rhod. III. 163. ubi
Sunc veres from . Branck. éq8: 3579. edidi, et IV. 631.

Ai, Bat : Ermita P. 336. v. 11. 'Ouzos, Tas széwr] Locus eſt Odyll. o. 5i.

De 3.0 2005 was P. 336. v . 18. 'Ege:'** ] Vid. Nicandr. Theriac. 51. et

Cou] Onni- quae paulo ante ad v. 'Ezkým dicta, it . liad . A. 39i. ibique
asSin carent. Ex Schol. AYOX.

viss at US locus retingen- P. 336. 5. 19. 'Ezexusis xad & geyuós] Vid. Pierfon . ad Moe

S324 34 Nos sigaga rid . p. 158. BE .

** Tans iso 2jou. P. 336. 5. 22. armuin w's 'Auriuoxos etc.] Vid. Schellen

wat va siyos sixn o berg : ad Antimacki Fragmm. p . 98. fq. BE .

- ร วะ ไทย P. 336. F. 27. Danred Giongw ] Eli verſus Homeri II. y .

n

ܪܫܙܳܝܐ?.-

AXON .

ANOS .
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ANON

ANON .

1

ANON . ANON .

AXOX .

ANON . ST.

V.

ANON .

I. ANON.

ANON .

BE

ANON .

BE.

ST.

AYON.

BE .

Schol . Conf. Schol. Apollon. Rhod. 1. 275. Mabiliri ſcriptura 'Égive's pro 'Egınús.' Conf. Brunck . ad Apol

lon . Rhod. 11. 220 .

". 29. Epex.eus] Vid. Tzeiz. ad Lycophr. 156. Ρ . 338. ν . 10. η ησυχάζουσα, κατα αντίφασιν etc. ] Hella
285, 24. et Eudocia p. 151 . dius Chrefto mail . p . 22. το μη λέγειν δυσφημα πάσι τοίς πα

* t . unesnisuguer sis air augay rigs 'Agnäs etr.] λαιοις μεν φροντίς ήν , μάλιστα δε τοίς Αθηναίοις . διο και τις

ad liad. B. 547. et Xenoph. Memorr. Ill . 5. 10 . 'Egrrrúas éxémour Ejmevidus oeuera's seas. Conf. Schol. Eurip ,

Oreſt. 321 .

1. 51. {provvios 'Eguens, xal xgóvos) Vid . Verheyk. P. 539. v . 16. niga Tiw] Sunt verba Homeri Iliad. A.

Liberal. c. 25. p . 166. Iq. BE . 257. ANON .

1. 55. "Epsila, 'Iaccídos A.] verl. 59. Apud Apollon. P. 339. v . 18. 'Eglourios] Vid. Barnef. ad . lliad . T. 54.

efl {geborvos. ANON. Orph . A s. 2. Conf. Tzetz. ad Lycophr. 219. et Ariftoph .19. '
Fi Keila de ci Fipacuanv ] Vid . Hemſierhnf. Rann . 1175 , ibique Schol. ANON .

. Fragmm . p . 423. P. 359. ν . 23. και την Φορωνίδα γράφων] Vid . Τoup. Een
1. 8. Air tx tou égéw ] llaec leguntur Iliad . A. 201. datt , in Suidnm Vol. II . 475. Be . Add . quae ad Hellanici Fra
lii . gmenta p . ' 103. dixi .

11. "Aado de Toi Siw ] Haec extant Iliad . A. P. 339. v . 27. ' Ezinges étaigos, svágMOOTO ] Vid . Iliad . r.

τόκον τε, iliad . Θ . 18. " Ιππους συνήντει , 578. ibique Schol.

P. 351. v. 53. 'Egisin) Vid . Schol, Apollon . Rhod. I. 581 .

v . 16. égɛímn] Legitur in Nicandri Theriac. 610. Schol. Nicandr. Theriac. 22. p. 7. Eurip. Phoenn. 1175. cum

til. Perſ. 538. eſt XITEGEIXÓMevas. Anox . Schol. ANON.

· v . 22. {gergédata :] lliad. Y. 281. et 329. editur 339. v. 45. Zau's 'Axolwv] Haec leguntur Iliad . 4. 5 .

de quo paulo poft. ANON . "Eges MOTOY Menuvia, Iliad . A. 4/10. Ns siis απόλοιτο, 11 .

v . 28. égein.a] Vid . Schol. Aeſchyl. Perſ. 425. et Σ . 107. Αίει γάρ τοι nexar te, lliad. A. 177.

c . 307. cum Schrl Anon . P. 539. v . 50. 'Egioznaos] Vid . Pierſon . ad Moerid . p .

- . v. 39. "Hyite dě óxéwrj Sunt verba Homeri II. 159. a .

prha 'Hgine s ame cotégorosy etc. ſunt Apollon. Rhod. P. 339. v. 55. 'Incados B.] verſ. 447. Conf. Schol. Ari .

Scholiaftae. ANON . fioph. Equilt. 1013.

• v . 41. 'Ezquia etc.) Vid . Schol. Ariſtoph. Plut. P. 339. V. 2. có de spi, naşa' to 7851] Fiſcherus Animad .

Hemſterhuſ. p . 126. b .
verſl. ad Grammat. Graec. Welleri Spec . Ill . P. I. p . 236. lau

7. V. 41. 'Iniúdos ¥. ] verſ. 329. Conf. Schol. ad v .
dat Euſtathium p. 701, 17.

Aelius Herodianus in Schematismis Homericis :
P. 339. v. 12. 'Egiaan , ni zvon) Vid. Ariftoph. Velpp. 1143.

έρείδω ερείσω ήρειχα, ο κοινός παρακείμενος · ο 'Αr cum Schol. et Schol. Apollon. Rhod . IV, 1778.

γικα εξήγισμαι ερήφισται, και Ιωνικώς εγκρίσαται ώφει- P. 339. v. 14. 'Egxos] Vid . Aeſchyl. Perf. 319. Apollon.
é docet rondins Toù ó ngòs To $ ; xad aławs To To Rhod . III . 215. et ad utrumque Schol. Conf. Sellii of mi

5 ήν, τροπή γίνεται του σε προς το δ , και του και δι' ευ- Γcell . p . 125. Ιq . ANON . Add. Valckenaer. ad Ammon. p. 166.
-pos To ē . w.

137. v. 48. Sútei! ſupra p . 96, 18 , Omnino vid . Fiſcher. P. 339. v . 16. 'Egxos 'Agaroños réetai] Haec leguntur Iliad .

SI. ad Welleri Grammat. Graec. Spec. II . p. 310. st. A. 284. gros pnev 501émolo , Iliad. A. 299; „ Egxos fuer S:

337. v . 6. 'EgnTuonné te gumov] Sunt verba 'Homeri ll . aéwy, liad . E. 316 . Αιμασιας έρκος , Ody . Ω . 225. ποιόν

idóvtwv, lliad . A. 350 , ubi vid. Schol. et alibi. ANON.

038. v . 11. ésýrufey dè xagédgas] Haec leguntur Iliad. Ρ . 339. V. 20. σημαίνει και τα δίκτυα, ως το, ότε δη παρα

alvou "Eşxsi {viny.hewory ] Eft locus Homeri Odyfl. X. 469. Sed

338. v. 17. 'Iacúdos K.] verſ. 520. ibi non funt verba ότε δη παρα λίνου. Ρro iis Fortafis totus ver

338. v. 20. 'Agistopavus [ lodveidw ] Vid. Ariſtoph. Fra. ſus praecedens in noſtro loco reponendus eft : 'S2s d'or' ax û xi

338. v. 22. ' Eşeßúnaxe] Vid . Iliad. A. 155. ANON.
χλαι τανυσύπτεροι με πέλειαι . Vid. Iungermann . ad Polluc.

VII . 137. p . 786. not. 9 .
!, 538. v. 24. 'E3:Byemétus etc. ] Vid . lliad . N. 624. ibi P. 340. v. 24. "Egxcos Zeus] Legendum eſt " E'XELOS Zeus,
hol.

ut paulo poft Ερκείου Διός, et " Eρκειον Δία .

338. v. 26. 'Egiydouros] Vid . lliad , E. 672. cum Schol. nuntiationis ortum eſt mendum . SCHLEUSNER. Vid . Odyff. X.

335 , ibique Barneſ. Conf. Brodacus ad Antholog. Graec .
P.

2. 338. v. 28. 'Egidaivw) Vid. Apollon. Rhod. l . 89. et 144. Thryphiodor. 388. 623. et Sellius Obli. milcell. p . 133.
186 .

P. 338. v. 29. 'Incados ll .] verſ. 260. P. 31o. v . 28. ' Eguiov] Vid. Odvſf. E. 101. Apollon. Rhod.
P. 338. v . 33. 'Eging, sưá,MOSTOS] ' Vid . Baft. ad Gregor. II. 10-4 . et Schol. Sophocl. Aiac . 108. ANON .

Dialectis p . 900. edit. Schaefer. Be . Ρ . 54ο. ν . 34. 'Απολλώνιος εν δ' 'Αργοναυτικών] verf. 61ο.

P. 338. v. 35. nga, o omaiset tyv Xigov] Conf. infra p . 394, ubi Schol. ' Egnúvrov ögos Keatwv, dgumós. Anon . Ex Apollo

Locus 'Iarados r . eſt verl. 47. ANON . πιο pro ίσχυσε Ιege δάχησε.

P. 338. v. 39. "Ep180s] Vid . Toup. de Syracus . op. p . 536 . P , 5 10, ν . 40. Αντίμαχος, των μεγάλων] ΜS . Batavus : οι

των μεγάλων . Unde l'alckenaer. ad Enrip . Phoenill. p. 607.
P. 338. v. 43. arò coũ égrov réyovev šgados. xupiws de ó corrigit : οσσοι σων μεγ. Vid , Schellenberg. ad Animachi Fra .

rūv μισθω] Scribendum videtur: απο του εγιον γέγονεν gmm , p . 83. ſq . de .
25 , κυρίως εριουργός καταχρηστικώς δε και την γην etc. Sic P. 340. v. 47. úró ' Incados B. ] verſ. 154. Sequentia, 'Ev

im Schol. ad Iliad . E. 550. "Ege32 ' xugiws mér grousyoi ** δ ' άρα aoßoiol, extant lliad. E. 182 . Pro μακρα τανύσας ex
χρηστικως δε και οι μισθου εργαζόμενοι. ΑNON. Cod. Pariſ. Iliad . A. 486. ſcribendum eft maxsä сvlogar .

30. haec liabet : Ιστέον δε ότι φησιν ο Ωρος, όμοιον είναικατάτην P. 340. V. 52. και ποιούντα και πράττοντα] ιι evitetur fri

radnv xal το λέκιθος. σημαίνει δε τον κρόκον του ωού. το δε gididima tautologia, pro πράττοντα legendum cft πάσχοντα.

9ος ο τεχνικός Αλεξίων δια της ει διφθόγγου γράφει , η δε

*αράδοσις δια του τ . P. 510. v . 55. gogor] Creuzerus ad Hiſtoricorum Graec. an

P. 338. v. 48. 'Incados E. ] verſ. go . ubi vid . Schol. ANON .
P. 338. vi51. 'Egoxudéa etc.] Vid .Iliad. r. 65. ibique tiquiffimorum fragmentap. 279. recte iubet qwpor legi. be.

P. 310, v . 1. Závos Vid . Meurf. ad Holych. de viris cla

Schol. ANON. ris p . 175. (Vol. VII, Opp. Meurſii p. 272.) ANON. et Creuzer.

1'. 338. v. 53. 'Egrveds etc.] Vid . Iliad . 2. 433. ibique I. 1.

Schol. et Barneſ. ANON . P. 340. v . 6. 'Inádos [ 1. ] Legendum eſt 'Odlossías El. ubi

P. 338.v. 56. 'EgeoŮ ens Oertanias] Vid . Thucyd. I. verſ. 471. verba 9 , {otiv leguntur. ANON .

107. ibique Schol. p . 69, 43. et Index Lat . p. 10. P. 340. v . 15. "EŞMalov κατεσθίουσιν ] Εadem ad verbum

P. 338.v. 3. nagcà Tò év égą valery ] Conf. Tzetz , ad habet Scholinſtes Luciani T. I. p . lt. Conf. Sophocl, Anrig.

Lycophr. 153. Anon. 403. (395.) ibique Schol. Aeſchyl. Sept. c. Theb. 514. cuin

P. 538. v . 6. naga ro ras aga's avúen etc.] Videtur binc Schol. et Fiſcher, ad Platon . Phaed . c . 57. p . 4 +8.“ ANON

ETYMOLOG.T . II. lii

ANON .

ANON .

P. 1240. b. ANON .

ANON.

ANON .
OV Ex affinitate pro

1 .

+11 . ANON .

AXON ANON.

SCHLEUSNER .

ANON

SCHLEUSNER ,

BE .

BE .

ANON .
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KUL .

US ,
an non .

KUL .

SCHLEUSXER .

KUL,

KEL .

ANON .

KUL .

ANON

KUL.

ANON .

ANON .

ως είκός, πλατύτητα. Μox idem verba τούνομα Υιον omittit , O spojivov. Hanc fabulam Homerus ignorabat. Vid. Odyſ . A.

poſt agadur vero addit xafruéns, quod eſt recipiendum . Quoad 262. et Euſtath .- p. 1682, 44 .

rem vid . Schol. Pindar. Pyih . IX. 33. KUL. P. 334. x. 49. ' Enwßenía éxá Nour] Haec omnia ad lite

P. 333, v . 53. EuCopos] Dubitat in indice Latino Sylburgi- ram exhibentur apud Suidam in h . v. Reliqua diviſim a prac
utrum Euphoro ſubſtituendus fit Euphorus, At- cedentibus ibidem et apud Harpocrat. inveniuntur. Conf. Reisk.

que fic, nimirum " Epogos, legendum Volius lib . III.de Hiſtori- ind. in Demoſth . p. 367. Schol. ad Aeſchin. p . 744. Euftach .
cis Graec. p . 367. ſuadet. Nam , inquit, Ephorus Cumanus, p. 1405, 27. interpp. Heſychii T. 1. p . 1412. not. 9. et Pollie

Theopompi aequalis, ſignatur, cuius quartus Hiſtoriarum liber Eu- cis VIII. 39. p . 877. not. 57. ubi priorum editionum ituboría

ropa inſcribebatur : quod ſe ex leptimo Strabonis libro didicille in {nwßenía mutatum eft. KUL. Heinſio ad Heſych. l . I. {to

affirmat. Penger . Recipiendum arbitror " Epogos. Locus Strabo. Boría rectius videtur. Sed inwßenía ſcribitur etiain , tam in

nis eſt p . 463. B. Conf. p . 59. A. De Ephoro Hiſtorico lucu . Platonis loco paulo poſt laudando, quam in Scholiis ad eum

lenter agit idem Volius l . 1. lib . I. c . 7. ldem ſcripturae viti. locum p. 239. edit. "Ruhnken . ubi fimiliter ut ab Etymologo ex

um, Ecozos pro "Ecosos, occupat Euſiath. p: 563, 39. quod plicatur .

iam Berkél. et Holfien . oblervarunt in notis ad Sieph, By:. in Ρ . 33. ν. 5. ο τόκος παρά τω Πλάτωνα Νόμων ενδεκάτω )

“Αλιζώνες κUι.. Locum Platonis, qui T. II. Opp . p . 921. D. extat , poſt Sal.

P. 333. v . 58. Sýrs, etc.] ſupra p . 297, 39. KUL. mafiun de modo ulurar. p . , 12. tractat Kufierus ad Suid. l . I.

P. 533. v. 3. 'Eroorçaxišsiv) Vid. Meurſ. de ludis Graecor.

p. 15. ( T. II. Opp. p . 998.) ANON . P. 334. v . 20. 'Aquä's] Perperam ita legitur pro 'Axayas.
P. 333. v . 6. Érte's dentás tis ofta] Vid. Philo de opi. Vid . Meurſ. Lectt. Auic. V. 5. p. 253.

fic. mundi T. 1. Opp . p . 30. ibique longer in notis.
P. 534. v . 21. ó 11910s sideto] Vid . Kuhn . ad Polluc .

P. 333. v . 9., 'Lavor, hópo. etc. ] Vid. Ariſtoph. Rann. VIII . 110. p . 932. not . 21. AVON.

973. et ad eum locuni Schol. apud quem nóyois pro hoyious P. 33t. v. 24. 'Erwrides ] Vid. Eurip. Iphig. Taur. 1350 , es

legendmn eft. Schol. Thucyd. VII. 54. p . 466, 38. VII. 62. p . 486, 91. AXON .

P. 333. v. 10. ' EXTÁNEXT9s ] Hefchius habet 'Entaném 105, P. 33't. v . 26. 'Omersos] Locus '1207 1595 extat lliad . M.

Suidas ' EOTEUTEXTOS . Utrumque minus bene. Vid . interpp. 423.

Heſych . T. I. p . 1409. no . 12. P. 334, v. 31. "Egavos ] Vid . Odyſf. A. 226. cum Schol. et

Ρ . 335. ν. 12. "Ανδρέ μοι έννεπε Μουσα] Εt initium Odyf- Λ . 414. Scholia in Platonem p . 239. edit. Ruhnken .

feae. Sequentia , " Η ουκ επέσθην Λακεδαιμονίοις, extant liad. "Ερανός εστιν εισφορά τις εκάστου μηνός , ή εκ συμβολής δείπνον ,
Γ. 239. unde corrigendum eft εσπέσιην Λακεδαίμονος. ΚUL. ή ευωχία , ή ένα μέρος δείπνον.

P. 333. v. 15. Tøv dsus' É'ROUTa] Eſt verſus Homeri Il. P. 334. v . 36. 'tgavísas etc.] Plato de Legib . lib . XI . p .

2. 321. Αλλά το μεν διέπουσι, 11. Α. 165. “ Ως όγε – στρα . 945. Ε τον βουλόμενον ερανίζειν φίλον πιο φίλοις. AVON .

Fór 11. B. 207 . P. 331. v. 40. 'Egariswv ) Vid. Iliad . A. 550. ibique Schol.

P. 333. v. 26. éonéonv ] Eft ab obſoleto érnw . vid . Schol.

Eurip . Hecub. 527. KUL . P. 335. v . 49. 'Epavñs] Legitur Il . I. 527. alibique. Conf.

P. 355. v 26. sů d? { vegyntexa etc.) De ſenſu horum ver- Ariſioph . Lyfilis. 1299 .

borum vid . Sylburg. ad h . l. Conf. interpp. Hefych . T. I. p . P. 335. v. 53. " Ezzafer Bruscgsv] Vid. Iliad . 1. 437 .

1407. nov . 11. KUL.
cum Schol. ANON .

P. 333. v . 30. 'Erwyla ] Apud Harpocrat. et Suid . rectius P. 335. v. 56. O , deyą z prv] Legendum eft opp egyą
legitur iwvia. Vid . Kuhn. ad'Polluc. vu . 15. p . 695. not. Sunt enim verba Genes. IV . 12. Vid . Fiſcher, Animad

verff. ad Grammat Gr. Welleri Spec. Il. p . 357. st.
P. 333. v. 33. Auxóopwy] verſ. 1176. ubi vid . Tzetz. Conf. P. 335, v . 8. "L3 *Ev ovirasto] Sunt verba Homeri II .

Heſych , cum interpp ) . T. I. p . 1113. not. 8. Kul. Δ. 559. et Πολλα xalis aisnis II . E. 92. unde h. I. legen

P. 553. v . 35. 'Etuxaro, ex lliad. M. 340. vel cum iota vel dum eft ríx' wismas. Ultima, 'Aia sis ortov κόμιζε , Η. Ζ.

fine illo ſcribitur, et ſecundum diverſam ſcripturam diverſe ex- 490. ANON .

ponendum eſt. Errat certe Etymologus, quod quidem &paxaro, P. 335. v . 22. "Estoy önws Aéreus ] Sunt verba Homeri Il.

cum jota , ab växeix formet, nibilo vero ſecius xexAEGUÉVOG Moav red- A. 37. ubi vid. Schol. ANON.

dat, cum contrarium nempe drew'YMÉvou vsav, fignificet. Vid. P. 335. v. 23. "Egdomey davároisi etc.] Vid . Iliad . % . 306.

Euſtath . p . 909, 16. Debuiſſet potius intercato ſine jota fcribe- ibique Schol. ANON,

re, ab initional peulis oblirnior. Ita diſerte Apollon. Lex. P. 535. v. 30. 'Egeyzós] Vid . Pierfon. ad Moerid . p.

Ηomer. Επόχατο, τοϊς οχεύσι λεγομένοις, όπερ έστι μοχλοίς, 258. a. be .

37 € * E * 1.Lévou vody, f7wx.coméras, etc. Male. Villoifon. How P. 535, v . 32. 'Ege9i3w , tò magotúyw] Vid . Iliad . E. 419. ibi

χλοις επικεκλιμένοις ήσαν εποχλισμέναι. Νec hoc fatis bene.

Lege : μοχλοις , επικεκλεισμέναι ήσαν, ή επωχλισμέναι, pc/ ulis, P. 335. v. 46. 'Egemih , v Xotev“ ] Ita etiam Schol. ad

vectibus erant occlufae vel obfirucae. Conſentit Euſtathius, Iliad. A. 167. De etymo conſentit Schol. Apollon. Rhod. I.

nili quod, násas legens, verbum &70X370 deponentialiter inter- 219 .

pretetur : δια μοχλών ασφαλίσαντο κλείσαντες. Ηoc vero i quis P. 335, v. 49 ; « gi aeuxór égERTóuevor] Sunt verba Homeri

nolit , in“ Xato cum iota legi poteft, ab {noixouas, quod ut nexui ll. E. 196. ubi vid . Schol.

convenientius praetulerim : infeſiabantur: oppugnabantur. KUL . P. 336. v. 1. 'Fgeoxenia ] Pierſono ad Moerid . p . 158. a .

P. 333.v.36. , anuyumuj Barneſiusad 'lliad. 1. I. ancxmv magis probatur ſcriptura isesxnía , vel etiam ég.oxynia. Conf.
corrigit. Fruſtra. 'Atayum eſt Plusquamperfectum pallivi, cuius infra p. 339, 5o. et 54. BB .

Iertia pluralis, w Eumologus addit, eft drūzato. ' Quod vero Ρ. 336. ν. 3. σημαίνει το απατάν De hac verbi ερευχελεϊν

vir eruditus ibidem Ηefychii επωφoρίχαται in εποχατο mutatum notione dubitat Pierfonus l . I. p . 160. b.

velit , id certe nimis violentum videtur. KUL .
P. 536. ν. 4. παρα Ίλάτωνε τα φιλοσόφω] Locus eft lib .

F. 313. v. 38. xxxAscom évor] Scribendum eſt xxAelruéval, Vill. de Rep: T. II. Opp. p. 545. É. Diper altas (Muſas ) 222.
fcil. qúa. Sic etiam apud Schol. ad llad . l . I. et Apollon . Voxasws apos naidas mä's nosocoas mal dye sxehoiuas, ws on

Sophift. I. 1. legendum .' Vid . Noftrum infra p . 596, 25. 26.I. . Vid . Noftrum infra p . 596, 25. 26. provoz heyousas. ANOX .

P. 356. v . 8. 'Epauww] Vid . Apollonii Rhod. III. 163. ubi
P. 333. v. 40. Zij tos mily pitsn) Suut verſus Apollon. Brunck. dgeeferas edidit, et IV. 631. Anon.

Rhod . I. 738 741. ubi editur žie , ibat , et aute Brunckium P. 336. v. 11. " Omngos, Ta's égéwr] Locus eſt Odyl. O. 31.

νείσετο.

P. 351. V. 43. διπλα ... ηκολούθει τη 'Αμφίονος κιθάρα P. 336. v. 18. 'Eger't wy] Vid . Nicandr. Theriac. 511. et

κρουούση είπετο και απόει της βασταζομένης υπό Ζήθου] Omni- quae paulo ante ad v. 'Egeórw dicta , it . Diad. A. 394. ibique
no male. Certe verba siTET0 xal area hic ſenſu carent. Ex Schol.

Scholiis ad Apollon. l. I. tum editis tunı MSS . locus refingen- P. 336, v. 19. 'Egexmos xad dg8yuós ] Vid. Pierfon . ad Moe

dus eft fic : διπλασίων πέτρα ήκολουθει τη 'Αμφίονος κιθάρα. rid .

καιρουούση vel potius κρουουμένη της βασταζομένης υπό Ζήθου. P. 336. v. 22. anxuòv, w's 'Avriuaxos etc.) Vid . Schellen
Ultima confirmantur Scholió MS. öga ögor Meyegos eixou o berg. ad Antimachi Pragmm . p . 98.' [q. BE.

Αμφίοι επόμενος λίθος , όστις διπλασίων ήν του υπό του Ζήθου Ρ . 336. Υ. 27. Πολλοί Gidnew ] Eli verſus Homeri 11. y.

etc.

99. KUL .

que Schol. AXON .

ANON .

ANON.

BE

KLL.

KUL . AXOX .

ANOX .

p. 158.
BE.
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ANOX

ANON .

ANON .

ANON
ANON .

ANON .

ANON.
ANON .

AXON .

E. 47 . BE,

ANON .

BE .

ST.

W.

BE.

T.

3o. ubi vid. Schol. Conf. Schol. Apollon. Rhod. I. 275. Atabiliri ſcriptura 'Égive's pro 'Egivvús. Conf. Brunck. ad Apol

lon. Rhod . ll. 220 .
P. 336. v . 29. ' Egɛx £ws] Vid. Tzetz. ad Lycophr. 156 . P. 358. v . 10. Á sluxeSousa , mara aytiga01 etc. ] Hella

Enfinth . p . 283, 24. et Eudocia p . 151. ANON .

dius Chrefto maih. p . 22. το μη λέγειν δυσφημα πάσι τοίς παP. 336. v. 4+. uresnisunvex eis acy ponga'y ti's 'Agnvās etc.] λαιοις μεν φροντίς ήν , μάλιστα δε τοις 'Αθηναίοις . διό και τις
Conf. Schol. ad Iliad . B. 547. et Xenoph. Memorr. Ill . 5. 10 . 'Εριννύας εκίλουν Ευμενίδας ή σεμνας θεάς . Conf. Schol. Euripo
ibiqne Erneſti. ANON .

Oreſt. 321 .

P. 336. v. 51. { grounos 'Eguis, xal któvros] Vid . Verhoyk. P. 539. v. 16. négo – piw] Sunt verba Homeri Iliad . A.

ad Antonin. Liberal. c. 25. p . 166. ſq. be.
257. ANON .P. 536. v . 55. "Epsila, 'Ileccos A.j verſ, 59. Apud Apollon . P. 339. v. 18. 'Eglorios ]. Vid. Barnes. ad . Riad. T. 54.

Rhod. II. 159. eft igebausvou. ANON.

Orph. 1.5. 2. Conf. Tzetz. ad Lycophr. 219. et Ariſtoph .P. 336. v , 4 Krido có Fipaçemnu] Vid . Hemſierkuſ. Rann. 1175. ibique Schol.

ad Callimachi Fraymm. p . 423.

P. 539. v. 23. o pai Dogwvida yçapwr) Vid. Toup. Emen
P. 337. y . 8. AXX 6X TO. {zéw] llaec leguntur Iliad . A. 204. datt, in Suidam Vol. 11. 475. BE. Add. quae ad Hellanici Fra

B. 257. et alibi .

gmenta p .' 103. dixi. St.P. 337. v . 11. 'Aado de TO eşsw] Haec extant Iliad . A. P. 339. v. 27. ' Eginges étaigon, EvÁSKOOTO ] Vid . Iliad . r.

207. Πάντων τόκον τε, Iliad . Θ. 18. " Ιππους Ouvirzel, 378. ibique Schol.
Odyff, 0. 31.

P. 33 . v. 33. 'Epison ) Vid. Schol, Apollon . Rhod. I. 581 .P. 337. v. 16. gɛlun] Legitur in Nicandri Theriac . 610, Schol. Nicandr. Theriac. 22. p . 7. Eurip. Phoenn . 1175. cum
Apud Aeſchyl. Perſ. 538. eſt xatepe XÓMeva ... ANON.

Schol. ANON .

P. 337. v. 22. {gengédatar] liad. Y. 284. et 329. editur P. 339. v. 45. Zeus 'Axo.wr] Haec leguntur Iliad . 1. 3.
égagédara ., de quo paulo poſt. ANON.

"E915 ÖMO TON meruvia, Iliad . A. 410. ns égio απόλοιτο, 11 .P. 337: v. 28. égkina] Vid. Schol. Aeſchyl. Perſ. 425. et Σ . 107. Αιεί γάρ τοι páxar rf, Iliad . A. 177. ANON.
Sophocl, Aiac. 307. cum Schol.

P. 559. v. 50. 'Egioznos] Vid. Pierſon. ad Moerid . p.P. 537. v. 39. " Hgipte š5 óxéwr] Sunt verba Homeri Il. 159. a .

Verha "H317€ s um çotégoro. etc. ſunt Apollon. Rhod. P. 339. v. 55. ' Iacédos B.] verſ. 447. Conf. Schol. Ari .

1. 431 , et Scholiaftae. ANON .

fioph. Equilt. 1013.P. 337. v. 41. ' Ezquia etc.] Vid . Schol. Ariſtoph. Plut.

P. 339. v. 2. rò de Egi, faça to 77891] Fiſcherus Animad.447. ibique Hemſterhuſ. p . 126. b .

verſl. ad Grammat. Graec. Welleri Spec. II , P. I. p . 236. lauP. 337. v. 41. 'Iliados ¥. ] verſ. 329. Conf. Schol. ad v.

dat Euſtathium p. 701, 17 .28'4 . ANON . Aelius Herodianus in Schematismis Homericis : P. 339. v. 12, ' Egoare, si zvon] Vid. Ariftoph. Velpp. 1143.

'Εγκρέβαται ερείδω ερείσω ήρειχα , ο κοινός παρακείμενος · ο Ατ- cum Schol. et Schol. Apollon. Rhod. IV, 1778. avon .

τικός, ερήρικα ερήφισμαι ερήθισται, και Ιωνικώς έγηρίσαται ώφει- P. 339. v. 14. "Egxos ] Vid . Aeſchyl. Perf. 319. Apollon.

9. & • aria doa' có ndios coù o após o o xai ziaws To To Rhod . 11. 215. et ad utrumque Schol. Conf. Sellii obſi mi

EVESTWTOS un aporn viverai toð ó após tó , xal toù i di' sus Tcell. p. 125. 1q . Anon . Add. Valckenaer. ad Ammon. p. 166.

φωνίαν προς το ε .

P. 337. v. 48. Sútei] Supra p 96, 18 , Omnino vid. Fiſcher. P. 339. v. 16. 'Egxos 'Agarooi réerai] Haec leguntur Iliad .

Animadverſl. ad Welleri Grammat. Graec. Spec. II.

p. 310.

A. 284. "Fgxos prev nohémolo , Iliad . A. 299; „Ezxos etev Ss.P. 337. v. 6. 'Egntúosté 78 gumór] Sunt verba Homeri ll .
2éwy, Iliad . E. 316 . Αιμασιας έρκος , Ody . Ω. 225. προϊόν

A. 192, ANON.

ódóvtwv, Iliad. A. 350. ubi vid. Schol. et alibi. ANON .P. 338. v. 11. ésýru ev dè xagédgas] Haec leguntur Iliad. Ρ . 339. V. 20. σημαίνει και τα δίκτυα, ως το, ότε δη παρα

B. 211 .

alvou "Eqxet lvmynwerv] Eft locus Komeri Odyſl. X. 469. SedP. 338. v. 17. 'Iacúdos K.] verſ. 520.

ibi non ſunt verba ore dxi naga aivov . Pro iisfortaſſis torus ver
P. 538. v. 20. 'Agcotobarns lloareidw ] Vid. Ariftoph. Fra- ſus praecedens in noſtro loco reponendus eſt : 'ss dör' än xíc

gmentt. p . 1240. b. Anon.

κλαι τανυσύπτεροι ή πέλειαι . Vid. Iungermann. ad Polluc.P. 338. v. 22. 'EgoBudaxi] Vid. Iliad . A. 155. Anon. VII. 137. p. 786. not. 9 .

P. 538. " . 24. 'Ez:ßgemétys etc. ] Vid . lliad. N. 624. ibi

P. 340. v. 24. "Egxcos Zeus] Legendum eſt ' E'xe10s Zeu's,

ut paulo poft Ερχείου Διός, et "Eρκειον Δία . Ex affinitate proP. 338. v. 26. 'Egiydouros] Vid . Iliad . E. 672. cum Schol. nuntiationis
ortum eft mendum . Schleusner. Vidi Odyff.' x.

et H. 411. ANON .

335. ibique Barneſ. Conf., Brodacus ad Antholog., Graec. p .P. 338. v. 28. 'Egidaivw) Vid. Apollon . Rhod. I. 89. et

144. Thryphiodor. 388. 623. et Sellius Obli. milcell .II, 986. ANON .

P. 338. v. 29. 'Ileados Il .] verſ. 260.
P. 31o. v. 28. 'Eguiov] Vid. Odyſf. £. 101. Apollon . Rhod.P. 358. v. 33. ' Egins, svá MOSTOS ] ' Vid . Baft. ad Gregor. 11. 10-4 . et Schol. Sophocl. Ainc . 108.

de Dialectis p. 900. edit. Schaefer. be.

P. 30. ν. 34. 'Απολλώνιος εν δ ' 'Αργοναυτικών] verf. 61ο.P. 338. v. 35. Ýsa, ógnaives this gagiu] Conf. infra p . 394, ubi Schol. ' Egxúvior ogos Ketwv, y dguriós. Axon . Ex Apollo

13. Locus 'Idrados r . eft verf. 47. ANON.

nio pro ίσχυσε Ιege Ιάχησε.P. 338. v. 39. "Ep1905] Vid. Poup. de Syracus. op. p . 336.

Ρ . 510, ν. 40. Αντίμαχος, των μεγάλων] ΜS. Batavus : οι

των μεγάλων. Unde l'alckenaer. ad Eurip . Phoenill. p . 607.P. 338. v. 43. do toũ égcov réyovey pufos: xugiws de ó corrigit: össor ownmey. Vid.Schellenberg. 'ad Animachi Ira
anova M1999 ] Scribendum videtur : áno TOU E TOY réyover gmm , p. 83. fq, Be.

έρι? ps , κυρίως εριουργός καταχρηστικώς δε και την γην etc. Sic

P. ' 310. v . 41. úno ' Incados B. ] verſ. 151. Sequentia, 'Ev
enim Schol. ad Iliad . E. 550. "E919 ... xugiws peu égcousyoi ' xv

δ' άρα
2oBoisl, extant lliad . 2. 182 . Pro μακρα τανύσας exταχρηστικως δε και οι μισθου εργαζόμενοι . ΑNON . Cod . Paril.

Iliad . A. 486. ſcribendum eſt faxşà conosav.2630. haec liabet : Ιστέον δε ότι φησίν ο Ωρος, όμοιον είναι κατά την

P. 340. V. 52. και ποιούντα και πράττοντα] Uι evitetur friτο λέκιθος. σημαίνει δε τον κρόκον του ωού. το δε gidifiima tautologia , pro πράττοντα ' legendum eft πάσχοντα.
έριθος ο τεχνικός Αλεξίων δια της ει διφθόγγου γράφει , η δεó

παράδοσις δια του ι .

P. 510. v . 55. gogor] Creuzerus ad Hiſtoricorum Graec. anP. 338. v. 48. 'Iliados E. ] verſ. go. ubi vid . Schol. ANON.

P. 338. v. 51. 'Eşixudéa etc.] Vid. Iliad. r. 65.ibique tiquiffimorum fragmenta p.279. recte iubet qupor legi: be.P. 340. v . 1. Zársos ] Vid . Meurſ. ad Heſych. de viris claSchol. ANON.

1'. 338. v. 53. 'Egiveo's etc.] Vid. Iliad . 2. 433. ibique 1. 1.ris . p . 175. (Vol. VII. Opp. Meurſii p. 272.) ANON . et Creuzer.

Schol. et Barneſ. ANON ,

P. 340. v . 6. ' Iacédos [ 1.] Legendum eſt 'Oolossias El. ubiP. 338. v . 56. 'Egeveoû zis Detranías] Vid. Thucyd . I.

verf. 471. verba 9 , έστιν leguntur . ANON .
107. ibique Schol. p. 69, 43. et Index Lat. p . 10.

Ρ. 540. ν. 15: “Ερμαιον κατεσθίουσιν] Εadem ad verbum
P. 338. v. 3. nagàTo dy égą valery ] Conf. Tzetz, ad habet Scholinſtes Luciani T. I. p . 14. Conf. Sophocl. Anrig .

403. (395.) ibique Schol. Aeſchyl. Sept. c . Theb. 514. cuiu
P. 558. v. 6. Faça raras aga's ávúen etc.] Videtur hinc Schol. et Fiſcher. ad Platon . Phaed . c. 57. p . 4 + 8 . ANON.

ETYMOLOG . T. II .
Iii

ANOX .

ANON.

que Schol. ANON .

ANON. p . 133,

ANON.

SCHLEUSNER .

BE

ANON .

7390rival

BE
SCHLEUSNER ,

BE .

ANON .

Lycophr. 153. ANON
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.ANNOTATIONES

AMON

ANOX .

AION .

SCHLEUSSEN .

؟ديرجتدنرگ
ST . BE

ANON .

AVON

ANON .

AVON

ANON .

AXON .

1.1

354. ANON .
ANON

W.

P. 340. F. 17. Kono's 'Eguns] Vid . Antholog. Graer. VII. Ο . 551. uli Schol . τους ελαύνοντας τα άρματα, που έλκοντας.

161. ( in Brunckii Analecit. Vol. II . p . 269. Carm . XUL.) et Du

port. ad Theophrafii Characii. p . 389. ANON . Add . quos Fi- P. 312. v. 39. 'Incados 2.j verl . 505.

Icherus in indice Theophraſteo lundavit. St. P. 313. v. 47. 'Equoiſsn Toi's xagnou's] Sic Plato lib. X.
P. 510. V. 19. 12uclov] Vid . Lucian. l. 1. alibique. de Rep . p . 6o9. A. T. 11. Opp . Oita Te équoißmv . AXON . Fis
P. 341. v. 28. 'Egun's and toi siew] Similiter Plato in Cra- ſus de devoißm Codex Taurin . CLXV. fol, 20. 'verlo habet :

tylo T. 1. Opp. p. 408. A. Conf. Sellius Obſ . milcell . p. στι και γένος ακρίδος , από του έρα η γη, και του σίγω το 3λ.

14. Γη. ΑλON .
A7W . Ferron. Adde Scholia in Plair nem p . 186. edit. Ruhnker.p. 341 , v . 37. "Ongos] Locus eft Odyfi. ¥. 198. ubi vid . P. 313. v. 1. " Egut, nódrs] Vill . Apollon. Rhod. IV.913

Schol.

ibique Schol. ANON.
P. 341, v . 10. 'Eguis, ó xhevónous etc.] Codex Taurin. CLXV. P. 313, V. 7. 'Iguage Sénassa, áth 'Egurou etc.] Locu

fol. 20. ver! ο : Ερμίς, ο κλινόπους, οίονεί έρμα όν , ή παρά το eſt delumtus ex lib . 11. Arabicorum Uranii apud Steph.zount

“Ερμάς έχειν ' οι ζωγράφοι γαρ έγραφον τον Ερμήν εν ταις κλί- Byzant. in 'Epeito, et apud Eufiuth . ad Dionyfium Perse

3801 w's šçogou tar óveizwv, Similia habet Elvmologicon Pariſi- Poſt twy ogłwy fv . 12.) deelt : xátw suggíorti, sis fáns53a.
enfe laudatum a Baſtio ad Gregor. de Dialectis p. 811. edit.

Schaefer. PEYROX . Ριο κλίνεσι τeponendum eft κλίνεις ex illo P. 313. v . 15. ráľos ] Codex Paril . 2630. habet

iplo Eumologico Pariſino. Conf. Cod. Gud . ANON .

P. 31. ν. 42. φιλοξένης, χάρισιν] Scribe Φιλόξενος Χαρισιν P. 313. v . 19. 'Egugairw ] Vid . Ilial. K. 481. ibique Schol.
cum lleurfio ad Hefych. de viris claris p . 128. (Vol. VII . Opp. et 0. 21 .

Meurfii p . 222.) ANON . Sylburginm idein lenfille, patet ex P. 313. v . 27. "Houyey Exxómeros} Sunt verba Homeri I ' .
eius indice Latino, st .

T. 404. ubi vid . Schol.

P. 341. V. 44. 'Eguróvau 'Asiny te] Sunt verba Homeri II. P. 343. v . 29. Tucowy plynýrw ] Haud dubie intellig 2

B. 560. dus eft locus Bliad . £ . 580, ubi eft raūguy cuyunov. A 08:
P. 341. v . 51. 'Ezžias

magal ro gl3w etc. ) Immo ab és- P. 313. v . 35. '
Figoy évto] Sunt verba Homeri Il . A. 16 ;

You vel isyw repetere Etymologus debriller, iudice Ruhnkenio ubi vid Schol.

Epift. crit. II. p . 25 . - P. 343. v . 38. Hodaços prwis Ogévas] Locus eft Psih.

P. 371. v . 51. ' ESTETóv etc. ] Vid . Gracv. ad Callimachi X. 97. g3 . Sed ibi legimur Kad yug śrépous gripas spues ému

h , in lov . 12. 13. ST .

Tas gevas. quae ipfa Evn :ologo reddenda iudicat Koen. ad
P. 341. v . 1. rugíus de ta iroda] Conf. Schol. Theocrit. Gregor . le Dialectis p . 608. edit. Scharfer qui idem Koenius

Idyll. VII . 2 .
ex Eivmologo Leiderli MS, hec affert : pos Aioare's a spasi

P. 31. v . 12. 'Egavados] Vid . Ariſioph. Paç. 167. ibique xa 'xávesai syou ' , quae pofita lint pro evlilis : èçon Tor zu73 3
Schol.

Αιολείς λέγουσιν Narxa's. Be .

P. 311. v. 13. 'Eggádatai)Vid . Iliad. M. 131. Odı . T.
P. 313. v. 10. Ilaatwij in Cratylo T.' I. Opp. p . 120. 1 .

Aclius Herodianus in Schemalismis Homericis :

Fξούδαται · οαω βασω εξακα, ως το μιάζω μιάσω με μίακα, πιά- P. 3H+. v. 56 Twłoruskos ) „ Suspicionem mover - siui. Nam

ζω πιάσω πεπίακα : κεκοπίακα · τέτακα λαχα πεπίτοκα , απο durius erit, ſi capias, Ad coronandos inorius vendi folitus.

TOŪ KOTUSW zúzwinasw netdow . ó uíros ësjada, dia ró s. ögn Nibil inccurrit, quod aeque commodus videatur ar sheiving."

βασμαι και παθητκός το γ' εορασται και Ιακώς έβραδαται . Haec Hemſterhuf. ad Luciani Contemplat. 22. T. I. p . 51 .

?? . 341. v. 22. 'Egnum 300x's ] Heſychius habet 'A $20,300xós Melior fortallis, utpole minus a vulgaia recedens, ellei lectio
Viil. ibi Alberti T. I. p . 525. not. 2. Anon. De lequentibus, 70106Meros. li Codices faverent,

v Tugoi B' , vid . Pierſon, all Herodian . p . 155. b .
P. 314. v . 6. ' pwd:ós] Vid , Verheyk. ad Antonin . Lil:

P. 311. v . 23. 'Eysiyyoor] Vid . Barneſ. ad Iliad . M. 208 . ral. c . 7. p . 52 .

P. 3it. v . 7. mapu Kupuvalu ri shegay $33 ) Vid . CaHi
Ρ. 541. v . 20. 'Εξόωπίζομεν , εύμικτα και quuntoQognuéva mnachi Fragmm . p . 515, ibique interpp. ANON : Codex Par .

inovou psy] Hoc feri quidem poteſt, inquit Bentleius ad Hefych. 2636. pro viverai swp, w's téxw téxuwg, haec habet : xal {* toj
T. 1. p . 1416. not. '16. led ' emendatius fortalle profertur ab šas virstai iwg, 'w's témuus réxuwg. be.

Eufinthio p. 927, 57. Çipetas d? vad snuo to gw7lServ, ô Smaoi P. 314. v . 20. πολλάκις γας τρέπεται το λ εις ] Sie
το σύμμικτα και συμπεψυγμένα ποιείν .

P. 341. v . 31. " Eggs xaxr richvn ] Leguntur haec Iliad . Ⓡ. Schol. Apollonii Rhod. 1. 308. guyyoves rug rų AT Ç . 410Xว

P. 344, v. 26. Toisi dì

161, "Ege xvsou Jacoor, Odyff. 1. 72. ubi vid . Schol. év968 ' A Invain ] Locus eft ' Iliad . K.

ygowv, Iliad . 0. 239. Conf. Eurip. Hippolyt. 973. ibique Schol. 274. ubi vid. Schol.
P. 314. . 16. nohénou t'ows ] Sunt verba Homeri Iliad .

P. 312. v . 39. Aloxýnos fv 'Ayamsurovi verl, 145. Vid.
II. 302. "OOpa od era viv, 11. A. 357. Drepangay oi oi etc.

ll . . 122. ubi vid . Schol. ANON .

Heath. p . 38. et Abrojen , ad, Aeſchyl, p . 261. ANON.
P. $ 12 , v . 42. "Ox gá s pravãos utcárcsa] Sunt verba Ho. P. 341. v. 50. ó d' oux – do wsár] Eft locus Iliad E. 185.

meri ll . O. 283, Sic igoetat apud Nicandr. Theriac. 62 . AXOX .

P. 515. v. 54. Kaaliuaxos] Vid . eius Fragmm , p. 530.

P. 342. v . 53. " ison etc.] Vid . Schol. et Barnef. ad Iliad. ibique interpp. AND..

A. 53. ANON .
P. 315 , v. 57. 70.2émou ateswararas] Sunt verba Homeri I !.

P. 342. v . 1. ' Egoners] Apollon. Rhod. II. 2004. égojevta 11. 723. ANON .

νομώ ι. ΛΑΟΝ .
P. 315. v. 1. 'Eowjort nec? onuçl] Haec extant Iliad. A. 303.

Ρ . 52. ν. 9. και μετοχή , ερυσόμενος και ποιητικός δια δύο ubi vid . Schol. Verba ini de spaer, liad . B. 179 .
56] Exemplum utapud Apollon . Rhod. II . 102. AYON: P. 545. v . 4. diwy év 'twistig istogi:] Vid . fragmea

P. 342. V. 15. puro eic .) Conf. Schol. ad Iliad . E. 538 . ta Dionis Callii p . 2519. ANON .

ANON . Aelius Herodianus in Schematismis Homericis : "Ezuto' P. 345. v. 9. ó ß cógrotos TÒ 739672xTivov, s's ] Cool.

από του είνύω ειούσω , είνισα είχυσάμην, ειρύσατο φωστής τε infra p. 398, 12 , ANON
παναίολος. (lind. Δ . 185.) εκ τούτου γούν του ειρύο, ο παρατα- P. 343. v. 13. TM oi észy wńsuxɛ] Sunt verba Homeri 11.

EGUTO Δυνα

τικός ειρύετο δε εν συναλοιφή και ενδεία του ι,
A. 321 .

τον δε και από τών εις μί σχηματιζειν αυτό. ειςύω είρυμι : το P. 345. v. 27. 'Iliados B. verf. 393.

παθητικών είoυμαι ειφύμην . ν. P. 315. v. 10. et 13. 9 % 8] Legilur apud Apollon . Rhod.
P. 312. v . 23. "L9114.3 dauaris) tid. Iliad. A. 137. cu- 1. 208 .

ius loci Scholia Etymologus exlcribens, as deska pro d'opérera P. 345. v. 48. Eis ÉOTw ] Sunt Homeri II . A. lit. Anox.

poluit. Anun. P. 345. v . 53. anw fusio] Haec extant llied . A. 237.

P. 342 , v . 30, diguto etc.] Sunt Homeri 1l. 2. 199. ANON . TW's - ŠITW * , liad . A. 358.

P. 342 , v . 34. 'Egujava Apollon. Rhod. A. 219. femera's P. 546. v: 57. dijes 175 . 3. Midem funt Horner l '.
habet. ANON . O. 171. alibique. AndN:

P. 312. v . 36. quoúguaras innous ) Sunt verba Homeri Il . P. 346. v. 5. Eu®x1 s] Aiac . 122. 1172. fq .) bilgi
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BE .

BE .
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AVON
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ANO :

AKON .

KUI .

ANON .

6CHLEUSNER .

ANON
AXON .

1

ANON .
ABON

AXOY

ANON
AXON .

ANON

ANON .

ής τ’ εγω μόλω, τάφου μεληθείς. ΑNON, Vid . ibi Erfurdt. et drom. 1103, 1241. Phoeniff. 281. ibique Schol. et 291. alibique

Lobeck.

P: 316. v. 6. répove di RESEADM prévov] Vid . quae anno- P. 318. v . 13. Eugenide &v ' Hearnei] verſ. 922,

lavicus ad p . 748, 41 . Ρ . 3 8. ν . 15. παρα το και τους ιατρούς] Ηarpocration et

P. 346. v. 8. Awgiris di datúrovory etc.) Vid. Eurip. An . Suidas, qui teie in omnibus, quae Etymologus h. I. Tcripſit, con

drom , 1267. ibique Barneſ. Conf. Euſtath. p. 382 , 8. ſentiunt , pro napa Tó exhibent nas' , rectius ut opinor.

P. 346. v. io . 'Inádos E.] verſ. 465 .

P. 546. v. 18. "Estay ở Šv noméve] Iliad . B. 467. eft terperan P. 318. v . 30. 'Ouengos] Locus eſt ' Odyſ. A. 517. Conf.

Apollonii Rhod. I. 213 .

P. 346. v . 21. Tous 'Axarar] Sunt Homeri Il . M. 56. P. 518. v . 12. 'Eoxazówita etc.] Conf. Schol. ad Iliad . K.

206 .

P. 316. v. 31. 'Eoria] Conf. Plat. in Cratylo T. ) . Opp. P. 318. v . 48. {omaga Diépeuge Ta'oixeic ] Sic Lucianus

p . 401. C. ANON. T. 1. p . 612, 13. utitur futuro onafhori. Anon .

P. 316. v . 36. Qungos] Locus eli O LyN .E. 159. ANON. P. 318. vi 2. Eoçoxdūs] Vid. Heath. p . 111. b . ANOS .

P. 316. v. 37. Ejginions ] Locus eft Óreli. 339. ubi legitur l'hotius in Lexico p . 22. nomini EoQoxrus diſerte addit Aigio ..

Ourumor' etc. Conf. Alceſt, 541. , ANON . et deinde pro pedrógives legit seharveggires. SCHLEUSNER.

1'. 316. 4. 43. 'lotin z Osvonjos ] Sic legitur Odyſ. T. 504. P. 318. v. 3. Terpántezoi] Hanc lectionem .Koen. ad Gre .

Sequens avÉSTIOS, Diad. I. 63. Mox pro xal naga 'Horów o ado- gor. de Dialectis p . 547. edit . Schaefer. praefert Photianae Teo

xos • xa } owharosidrs, legendum eſt' o čoixos . kai naga' ' H 1.6 $o τράπεζόι. ΒΕ.

( Theog. 454.) i owo
Vid . Ruhnken. Epift. crit . I. p . 67. et 1. 318. v . 5 , 'Opingas 'Incados P.) verf. 52. ubi vid . Schol.

11. pag. 9. Conf. ſupra p . 95, 30. ‘AvéstIOS. ANON .

P. 347. v.56. Hoav ävykdom etc.] Sunt verba Lucae IXIV. P : 348. v. 7.00wma] Vid . Heath . ad Sophocl. p. 99. b .

4. Sed vid , locum .

P. 347. v. 6. 'EcIwi xad trávww ] Sunt verba Homeri 11. 2 . P. 348. v. 8. Nixovogos] Locus eſt Theriac. 289. Conf.

4-6. ANON ,
Arat. Phaenom . 441 .

P. 317. v . 9. 'Equós, TETOMÉvas 1609a1] Sic Helladius P. 348. v. 9. 'Ayaxgéww] Vid . Fragmım . 89. ANOX. Conf.

Cbreſtomath. P 25. το δε των μελισσών σμήνος, ευμος κυρίως λέ- ibi Fiſcher. p . 426 .

γοιτο, παρά το την έσιν ομού ποιείσθαι , και μη διεστώσας απ' αλ . P. 349. v. 22. 'EorrXÓWNTO] Vid. Iliad . B. 92. ibique Schol.

λήλων. ΑΝ ΟΝ .
et alibi. ANON .

P. 347. v . 10. JETós] Valckenaer. Epiſt. ad M. Röverum P. 319. v. 25. maražáva .] Conf. Sophocl. Aiac. 734. (719.)

p . 46. ſq. legendum eſle ait goue's xal requós. Anon , et be. ANON .

Ρ. 37. V. 16. καταχρηστικώς Kaußuverai) Vid . Eurip. P. 349. v 44. 'Incádos K.] Reponendum eſt 'Iacúdos H. ubi

Bacch. 70g . ibique Barnef. ANON ., verſ. 295. verba allaia extant . Sequentia, Où vás moi etc. le

P. 347. v . 20. " Oungos ) II . N. 272. gunlur Odyſi. E. 141 .

P. 347. v . 26. 'incados 52. ] verſ. 272. ubi vid. Schol. ANON: P. 349. v. 48. dei dd y evasxas etc.) Conf. Tzetz. ad Ly
P. 317. v . 27. παρα Καλλιμάχω πάλιν θέσαν] Pro πάλιν cophr. 32 . ANON .

legendum rimo . , fortes, ex Hymn. in lov, 66. Simile mendum P. 349. v . 51. ó Tais yrásoos w's istaus xpwuevos ] Lege

Lycophronis Scholiaſten' olim occuparat, quod Guil. Çanteri ó rais notgois Mezi oporais X8wmevos, ob ea qiiae Xenophon de

Juliulit induſtria, dum pro yıxã nánny. legivexã háany debere, 1 . re equeftri 1. 9. tradit. SCHLEUSNER .

Novy. Lectt. c. l . oliendit. PERGER. Vid . Tzetz. ad Lycophr. r P. 319. v . 6. 'Erróugntes etc.) Vid . Odyff. T. 176. cumoli

29. KUL.
.Schol.. ANON

P. 347. v. 3o. 'Ecosy etc.] Hic articulus in edd . Med . et P. 350. v . 25. qrix dia duon sis dúo e f ] Subaudiendum eft

Αld . interiectis “Έσσατο, "Εσσευα , Εσπετε et “Εσπετο denum exhi- Honez. Vid . Fiſcher. Animadverſl. ad Grammat. Graec. Welleri

betur. Qui ordinem mutavit Sylburgius, de mutatione facta Spec. Il. p . 571. ST.

plane ſilet. KUL.
P. 35ο . ν. 32. παρα 'Αριστοφάνει Aioxi'hor] Locus Ari.

Ibid . Codex Gud, omiſlis verbis xata 'EDscious, additoque, ftophanis eſt Acharnn.10. ubi vid . Schol. Anon . Conf. Pier

qui recipiendus eſt, articulo rūv ante nomen uehesswv, ſic per- fon . ad Moerid . p . 173. a. extr. • BE.

git : από του έξεσθαι αεί . 'Ιωνική δε η λέξις, και σημαίνει τον P. 350. v. 44. "Érns, ó éraigos] Conf. Schol. Apollon.

πρόβουλον, παρά το έσεσθαι, αν και εξήν etc.
Rhod. l . 305. ANON .

P. 317. v. 34. oixiorn's ] Cod . Gud. xristns. KUL.
P. 350. v. 46. 'Huły nor202 avefron] Sunt verba Homeri

P. 517. v. 55. Eissevo?. GXrdinu ] Legendum Lisey ☆ fyll. I. 460. ubi tamen honda pro rodiol editur.

Exegin et Odyſl. 2. 8. PERGER. Cod. Gud. Eircev xogain exa's P. 350. y . 51. oi ano Bogéou aremoi] Conf. Apollon.

etc. Apparent bic veftigia lectionis a Pergero indagatae . Ktl. Rhod. II . 498. ibique Schol. ANON .

P. 5 +7. v . 37. "Esraro- écow ] Aelius Herodianus in Sche- P. 350. v. 53. ' Etusias ] Vid . Arat. Phaenomm . 151. Anon .

matismis Homericis : “ Εσσατο έω έσω· όθεν το εσμα και το αμ- P. 350. v . 5. 'ErýtumOY aantés] Vid . liad. A. 558. cuin

Cieque xai čofos val 1534's, Tçanévros To Avsumatos dia rog: Schol. alibique, et Apollon. Rhod . 11. 1137. ANON .

ο μέσος αόριστος εσάμην , έσσατο ποιητικώς δια το μέτρον. Ιdem : P. 350. v. 5. 'Agiorapéums 'Axagveüssv ] verf. 214. ubi vid .

"Εσσο, ένεσέδυσο · έω έσω ήκα : έμαι μην υπερσυντέλικός • εσο και Schol.

διπλασμώ έσσο . ν.
P. 350.v . 8. "Érvos] Vid. Schol. Ariſtoph. Raon. 63. anox .

Ρ . 37. V. 38. “Εσσατο grvóv] Leguntur Iliad . R. 33't, et Conf. Scholia in Pļatonem p . 133. edit. Ruhnken ,

quae deinde fequuntur, éécraTO abortos, II . K. 23. et 177 . P. 350. V. 14. 'Agirro Pavas] Locus eſt Rann . 508. ubi me

legitur pro όψει . ΛΛΟΝ .

P. 317. v. 42. 'Incados E.) verſ. 208, .P . 351. v . 23. "ETOS] Vid. Plato in Cratylo T. I. Opp. p .

P. 317. v . 48. "E07ETE einars] Vid. Iliad. B. 481. ibi- 410. D.

P. 351. v . 26. 'AS:6Toávns] Plut. 404. Conf. Scholia in

P. 317. v. 53. ÉSTETO] 'ESPETO ſcribendum et a praecedenti. Platonem p. 188. edii. Ruhnken.

bus ſeiungendum eſt, duce Lod, Gud . qui gloſlema vxorouget P. 351. v . 50. 'Brusios) Vid . Iliad . r. 368. E. 854. ibique

addit. Refpicitur lliad . 1. 376. ubi vid . Schol. Vulgo male $478. Schol.
70, quod ct hic et poftea in foneto, uui et énero in énero, mu- P. 351 , ν. 38. Ελικώνιον αμφι άνακτα] Sunt verba Homeri

iari debet. KUL .
II . T. 40+.' ANON .

P. 317. v. 1. " Esnepos os – dorus] Eft verſus Homeri' ll . x. Ρ. 551. ν. 2. 'Αλλ' έτυμον 'Oduoeus] Extant haec Odlyſf.

318 .
4. 26 .

P. 317. v . 3. Eandu . atws] Vid. Wolfii fragmenta illu- P. 351. v. 10. yuxarxo's ág' avTETËTUE ] Sunt verba Homeri

firium feminar. p . 54. ANON . Conf. Toup . Animadverl. Scho. 11. . 163. ubi vid . Schol. Anon.

ha Theocritea. p . 213. : Be.
P. 351. v. 14. xadws] Poft hoc adverbium Codex Gud. pro

P. 548. v. 6. 'Holodos ] Locus eſt Esp. 580. ANON.
fert hemiftichium Ej s orxad' ixéola ., ex Iliad. A. 19. Polt

P. 318. v. 10. 'Iarádos K.] veriu , 418 .
fús ponit verba Iliad . ¥. 528. Jegátwv its 'Idopevnos. Poft súa

P. 318. v. 11. drdoi dè vi digos - Bwho'r] Vid. Eurip. An- gú denique, locum liad. E. 545, evgi géar Iluniwy deal yoins.

KUL .

ANON .

ANON .

ANOX

1

ANON

que Schol. ANON.

ANON

ANON .

ANON .

Iii 2
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EVT

KUL.

KUI .

KOL .

KUL .

ST.

ANON.

.

ANON

BE .

ANOX .

ST.

SCHIEUSXER .

ANOX.

ST.

BE. BE.

Colligere hinc poſlis, verba taxe fordiov, licet ea Codex Gud. P. 356. v. 41. Karriuaxos) Carinen Callimachi, male a
etiam habeat, corrupta, aliaque in eorum locum , ex carmine Ho- Sylburgio intellectum , extat kiymn. in Cer. 136. Pro fragmen .

merico petita, fubſtituenda elle. Quid li legas rodas taxó, ex to illud haluit Annn Fabri, fragmentorumque , collectioni a le

Iliad . N. 249 ? KUL. paratae N. 38. cum hac notula inferuit: „Evo' suwnedia : (nor
P. 351. v. 17. Bagúvecfa1] Cod . Gud. ošúverjar, quae le- iota ſubſcripto, ut in edit. Erneft. exlibetur) Lege, pi emenda

ctio , ut e ſequentibus patet, praeferenda eſt . vit lummus Caſaubonus, Šve' uwashiq . Unde Cafaub. illere !

P. 351. v . 20. Poft anyaroa fubaudiri e praecedentibus pof- i'z' {ww.a. haulerit, nefcio . Certum est, omnes Etyinologici edi.

ſe treponatai , recte iudicavit Sylburg. Integrius tamen canonem tiones in lectione šsz suw . conſentire. De vrice sunthis vid .

exhibet Cod. Gud . fic: oro nasa doSoyyos metà coū ū neté Bentlei, et Ernelii ad Callimachi l . l . et , quo3 Vir Cl. ibi ex .

λους κειμένη, και εφ' εαυτής έχουσα τον τόνον, περισπάται. Σε- citat, interpp. Heſychii in v .

σημείωται το ίδου , ιου , ού. P. 351. v . 47. xunnt.bea] Ita Sylburg ., edidit pro ******

P. 351. y. 21. svayyénos dé mor ÉTTw] Eft ex Odyl. E. dela , ut efi in editionibus Sviburgianam antecedentibus. Kaxz78

152. Vid. Schol. ad h . 1. et Euſtath. p. 1755. init. Pro to din eſt apud Nicandrum Theriac. 3.9 . qui et verſ. 878. item

dyafa's legendum eft To úrès av. Kul . Immo có nèg dyagur que Alexipharınm . gā. verbo *** 4764Eiv ulis elit. Pro praece
úyyelwv, vel, fi acculativum ſervare velis, tù dia yasas. etc. dente rý malini o

P. 356. y . 54. Eunges] Vid . Odyſ . n. 120. ibique Schol.

P. 351. v . 23. 'Inıádos z.] verſ. 340. Conf . Apollon. Rhod.

II. 501. et III . 30. ANON. P. 551. v . 4. Evýmsa vxornuéva] Conf. Schol. ad lliad .

P. 352. V. 28. Xamw d'Award] Eft verſus Hefiodi Fs7 . X. 319. Conf. Apollon . Rhod. II . 101 , et IV. 1035. ANON.

599. Verba für90xágu tu arw . habet etiam Homerus Il . r. P. 351. v . 6. Evývoga xalxo'r] Habet Homerus OdyT. N.

496. ANON. 19

P. 352. v. 32. Eugenidys) Locus eft Bacch . 1033. Conf . Dio- P. 354. v. 9. Fuldaros etc. ) Eudemus : Evraatkiv, super

nyl: Perieg: 579. Tzetz . ad Lycophr. 207. et Valckenaer . civas.

Epiſt. ad N. Rüverum p . 79 . P. 354. v. 12. Fucos xal et soos etc.) Vid. Valckenaer, ad

P. 352. v. 36. Evarintos, y ' Pła] Conf. Schol. Apollon. Eurip . Phoeniff. 660. et ad Theocris. Adoniaz. P. 274. (270.)
Rhod. 1. 1141. ANON. A. BE . Conf. Fiſcher. Animadveill. ad Grammat. Gr. Welleri

P. 352. v. 42. Etagnos ofrws 8xzNeito • Kúxvos etc.) Vid. Spec. I. p. 209. inprimisque lilloifoni Prolegomena ad Homeri

Lycophr. 233. ibique Tzetz. Anon . Conf. Toup . Emendatt. in Iliad . p . II Ꭵ V.

Suidam Vol. II . p. 427. BB. Add. Burmann , ad l'aler. Flacc. P. 33t. v . 15. Ejoi xad Eváv] Hoc alterum habet Demoſin.

VI. 102 . p . 313, 26. Conf. l'alckenaer. Epiſt. ad M. Kürer. p . 79 .

P. 352. v . 52. Ejotai) Vid . Valckenaer. Epift. ad M.

Röver. p. 79. ANON . P. 354. v . 17. fyderav zoï ñ 10:0ŪVTÉS ] Lacones literam ;

P. 352. v. 2. Arxý) Ut proprium nomen diverſitate ac- inter vocales politam eiiciunt. Vid . Ariftoph. Lyrilir . 994. 1012 .

centus notetur, ſeribendum potius eft Dolixn . Vid. Polit. ad 1249. 1251. 1299. et l'alckenaer, ad Adoviaz . l. lo qui inox p : o

Eufiach . T. II. p. 578. not. 3 . χαράττουσι leg iubet έγχαρίττουσι. ΑNON .

P. 352. v. 24. Eußugror] Vid. Alberti ad Helych. T. I. P. 354. v . 23. Jaría ] Eudemus addit: suinka tis osa.
p. 780. not. 25.

P. 353. v. 34. ogs' südyor dvéjeww] Locus eft II . E. 524. P. 354. v. 25. xul nuove a'ood ] Sunt Apollon . Rhod. I.

569. ubi vid. Schol. ANON . -

P, 353. v. 40. niqo's thy delaar) Schola ad Odyff. I. P. 55+. v. 28. Evinuosúvn] Vid ..Duport. ad Theophraſti

habet προς δύσιν τωνάλλων. Conf. Lucian. T. II. p . 320, 33. Characit. p . 430.

P. 351. v . 31. Á suteia sus us] Sic etiam Thom . Mag. p .

P. 353. v. 44. etdatov nepi Bwpóv] Sunt verba Homeri H. -383. ubi vid. Oudendorp.

A. 448. ubi vid . Schol. ANON. P. 55+. v, 12. Eufiwgov zmy dvaxwortu droivoarro) Similia

P. 353. v. 48. Eydov 7.avvúX101] Haec leguntur Iliad . B. 2 . leguntur apud Xenophont. Anab. p . 277. C. (II . 2. 8.) Conf.

A. Steph . Thef. T. I. p . 1301. A.

P. 553. v . 13. Hudoxnsas cou] Deſumta ſunt e Pſalm , P. 355. v. 45. Evitüdrxía) Vid . Pollux VIII. 24. ibique in

LXXXIV . 1. Ibi vero legitur Eudoxnoas. . terpp: p . 865, not, 46,

P. 353. v . 15. úsgyéos dip gou ] Sunt verba Homeri II. P. 555. v. 49. Evdurou , & ex @ stai) Vid. Scholi Aeſchyl. Perl.

E. 585. ubi vid . Schol. Conf. Apolloni. Rhod. IV . 428. ANON. 830. et Schol. Sophoci. Oedip. Tyr: 104. Anon . · Conf. Scholio

P. 353. v. 17. Evegyéos ixouons) Ita Schol. ad Iliad . in Plotonein p. 213, edit . Ruhnken.

I. 468. P. 355. v. 50. Nóuw owdexara etc.] Locus Platonis eft T.
P. 353. v. 19. Ejége.Os] Vid. Schol. Ariſioph . Avv. 121 . II. Opp. p . 945. E. -ANON . Vid . Ruhnken . ad Timaei Lexic.

Platon . p . 126. b. 15 . Pro 3adparrus dudum roponendum erat

P. 353. v. 22. Evestu ] Vid. Hefch. de viris claris, cum faluastous, ut apud Platonem I. l. legitur. st.

nota Meurſii, p . 115. (T. VII. Opp. Meurſii p . 237.) Anon. Alii P. 355. v . 52. Eyfüva.] Pierſon. ad Moerid. p . 135. b. rel

&testy ſcribunt, alii fine o , quemadinodum Diogenianus. Sic Ecturas vel potius Eugevens legi inbet. Et fane Plato l. 1. p .

enim Codex Taurin . CCLXI. fol . 107. verſo, in Lexico vocum 945. E. nomine sutviry's utitur. Conf. Schol. Ariſtoph. Equi .

Herodoti: Ευεστή η ευκαιρία , ευετηρία, η καλλίστη των ετών 822. quo auctore sitúrai funt oi dix.2106 magaloyoguoi. A10 %.

διαγωγή. Διογενιανός άνευ του σ γράφει. ΡΕΥΒΟΝ. Scholia in Platonem 1. I. Edhvvn ford ugisis xarà fwr a :

P. 333. v. 34. Tzuwv súnyeréwr] Sunt verba Homeri ll. των, ή πρεσβευσάντων, και τι των της πόλεως χειρισάντων όλω 5.

P. 355. y. 2. dix@ 5731] Eudemus habet any:itai, quod etiam

P. 353. v . 56. ' Fş sinyesins ] Sunt Homeri Odyſ. T. 114. Ruhnken . I. I. p . 126. a . reponi iubet.
ubi vid . Schol. P. 335. v. 9. Eynios) Vid . liad . A. 551. ibique Schol.

P. 354. v. 40. Eumné na suguvía ] Vulgatae omnes Ein

né2s10 habent, tum edilt. 1. 2. 3. suguvia. Mox in loco Calli- P. 355. v. 12. 'Exz9 axudas dpués] Toup. Emendait, in

machi priores duae et quarta ewwaénea , fine jota lubleripio, Suid. Vol. II . p . 535. haec ex Ionis Oinphale, fabula la ! ysi
quod Sylburg. in Euwachia mutavit. Porro pro vitiofo a7031 ca, lumta elle oftendii, ulus auctoritate Photii in Lexico Be.

primarum editionum Sylburgiana aygóðu , quod inde in Venelam P. 555. v. 15. svrher's] Sic ei'xerris apud Apollon . Rnud .
Duxit, quae demum lola recie silnvía exlibet. Equidem ubique IV. 579. ANON.
diphthongum penultimae tyllabae vocum sunnédo10 , si'wréhend et P. 353. v . 21. ’lizdis K.] verſ. 281 .

xarnyééx in vocalem i mutaverim , s'envia ſcribendum puto, P. 355. v . 27. rugå Kundvaxw] Vid. cius Fragmm. p. 157.

verſumque Callimachi , uti eit in Ernefii editione, exhibendum. ANON .
Iftud si'wrenia, ulut mendorum , mutandum non ell, cum ex üs P. 355. ¥. 29. Evxás, avrà toj žúrçaros ) Scholia in Pla.

quae fequuntur appareat, Etymologum oinnino ita ſcripſille. signal tonem p. 211. edir . Ruhnken . adulunt : j sex pulos, w's Luzi
dì, inquit , tapi to karny wéans etc. In editionibus primis eft πίδης 'Αντιόπη.

dnians. Vid . Hemſierkufi ad Helych. T. I. p. 1502. not. P. 355. v . 32. siteytur] Eudemus rectius exlibet 1963:8).
27. KUL.

BE,

ANON .

21 .

ANOX .

ANON .

BE

ANON. ANOX .

AXON .

.

ANON .

ANON .

Y. 8i . ANOX.

BR.

ANON.

ANON .
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ANON.

AXON. ANON .

AXOX .

ANON .

BE

ANON .

ANUR .

AXON .

AXOX .

AVON .

ANON .

AVOX

AVOX ST.

AXOX .

AXOX .

AXON .

P. 555. v. 34. Fexté, xvxñ's ac] Vid . Iliad . Z. 98. ibique Meurf. ad Heſych. de viris claris p . 125. (Vol. VII. Opp. Me
Schol.

urſii p . 216.) ANOS.

P. 355. v . 38. düzrijsvov nToaleIgov ] Sunt verba Homeri P. 358. to 35. Fügis xúwr] Vid . Aeſchyl. Agamemn. 1102.
n. B. 501 .

P. 355. v. 46. Ejual) Vid. Iliad. x . 509. cum Schol. et N. P. 358. v. 42. Zevo@ wy dy rü Kuvayetexw ] Cap. IV. S. 6 .

414. ANOX . Mox legendum eſt ol oxunxes uti" eft in Cod. P. 358. ν. 44. Νίκανδρος , ' Αρτεμις ευρίνων έσμόν άγει]
Taurin . CLXV . fol . 21. PEYRON. Ita etiain Scholia in Platonem Haec hodie non extant in Nicandri carminibus. ANON.

p . 251. Ευλαί εισιν οι εν τοίς τραύμασιν έγγινόμενοι σκώληκες. P. 358. v . 50. Euratgidai] Vid. Eurip. Alceſt. 523. ANON.

P. 356. v. 1. Ewanza - Tá mia ) Vid . Had . ¥. 181. ANON. P. 558. v. 51. 'Evignos ] Vid . Apollon. Rhod. 1. 49. cum

P. 356 , v. 16. Fwmagis] Tid . Aeſchyl. Perf. 666. Schol. qui etiam ill . 1086. utitur adiectivo ligeiros, e Brunckii

Conf . Toup. Emendast. in Suid. Vol. II . p . 48 . quidem emendatione. Nain antea loggmuos legebatur . ANON .
P. 356. v. 17. Eugenions ] Oreli. 1370. Anon. P. 358. v . 56. Ilotusgevou vwrea cáxarov čYXOs) Ex Apollon.

P. 336. v. 22. Evjueves] Apud Apollon , Rhod . 1. 1335. eſt Rhod. III. 1931. fcribi debet llaugovor vuus oixos, öv od xul
ευμεγέοντες . fyxos . Conf. ibid . verſ. 1299 .. lugwo.. Anon . Vid . Ruhnken,

P. 356. v. 24. ' E vuedów ) Vid . Iliad . A. 47. ibique Schol, et Epilt. crit. II . p . 213 .

Schol, Apollon . Rhod. l . 96. ' ANON . P. 558. v . 5. Eússios notamo]] Vid . Iliad . 2. 508. ibique
P. 356. v . 30. and B '] Pro B' reſtituendum effe á, docuit Schol. et alibi .

Iac. de Rhoer in Feriis Daventr. c . 16. SCHLEUSNER . P. 3.9. v . 8. Esgos] Vid . Schol. ad Iliad . B. 145. Verba

P. 356. v. 31. Biveien godóancus] Sunt verba Heſiodi'Theog. '12s sipas vótos te extant Iliad . [ I. 765. ANON.

247. Sequentia, melomdé'ce ¿veixw, luni Homeri 1l . 2. 258. P. 3.9. v . 22. Eusváyuran Ta är poda ] Omnina defumta

funt e Schol. ad Iliad . B. 12. ANON .

P. 356. v . 55. Evveidai] Vid . Iungermann . ad Poll. VIII. P. 339. y . 24. úno xfovo's suguodeins] Sunt verba Homeri

103. p . 922. noi . 57. qui pro lequenti novornoy malit Mouginūve Jl . 11. 655 .

P. 359. v . 32. Euguróun] Vid . Iliad . 2. 398. et Hefiodi

P. 336. v. 38. EJ:45] Vid. Odyſf. l . 524. ibique Schol. Theng. 558.

et Apollon . Rhod .IV. 500. Aeſchyl. Perl. 289. cum Schol. et P. 359. v . 50. Eipunétw.70s] Vid . Iliad. K. 292. ANON.
Antholog. Graec. III . 6. 46 . P. 319. v. 53. Eủzuota Kpovídmy] Sunt Homeri II . 12. 98 .

P. 356. v. 40. " Os is vir axe] Eſt verſus Homeri Il . Vid . Wyttenbach. Animadverfl. in Plutarchi Moralia .
X. 44. ubi vid . Schol. T. I. P. I. p . 271.

P. 356. v. 44. Eo Doman's sólo 1.v] Vid. Heath. p . 96. b . P. 559. v. 3. Etbúona Zsi's] Memoratur Iliad . E. 265. ut

Anie Euracos in loco Sophoclis addi duru's pofie , et Equsias uskunta Iliad . 11. 185. Anon. · Pro ſequenti utwór legen

pro danétau recte Sylburgiutn dgazítur reftituifle, dicit Fal- dum videtur axczxótus, ſupra p: 40, 12.

ckender, ad Eurip . Hippolyt.1126, p . 285. b.. BL . P. 529. v. 9. Evquádns] Vid. Odyſ . X. 267. ANON.

P. 556. v . 46. Isados A.] verl. +36. ubi vid . Schol. Anon. ; P . 554. v. 12. Eiguradrs] Vid . Valckenaer. ad Theocrit.

P. 356. v ., 19. , l'uvaias 7'213623o) fortallis intelligitur lo- Adoniaz. p . 267. (261.) A. Be.

cus Apollor . Rhod. IV . 1713. év9 ' cere's diálovto. qui ideni P. 560. v. 29. nagaručews] Vid . Baft. et Schaefer. ad

forma susain utitur ll . 3282. ubi vid . Schol. III. 574. IV . 888. Gregor. de Dialectis p . 426. be.
P. 360. v. 36. oppa #w] Sunt verba Homeri Il . A. 118.

P. 357 , v. 54. 5 de afzis et quae ſegnuntur, defcripta funt

e Schol. ad lial. A.156. Verba Fitrij dio paraxij leguniur Odyll. P. 360. v. 4. Auxóc gwr] verſ. 1283. ubi vid . Tzetz . et in

X. 196. Praón?! xxl se'riy, Iliad . r : 415 . terpp:

P. 557. v. 56. ' Ex š euras 3a2or] Extant Iliad , a . 436. P. 500. v . 52. Oróxgizos] Locus eft idyll . IV. 28. ubi vid .
Talekonaer. ANOX:

P. 357, v. 2. 'Iaiádos z .) verf. 77: Verbá 690 ? go- P. 560. v. 55 , supwiw ] Vid . Arifioph . Nubb . 41. ibique

vás, leguntur Iliad . B. 783. Conf. Scholia a Bongiovannio edi- Schol.
ta P : 97. extr . P. 560. v. 57. Ejpwerta] Vid . Iliad . r. 65. Odyff. K. 512 .

P. 357. y. 5. Evroé'statoveic .] Conf . ſupra p . 28, 5. ANON. cum Schol, alibique, Hefiod . Tlicogon . 731. et ibi Guietus; it.

P. 357. v . 32. naşü’Agrotoduvr ] Locus cft Nubb. 416. ubi Schol. Sophocl. Aiac. 1177. et 1200.

sid , Schol. ANON. "Tavou pro Orsov perperam legit Etymologus. Ρ . 55ο. V. 7. επεί με casas] Sunt verba Homeri Il . 12 .

Confer Suidam in v . avónia. SCHLEUSNEA. 557. AVON

P. 357. v . 39. To 73ūrov arvos] Viil . Eurip. Iphig. Taur. P. 360. v . 15. 'EückAmoto vnos] Mentio fit liad . B. 170. et

218. et 253. ibique Barnef. ANON,

P. 357. v . 41. svšou axwxh] Sunt verba Homeri 11. K. P. 361. v. 23. EvoxagIuon] Hoc adiectivo utitur Nicander

373. ANON. Alexiph. 323. de lepore. Avon , De fequente εσκάριστοι vid .

P. 357. v . 52. Evnumés] Vid . Apollon. Rhod. IV. 193. Baft. ad Gregor. de Dialectis p. 713. edit. Schaefer. Be .

P. 36. v. 2t. 8xaçquus) Vid. Lycophr. 101. ibique Tzetz:

P. 358. v . 3. EvraTÍGEO] Vid . Iliad. 2. 292. Eurip. lip- et Apollon , Rhod. III . 1260. Ilohistagfuos eſt in ' Nicandri

pol. 68. dpollon . Rhod. 1. 5-0. Tryphiodor. 157. Antholog . Theriac. 350.

Graec. r . 165. (in Brunckii Aralecit. T. IIl. p . 121. Carm . P. 361. v . 35. nag' 'Ouygw] Locus eſt Odyſ. B. 300. ANON .

XXXVII .) ANON . P.. 361. v. 38, " Evg ' aŭ etc.] El verſus dpollon. Rhod. II.
P. 358. v . 5. Evr:gidai] Heſychius exhibet Évangida .. Vid . 30. ubi vid . Schol.

ibi interpp . T. I. p . 1521 . 12. qui praeferunt Eurugidas. P. 361. v . 41. lavados A.] verſ. 242. 245 .
Conf. Gruter. Infcriptt. p . CCCXVII. i . P. 561. v. 46. Ejr ógros xogu @ aor] Sunt verba Homeri

P. 358. v . 11. 'Ei- d1030170 ] Reciius' fcribas Eủ nhásoorto. 11. 1. 10.

Vid . Hemſterhuſ, ad Poll. ll . 173. p . 238. not . 4 . P. 361. v. 52. 'Incados T.) verſ. 586. ubi vid . Schol, ANON.

P. 558. v . 13. Ex'sin's Toatchew) Vid . Heath. p . 105. P. 361. v . 55. To size dvo? To Ote] Conf. Barnef: ad Eu

Verba šaipo , quae fequuntur, in $ 1150v mutari inbetrip. Ion. 888. Verba Homeri, fure Caitav, funt lliad. A.

lungermannus ad Poll. Ill. 90. p . 314. not. 13. et Kufter: ad 734. Elzasang Úttegészev, Odyll. N. 93. EJ: ' opeos xogu say,

Suid. in v . 78363ácny . Quam emendationem probans Koen . Il . . 10 .

ad Gregor. de Dialectis p . 518. Iq. ' rult etiam szaxovta P. 361 , v. 57. Eur xoguo or} Locum modo indicavimus.

2. Pórelegi. Be .

P. 338. v. 16. Bei aeta ) Sunt verba Homeri Il . . P: 361. v. 4. Ettsixsov), Habes Iliad. 4. 129. . Anox .

251. et O. 541 . P. 361. v . 12. xuvému ETUXTov] Dixit Homerus Il. r. 556.

P. 358. v . 28. metašu aus Euphias] Defunt, verba xal Borwa

rías, ut praeclare oblervat Alberii ; ad Hofich . T. I.
Ρ . 361. ν. 18. Εύτρωσις, πόλις 'Αρκαδική) Inter Boeotiae

1524.
P::

oppida refertur Iliad. B. 502. Anon.

p. 558. v . 31. inside de deh súryssy ó 'Agiotopéans) Vid. 314.
P. 361. 8. 19., Evrgafńs] Vid. Aeſchyl. Sept. adv. Theb.

3 : 4. ANON .

ANON . ANON .

XXOX .

AXOX.

ANON.

ANON .

--

358. ANON .

AXOX .

ANON.

ANON .

not .

AYON .

ANON.

ANON.

a . ANON .

A.YOX .

܀ܐ-

ANOX .

ANOX ,

.

ANON .

not 5. BE.



ANN
OTA

TIO
NES

81

ARON

ASON .

AXON .

BE.

ANOS .

ANON .

120,

BE .

BB . Iliad .
p. 396 , a .

ANOS .

BE.

ANON .

AXOX .

et

AXON ,

P. 362. v. 37 , E :! !'us] Legirur Odill. T. 552. ANOX . ubi liunc locum laudavit, uneinis incluật, Et fane particula i
P. 362. v. 5. Tiszórn, vvtt) Vid . defcll. Perſ. 180. et Piperflua eft putanda. 67 . V'erba dúo 'EÇgiato extanı llu .

Exrip . Rhes. 9 .

A. 200 , 211,

1.30... v. 56. Lufgncenn] Vid . Plato in Cratylo T. I. Opp. Ρ . 366. ν. 48. Αισχύλος dãysour] Vid . Heath . p . 166. 2 .

p . 419. DANON.
P. 562. v . 10. E-'xvws. Ευχήνω

viús] Eft verſus Homeri 11. N. P. 366. v . 53. 'Epóxxcov] Vid . Hoelzlin . ad Apollon . A hod .

663. ASOS .

I. 1314 .

P. 562 , v. 13. Euxń ] Vid . l'alckenae
r

. ad Eurip. Phocnn. P. 366. v. 55. "Epogor] Vid . Ruhnken, ad Timae : Lexie .

70. ANOX .

‘Platon. p . 128. a.

P. 562. v. 21. "Oumzos] Prior locus, 'Ayx 2.010
viós, eſt

P. 366. v . 27. Ias KIS] Sunt verba Nicandri Theriac.

Odvſl. A. 180. alter, EuXITO ŠILE V2 ., ibid. 12. 268. Conf.
223. AXON .

Apollon. Rhod. IV . 1251.

P. 566. v. 34. Níxardgos ] Locus eſt Theriac. 250 .

P. 302. v . 23. Fixpo d''Azialw
y

auxnyxvér] Sunt verba Legendum eſt idvarov. SCHLEUSN
ER

.

Il . A. 101. Ultima, 'ns par' etc. Iliad . E. 106.

P. 366. v . 17. Kznámaxens- etivov ] Vid . Callimach . Fuegen.

P. 562. v. 51. pixasw , xxasov] Vid . Pierfon , ad Joerid . p . p . 5.50 . ibique Ernefti. Ason.

182. a .

P. 366. v. 52. Auxitsww] verſ. 904.
P. 363. v . 36. E xwan Vid . Oulendorp. ad Thom . Mag. Ρ . 500. V. 55. Δημοσθένης εν πέμπτη Φιλιππικών] Ρ .

3. AYO .

P. 56 ), v . 39. ' laccédos B.] verl. 16o .

P. 367. v. 56. ayysix xaziuov] Vid . Duport, ad
Theco

Ρ . 50 . V. 5, το πρώτον των δυϊκών ενεργητικών asens- phralii Charactt. p: 520. et Schol. Ariſtoph. Velpp .

.

Sev] Cur priina perſona Dualium activorum delit, dupant

Ciranimatici. Opiniones Apollonii, Herodiani et Theodofii P. 567. v. 7 , 'Exivades eisiy ynsor] Conf. Schol. ad

fufe commemorantur in Codice Taurinenli CCLXI. fol. 55 , ver
B. 625. ANON

do et fequentibus. Sententiam Herodiani vide ctiam in The- P. 367. V , 19. "Exua] Legitur Iliad . 0. 259. ubi vid . Schel

Jauro Cornucopiae Aldino fol. 190 verſo. PEYRON ,

alibique. Anon .

P. 363. v . 14. 'Holodos] Locus eft Eşy: 477. ANON .

P. 367 . v . 39. 'ATA2av.os) Locus eft l . 758. Anog . V1.

P. 363. v . 22. kis rò agrotega ] Supra p. 130, 2t. ANON . Ruhnken. "Epili. crit. II. p. 203. Conf. Bali. Epimetr. III. I

P. 363. v . 24. Ejóuevoi etc.) Eft verſus Hoineri 11. l . 46 í . Schaeferi editione Ariſtophan
is

Pluti Hemlterbul
iana

p. XLIL

ubi vid . Schol.P. 363. v . 26. Evadns] Vid. Iliad . r . 382. ANON .

P. 367. v . 46. Zaygıús , ó Arómaos] Vid , Eurip . Fragtm.

P. 363. v . 32. Evwxia etc.) Etymologico
n
LeidenleMS. con- p. 478, 14. ibique Barnef. Anon .

fert cum edito Koenius ad Gregor. de Dialectis p . 409. be . P. 368. v . 45. ' Tarados. A. ] verſ. 518 .

Conf . Xenoph. Memorr. III. 14. 7 . ANON .

P. 368, v . 51. ' Ex9.0Tós dé jou Baschar ] Eli verfus

P. 364. v. 1. ' Emerai) Vid . Hellad .Chreſtomath. p . 24. init . Homeri 11. A. 176. ANON .Demoſik . p . 632, 3. Anon. Conf. Ioh. Tob. Krebs de Ephe- P. 368, v . 12, 'Ebidaofar ] Vid. Odyn , P. 53o. e: 0. * 29 .
tis, Athenienſi

um
iudicibus; in eius Opusculis p : 1 - 42. st. cum Schol. it . Schol. Apollon. Rhod. l . 459. et Ill . 9.0.

P. 364. v . 15. av de Privat autois] Quid fi for dè lega

mus, reſpiciend
o ad Theleunı ? Pro aurois legendum aurais. P. 368. v. 14. ' Anodawr.o

s
] Locus eſt II . 811. Conf. II.

118. ANON .

Ρ . 36. ν. 25. περί τον αστράγαλον] Eudemus : παρα τα P. 368. v. 15. £xugste végorta ] Sunt verba Homeri 11. I.

αστραγάλο. ΒΕ.

452. Conf. Aeſchyl . Prometh. 974.

P. 36t. v . 27. ad ibns] Eudemus tó ominit. be.

P. 368. v. 20. Tóc w poddiy zwr] Haec leguntur lliad. A.

P. 564. v . 31. 'EÇÉGT101) Vid . Barneſ. ad Eurip. Rheſ. 201 , 45. 'Aaa' oŭ - , jauxús," lliad . K. 3. 4. unde h . I. ci'x pro

et schol. Apollon. Rhod . I. 9o9. ANON,

oở x ', et yauxegós pro jaunus vefcribend
um

eſt.
P. 364.' v . 37. ?Oetpal] Vid . Apollon.Rhod.11. 1152. ANON . P. 368. v . 22. god xortes] Leguntu

r
Iliad. A. 18. et

P. 364. v . 39. 'Agrotocáv
ms

] Equitt. 851. Praeceden
s

Çevæ- Odyff. 12. 281. ubi vid . Schol.
Verba Tul de

nous, liad.

xsxws in Devaxıxñs mutandum putaverat iam Sylburgius.

Pro- r. 263. 'Os mor πολυδένδρεον,,
Odyff. A. 737, X

Lat hanc correctionem flemfierhuf: ad Polluc. IX . 111. p . 1097. Mw. Iliad . r . 412. Tyy Ελικάων, Π. Γ. 125. 'Αλλα γε

not. 33. Etian Meurſius de Ludis Graecor: p . 16. legil qaran Tehoor, Iliad. A. 82. ANON.

Codex Pariſ. 2630, addit: curus

xsmās. Sed vide omnino quae is dehoc ludicro collegit. Anon. ' Απολλώνιος. ΒΕ .
P. 365. v . 50. 'EÇerçis] Recțius 'Ecrorgis, inquit Alberti P. 368 , y. 30. Aivela intiw ] Sunt ex Iliad, E. 230. “Ds

ail Helych. T. I , p . 1517. noi. 5. Atque fic fcribitur apud š xov, Iliad . 1. 1. et E. 749. ubi vid . Schol, 'Os nou

Moerid. p. 139. ubi vid . Pierſon. HE .

Conlule Hemſierkuli
um 2046103.405, Odyff. A. 757. ANON,ad Lucian. Dialog: Mort. X. 5. in nota ad Scholigi, T. 1. p. P. 568. v .' 33.''Elemy wt901) Vid. Hemſterhus. ad Thon .

566, PEYRON. Scilicet Scholinjies ille , qui Etymologi verba ex- Mag. p . 317. a . be. Vid . Abreſch . Lecit. Ariſtacnet. p . 58. et

fcripfit

, habet nógon pro rógain, et Hemſicrh.multo malit Engin Addend, ad Arifiaenet
i

Epifit. p . 124. Anox . Conf. Schol.

gis quam róptimu. Quam emendation
em

, probat quidem Piero Ariſtoph. Lyſiſtr. 43. e quo lua haufit Suidas in v. emegmé

fon. 1. l. led lamen rectius fcribi putat, nopauseco, 5T.
De voca

SCHLEUS
NER

.
bulo navdúay, pro quo in Schol. Lucim. ll. male mardo's legi- Ρ. 568. v . 49. Καλλίμαχο

ς Yovanévn] Vid." Callimachi

tur, vid . Reland. Dilletatt, miſcell. P. II. p. 192. , ANON . Fragmm. p . 506. ubirectius fcribitur yavauévy. ANON.

P. 565. v . 52. ’ licados A.] veil. 507 .

P. 368. v. 52. Zéyxhor ] Helych. Adyxodov. Vid . ibiinterpp:
P. 365. v . 5. { ori x WMEV , 770 Négcio ), Suut verba Homeri : T . 1. p . 871 , not. 7. BE . De Callimachi loco vid. interpp. ad

11. T. 402. ubi vid . Scholi ANQ

eius Fragınm , p . 506. Vox yuoni corrupta el , inox. Toupius

P. 365.v. 9. 'Equator] Legirur Iliad . B. 15. alibique. anon . Emendait. in Suid. Vol . II . p. 461. reponendum cenlet : Kiupse

P. 365. v . ii . 'EP Mosúvn] Vid. Apollon . Rhod . 1. 5. et πται γ' ευνή ζάγκλον υποχθον
ία, in loco fubterr

aneo , ut : α'και

925. ANON .

recondebat
ur

, nempe in terra Sicula vel Corcyrana.
P. 565. v. 16. Onengos ] Locus eſt Odyſ. £ . 135. 136. ubi P. 368. v . 56. "Omingos] Locus eft Odyll. M. 315. uli vid.

vid. Schol. Conſ, Aefchyl. Prometh . 83. 519. 941.

Schol. ANON . Conf. Alberti ad Heſychi: T. I. p. 1573. pol.

P. 365. v. 27 : Blos Bánnsy] Haec leguntur Iliad. A. 51. 8. BE.

Conk omnino Schol. Apollon. Rhod. II. 329. Anda .

P. 369. v. 13. Kar Te sagenu] Sunt verba Homeri II.

P. 365 , v . 32. 'Eqcunqns, ovoua xúzcov] Vid . Had. E. 385. A. 38. et 152. Anon .Vid . ibid . / 'olit. ad Eufiath . T. III . p . P. 369 .. , V . 17. Zéxotos ] Vid . Iliad . F. 220. ibique Schol.

P. 565. 4. 34 , "Echn, šp9a5ev, Sladsy) Schol. ad Iliad.

P. 569. v. 23. Záxogos) Conf. Oudendorp. ad Thom .

n . 514. "F09m . ŠC 9208) agoélaßex. Conf. Schol. Apollon. Mag : p. 105. a. be .P. 369. v . 31. Zárn] Vid. Aeſchyl. Prometh . 571. ibique

Rhod. 11. 584.

1. 305. y. 10. ñ qó] Coningction
em Fiſcherus Animad

Schol. ANON ,

vera, ad Grammat. "Graec. Welleri Spec . lII. P. I. p . 192. extr. .

P. 369. v . 37. Karjuns] Vid . Rahukes. praefat. ad Timari

SCH
LEU

SAE
R

,

AXON,

.

VOI

BE ,

ANON .

ANON .

4

ibiqu
e Schol.

ANON

ST.
J 200, not. 2

1

ΑΝΟΝ .
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OGIC

Ô N M A G N V M. 87 '

,

exir . AVOS .

ST .

KUL .

AXON.
KUL .

AA ON

ANON .

Axox .

ANO.X.

p. 419. B. ANON .

ANOX .

ļ

I exic. Plaion . p . X. BE. Plalonis verba paulo ante allata, Eire ous , ubi Kuficrus ex vetuſtiſlimo MS. Paril. legendum cenfer

xatahnasin, extant in Timaco T. III . Opp. p .
43 . augi's is, ut lit lenlus : ipfos Zuenta's detulille ad magiſtratum

C. Axox .

eos, qui aerarium fraudáverant. Hoc vero adverſatur teltimonio

P. 369. v . 42. Zauerús] Vid. Homer. Hymn. in Mereur. Demojihenis Orat, in Timocr . p . 703, 10. fá @ osua cinev o'y

307, Schol. Sophocl. Aiac . 137. Schol. Apollon. Rhod. I. 1029 . υμίν 'Αριστοφών, ελέσθαι ζητητάς. Ει δέ τις οίδε τινα, ή των

Conf. Hefiod . Theogon, 928. ANON.
ιερών ή των οσίων χρημάτων έχοντά τι της πόλεως, μηνύειν προς

P. 369. v . 47. xpónov - Ziun? sor } E Suida Kytvoy et 2. Toutous. Conf. Harpocrat, in h . v . ibique Vales. Kul .

Mg25cv reftitui iubet Alberii ad Helych. T. 1. P : 1573. not. 12 . P. 372. v. 1. Zýrus] Conf . Hellad . Chreſtomath. p. 8. et

9. AYON
P. 369. y : 19. YoMons] Scribendum elle veuisdois oſtendit P. 3-2 . ; 5. ' A7O2lúvios ó 'Pódros {y qois 'Agyovautixois] 1 .

Toup. Emendait. in Suid. Vol. I. p . 232 , BE. Cont. quae in
20. ubi vid . Schol. ASOY. Ediciones Apollonii habent Zúzus

Hellanici Fragmn . p . 13. et 63. dixi.
o et txuria , qoil utrumque reponi debet apud Noftrum pro

P. 369. v. 7: suxb@ywr] Locus eft verf. 378. ANON . 2 : 17s Tine copula et inésany.
P. 570. v. 16. Zapneyés) Vidl . liad . O. 465. ibique Schol. P. 392. v. 6. Zarams] Melius Zuens vel Zúens cioval Zara

qus , inquit Silburg : Mili ante Zavins limpliciter cigra ponen

P. 370. v, 17. ÉTUST 205 X620s) Eft apud Homer. -11. I. dun videiur. Sic ſententia latis clara elt.

521 . Sic Apollon . Rhod . IV . 1672. 731enos HOTÉOLOG . P. 372. F. 8. 'Anokhoroos ] Locus eli 1. 735 - 738. Conf.

Panfan . ll. 6. p . 125. init . KUI,.

P. 370. v. 18. &71Supeas mahenaire - 'Iaudos 1.] verl.επιζαφελώς χαλεπαίνει
1. 372. v . : 13. Eugusidus Codex Gud , adulit ir ’Arrótin.

512 ,
Idem yurni pro ver labei. Vid. Valckenaer. ad Eurip. Ploenn.

P. 570. V. 29. Zuxgsińs]. Vid . Schol. Apollon , Rhod . l . 27. p . 19. a . et Diatr. ad Eurip: Fragmm . p . 62. B. quo aucto

1159. AXON .

re xulnaxeo pro xixixone legendum arbitror. Similis commatis,

P. 370, v. 36. saxssr o'veuww] Sunt verba Homeri Il . E. fed noruinis Thoas, tiymologiam Euripidis profert Iphig. Taur,

525, ubi vid . Schol. Sic Apollon . Rhod. III. 320. beanan su- 32. óæs, ös wxun cóða tigels isov nespois, Eis Toivo in

%ensis . IV. 834. Júenza. Su xsmeis

P. 370. v . 10. Zeru ] Vid . Demoſih . p . 122, 7 .

Túde nocwxsics xasiv . Et nominis Melenger fimilem habet No

fter infra p . 522 , 30. Conf. et p . 603, 15. KUL
P. 370. v . 42 . Zélaw, To Báraw] Conf. L'alckenaer. ad P. 572. v . 21. Synor yeitw ] Sunt verba Heſiod . Exy.

Eurip. Phoenill. 45. Anos .
23.

P. 370. v. 18. Quiapos] Locus eſt Odylr. H. 119. ubi in P. 373. v. 25. Zmuia ] Conf. Plaio in Cratylo T. 1 .. Opp.

editis eli aid pro wizn. ANON
P. 570. v. 50. naga To súpos etc.) Conf . Schol. ad Iliad . P. 373. v . 32. Auxófswy] verl. 77. 449. 958.

A. 276. ANON :

P. 373. v . 40. dÝTGENCY) Legendom elt deityklov cum Sylhur.
Ρ. 37ο . V. 52. Κορνούτος εν τω περι Ελληνικής θεολογίας] gio. Hanc enim emendationem confirmat Codex Gud. ANON .

Vid . Phurnutus de natura deorum c. 2. p . 141. edit. Gulei in EtCod . Paris. apud Baftium ad Gregor. de Dialectis p. 274 .

Opuscu is mytholog. phyl. et ethicis. st. Vid . Reland. Diller edit. Scharfer. BE.latt . nulcell .' P. 11. p . 175, et 26+. Plato in Cratylo T. I. Oppo ??. 373. v . 43. 'Heodórw ] Scribendum eft 'Hocéder, ut intelli

p. 396. A. Ariſtot . de mundo T. 1. Opp. p. 869. Axon. gatur Herodes lambographus. Vid. Ruhnken. Hili. crit. Oraio

P. 370.' v . 5. Zaus šoned our T puas ] Haec leguntur Iliad. zum Graëror. p. XCIX . not ,

(p. 172. edit. Reisk . Vol . VIII .

N. 1 , Zeus di frágušey, Odyll. E. 30+ . unde legendum eft Oratorum Graec.) Be.

Ζευς , έτιραξε δε πόντον. ΑΝ ΟΝ.

P. 373. v . 53. Zuyós] Vid?. lnlikenner . ad Eurip. Phoc

P. 370. v. 8. Zai's as ' Ia . ídos 1.] verſ. 457. Sequentia, niſl. 74. ' Plato in Cratylo T.J. Opp: P. 418. D. 76 ys, suyen

CHEEP aures, extant lliad . N. 837 .
oina iz depron si faian inémor; Vid . ibi plura. Unde for

P. 371. v . 20. Zeus us uéya ] Vid. Iliad . B. in.
taffis etiam in Etymologico duoy's pro duisyos fcribendum putes.

P. 371. v . ib . Zauyos) Vid . Valckenaer. ad Eurip . Phocnn.
P 373. v. 2. Osaxgiros] Locus eft Idyll . I. 2. ANON.

P. 371. v . 47. 7893277 0ý såūros Aisxtaos] Eft inter fra
P. 373. v. 5. Tó agus für 0177wx] Planins Schol. ad Iliail ,

gmenta Aeſchyli p . 650.

Ε . 73ο. explicit : το επιτιθέμενον ξύλον τοίς τραχήλσις των επ..
P. 3-1. v. 13. Đauxsdidas #3054x] cấp: 69: P 490, 67 . Verba ' 17nsiou -- Mico funt Homeri Il . E. 799. LON.

P. 37 ). v : 7. ar rūs.metapa's revxvx] Eodem modo Schol.

P. 3-1 . v . 54. Zaúyan] Vid . Riad. P. 440. et T. 406. cuin ad Iliad . I. 187: his additis : ŠYXEAVTOK oi xóra3p . Ourw of

Schol.

λέγονται οι πάσσαλοι , ων εξάπτονται αι χορδα :. In audato Ho,

P. 3 ? ) , v . 1. f'sis de cultus 'Agntgolv sjoav] Scholia in meri loco editum eli : eri aerezeos suyos ép . ANON.

Platonem a Ruhnkenio edita p. 182. dicunt quatuor fuifle , et P. 5-3. v . 8. tus cav egescórtwy namiogas Vid . Olyff. I.

πολιτικα τιμήματα apeilata, άπερ ήν Πεντακοσιομεδίμνων, Ιπ 99.

ws. Z :07 :ūr, 02.1*** Vill. quae plura ibi traduntur, colla- P. 373. v . 'D. signra xal
E ' si mour íver] Viel . l'alckenacr .

to loco ipfius Platonis de Rep . Vili. 1. II. Opp. p . 550. C. ad Ainmon . p . 4
.65: not. 6. et Oudendorp . ad Thom . Vaga p .

P. 371. v . 4. Zsidupns xzcupa] Vid. Iliad . B. 518. ibique 410. a .s -hol. et Brodaeus ad Antbologiam Graec. p . 39. a . ANON : P. 355. ν . 12. λέγεται ζυγος Iaidos iWro] verf. .187,

Conf. Fiſcher. Animadverfi. ad iVelleri Gramm. Graec.Spec. cuius loci fcholion exfcripfit Etymologus. (vid . panlo ante ad
1. p . sú. qui recte monet, pro wreid ( v. 6.) , legendum eſſe v . 7.) unde etiam patet, xa? anie verba na Šykeltur deiendum

arsený, ut eft infra p . 567, 5. et in Horiis Adonidis p . 209 . elle . Conf. Heinfierhuſ: ad Lucinn. T. 1. p . 223.

ei apud Euſtath. p . 1000, 41 .

P. 373. v. 20. * E * 8 uénne únES . ] Viale Sydhuryins ſup:

P. 371.v. n . Zaral, si algu Vid . Odyff. A. 41. et 6ot. plevit
, legens uregnavigevel negauxs Difiignendum poll

ibique Schol. AXOX .
Quau10 :s, scribendumque : KixgMTX. ' T zigilus, Sic Photius in

P. 371. v . 13. www mídovrai) Eft verſus Homeri II . N.
Lexico (p . 46.) et Suidas. Haec Alberti ad Hefych. T. I. p .

103. ANON .
1589. noii 4. sr.

P. 371 , v . 20. Zergai? Vid. Rirhnken. ad Timaei Lexic.

ad Antimachi Fragmenta p .

P. 3-3. v. 21. 'He'odos] Locus eſt Ezz. 439. 10. avox.
P'laton . p . 129. a . et Schellenber

Locus denophontis, kad staid's - xrapida, extat Ana

P. 373. v. 28 , Locoxians] Verba laudata extant Trachinn ,

bas. VII . 4. 2. Conto' Lexic. Xenophont. Vol. II. p. 450. b. 705. ubi vid. Schol. ason .
P. 371. v . 35. sivail E Corl . Gud. addendum puto : û saca

P. 572. v . 42. sis có Bor's) Immo ris tó Bunsu, ſupra p. Tó 3iw etc. et paulo poft ita fcribendum : xad sõuwazi nad Top.vn

181 , 16 .

της, ο άρτος ποιος , εκ του σαντος σταυτός γεγονώς. Οσον , άς

P. 372. v. it. Rag' Evginity. By 'Ipogenir] Taur. 699. τοι ζυμητοι μεγάλοι, Ξενοφών. Στι .

Axox .

1. 571, v. 37 : {x tou súng suuýtys etc.] Vid . Oudendorp.

P. 372. v . 45. fv olu] Vid . Eurip. Fragınenta p. 503, 3. ad Thom Hog: p. 903.b. BE.
Anox . Conf. l'alckenher. Dianil . m : Errrip . ' p . 216. B. 'BE . P. 544. v. 59. i suventa11 ' Repreriuntut in Xenophont.

P. 372. v . 2. agus ņoj Suliches in v. Zrinoud babetts Anab, Vil, 3. 10. ubi recie sumita . fcribitur. ST.

AVON .

ANOY .

AXON

331. ANOX .

ANON .

1 . -73Wy

LOX.

AVOY .

ANON .

BE .

ASA .

$T.

111. BE .

ST .

AXON 1
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KL .

ANON .

PE.

Idyll. VI. 18. ANON .

ST.

ANOX.

BE .
BE

KUL .

P. 374. v. 39. naga tó véCos] Cod . Gud. addit : vósos , xal Ibid . oruaige régsaga ] Infra p. 377, 46. eſ zpíx. Virobiqpose
etc. ANON . rerie. lb: ouim de coniunciione ' tantum hicda w generatinu ayi.

P. 574, v. 44. 7ov dy douTónov) Schol. ad Iliad . ¥. 51 . tur, quapropter er prop. recenfetur, quod fignificatum quur

Zφον σκότος, ον ημείς άδην λέγομεν. AΛON : tum conflituit. Verba {780 Gigaspi, leguntur liad . A.16 ).

P. 374. v. 45. Eir' ir a'zootega etc. ] Eſ verlus Homeri ll . 'Huara ziós, 11. 2. 12. 'H , xai - óbpion, Iliad . 528. ' H wirino

M. 210. Conf. Apollon. Rhod. 1. 452. Il. 921. 1106. ANON . pino., Iliad. 1. 340. unde h . I. cincovor pro 12.0. feribendum eli .

P. 374. v. 47. Zwergia ) Vid . Iliad . 2. 107. Odyff. 0. 462. Conſule Apollon. Lexic. Homer. 986. ei Eufiath . p . 62 .

et ad utrumque locum Schol. P. 375. v . 12. &T? To] Pofitum eft pro v Tū, quare mihil
P. 374, v. 48. Zársze 'Aręłos_vil] Sunt verha Homeri 1 !. mutandum . KUL .

2. 46. Alio fignificatu dicitur'll. E. 698. ubi vid . Schol, ANON . P. 375. v . 15. 'Incados E.) verf . 12. Statim 'Odysseig ,
P. 371. v. 51. Okóxostos] Locus eft Idyll. XV. 81. ANON . nempe F. 149. KUL .

Vid . T'alckenaer, in Adoniaz, p. 373: (371.). C. P. 3-6. v . 14. ' Ileados B.) verſ. 479 .
P. 371. v. 53. ysáfa gas to fucci] Vid . Schol. Theocrit. Ρ . 576. V. 16. Ζώσατο aga vixv] Hacc extant Iliad . E.

181. Λυσε δε Surns, Odyſ. A. 24 +. ANON .

Ρ . 374 , ν . 1. του ανθρώπου, τα θρώπου και το άρωπος,v. P. 376.v. 23. Ó névw tou 3,2x0s. xsovrai] Lege :

qüveganos] Scribendum puto rý avgu7W, Twvgpuqq . Avon . erdvi Toj Jugaxos xpurtai, ut Suidas habet. Vid . Alberti ad

P. 574. v . 5. 12. tgis ausgemasj Elt verficulus Menan- Hefych . 1. 1. p . 1595. not, 1.
dri. Vid . Cod. Gud. Compoſitum excutugnoue babet Ariſtoph. P. 376 v . 24. Aion παναίολον] Lege Λύσε . Είt enim

Pac. 3o9 . ubi vid . Schol. Conf. Sallier et Pierſon. ad Voeridl., locus Homeri Il . A. 215 ,

p . 169. 170. Anon . Verlum lupia pohum Menandri elle, P. 576. v. 26. Ara per danda'no] Haec leguntur Iliad.
oftendit ctiam Cod . Pariſ. 2630. Mérardzos év ’AggxDáow . Be. A. 135. Züva Onkei iudytus tüdsurovs , liau. ¥ . 683. bą .

P. 374. v . 8. xalamu ] Ante haec verba e Cod . Gud. po- ubi Düxsy eli pro Orixer. Sed pio föduntous legi debet füru

nendum eſt verbun 2w. Uira forma fit praeferenda, Guyan Tous, ſcite ſecia. ANON . Ita etiam Wolfius edidit.

{wy, non confiat inter Grammaticos. Vid . Pierfon. ad Moerid. P. 376. v . 3o. 'Izrados I. ) verf . 203. ubi vid . Schol. Conl.

p. 148. b . Anon. Verba ſtavın lequentia kama xgóvor , ſunt Caſaub. ad Theophraſti Characit. p . 39. 12on . Aelius Hero

Euripidis Aleeli . 651. ubi librarii formam fibi notiorem , ¿sww, re- dianus in Schematismis Homericis : Zwgóregor• dxzutészegov,

poluerunt, scHLEUSNER. Conf. Fiſcher. Animadverfl. ad Grammat. Taxutegov. w.

Graec . Helleri Spec. I. p . 125. 19. st. P. 3-6. v . 52. swgóv] Vid . Apollon. Rhod. I. 477. Arox .
P. 574. v . 15. "Agaros] Locus eft Phaenomn . 313. Conf. P. 376. v. 36. atio tou sa xad co wzor] Cont. Vol. ad

Valckenner. ad Schol. Eurip . Phoeniſl. p . 592. a ANON, Catull. p . 67. ANON ;

P. 374. v. 30. Zws] Vid . Iliad . E. 887. ibique Schol. Avon. P. 376. v . 40. Zárvor ] MS. Leidenſis apud Koen , ad Gre

Conf. Bafi. ad Gregor. de Dialectis p. 466. edit. Schaefer. gor. de Dialectis p . 568. edit . Schaefer. habet Závoor, et , pau
lo poſt, Soverord

P. 375, v. 50. Zwuós] Vid . Duport, ad Theophraſti Cha- . P. 376. v . 17. " H vostúcoury] Haec leguntur Iliad .

facti. p . 79. ANON . B. 253. ý xal yéveo üotegas jeu, ll . r. 215. ubi Barneſ, aliique

P. 375. v . 53. Zwrvuo. a . and répoos] Haec defumta ſunt si xo edidere .

e Schol. ad Iliad. n . 15. ubi conf. Barnef. Vid . etiam Schol. P. 376. v . 20. 'Aaron nazrezkega. exacra] In vulgaris

Apollon Rhod. I. 496. ANON . Homeri exemplaribus habetur duošęziest... Il. K. 432. PERGER.

P. 375. v. 6. Závoj] Vid. Schol. Apollon. Rhod . I. 29. ANON . Fallitur vir doctus. Legitur ibi die espécole. Quare apud No.

P. 575 , v . 48. 'Hra] Conſule Codicem Gud. KUL . Codex ſtrum cum Sylburgio fcribendum videtur ** 5 šegértetto Apud

Taurinenlis CCLXI . fol . 115. verſo, fic habet: llegd oñ's Tumo- Apollon. Rhod . III. 1096. eſt aid tin.

λογίας των γραμμάτων ζήτει εν τω μεγάλα ετυμολογικω · α δε Ρ. 376. ν. 21. η ψιλούμενον anuairea Técouga] Vid . fu

λείπεται εκεί, ενταύθα κείται. De litera H Tequuntur liaec : 'Ητα
pra

χαρακτήρα έχει στοιχείου. ηνίκα γαρ πλάγιον τεθή , εύρης μακράν, P. 576. 'v . 22. jnegdoa seuxTexós]Cum Sylburgio legendum

Nad un' alsó zó i, öreg onnaive to ria de segous and ens eſt inodraseu* rinós. Conf . Suid. in 'H. Apud Euftach . p. 62,
πρώτης γραμμής του και εις βαρείαν, και της έν τα μέσα μακράς, 19. et 27 .

eſt
magadrassumtirós. Atque ita etiam Noſter habet po

ώστε από του τύπου το η ωνόμασται. Scilicet primo in I in- 377, 48.

venies ietī, poſtmodum in Af habebis ā , quare Başsia ygames
P. 576. v . 23. mé yéos nje palaiós] Scribi debet veos ex

Iliad. E. 108. KUL.

mesj' erit extremum alterius lineae. Verum liae nugae ſunt, adeo . P. 370, v. 26. diepwr] Sylburgius aptius putabat 79081727.

que libenter omittam , quae ſubinde de etynio litterarum , •, % Mihi e Cod. Gud . recipiendum videtur d'aigür, quod et in Al

et w in Codice inlulle prorſus traduntur. di ſignificatibus acũ H. reperitur. KUL.

P. 375. v. 51. Med] Sylburg. lubintelligendum putabai ris , Ρ . 376. ν . 29. Κρείσσον πένεσθαι εν γή etc.] Έν γη πένε

vel ducers, legendum . Atque hoc praetulerim . Kul. o$ . aprissov eſi verius proverbialis ex Antiphane Comico. PER
P. 3,5. v . 54. inkl dorl] Sunt verba Homeri 11. A. 169. Vid. Fragmenta Comicorum ab Hertelio collecta p. 190.

Verba ' H SX - isya, extant ibidem verſ. 573. KUL . 41. Extat eliam in proverbiis metricis verſ. 575. KUL.

P. 575. v . 55. drogquatınov oúvdeomov ] Vid . Hemſterhuſ. Ρ . 576. ν . 3ο. Θέλω τύχης σταλαγμόν etc. et Ρανης Φρε

ad Thom . Mag. p. 858. a . Be. De fequentibus, 'H oux var Butós túxus] Utriusque ſententiae mentionem fecit qui

Kókoro, quid Sylburgio viſum fuerit, cognosci poteft ex eius ad dam inhis verſibus :

hunc locum nota . Dictum eſſet aliquid Sylburgio, ni id aliquid "Έφησέ τις που των φιλοχρύσων τάδε,
nihil ellet. Locus unus in duos elt divullus, minus recte . Vid .

Θέλω τύχης σταλαγμόν ή φρενων πίθον .

Iliad.l. 339 3il. Praecedentium locorum alter eli ex Odyll. Προς όν τις αντίφησε τον φιλοφρόνων,

0.154. alter ex Iliad. A. 518. PERGER . Itaque poft vürómono di. Ρανές Φενων μοι μάλλον η βι9υς τύχης . «

ftinctio Sylburgiana : tollenda eli, et lignum interrogationis Ita H. Stephanus Praefat . in [lzgwia's live Iluzidius p. 107. Po

ponendum , ut allata poetae verba cohaereani. fterioris fententiae auctorem che Nazianzenum in larbis, tie

P. 3,5. v . 57. Ondoi de nad To 0n] Vid . Tifcher. ad Plat. morat Ilolig. Seberus in Notis ad Theognidcm verl , 130. PER

Phaed. 5. P.
252. not . 6. ST. ger. Immo integrum carmen eſt Gregorii Nazianzeni. Vid .

P. 3,5. v. 1. 'H , xaim opsúor] Sunt verba liad . A. 528. Kul. Opp. eius T. II . p . 156 . Verſo ultimo ritos legendum conten

P. 395. v. 4. ó de Dadowy mezi auro (o pro içm) 2.9545822 dit Kufierus ad Suid. T. II. p. 39. not. 6. Perperam . kul.
Tók hóyov] Huc pertinet formula i ò ós, de qua vid . infra p . P. 5-6 . v . 31. Bugos róxins In Significatilus ron H. apud

577. 51. et Scholia in Platonem p. 9. edit. Ruhnken. st. Aldum , additur: Ti o xal and TÙ xaws, a's zo , ' H , 944 : 8

P. 375, v. 5. ñ ferocimerov etc.] Quae hic usque asl 0.2.{cu- forlu, dvas, dyosā, ex lliad. 1. 33. Sedid luc non pertinet
Gi ( 1201) v . 12. et inde a p . 570. v. 20. od zúxus v.31. profe- KUL .

runtur , fub titulo τα του Η σημαντικά Ieot firm cum aliorum Ρ. 5-6 . V. 33. Bούλου ů dnohéolai] Secundum

Grammaticorum opusculis edidit Aldus in calce Dictionarii Grae- dam, mal a'rolksgar, ſcil. eu.
quos.

Eft locus Homeri II. A. 117.

co -Latini, 1497. et iterata vice Aſulanus, 1524. fol , ubi fra- Vid. ibi Schol. et Euſtath. p. 62, 18. KUL .

gmentum hoc forte etiam iu alia Lexica translatum , extat fol. P. 376. v . 55. 'H rocósde twv] Leguntur lliad. r . 46

77. b . KUL.

KUL.

KUL .ad
P :375, 5.

KUL

PEYRON.

GER.

nu

:

KUL .

C.

KUL.



877 878AD ETYMOLOGICON
MAGN V M.

KUL .

ST.

KUL .

KUL.

KUL .

PERGER.

BUL .

* S2s ür' KUL .

KUL .

KUL .

KUL .

KUL .

ANON .

KUL. N. 484.
KUL.

Ρ. 376. . 57. επεί ου - ύστερος] Ι.ocns ft liad. Γ. 214. έφασαν, και αντί του ώ φίλε. Τούτο Χάρης μέν φησι, και Κρι
215. ubi nonnulli si xad ediderunt, ut ad v . 17. ootavimus. KUL. τοόλαος σημαίνει . διελέγχεται πλειόνων. Vel igitur ex his

P. 376. v , 41. ' Inrados r . ] verl . 52. Verba "Hope išu . Noſier corrigendus eſt, vel, quod praetulerim , omillo w's legen .

extant lliad . A 190. KUL . dum :Xácns de -- 519890. Qadi. Unum adhuc monendum eft :

P. 377. v. 43. 'H yngnoo. Ilgiauos ] Ex liad . A. 255 le- Suidam nimirum, dum fcribit, και παροιμία ή δ' δς, ου μόνον

gendum eft 'H xEv yugurious. Vid.'ibi schol. έφη (Lege αντί του έφη), αλλα etc. e Codice haufille ifti Ginili.

P. 377. v. 45. dragópws etc. Vid . " lupra p . 375, 5. ſq. qui in Bibliotheca Vaticana latot , ex quo excerpta dedit Andr..

et p . 376, 21. 19. KUL . Śchotius in Proverbiis Graecor. p . 282. Ad haec igitur reſpi

P. 377. v. 19. napadiaseuxtixós] Vid. Fiſcher, ad Plni . Eu- ciens Suidas, recte xad nagoría ſcribere potuit, ud adco Kufie

thyphr. p . 5. b . ri crin inatio, temerariam ibi librariorum manum agnoscentis,

P. 377. v . 56. Boudou tyw dhof_09217 Vid. ad p . 376. qui, nefcio quid fomniantes, vocem iftam in textum intrufe,

33. et de fequenti verſus 'Paris Toxns, ad p . 376, 30. 31 . rint , penitus concidat.

P. 577. v. 37. Xaige, don etc.] Deſiderantur in Photio et
P. 377. v. 1. 'H d'étégn ngopisi] Locus eſt Iliad . X. Suida .

151 . P. 378. v . 48. 'Hgódoros év A.] cap. 212. p. 100 , 49. unde

Ρ. 377. V. 2. ή μι ρί” 397x8] Eſt ex initio Iliadis . Verba etiam apud Nofirium legendum eft αίματος κορέσω.

aduń's extant ()dyll. 2. 109 . P. 578. v . 51. Ei uziv súdovýcw ge] Eft locus Genes.

P. 377. v 11. X ] Ante x excidit 'H., cuius exegema eſt XXII . 17. ubi 'H uniy editur. KUL.

Xo. Itaque fcribendum eſt 'Hi, ix . Verba v sodej meba nu P. 378. v. 56. 2014Tows] Scribendum eſt pointixos, quod
aurois cuius ſint, nefcio. Conf. Suid . in v . noNeMyTÉO . Repe- ad omillum nomen oúvdesmos referatur.

tita verba Totxoy doiggame Codex Gud, non agnofcit. KUL . P. 378. v. 1. šrou zóda, û rode! Scribi debet inverſo ordinc,
P. 377. v. 17. diari Bagúvera .; ] Intellige rò xu . Caete- Ä códs , nou róde. Hoc praecedentia requirunt. KUL.

rum dum Noſter' ad articulum óboré estoy remitiit, oblervandum Ibid . Ante ' Istéou vocabulum 'Hyo ponendum eſt, et novus

eft, eum infra p. 586. non comparere, nil verba ' ductu Codicis articulus conftituendus. KUL.

Gud , ad eundem relegantis ita conſtituere velis :: 'Osborélectov P. 378. v. 3. *AX6 Mixa σαμα, et όχι και κλεινός 'Αμφι

όνομα ουδέτερον , εκ του οψε και του τελεστόν. Το δε οψε επι Touwvidns] Hos locos pro Theocriteis habuiffe videtur Sylburgius

της εσπέρας etc.
Vide ibi notata .

quorum tamen nullum apud illum poetam eſt veltigium . Quod
P. 377. v . 18. 'Hde dé oi] Sunt verba Homeri 11. K. 17. ipſe attulit xá cúrys, eſt Idyll. IV. 28. De Spiritu ante à ex

Verbum regionātai, quod vulgo poſt auto exhibetur, ut huc j vid. Schol. ad Idyll. I. init .

non pertinens inducendum iudico. Vid . Sylburg. paulo ante ad Ρ. 378. ν. 5. ' Αμφιτρυωνίδης in 'Αμφιτρύωνιάδης mutandum

v. 10. Prava lectio etiam in Cod. Gud. oltinet , ubi xal negro eſt, quod iam Sylburgius Tuaſit.

anata ſcribitur, licet uterque articulus luo quivis ordine veniat, P. 378. v. 16. 'HBaróv] Vid . Iliad. B. 380. ibique Schol.

de dé oi nimirum post nyou », et xi demum poſt rxz. Hoc

monendum duxi, ut pateat, nezionatai minime, ut Sylburgius vo- P. 378. v . 37. Meta 'HBn] Legitur Iliad . Ai 2. Conf.

lebat , in locum Toù ix intrudi debere. Sequens Homeri locus, Odyſl. n. 602. ANON.

'Aaröd avós, eſt 11. A. 287. KUL. Ρ. 378. ν. 39. λιπουσ ' ößer] Eft locus Iliad . II. 857.

P. 377. v. 20. 'Iacédos r .] Locus allegatus eſt verſu 157 . vel X. 363. Vid . ibi interph: praecipue Clark . Anon. Conf.

Ante 'Incados inſerendum puto articulum ris. Vid. infra p . 501, ſupra p . 93, 56. Verba Kai Š ŠMET Miéyostov, leguntur lliad .

7. et p. 675, 40.

P. 377. v. 23. Túde de ywö] Eft ex Iliad . ©. 109. KUL. P. 378.v. 40. jon Tus ojoa] Vid. Euſtath. p . 581, 13. et

P. 377. v. 24. n, xal xury] Haec leguntur Iliad . A. 219 . p. 81o. 37. Hefych. cum interpp . T. I. p. 1597. not. 4. Iq . et

H. Steph. Thel. T. I. p . 1444. extr. Kul.

Ρ. 377. v . 25. Η , και απ' άκμοθέτου ] Lege ακμοθέτοιο, ex Ρ . 578. ν. 44. και έργων γυναικός] Cod. Gud . και έργον

Iliad . E. 410. PERGER . Sive ita, live expositou legas, reſpectu xal yuvaixos. KUL.

Noſtri perinde eſt. P. 378. v. 48. Hßudov, a' zbov a etc. ] Etiam Cyrilli Le

P. 577. v. 26. Integer verſus eſt: ' H, xal dno stopáxous xic. MS. Brem. et Photii Lexicon õla habent. Suidas oxas - ano
egy záue vndië xann , Wiad . r. 292. PERGER , Iſtud atoua- xias. Codex Gud. eius loco dat o dots. Scribendum puto ©Aws.

xous recipiendum putem . Stalim poft vaótata punctum ponendum , et pro otpatrios le

P. 377. v. 31. 'H šon ] Plura in hoc articulo corrupta ex gendum orçatias,ut eſt apud Cyrillum et Suidam . Conf. H.
Photii Lexico et Suida reſtituenda. Oi Mix Tepi 'Eşarosévny Steph . Thel. T. III . p . 1073. E.

dasúvs., quod fieri debere negat Crates in Proverbiis Grae- P. 379. v . 53. 'Hyo 3sov] Legitur liad . 2. 133. Vid. Eu

cis ab Andr. Schotto editis p . 282. Photius et Suidas habent ftath. p. 98., 9. KUL. "Hyúseos non recte videtur ab ayaume

dasúrovon, quod recipiendum cenſeo. Seguitur ftatim , wad n dd , derivari. Vid. H. Sleph. Thel. Gr. Ling. Vol. I. p . 116. not.

αντί του εφη δέ. Suidas exempli Ioco addit, αλλά περιμενουμε», 2. edit. nov .

i d' ős. Photius duobus vocabulis auctius, ó Chavxiwv adiiciens. P. 379. v . 55. 'Hyalinu] Vid. Iliad. A. 252. ibique Schol.

Lege ó raaúxwy, ex Platone notillimum nomen . Sic de Re

publ. lib. II. extr . Πάνυ γε , ή δ' ος ο Γλαύκων. Lib. VΙ. p. P. 379. v. 3. xdyw] Legendum eſt xw.

5ο6. D. T. Π . Οpp. Μή προς Διός, ή δ' ός , ώ Σώκρατες, ο P. 379. v. 5. Abar] Vid . Dionis Calii fragmm. p . 1519.

raairw . Add. lib . ix . p. 5go. A. Plura apud Koenium ad De toto Etymologici M. loco vid.H. Steph. l . l . p . 171 .

Gregor. de Dialectis p . 61. (p. 114. edit. Schaefer .) KUL. Conf. C. ST.

ſupra ad p . 575 , 4.
P. 379. v. 10. 'Hyáscaro, Jaúmasev] Vid. Iliad . f. 181 .

Ρ . 377. ν. 34. παρ' ο δή "Ερμιππος και Αρίσταρχος αντι ibique Schol. ANON.

rou čem df] Murila certe haec. E Photio et Suida reſtitui de- P. 379. v . 23. "Hyggðey ouenigolo 9nsay] Vid . Iliad . A.

bet παρ' ο δή και “Έρμιππος εν 'Αθηνάς γοναΐς • Ησιν (αντί του 57. cum Schol . et pluribis Iocis. ANON. Aelius Herodianus in

φησιν) ο Ζεις διδόναι πολύ, φκσι, τούνομα . (Photius : διδωνωπολ . Schematismis Homericis: "Hy8g&avº krégimsay, xata συγκο

hes.) Ex iis vero, quae ſecundum eos Ariſtarchus docuit, ad Tv.

Noftrum refero haec: parod. Toû dpn, ut nimirum ſcripſerit : P. 579. v. 30. 'Hyegéovto] Legitur Iliad . B. 304. et fae

'Agiorazxos did ng drol roy ?Qn, reliquis vel conſulto vel librario pius. ANON .

rum culpa omiſſis, e Suida vero et Photio ita ſupplendis : Tay P. 379. v . 36. 'Hyogówero] Vid. Schol. ad Iliad . A. do

αρχαίων μεν φησίν είναι λεξιδίων, Ομηρον δ ' ου κατά πάντα κρη- ANON .
P. 379. v. 40: ' Quengos) Locus eſt Odyll. A. 617. Conf.

எ Pat airs ’Axad Móvoy oray aóyou rehevenixonpaivy. ' H , Schol. et Brunck. ad Apollon. Rhod. 1.,272 .

zal xuavéyou etc. Hoc vero Ariſtarchum docuiffe," etiam No. P. 379. v . 46. 'Hroianos etc.) Vid. Liban. in hypothefi

lier refert, fupra p. 575, 1 , orationis Demoſthenisde Halon . p. 75, 10. lqg. Conf. Fabric.

P. 377. v. 36. capaives, Dach] Sylburgio placet anuaiveru Biblioth . Graec. Vol. I. p . 869. (Vol. II. p. 828. edit. Harles.)

past . Contra regulas Grammatices. Nunquam enim onualysıy Anon. Add. Valckenaer. Diatrib . in Eurip. Fragmm . p . 253. C.

ável Tivos dicitur, ſed onpaivsov ri. Corrigenda ex Photio : ' H Ρ. 38ο. ν. 6. " Ήδη γάς ποτ' wmianoa ] Sunt verba Home

os -
τίττεται δε και επί ανδρος και γυναικός. και αντί του τι μ . Α. 26ο. Sequentia, " Ήδη γάς μου doriv, ſcribi ex Od,

ETYMOLOG . T. II. Kkk

ny

XUL ,

KUL.

KUL .

KUL.

ST.

ANON.

ANON

OS

ANON .

W.

ws

ANON.

KUL.
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Il. A. 70. ANON.

ANON .

AXOX .

KUL .

AXON.

tror . KUL .

AVOX.

KUL.

KUL .

KUL ,

KUL .

ANON .

BE. E. 770 . KUL .

PEYRON . KUL .

p . 282 .

AION W.

T. 222. Gc debent: 'Hen våg or trixostóv etc. Ultima , 'Hon P. 382. v. 33. 'Hégo exéx170) Extant Iliad . E. 356. ubi

Aoiya 200+ TQ1, leguntur Iliad. A. 573. ANON . vid . Schol. KUL,

P. 380. v. 13. sira oi 'Agnvaro, etc.] Vid . Valckenacr. ad P. 382. v . 36. di migos – ixavev] Haec leguntur Iliad . z.
Iliad . lib . XXII . p. 55. b. et 56. Anon . 288. KUL.

P. 380. v. 24. "Os žon ac o lóvra] Sunt verba Homeri P. 382. v . 37. 78p? έχευεν ] Scrilo πουλόν έχευε ex liad .

E. 776. et 0. 50. PERGER. Pro πολλήν recipiendum πουλυν pu

P. 380. v . 26. iv säs] Valckenaer. 1. l . legendum eſſe vi- to . ' Odyſ . I. 144. gaga legitur, non nezi. Coof. Euliath . p .

dit oux öv tas. 1620, 19. KUL .

P. 580. V. 28. " Hider] Vid . Pierſon, ad Moerid. p . 182. a. P. 582. v. 37. Syauxov dé 'oti etc. ) Conf . Moeris. p . 2 .
et p . 173. a. ibique Pierfon. Be. Verba deinceps fequentia, aniz ? Bitria

P. 380. v. 30. oi 'Artixol To į etc.) Vid . Valckenaer. ad ýn vix ita leguntur apud Homerun. Sed liad . T. 416. vezu

Ammon. p . 195, et Sloeber. ad Thom. Mag. p . 259. a . Be . Tule Basecay. Et feminine laepius, ut ibid . v . 41. et - . 581 .

P. 380. v. 56. oudé eis inaos 'Heidea due crews] Sunt verba négo notað. E. 86+. 'zęßerrni ang.

Homeri Odyff. I. 205. 206. ubi airov eſt pro žrãos. P. 382. v . 40. oul Sylburgio auctore û reponendum arbi

Ρ. 38ο. ν . 57. παρα 'Απολλωνίω] ut 11. 822. et sidsty IV.

1700. ubi vid . Schol. Conf. Valckenaer. ad lliad . lib . XXII. P. 382. v. 43. 'Hşı máma) Legitur Iliad. I. 360. KUL.

p . 65. a . P. 582. V. 46. adigos, mérgov] Conf. Schol. ad Iliad . E.

Ρ. 38ο. ν . 3. ' Αριστοφάνης Πλούτω verf . 659. ANON. 215.

P. 385. v. 4. {n rugurádi] , Vid. Arifioph. Pragmm . p . P. 582. v. 45. és rágtagov jsgóevra] Extant haec Iliad . O.
1231. b. Apud Apollon. Rhod . III . 442. elt, yesay. ANON . 13. ubi vid. Schol.

Conf. Valckenaer. Animadverſ . ad Ammon . II . 2. p . 91. Be. P. 382. v. 47. 'Hsposidis ávrzov {nýzarov) Vid. Odyf . N.

P. 331 , v . 8. Eur šo ģeogen indser] Sunt verba Homeri Il. 103. ibique Schol. Conf. M. 88. et Schol.

K. 499. Anon . P. 382. v . 48. sis GXOTEIVOY] Editt . Med . et Ald. habent si

P. 381 . v. 3. 'Hed8109a ) Vid. Valckenner. ad Iliad. lib . Grot Eivøy, unde cum Sylburgio legi etiam poflit sivar CXOTFYOY .

XXII. p . 56. b . (et ad Eurip. Hippolyt. 405. p. 203. SCHLEUSX .)

Conf . Fiſcher. ad Platon. Euthyphr. c. 20. p . 54. b . P. 392. v . 50. "Ooooy og anmoñoi] Eſt verſus Homeri II .

st . Add. Pierfon. ad Moerid . p. 174. b .

P. 381. v. 17. Evinidus 'Airmy] Vid . Eurip . Fragmm . p . ( ' . 382. v. 54. 'Hego Poitis égiuse's] Legitur liad . 1. 56 ;.

450. 1. et Mauljac, ad Harpocrat. p . 25. b . Axos . Emenda ct T. 87 . Vid . utrobique Schol. et Euſtath. p . 775 , it .

'Albam . Vid. Harpocrationis Lexicon ad h . v . Har Conf. Hufchke Analectt. crit. in Anthologiain Graec .

pocrationis enim verba ſunt : 'Alóan Κερκίονος θυγάτης

ως Ελλάνικός τε εν δευτέρα 'Ανθίδος, και Ευριπίδης εν τω ομω P. 382. v. 56. čas nezonótos] Nihil certius eſt coniertu

νύμα . 5Τ. Prima verba Euripidis ſcribi debent Oj Meriva oír : ra Sylburgii, sizgonórns . Vid. fupra p. 267 , 47. in bias. Qua
SCHLEUSXEN . re žus quoque in ciag mutandum eft. KUL .

P. 381. v, 19. dors de ris héyery] Sunt verba Euripi- P. 582. v . 1. tagárai) Ariftoph. Velpp. 987. O'g'isza

dis Phoeniſl. 208, 209. ubi vid , l'alckenaer. ubi Schol, αντί του, εις την γην μεταβαλω τις ψήφους .

P. 381. v. 20. napa to Tssoraouo toj n Aliter Plato šga yaç ý vña Fortaſſo Nolter ad h . l. relpexit. KUL .
in Cratylo T. 1. Opp.p. 419. B. ANON. p . 382. v . 4. 'Iarados K.) verf. 37.

P. 381. v. 2 1. Oidé au yıxa ] Sunt Homeri verba II . A. P. IS2. v . 5. ' incédos 2.) verf. 518. Conf. Schol. Apolo

575. 576 . Apud Apollon . Rhod. III . 314. eft nuewe soos. lon . Rhod . Ill . 62. Axos.
Vocabulo y dos in Scholiis in Platonem a Ruhnkenio P. 302. 10. "Omnzos ' Iacados ¥.] verf. gi. ubi vid .

ditis p. 9. liguificari diciturDinos , ws 'Agnvaien, ñ Bedos, a's Schol. Conf. Scholia ad Iliad. X. 229. a l'alckenaerio edita .

Αιγινήται , ή όξος, ως Χαλκιδείς, και προς τα ιερά χρώνται . τατ.

τεται δε επί παντός προσώπου, και αριθμού, ως το, Ω τάν. P. 382. v. 11. xiducoutas] Arlius Herodianus in Schema

P. 381. ¥. 26. ' Iacados .] verſ. 88. tismis Homericis: Ειλήλουθας : ελήλυθας. Και Βοιώτιον ελήλου

P. 381. v . 42. naga' 11 .crw] Locos laudavit Ruhnken . ad θα είτα επενθέσει του ι . W.

Timaei Lexic . Platon. p . 95. not. 3. (p . 131. ſq . ) ANON . P. 382., V. , 14. adeovaomw , zou i Bucós] Conf. Schol.

P. 381. v . 45. 'A33x10x {y&Regen] Sunt verba Homeri Apollon. Rhod . II. 1219. et III . 52. Axon .

Odyſl. 2. 162. A.vox . P. 363. v . 28. 'H9os} Vid . Cafaub . ad Theophraſti Cha
P. 38 ) , v . 49. ' Iwyoxüs you méstEgos etc.] Vid . fupra p . 28, racit . p . 76.

8. P. 383. v . 31. ' Iacados P. ) verf. 515.

P. 381. v. 56. ' Hezk20 : 701 επηρμέναι sidir ] Pertinet P. 385. v . 34. néveror ] Alberti ad Heſych . T. I. p. 1612.

glolta ad Iliad. B. 418. ubi telle Barneſio in MSS. quibusdam not. 18. ſcribendum putat tancov vel vivos. BE. Paulo poli

megigorra . legitur. In editis eft regégoito. Scribendum autem vel sifarı pro siwe, vel diaxgiveogni pro deangiver reponendum
eſt sanguívoi, lcil . Jósavos. Eadem glofi in margine Apollon. eft .

Rhod . MS. Guelf. III . 830. iisdem literis exbibetur, retentis P. 383. v . 38. gagå Noxárdzo] Locus eſt Theriac. 708.

etiam masculinis , licet ibi de Medea lermo fit, comam antea lo

• !utarm religante : ανήψατο χερσίν εθείρας , Αι οι ατημελίν καταει- Ρ . 385. ν. 39. ' Αριστοφάνης, 'Από βιβλίων απηθών] Loctis
μέναι ήερίζοντο. Κτι . eſt Rann . 974. ubi Kuſierus logit un m3r. De nomine nimis

P. 381. v . 3. Aind ńcz/ 900701] Elt verſus Homcri II . r. vid . Erneſt. ad Xenoph. Memorr. l. 4. 6. qui n'queo's Icribi iu

108. ubi vid . Schol. PEPGEA. Statim verbis πλεονασμό του, η bet.

iungi debuillet locus. . Quae enim fequuntur, id d? Toù c'haswa P. 383. v . 40. 'HiEos] Vid . Ruhnken , ad " Timaei Lexic.

povreau sal azéuartai, ad reliqua pertinent . Itaque locus trans- Platon . p . 133. a .

ponendus eſt. KUL. P. 583. v. 41. '12: ádos A.) verf. 474.

P. 381. v. 8. msgifovro) Legitur ll. B. 448. fed nyegéforto P. 383. v . 53. 'Hiónes '[w ] Eft verſus Homeri II. P. 265 .

verl, 304. et laepius. KUL.

P. 382. v, 13. omixins sal algas xexakurejévn ] Hoc ſine P. 383. v . 56. ' Arrivol] Pierfonus ad Moerid. p . 73. a.

lenlu . Legendum elt avaxexalupeném vel éx*** ahuumévm .kul. animadvertit legendum efle iargoi. Anon . et 1 £. Conf . fupra !

P. 382. v. 14. 'Agonavios) ' Locus eſt IV . 26. 268. ubi 315 , 26 .

ur pro ', quod ante 'Hizin legebatur, ex quinque Codl. edidit P. 383. v . 57. Ausb @ gwr] Locus eſt verl., 241 , ubi vida

Brunckius. Quoad rem vid. Schol. Apollon. Rhod. I. 580. Eu- Tzetz.

fiath . ad Dionys. Perieg . p. 35. edit. H. Steph. et Steph. Byz. P. 383. v. 7. 2nd nüberto Exopavogą ] Sunt verba Homeri

in 'Asgia et Ayuntos cum interpp. KUL . 1. E. 36.

P. 382. v , 18. ' Iarados A.] verſ. 197 . P. 383. v. 19. 'Ourgos] 1 ) . J. 435, ubi vid . Schol.

P. 382. V. 20. 'Inádos r .] verſ. 7 .
P. 383. v. 20. " Hia , Benantu na] Vid. Schol. Apel

lon. Rhod. I. 659. ANON .

P. 382. v . 31. ' Incados E.] verſ. 389. ubi vid. Schol. et P. 383. v. 21. 'Oungos xwpúxw ] Locus eft Ody, E. 26 ;.

Enfiath. p . 562, 38. KUL .

ANON .

ANOX .

ST.

AION .

ANON.

SCHLEUSNER .

AXON .

AXON .

.

BE .

ANON.

ANON

AXON

AXOX .

ANON .
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ANON .

BE.

AXOX .

1

AXON .

ANON .

ANON ANON

95.
ANOX .

ST .

ANON.

AXON .

AXON.

P. 581, v . ' 22. Asire Ospausga] Odvll. B. 410. ANON. P. 386. v. 15. xará '90s alten] Vid. Koen . ad

P.38t:v. 2t. 8o99wody Ourvogrea ] Vid. Neur !: ad He Gregor.deDialectis p . 214. (p. 454. edit. Schaefer.) Anox .et be.
Sych, de viris claris p . 200. (Vol. VII. Opp: Meurſii p. 289.) P. 586. v. 21. Ó K pórios aos] Conf. Tzetz. ad Lycophr.

Conf. infra p . 520, 42. in noxxudes, et lihenae. lib . VII . p : 42 .

303 D. p . 396. D. p . 3o9. C. ANON . Add . l'alckenaer. ad P. 386. v. 24. " Oungos šv 'lacédos 1.] verſ. 685. Conf.

Theocrii. Adoniaz . p . 325. (321.) C. Odyſl. (). 297. alibique. ANON.

P. 384. V. 29. 'ns Tiráže] Eft verſus Homeri Odyſf. E. P. 586. v . 32 , 'Histos] Vid . Iliad . 1. 670. ANON .

368. ANON . Ρ . 386. ν. 37. ζήτει εις το Δαρείος τον κανόνα ] Supra p .

P. 384. v. 35. 'wy etc.] Itidem çft Homeri ll . N. 103 . 225, 51 .

P. 387. v. 42. Korists] Vid interpp. Thucyd. I. 112. p. 72,

P. 384. v. 34. 'Hie Doißt] Legitur liad. ( ). 365 . Quod 51. ANON

mox conferre iubemur inüe, locus elt infra p . 426, 41. Sed ili P. 387. v. 45. ' Poltrov, 'Porrreós] Conf. Sellius Obſ. mil

fcribitur inüe. AXON . cell . p . 125. ANON .

P. 381. v . 36. " Hia γουνούμενος ] Sunt verba Homeri P. 387. v . 46. 'Hacos} Vid. Cleric. ad Hefiod. Theogon.

Odyll. A. 435. 371. ANON .

P. 384. v , 38. o d' ñïe vuxel dorxus] Haec extant Iliad. A. Ρ . 387. V.56. παρά το αλίζω το συναθροίζω ] Ita etiam Pla .

47. ANON . to in Cratylo T. I. Opp. p . 409. A. ANON .

P. 384. v. 44. Oi d ág' oav orra] Sunt Homeri Il . r. 18 . P. 587. v . 57. 'Eu redoxay's] verſ. 109. in mea collections,

ut lequentia, Tois dama "Hüsav, 11. K. 196. ANON . Annotavi ad eum nonnulla p. 587. ST.

P. 384. v. 52. 'Hisxojev] Legitur Iliad. 0. 332. Anon. P. 387. v. 14. nagotúerov] Vid . Odyn . E. 182, ibique Bar .
P. 384. v. 56. dfuas yuvarxi] Sunt ex Odyſl. A. 796. neſ. AXON

P. 387. v . 7. 'Hacódes] Vid. Apollon. Rhod . IV . 603

P. 384. v . 2. ' Hixte] Vid lliad. r. 368 . 625. cum Schol.

P. 384. v . 4. 'Hxc ngós Šreyou] Sunt verba Homeri II . P. v.Ρ . 587. V. 13. μετασχηματισθήναι - καλούμενον ηλεκτρον]]

5. , 155 . ANON. Vid . Eurip. Hippol. 740. ſq . ibique Schol. ANON .

P. 584. v. 7. cxrix Gowan] Rurſus Homeri ſunt ll. r. P. 387. v . 17. 'Hg.davoco Διονύσιος εν περιηγήσει] verf.

289. Ια . ubi pro κώκυσαν et αμέλγονταιlegitur κωκυσσαν et αμέρ
P. 384. v. 18. "Hxn κατ' ήκην κύματός τε κανέμου ] Su- govtai ut in Nicandri Alexipharın . 306. eft, aramégyeo. ANON.

pra p . 43, 22. eft sxń κατ' ήκην κύματος κυανέου. Vid . quae Ibid . naga Ainduzw ] Vid . Diodor. Sicul, V. 23.

ibi annotavimus. P. 387. v. 26. 'Havaia ) Vid. Ariſtoph . Equitt. 893. cum

P. 384. v. 23. iónisors ) Scribendum eſt iapßoggéçois, aut Schol. Conf . Schol. Eurip. Oreſt. 869. ANON.

iaußrxois. Vid . Baft. ad Gregor. de Dialoctis p. 813. edit. P. 387. v . 32. jhastal) Vid. Ariſtoph . Equitt. 255. ibique

Schaefer. Infra p . 432, 16. in v. " Isos in ipfo Etymologico xe
Schol. AXON .

Ta de iaußerous legitur. SCHLEUSNER. P. 387. v. 33. “Acactivos] Vid . Ariſtoph. Nubb. 861. cum
Ρ . 385. ν. 28. "Ηχιστος δ' ήν - aywve] Eft verſus Homeri Schol. et Velpp. 195. ANON.

11. Y. 531 . P. 387. v . 38. sjedgeoga) Vid . Ariftoph. Equitt. 795. et

P. 385. v. 32. 'Hxa ráda tutaon] Haec leguntur lliad. T. Lyliſtr. 5:10. Hinc apud eundem Veſpp. 88.'elt pinnaccoris, et
440. Gloflar . Barthol. MS. annasaorús • Miródexos. ANON.

P. 385. v. 44. 'HXaxury ] Vid . Iliad . Z. 491. ibique Schol. P. 387. v . 40. Ilé par q vaißator ] Sunt verba Homeri Il .

11. 35. et alibi . Sic Theocrit. Idyll. XXVI. 10. árißátou pé

- P. 385. v . 47. ideóryma ] Sequentem lacunam Vir doctus in Tgas.

Miſcellan. Oblervart. Vol. 11. p. 290. e Cod . MSto explet geni- P. 387. y . 41. ano roù arctw ] Conf. Schol. Apollon. Rhod .

tivo Bagusów ,ita ut diſtinctio poſt proxime praecedens janda II. 169. iple Apollon. III . 162. et Schol. Pindar. Olymp. VI.
en deleatur. Affert etiam alia lectu non indigna. St.

P. 385, v. 48. xquonāáratos) Vid. Iliad . r . 70. cum Schol. P. - 388. v. 50. Eugeaidns v 'Innohúrw] verſ.. 732. ubi vid.
Schol. et Valckenaer. ANON .

Ρ . 385. V. 5ο. Καδδ' αυτών – χεύον υπηλάκατα τανύσαντες ] P. 588. v. 1. "Hurda Roman) Sunt Homeri Odyſf. E. 483.

Apud Apollon. Rhod. l. 565. legitur xadd' autoù revay 1. 330. et ad utrumque locum Schol. Conf . Arni. Prognoft.
axatny egúrantes. Conf. ibi Schol. 332, et d'Arnaud Lectt. Graec.

P. 2 13 .

P. 385. v. 55. Aire jeoxovory] Eft Homeri verſus Il. P. 388. v. 4. téxpao marga xapol] . Sunt verba Apollon .

B. 470. Anon. Rhod. II . 283. ubi vid . Schol. Conf. Schol. ad Odyll, T. 413.

P. 385. v. 57. émov jaasxácei] Locus eſt Odyll. I. 457. et Callimachi b . in Lavacr. Pall. 124.

Conf. Schol. Apollon, Rhod . I. 272. P. 388. v: 11. Kazalmaxos] Vid . eius Fragmenta p. 507.

P. 385. v. 11. ' Ouengos] Subiuncta eius verba leguntur Odyſr. ibique Bentlei. ANON .

0. 459. ANON. P. 388. v. 16. Ourgos lacados T.] verſ. 118. Tryphiodor.

P. 385. v. 19. dáxguov sivai sūv mheader] Vid. infra in 'H- 544. et Hefiod. A87. 91.ubi Guietus adotýuepoy pro dotýuče

Reades p . 387, 14. Conf. Eurip. Hippol. 740. fq. ibique Schol. vov reponi iuſſit. anon. Quam Guieti coniecturam probat Her.

mannus ad Gregor. de Dialectis . p . 879.. edit. Schaefer. BB.
Ρ. 385. ν. 26. πόλεις] Lege πύλαι. Pro mírns ous w dove uñas mutatione levillima reponeres : us.
P. 386. v . 38. ' Iacados z .] verf. 513. ubi . vid. Schol.

748 EUw div unvas, quae verto : quem in atero geſtans ſecunda
mater, non implevit tempus geftationis. Devoce suwdix vid.

P. 386. v. 43. erigigama minerárws] Legitur apud Apollon, Lennep . ad Coluth, 274. ' SCHLEUSNER, De loco Plutarchi de

Pihod. iv . 1206. Quae deinde ſequuntur, ogéves gre, ſunt Ilide et Ofir. c. 19. extr. p . 558. E. ubi Harpocrates shorójemo
Homeri II . Q. 128, yos appellatur, conf. deSchmidt Opuscula quibus res antiquae,

P. 386. v. 47. ó d'vneo's Baétas, et 'Hara' asisóue praecipue Aegyptiacae, explanantur på 45. ANON.πεισόμε

18] Vid. Callimachi Fragmm . p. 507. ibique interpp. P. 388. v . 22. 'Hamin, ródis . "Oungos] Locus eſt Iliad. B.
P. 386. v. 54. 'lnádos 0.] verſ. 128 . 379. ANON.

P. 386. v. 56. os Denne etc.] Sunt verba Homeri Odyſ. P.388. v. 30. 'Hauorov mediov) Vid . Odyll. a . 563. ibique

Schol.

P. 386. v . 1. "H2905av] De hac forma Alexandrina ſatis mi. Ρ. 388. v . 44. “ Ημασιν έπλεν άριστος ] Sunt verba Homer

hi dixifle videor in libro de Dialect. Maced . et Alexandr.
p. 58 II. 7. 891. ubi vid. Schol. ANON . Aelius Herodianus in Sche.

matismis Homericis : "Έπλευ • επελόμην επέλου, και Δωρικώς .

P. 386. v. 5. » Rag' 'Ouviga Aaodíxn ] ut Iliad . I. 145. ubi πλευ.

vid. Schol. et aliis locis. Vid . et Schol. ad Iliad . A. 7. ANON . P. 388. v. 45. Ourgos " lacados .] verſ. 886. ubi . vid.
P. 386. v. 6. Eignidns] Locus eſt Oreſt. 72. Conf. ibid. Schol.

verf. 662. et Iphig. Taur. 811. ANON . P. 388. v. 50. xaf' 'Holodor) Yid. Theogon. 985. ANON.

P. 386. v. 9. navdgos) Reſtituendum eſt srárdgros, aucto- P. 388. v. 54. Ilúrou muafóevros] Sunt verba Homeri II.

re Meurfio ad Macrob. Saturnn . t. 17. ST. B. 77. ubi vid . Schol. et I. 153. atque Hefiodi- Asz . 360. Anon.

ANON .

ANON .

110. ANON .

AXON .

ANON . ANON

ANON .

ANON.

AXON

ANON

ANON .

AXOX .

ANON

2.464. ANON.
ANON .

60. ST .

V.

AXON

Kkk 2
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BE

ANON .

Il. P : 402 . BE .

ANON .

ΑΝΟΝ .

ANOX .

BE.

ANON .

ANON .

eum locuin . AXON .

NER.

ANON.

ANON.

ANON.

ANON.

KUL.

P. 389. v. 55. Auxo@ gwy] verf. 31. ubi vid . Tzetz . ANON . Qiany legi iubet Alberti ad Hefych . T. I. p . 1013. DOL je
P. 389. v . 57. " Ήμβρoτες oud' ÉTUXES] Vid. Schol. ad

Iliad . E. 287. ANON . P. 392. V. 57. και διπλόος Sugnal Sunt verba Hora

P. 389. v . 5. 'Huevos etc.] Paulo plenius tradit Scholiaſtes 11. A. 153. ANON .

Theocrit. Idyll. I. 48. P. 592. v. 17. 'Hraría ] Vid. Tonp. Emendati in Suid. Vo

P. 389. v: 8. Hmagis 3 “ wor ] Sunt verba Homeri Odyl .

E. 69. ubi vid . Schol. P. 395. v . 26. 'Hrsdayós ] Vid. Diad . ©. 106. ibique Scho !

P. 589. v . 18. repida) Vid . Apollon. Rhod. III , 220. Se

quens Homeri locus, Tigres destaquaisin, eit Odyff. E. 69 . P. 395.v . 35. 'HAEZOTEUTńs, ó aratew] Vid. Iliad . r. 59.

ibique Schol. ANON.

P. 589. v. 26. 'Holodos dšeyevorzo ] Locus eſt Theogon . P, 393. v . 39. 'A2607 parms ] Locus eſt Plut. 1068. ſq. Do

121. ANON , Conf. Valckenaer. ad Ammon. p . 66 . nunc legitur : neige Meer oor isws cs, xa. TW etc. st.

P. 589. v. 33. IIa.drwy) in Cratylo T. 1. Opp. p . 418. C. P. 393. v . 17. napi Avaxgévre )Vid Fragmm . XLIX. Asos.

In Fiſcheri editione elt Fraym . LXVI. p . 397. ei legitur sezo

P. 389. v. 37. ' Holodos] Locus eſt Egy. 605. Legitur etiam nos amov. ST.

apud Oppian . Halieut. II. 408. P. 393. v . 50. rtsponsús] Vid . OdyT. A. 563. et Scho !, ai

P. 389. V. 40. 'Husgóleydor] Lege 'HusgodeXTE SCHLEUS

P. 393. v . 54. "Hreigos etc.) Plenius ex Etymologico Ms.

P. 389. v. 51. 'Araxoéww] Vid . Anacreontis Fragm . XLVIII. Paris . hic locus exhibetur a Koenio et Baftio ad Gregor. d:
(LXV. p . 397. edit. Fiſcher.) ANON. Dialectis p. 279 , edit. Schaefer. Pro arepos ſcribendum eft

P. 39o. v. 14. mume anapogeuerai] Conf. quae dixi in libro ăngoos cum Bafiio I. }. BE. Helladius Chreſtomath. p . 20.

de Dialecto Macedon. et Alexandr. p . 169. ST. * ad nesiv xai M18030s 14er, muss ý vñorenzos de idios, xul be

P. 39ο. ν. 15. παρ' Ευριπίδη εν Ελένης απαιτήσει) Immo ' ongwrids. Cont. Schol. pollon. Rhod. IV. 1569. et Barne:

in Helena verſ. 937. ubi tamen legitur: fyw di migodoris oux ä ad Eurip . Fragm . 418. p. 514.

ήν φίλων. Conf. Pierfon. ad Moerid. p . 172. et Barneſ, ad P. 393. v. 1. * 363w4xxos úteigo.o] Sunt verba Homeri OdyI.

Eurip. T. ll . p . 466. Anon. N. 235 .

P. 39o. v. 21. " Omngos 'Iliados 1.] verſ. 612 . Ibid. * 270%: CTixus di masa i yn] Conf. Schol. Apollor,

P. 39o . v . 21. multum3o , Scribitur etiam ustúßror] Vida
Rhod. IV . 71 . Vid . Apollon . Sophiſt. lexic . Homer.

Ariſtoph . Plut. 729. ibique Schol. et Hemſterhuf. Axon. in v: ' Hirugos . et Schol. Apollon. Rhod . IV . 71. idem quod

P. 390. v . 36. simonia] Vid . Theophraft. Charactt. 26. apud Suidam invenitur Euripidae fragmentum exhibros : Haec

ibique Caſaub. Anon. Pro fequentibus, stiawvegetwv feribendum. çox wis (Suid, sis) neup v exBalww Xhova (Sud. {xBalwirbox

elt finoy égetwy. Vid. Scheffer. de' militia navali 11.2 . p . 76. st. Zonarae Lexicon (p . 1001.): josipoy sis ( Tittmannus edidit a's)

P. 39ο. ν. 43. ημίεκτον δε , το έκτος μέρος του μεριμνου ήπειρον εκβάλλω πόδα. Codex Reg. Paris . 2727. Scholia .

Hemſierhuſ. ad Polluc . IX . 62. p . 1031. not. 57. legi iubet zo Apolion. Rliod. continens: än. sis arespondsBanhw xóva. fita

üursu ToŲ EXTOU Mégous toù Medizavou. Conf . Schol. Ariſtoph . eriam Schaeferus edidit p. 276. Etymologicon MS. Geiph.
Nubb. 643. ds is. Tieu sumar. Conf. Heath in Notis ad Eurip. p.

P. 39o. v. 57. 'Huów ] Sic Apollon. Rhod. III . 1400. varn 188. Pro vitiolo ' Lx dé névrou relcribi ex editionibus Homeri

Múovory. Anon. Sequens Hefiodi fragmentum Gaisfordii colle- debet"Ext 8x Fórmou, quod et Pergerus notaverat.
'ctioni addendum elle monet vir doctus ad H. Steph. Thef. Gr. P. 313. v . 2. 'Ex intregó :de] Haee habes Odyll. E. 56.

Ling. Vol. ) . p . 245. not. 1. edit. nov. Την μεν Ý rayov, Odyil. H. 9. ubi vid. Schol. Audex - dys

P. 390 , v. 1. ota Dos ] Vid. Fiſcher. Animadverſſ, ad Gram- 201 , Odyfi. z . 100. ANON . ' In loco Odvll. H..9. Týs for' is

mat. Graec . Welleri Spec. I. p. 62. et H. Steph. Thel. l . l. fitneudum . Sequens locus de regroue huius nominis inielligen
dus eli .

P. 390. v. 4. tné zubei å orixus] Legendum eſt d'oraxues- P 393. v . 4. tv . To narahópm] Iliad . B. 635. ANON. Inde

ex Iliad . B. 148. ubi vid. Schol. Conf. Apollon . Rhod. II . lege 02 ' "Heps, exor.

582.
P. 393. v 6 'Haianos etc.) Vid . Schol. s riſtoph. Velpp.

P. 391. v. 9. “Hy di Maxvuaj dóyos , Auxó Dgwr] verſ. 2 . 1033. Anon . 'Haiados iet reunus ex quorundam fententia dii

ferunt , ila nimiruvi, ut prius febris fpeciein , alterum vero inch .

P. 391. ν. 15. ήν έγω, παρα 'Αριστοφάνει εν Πλούτω] Verf . huin ſignificet. Vid . Phrynich, 11go rag15X . 2017. MS. arud

77. prima perſona eſt . Vid. ibi Schol. Conf . Velpp. 1069. Ruhnkru. ad Timaci Lexic Platon. p . 97. (n. 157. edit. 2. et

et 1086. çam Schol. Etiam in Platonis Protagora T. 1. Opp. p. in Bekkeri Anecdot. Graec Vol. I p . 12, 1 ,) Die Photius in
510. E. * ſignificat eram . Lexico : 'Ηπίαλος, ο φιγοπύρετος . 'Ηπιάλης, έπια 1ης (Lege έπι

P. 391. v. 31. év 'Odurssias T.] verſ. 282 . Conf. ¥. 311. álrus, quod vocabulum etiam Euſtathio p . 565, 9. pro r.32.
cum Schol. τοs reftituendum eft ) , και πνιγαλίων υπό τινων. Alii vocem mia.

P. 391. y . 32. év 'lacados 1.] verſ. 806. ubi tameu legitur : aos utrumque ſignificatum habere ſtatuunt, ut Nofter, et Grace

ένα σφ ’ αγορή τε θέμις τε "Ήην. ANON. maticus apud Euftachium loco mox allegando el Elymologicon
P. 391. v. 42. ' Hypnózooa] Legitur Iliad. B. 606. alibique. MS. Guelph. ubi haec leguntur :. lizianos, o govorugeros 5*

μαίνει δε και δαίμονα τοις κοιμωμένους επεχόμενον. De feliri

P. 391. v. 49. Sútei sis tò iveixar] Supra p. 307, 36. vel frigore febrim comitante faepiuscul- adhibewr. Vid Scho

P. 591. v. 50. Kai ury uitw ] Eſt' verſ, Homeri Il . B. lia ad locos Luciani in Reitzii indice nojalos. Conf. H , Steph.

215. Conf. 11. E. 650. et Schol. ANON. Aelins Herodianus Thef. Gr. Ling. T. I. p . 1173. KUL.

in Schematismis Homericis: 'Ηνίπαπεν ' ενίπτω , ο β' αόριστος ήνι

τον διπλασιασμός ήν παπε, ως ήγαγεν, ήχυχεν. *.
P. 393. v. 7, fox uevov] Legendum eſt éneEXOusvoy , cooleo

P. 391. V. 2: Boür y rúgumétwor!Sunt verba Homeri Sequentia, w's "Ouengos xav plane aliena fun! cum neque miniados,
tientibus Euftachio et Etymologico. Ms. Guelph .' Verba ftatim

11. K. 292. ubi vid. Schol. Anon . Aelius Herodianus l . I. 'Hyry .
Houdt

απειρόζυγον ή την τελείων , από του ενος , ενιαυτός.
neque masónns unquam in fcriptis Homericis occurrat.

P. 391. v . 10. jxéstas] Vid. Iliad. 2.97. ibique Schol . Etymologus exeodem , quo Euliathius fonte, atque adeo ex hoc

utique emendandus eft. En verba eius p. 1687, 60. črt sports

P. 392. v. 33. 'Huiy Dave] Haec leguntur lliad . B. τέον, και ως το εκεί (p .561 , 8.) δηθεν πίθος, ήγουν τον εφιάλτης

524. Ipir di Yemetwa 35, Iliad. N. 19. Mox "opy éxdes
(Vid. H. Steph. Thel. Gr. L. T. I. p . 40.) triálnv xara' .

you, Iliad. A. 147. Our ταγάξη , 11. 579. Ει δ ' ύμιν λα.αν παρασημείωσιν ο 'Αλκαίος λέγει. το δ ' αυτο πάθος και

tegov, Odyll. A. 376. Anon . De loc ultimo loco vid . Fiſcher. zmiaróv seves the yov. " E71d? xe? wmóany, ws To Pairón , xa

Animadverſſ. ad Welleri Grammat. Graer. Spec. ll . p . 211. st. θα δηλοί και είτων, ότι ήπίαλος ου μόνον σημαίνει το διγοπύρετον,

P. 392. v . 36. yvono xalço) Sunt Homeri Il . n . 408. ANON.
αλλά και δαίμονα τοίς κοιμωμένοις επερχόμενον , όν οι

P. 392. v. 43. Túpaw ] Legitur in Nicandri Theriac. 412 . πλείους ηπιόλην φαί διά του ή Delenda igitur cenfeo alie

na , w's "Om osmal, eorum quo loco ex Euſtathio, or reſcriben
dum . KUL.

P. 392. v . 46. 'Hyogén] Extat lliad. Z. 156.
Conf. Polit. ad 'Euſtath . T. ill . p . 1200.

P. 392. v . 55. xai xuqarov) Pro bis duobus unum xexgú . P. 393. v. 9. eignTec etc.] Vid. Euſtath , p. 640, 21 , Alias

ST.

ST. KUL .

oly KUI

ANON .

ANON

ANON

ANON.

AXON .

.
W.

ANON .

λωί

UNON .

ST.

ANON.
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KUL .

exir .

KIL .

KUL

EUL.

KUL .

KUL.

KIL .

11 . ANON .

KUL . nya cum

ST.

.

21. ANOS .

ANON .

ANON.

BB.

Terivationes ex Medicis veteribus profert H. Stephi Thel. Gr. {7142UATÓusvos, 9sts any asmr ind Tehturhiv. Ivoins ür, -
L. T. 1. p . 1473. Iq.

Honlaris aéyous qo's "Hers õunuasa Conf. Euftach . p. 45.'
P. 393. v. 12. &rixtor] Scribendum eſt ériáaryv ex Eufia- Empedoclis autem verba, in Etymol. MS. allegata , legel- ,

& hii verbis inodo adılucuis.
da funt: Zsús y o'grais. (Plerique : Zru's degrís. Nolui vero il

P. 393. ' v . 13, tranv] Forti ſcribendum fuerit. umidamta . lud y movere. Minime enim luperfluum eft. Plutarchi Zeus

Nam jridans Herodianus Decrit contos, ſuamque Tententiam altris interpretamentum ſapit.). " High Te Pegéoßros. Ubi obler.

verbis Sophronis, Hearths matumia tviywi , confirmat. Vid . vandum eft , voces signran et " Hon te ex pravo quorundam mo

Euſtath. p. 561. 18. re ,. utrumque iri te pronunciantium , facillime , .confundi potuiſſe.

P. 393. v: 15, "H8:05) Hoc nomine Aesculapius venit apud Fragmentum Empedoclis, praeter alios, plenius exlibent Heracli
Zycophr: 1051 , Vid . ibi Tzelz. collato Euliathio. p . 465, Vit. des in Allegouis Homer. p . 443. Sextus Empir. IX . p . 620 .

ubi conlule Timbricium in notis, Plutarchus, de placit. Philof.
P..393. v . 18. xal yuvaixa napadidwory 'Haróvmv] Vid .

p. 8 ;8 . A. et Diogenes Laert. VIII. 76. ad.quem vid . Menag.
Hemſierhuſ. ad Ariftoph. Plut. p. 254. a .. BE . Pro repudidw. p. 384. KUL. , Conf. Empedocles a me , editus .p. 210. fqq. et

σιν Sylburgius vult παραδιδόασιν. Quidni napadido rey ? Corie 519. $ T.

Ionismos non venatur Etymologus. Sed retinendus eft fingularis P. 394. v . 51. For maida ] Ex , antecedentibus legere mallem

zagad!dwr, Acfculapio uzorem 'Horówmy cribnit , [cil . auctor bu qù raidiny, indefinite .

ius Scholii in Lycophronem , a Noliro contracti. P. 391. v. 54. " Hgn Eidroery] Eft locus Homeri Il . A.

P. 393. v. 19. 'lásosa , Ilavínerdy . Arxtiw ] Talckenner. 545 .

Diatrib. in Eurip . Fragnmm . p . 291. A. legendum ſuspicatur 'læ- P... Int . v . 55. onMariver vai qu'n. Kegia etc.] Haec pertinent
σώ (i . e. Yγίειαν), Πανάκειαν, 'Ακεσω..ita ut huius nomen in Δε- ad rocabulum nga, de quo mox v. 13.in 'Hgaxáns, cum fpiritu
XTím fuerit depravatum . ANON . et Be . Pro ' Iénova edendum eli tenui. Iliad. E. 132. gime nga Pégortee . Vid . H. Steph . Thel.

laon , ut fcribitur in Scholiis ad Ariſtoph. Plut. 1701 . Grasius Gr. L. Ind. p. 1014. KUL ..

Sub nomine. Aexriw fcriptoris penitus ignoti, latens ulcus Sanare P. 394. v. 2. eis Bow jj TEXNOLOyia ] Vid . fupra p . 183,
ftuduit l'alckenaer. Diair. in Eurip. perdirorum Dramatum re

liquias p . 291. A. pro eo nomen 'Axrow ſubltiluens, quam inter P. 394. v; 13. Faça emio ágav] Legendum videtur Ýça. Vid .

filias Aet alapii memorat Suidas in 'Haiova, ex qno male 'Harcha paulo ante, ad v. 55.et fupra p . 335, 35.
an excitat H. Steph. Thel. Gr . L. T. I. p. 1174. Polles etiam adfpiratione vult Politus ad ' Eufiaihium T. I. p . 289. b .
aliam filiarum Aelculapii augurari, fcil . Aiyanu, cuius itiilem Sui- P. 594. v. 16. x toũ mão Bonsai ffeis] Vid . Aelian .

das meminit. Uuum huius an illius nomen praeteras, perinde. V. H. 32. ibique Perizon. Anox.

erit. Certe tertium deſiderari, defectus copulae *ad indicare vi- P. 395. v . 35. koauata] Vid . Cod. Gud. et infra p. 579 .

detur, qua addita coniecturam Valckenaerii in textum recipien Chocroboscus fol. 101. verlo : 70%ÚAtwÉS TE Ménar

dam puto . De Aeſculapü filiabus ,luculeriter etiam agit Hemſier-, var . Το δε ; Μέλαινα , τόπος. Αυτή της Αττικής, BE..

juul. ad. Arifioph . Piut. p . 235. fq. Ta ipomińmara Així 030- P. 39.). ¥ . 56. Ilogeadawros Aodhu's] Sunt verbà Homeri

vos, a Theone fortaffis conſcripta, et aliquoties a Nolio, led Odyſf. 9. 386.

ſemper absque auctoris nomine, excitata , interc :derunt. Vid. ſu- · P. 395. e . 57. Taxis ens éxorta etc. ] Vid . Pierſon, ad

pra p: 70, 57. p . 149 , 26. alibique. KUL. Moerid . p : 202. a .

P. 393. v . 20. nncos onmaives etc.] Conf. Schol. ad Iliad . A. P. 395. ν. 3. έκοντής, εθελοντής] Vid . Thom. Mag. cum
218. et 361 , ANON . Separanda haèe lunt a praecedentibus. 20-: nota Heilierhufii p . 285, a.

narac Lexicon ( p : 1001.) 'H7.10ss mans . moga to Tos ( in editio

ne Tittmanni efi έπιος) έπιος και ήπιος. Ο εν λόγω πάντα ποιών
P. 395. v. 12. Augistus] Helladius Chreſtomath . p. 4. dú-,

gay de dévoutes, Augestiv ou dépovorne ANON .
και μη πάθει. εκ μεταλήψεως και ο παγος, ο δια λόγου ποση- P. 395. v . 16. nouxcavós] Locus eſt. T. I. p. 516 , 86 .

ry's sad ações. Conf. Euſtath. p. 566 , 10. et p . 859. 55.

P. 391. y: 26. 'Hmowpus) Vid . liad. 2. 251. ibique Schol.
ANON. Scholiafies ad Iliad . 2. 251. glofTulam luam exfcripfit ex

P: 395, v. 19. Bins 'Heaxaneins, ws'IQixansíns] Loci Ho

meri luni 11. B. 666. et Odyll. a . 289. Conf. 11. 2. 386. et
Apollon. Sophiſi. Lexico Hoiner. in 6. v .

Eurip . Phoenill. 56. ANON .

P: 39+. v, 28. taga 'Hşodórw ] Locus eſt 1. 68. unde h . l.
legendum efi 'Hxou itwemases. Locus Homeri eft . II. C. 43.

P. 395. v. 30. "Omngos] Locus eſt Odyff. T. 343. ANON.

Vid. ibi Schol. 1 Ρ . 595. ν. 33. από γούν του έρω, έχανον, ως κόπτω κόπανον.
P.39 4. ν. 37. Eπύ»] Scribendum eft Ηπύει,. ex Iliad . Ξ. p. 5ο8, 59. ως κόπτω κόπανος,ούτω λέπω λέπανον και λέπαδιον.

399. Ita enim fcribendum efle iam monuerunt Sylburgius et H. Steph . in Thefauro luo xótavox interpretatur pifiillum , ſed
editor Apollonii Sophiſtne in b. v. Conlentit Suidas. Conf. de - corrupto Hebychii loco iacet: Kópavoy tuloy per AUTINóv.

inteipp. Helychii T. 1. p . 1617. not, 11 . Hinc youtns, Iliad. Codex Helychii Marcianus: šzko; Autixóv. ubi Schow :
H, 381, KUL . liad . 2 : 502. of totvor. ANON . izko. literam aut compendium fiui vocis impofitum delevit, et ex

-P . 394. Va 42 vrues Roponendum eit, quod Sylburgius duabus, vocibus novam procudit. Cf. VV . DD. qui variè con

Suaſt . rave , conlentiente Euſiaihio p . 680, 24. Hiftoriam , quam iecerunt. In mendolo nautixorlatere videtur tagumixov. “ Tou,

et Noſter et Euſtach innuunt, narrat Tzetzes ad Lycophr. 124. pins Emendatt. Vol. IV , p . 105. legit fúzov xgEwTimatexov, vel
a quo eam didicit G. Canterns ad verl . 116. atque ab hoc. SEWxontov , et refert ad Hefych. v. frienvoy. Sed lege cum

Barneftus ad Eurip . Hippol. '1260. monente l'alckenaerio in Heinfio : xotavor , fúnox lord Tidnutixóv. Vid. Euſtath. ad Iliad .

annotait. ad eandem Tragoediam p . 300. ¥ . p . 1324, 32. qui özyaver 7281x7oxy interpreratur. Gloflae

: P . 394. y. 44. matšig etc.) Exempla hárc, ad illuſtrandam Lableanae: „ , Kópavos, bactulum , marculus, malleolus, malleus,

derivationem nominis "lipa ab anis per transpofitionem literarum , P. “ Cod. $. Germ ., ielte Du Cangio Caſtigatt. in Gloſſas, bai

nihil faciunt . lárpa enim et uhrpa ex accuſativis contractis or- inlum , Cod. Reg. batułum Batuun lcilicet infiruinentum ba

cum ducunt. Quodli innuere soluit auctor, nomen " Hea tuendi. Gloffae : Konavistágios, battuarium . ' Salmafius in So

cuſativo déga orium eile, fcribendum ipfi fuiffet, outws ar's lin . p . 361. „ Idem ( thus ominowTor) et monitxos dicebatur, qua

αέρα, και κράσει ήρα, και τρεπομένου του ψιλού εις δασυ, ήρα . li fruftulum excifum dicas: nam ó xómis, frufium : unde xozi

Porro, verba in crow Pea το παιδίον omnino Iuperflua funt, cxos. Heſychius usgida, interpretatur, tşáynmae fequeću.

cum eadem fententia iisdem verbis pofiea repetatur. Eorum lo- et xótkov; fruftum . Gloffae : Frufium , xone » Aliae

co Etymologicon MS. Guelpherb. ſequentia peffime exarata ex- Kórtor , frufiun. Idem et xonia's, et xonadoor. Latine etiam co.

bibet: 'Hga x'Pa odrix exacer dværganuarigonívnuńg. podium . Apicii noftri excerpta : Copadia porcina , atque pullina
Και Εμπεδοκλής : Ζευς γαρ ής είρηται φερέσβιοs , Priora fic refin- et quae in praeſenti habere poteris. . Cofielli Lexic . Medic.

go : Ηα· ότι "Ηραν αυτή έκάλεσαν αναγραμματίζοντας το αήρ, quae Copiscus elt ſpecies thuris in Arabia ' et Smilo nascentis, quod
eft fententia Socratis, apud Plutonem in Cratylo T. I. Opp: p . Indico minus multo e! fulvius eft. Dioscorides 1. 81. huic ſe

404. C. dicentis : "Hga dê , w's dyatý 218 , (quam etymologiani no. cundum locum attribuit. Conf. H. Steph. Theſ. Vol. IV. p .

fter non retulit) ωσπερουν και λέγεταιο Ζευς αυτής ερασεις 1302. A. Vocabulum κοπίσκος omifit Schneider us. Vocabularm
Xev. "lows Sê METEWgohoywró vouofions (Lege ó óvonahérns, nótrov omifit H. Stephanus. Schneiderus in Lexico : „ Kónssov,

nominum infiitutor, uti rectiſſime a Serrano ridditur. Ipſe Plan xó nowv; 4. xómE0 , có. " Schneiderus forte ad ſequentem Ca

to ibid. p .401. B.'oi agūros ta óvópata risijuevos. etp. 436. fauboni locum reſpexit: „ Hac noiione xúnelov originem ha
Β . ο λέμειος πρώτος τα ονόματα.) τον αέρα " Hgαν ωνόμασεν, οιut a κόπτω, ut κλάσμα 3 κλώ. in loco τoυ o poitum eft ,

KUL
ANON .

KUL.

ANON ,
$

„ In

KUL.

+

ex ac.

Id m

Touos.
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BE ,

AXON.

num :
9

ANON.

ST .

BARKER

ANON.

ST .

ANON .

ANON . ANON.

ANON .

ANON.

όνυμα στο όνομα , ασσύτερον φτά άσσότερον. Ρofterior aetas alia P. 397. v. 13. 'Hwor, rò xal'usvor ozos etc.) Conf. Scho.

forma idem nomen forniavit. . Nam apud Suidum et in aliquot lia in Platonem a Ruhnkenio edita p . 155. extr.

Gloffarii locis xómarov ſ, mitrov legere eft, pro froſto rei et fra- P. 397. v: 16. {ù ' avróxzuma elc . ) Vid . Baſt. Epift. crit,

gmento. " Animadov. in Athenae. XV. p. 506. Suidae locum p . 135, not . 56 .

nondum inveni. Suidas : Κοπιοδόρπιον : τρύφος τι, fruftum P. 397. v . 26. "Hoowy, ó lásswy] Vid . Iliad . ¥. 522

quoddam cibi, ubi Kuſterus male intelligit dé Lacedaemoniorum

copide . Vocabulum xogrodóquiov nec H. Steph. nec Schneide- P. 397. v. 37. 'Aaa axéwy dry yoro] Locus 'Inádos A. eft
rus agnoscit. Quod ad xonadrox attinet, Lexicographos praeter- verſ. 512. ANON . Aelius Herodianus in Schemalisinis Homeri

iit. Schaeferus ad Gregor. de Dialectisp. 917 citat. Forcelli- çis: 'Hs70• fwEmme étuar Muar eignuare jumu sagatatizós jro.
Copadia apud Apicium , culinarium ſcriptorem , V. 1. MOTO *ara nisovaomóv: NAO ÉSw . w .

VII. 6. VII . 6. funt cupediae, h. e. cibi lautiores, carnes ani- P. 397. v. 38. 'Iacados r.) verf. 406 .

malium delicatiores . “ Melius, et magis ad rem , de qua Salma-, P. 397. v. 44. 'Ourgos] Locus eſt Odyſ. I. 353. ANOK .

fius agit, Geſnerus Thel. L. L. Conimodiflimum videtur in- P. 397. v . 47. "Hoxelveigia xalá Suntverba Homeri 11. T.

ielligere fruſta diſſecta carnis , offas l . ofellas, a verbo xorteIY, 388. ubi vid . Schol. 'Conf. Schol. Sophocl. Electr. 1234

praelertim cum VIII. 6. dicantur copadia haedina vel agnina.“

Ubi Salmaſius invenerit Graecum xonasov, nobis nondum com- P. 398. v. 50. rů v { Q & Axuotixór} Vid . Fiſcher. Animad

perlum eft. Certe Schaeferns, qui de Latino copadia agit l.l. verſ . ad Grammat. Graec. Welleri Spec. 1, p. 143.
filet de Graeca voce. P. 398. v . 53. 'Higuev] Vid. H. Steph . append. Tbeſ. L.

F. 396. v. 40. 'Hgaiov teixos ) Vid . Demoſth. Olynth. III. Gr. T. IV. p . 149. Pierfon. ad Moerid . p . 174. b . et Her

P. 29, 22 . ſterhus. ad Ariftoph . Plut. p. 231 , a.. ne.
P. 396. v. 41. AirúrriOS nedálwxé How] Idem fragmen- P. 398. v. 55. To go dáxveiv] Eft locus Ariſtophanis

quin afferens Euſtathius p . 1761, 29. legit nedáhwol meu. Atque Avv. 19. ubi vid . Schol.
hoc etiam h . I. reponendum eft ob praecedentem gloſſam 'Hadise P. 398. v. 57. Eugsaldus ' Exaßr ] Locus eſt verſ. 1111, ubi
λωσε. male extatl'oper. ANON.

P. 396. v. 52. "Hşıxov] Scribendum eſt "Hgacxov, ut eſt in P. 398. v. 2. E.Pozan's Kóaxous] Vid . Heath . p. 99. b.

ſequente loco Hefiodi An. 287.

P. 396. v. 54. útò šo grov] Videtur eſſe locus Odyſf. T. Ρ . 598. ν . 3. ΕυριπίδηςΡήσω qux néve ysav) Locus eli

6ι , αι δ' απο μεν σίτον πολύν ήρεoν . ubi Schol. αφέρουν, ANON . verſ. 855. unde çò téunav yosy legendum elle riderunt l'alcke

P. 396. v . 1. 'Hgúşeo do Toù égeidw] Recte vidit Sylbur- naer. Diatrib . ad Eurip. Fragmam . p. 94. B. et Toup. Emen

gius, 'Hońce.sto) legendum elle. 'Hguigee enim ab epeidw forma- datt. in Suid. P. II. p . 20. (Vol. 1. p . 251. ) et Pierfonus tameHşøger

si nequit. Coniectura Sylhurgii firmatur etiam Codicis Guelph. 1. l. quam Verilmilium I. 6. p . 82. lg . ubi hanc lectionem etiam

auctoritate: 'Hipúzeuoto . Ito Toù {geidw, igelow etc. Eodem ver- ex Etymol MS. Leidenli confirmat. Anox.

bo ulus eft Apollon. Rhod. 11. 1106. De sisugas ex Iliad . M. P. 398.v. 12. dettegos dógrotos). Cod. Gud. Façaratozás.

56. vide Noſtrum p. 128, 23. et notas. Kul. Aelius Herodia . Vid. fupra p. 345, 9.

nus in Schematismis Homericis : 'Hzúgistoard roj ägw agio P. 398. v . 18. Xá xeoy urog] Sunt verba Homeri 11. B.

αρίζω αρίσω . w .
490. ubi vid . Schol.

P. 396. v. 2. 'Hervéveia etc.] Vid. Schol. ad Iliad. A. 477. P. 398. v . 25. dedéX401] Cod . Pariſ . 263o. addit : 0:2ázs

Legendum autem eft χεινωμένη etγεννώ, pro γενομένη et γενω . νος εν τω περί της Ιάδος διαλέκτου . ΒΕ.

Conf . Schol. ad Odyſſ, B. 1 . P. 398. V. 29. dixa äneo] Sunt verba Homeri I. O.

P. 396. v . 4. 'Hi Mála Vid . Il . I. 360. ibique Schol. Conf. 586 .

interppu Helychli. Til D: 1653. not. 12.
P. 398. ν. 33. Πνεύμα agorxuvsiv ] Eft locus lob. IV . 24.

P. 396. v. 7. 'Hig, yas mateixeto ] Eft locus decurtatus ex

Iliad . P. 368. vége yes xaréXOVTO waxns ŠTO PERGER . P. 398. v. 39. 'Hegov] Vid . Ariftoph. Thelmoph. 526. ibi

* {Xovro igitur recipiendum arbitror. KUL. que Schol. Locus Nicandri eſt Theriac. 595. ANON.

P. 396. v . 11.o diaposos móvos - ommaclay) Vid . Hemſter- P. 398. v. 42. 'Agroto@ auns, etc.] Vid. Ariftoph. Fragom .

huf. ad Ariftoph. Plut. p . 38. a . p. 1236. b. Anon. Praecedens Árgrox Scholiaſies in Plaionem
P. 396. v. 13. nagogutúyws dł, Tou's rápows] Vid . Iliad . ¥. p. 38. edit. Ruhnken . eodem modo quo Etymologus explicat,

126. Conf. Schol. Lucian. T. I. p . 518, 61. et Dorvill. ad Ied P : 68. το ευυφες ιμάτιον και αραιόν. ST.

Charit. p . 577. (p. 439. edit . Lipl.) anon. ' P. 398. v. 44. év Taynuotais Vid. ibid . p. 1242. b. ANOS.
P. 396. v. 18. xoxgitos] Locus eft Idyll. II. 13. Vid . ibi P. 398. v. 48. * EXgüévov). Legendum eft xxsanérov , au

Schol. et Valckenaer. Anon. Dorvillius ad Charit. p. 377. ctore Valckenaerio Animadverſ . adAmmon . p . 13. extr. anos.

19. (p. 129. le in quadraginta codicibus, quos contulerit , ' reperil.

le dicit, ut editur, avá z rgia xal ménav aima. st. P. 399. v. 1. évneins] Legitur Iliad . P. 670. ubi Schol. opo

Ibid. Kaarina xos ίσταται ούτω] Bentleius corrigit ίστα- ότητος, προσηνείας. Sequentia, Hύτε έθνεα εισι, extant liad.

Nam ăī ei į ſaepiſſime confundunt exſcriptores. Vid . Cal. B. 87. ANON .

limach . Fragmm. CCLI. Textum igitur ex mente Bentleii emen- P. 399. V. 8. ure Potív] Vid . Odyſ . I. 268. ubi tamen

dandum duco. KUL. 07 € legitur, quodad praecedehs dwrive referatur.
P.396. v . 20. 'Herá etc.) Vid . Duport ad Theophrafti] P. 399. v . 19. " HALOTOS πρaπίδεσσι ] Sunt verba Ho

Charactt. p. 438. meri II . A. 603. Enláyxva vipalorono, Il . B. 426. Conf. so .

P. 396. v. 23. gagnéggu dè xogn] Sunt verba Homeri Il. [ I. phocl. Autig. 125. De origine nominis " H acros vid. etiam Pla.

341 . lo 'in Cratylo T. Opp. p. 407. C. Anon.

P. 396. v . 25. 'Hguados etc.) Vid . Euſtath. p. 989, 47, P. 399. v . 4. Qaistwy 'Iliados I. ) verſ. 191. Con

Philemo p . 38. poſt ws habet : xa) Baguazos, {* TO Bæ- Apollon. Rhod. II. 1027, et III. 659. ANON.
θυκλής ' και 'Αρίστυλλος, παρά τω Κωμικώ, εκ του 'Αριστοκλής. P. 399. v. 11. úxos ] Vid . Duport. ad Theophraſti Cha.

be. ' Ayiotuados eſt apud Ariftoph. Plut. 314, et faepius. st . ract. 427 Forma faixos eſt apud Aeſchyl. Prometh. 280. ANOS

P. 396. v. 27. 'Hgóntw ] Vide Alberti ad Heſych. T. I. Vid. Oudendorp. ad Thom . Mag. p. 431. £q. Be.

P. 599. v . 16. aneoßnxóra] Pierfon, ad Moerid . p . 49. b.
P. 396.v . 32. 'Howes] Vid . Schol. ad Iliad. A. 4. Conf. legi iubet απεσκληκότα.

Barnef . ad Iliad. O. 219 . P. 309. V. 18. 'Istkov oto pusxpós] Vid . Porphyrius apud

p. 396. v. 53.dno žūs igas tūsväs] Cod. Pariſ. 2630. 'A. Valckenaer, in Differtatione de Scholiis in Homerum p. 1o ..
gιστόνικος,ότι γηγενείς ήσαν οι πρώτοι,παρά την έραν . ΒΕ. ANON . Iſtud Mingos in puxos mutandum eſt.

P. 396. v. 56. 'Holodos] Locus et Egy : 125. ubi vid . Hein. P. 399. v. 21. Sanajntódos ] Vid . Sophocl. Oedip. Tyt.

Sius. Cont. Sellius Obſervatt. miſcell. p. 142. et Plato in Cra 1232. ibique Schol. ANON .

tylo T. I. Opp., p . 398. C. D. ANON. P. 399. ν . 23. κατώτατος Ερέτης , θαλάμιος λέγεται ] Vid .

P. 397. v. 54. "Hgw Anjodorw ] Sunt verba Homeri Odyſ. Duker. ad Thucyd . IV. 32. p. 258, 44. Anon. Praecedens or

. 483. Conf. Barnes. ad Iliad . H. 453. ANON . Vid . Ouden- aamidio vitioſum eſſe, et Oanapucator pro eo ſcribendum , oftea

dorp. ad Thom . Mag. p. 426. a . et Pierfon. ad Moerid . p. dit Schaeferus ad L. Bos Ellipſes Graecas p. 344. SCHLEUS

KUL

ANON.

KUL .

AXON .

Hoc xa

$

BE .

et BE.

TE

ST.

ANON.

ANON.

ANON.

ANON .

p. 1659. not. 10.
ANON. et Be.

--

NER .

177. a.
BR.
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MAGN V M.

AXOX .
ANON

BE.

ΑΝΟΥ .

et EU

ANON .

ANON

BE.

a .

MOUDY, w's

BB..

ANON

ST .

P. 399. V. 25. 5 de ovazztos, Igavitys] Vid . Thucyd. VI. P. 401. v , 26. fáuBosonpalvee kah ] - Vid. Iliad .

51 . 397 , 46. et Duker, l . I. r. 342. cum Schol, aliisque locis.

399. v . 26. válass& xad Sázassa ] Etymologicon Paris. P. 401. v. 38. Karniuaxos] Vid. eius Fragmenta p . 494.

MS. apud Koen . ad Gregor. de Dialectis p . 137. a. (p. 300. ibique interpp . ANON .
edit. Schaefer.) haec habet : ó dê 'Agrotóviros dúvaraı aró roũ P. 401. v. 45. Ouvarw etc.] Vid . Inngermann, ad Polluc,

σάλου. και γας οι Δωριείς σάλασσα λέγουσιν. ANON . Cont. Baſt. III . 106. p . 324. not. 57. ANON .

ad Gregor. l. I. Codex Paril. 2630. xal yaçoi Awgreis obras. P. 401. v. 47. duofavarw ] Vid . Pierſon. ad Moerid . p .

σα λέγουσιν, 'Αριστόνικος. ΒΕ. Vid . Wittenbach. Animadverſ . 356. b .

in Plutarchi Moralia T. I. P.l. p . 234. sr .
P. 401. v. 51. ' IMonnos] Locus elt de Bello lud . III. 7. 18 .

P. 100. v.51; Annootivas dv tự xara Timoxqurovs] Legen- ubi lungermannus 1. 1. gayatwyto in dusgaratwuri mutandum

dun yidetur xarà ’Agrotoxgátous . Ibi enim p. 687, 1. legitur: putat.
προς τον επ ' Ηιόνι τη προς 'Αμφιπόλει πόλεμον . Τhucyd. 1V. P. 401. v . 55. Javarąu] lungermannus etiam pro hoc vult

3. p . 241, 96. dilerte : 'Hióva anven ? Ogaxus, Mevdaiwv únorxiar. dustavati . ANON .
Vid . ibi Wall. et ad l. 68. p . 61, 81 . Ex liis patet, etiain P. 401. v. 2. Oásoos] Vid. Schol, ad Iliad . E. 2 .

apud Erymologum ſcribendum elle 'Hžuvo st. ſtath . p . 513 .

P. 100. v. 39. 'Hws] Vid Tzetz . arl Lycophr. 16. ANON . P. 401. v. 7. Odsos] Vid. Waj). ad Thucyd. I. 100. p . 65.

P. 400. v . 41. 'Has Do Xx Tofwoio] Eft verlus Homeri 15. ANON .

11. A. 1 , ubi vid . Schol. et Barnaf. ANON.
P. 102. v . 14. 'Iaiádos N ] verf . 819.

P. 400. v . 43. 'Hws Mèy xpoucas7205] Legitur Iliad . 0. 1 . Ρ. 402. V. 17. αντιστοιχεί για τα δασέα τοίς ψιλοΐs , 9 , τ.]

ubi vid . Schol. ANON .
quo fcilicet a participio rádiw discernatur, inquit Fiſcherus Ani

P. 400. v. 15. "O030 — Maz] Locus Homeri eſt ll . O. 66. madverff. ad Grammar. Gr. Welleri Spec. II. p . 81. laudans et

et 1. 84. Sequens locus, 'Huissiýaoufa, extat ll . Q. 80. 81 . iam Euſtathium p . 630, 18. ST.
P. 102. ν. 24. Θαργήλεια , 'Αγκσαγόρου θυγάτης] Vid . Lu

P. 400. v . 49. 'ATTIxod uiy etc.] Vid . Sallier. ad Thom. cian . T. ll . p.: 355, 11. ubi Qayynnin rectius lcribitur. ANON .

Mag . p. 402.
Eudennus haec de ea tradit : Μιλησία το γένος, αναιρεθείσα δε

P. 400. v . 51. Aindexws dè aưws] Gregor, de Dialectis p . únó ervos ’Agysiou, d# FÉVTOS Úr' autás . be .

287. ( p . 612. edit. Schoefer.) zo šus atws (oi Aioleis héyovor). Ρ . 402. ν . 27. Θάτερον dacívetai] Haec ex Orione de

Vid . ibi Roen . (et Baſi.) Sed p . 289. (p . 615. ) ró sis sagé fumta effe animadvertit Baft. ad Gregor. de Dialectis p .
302 .

neis cas. Conf. Toup. Emendait. in Suid . P. II. edit, Schaefer, Conf. Stocber. ad Thom . Mag. p . 121 .

p . 19. (Vol. III. p . 306. fq. edit. Oxon .). ANON.
P. 400. v . 37. Jalasov xéovca] Sunt verba Homeri I. P. 402. V.34. Fóregov] Legendum eſt garagos, auctore Ba

2. 496. ubi vid . Schol.
fiio l . 1. HE . Conf. quae dixi de Dialecto Maced et Alexandr.

P. 400. v . 38. Sahagoiz aišnoi] Leguntur Iliad . T. 26. Ja . p : 170 172 .

λερω ungą, liad. 0. 113. ad quem utrumque locum vid . P. 402. v. 50. Oavuaawaes] Scribitur etiam supáwnis. Vid.

Schol. ANON .
Photii Lexicon in v . Supecawf. Anon . Conf. interpp. Helych. T.

P. 400, v . 41. Táwy nazaxoitas) Eſt verſus Homeri Il . I. p. 887. not. 10 . et p. 1742. not. 19. BE .
Pro Sula , non

O. 156. Verba Sahepy Dwvú, funt liad . P. 696. . ANON . » Saūcar lcribendum eſt cum H. Stephano in Indice Theſauri p .

P. 400. v . 13. Ostaw ]Vid. Plato in Cratylo T. 1: Opp . 1039. Sepulturae enim nomine olim et combufiionem compre

p. 414. A. ANON. Pro lequenti reéxw lege obcu, ut habet Zo- hendebant, ut Servius docet ad Virgil. Aen . II . 185. Et lic

naras in Lexico p . 1024. SCILEUSNER. Sed Wyttenbach, Ani- .Jantes apud Graecos, qui etiam sugi Sántasy dicunt. Vid. Cue .

madverfl. in Plutarchi Moralia T. I. P. I. p . 234. -„ apparet, per. Obleivatta 1. 7 ;

inquit
, origo: älw, ärto, cañojas , auctum inde cáraw , unde P. 102. v. 52. zápaxtgor] Vid . Duport. ad Theophraſti

falire.“ st . Characit. p . 3o9. ANON.
P. 400. v . 48. ou nóvoy dį - 8 félasi] Conf. Schol. et Ρ . 402. ν. 55. Φέρε το θαύμακτρον , κλπιθισιωμες ] Effer

Barneſ. ad Odyſ. P. 224. Lucian . T. 1. p . 613, 81. et 97. et thuriculum , churaque adoleamus. lia vertit Blomfieldius ad

Sophronis Mimorum Fragmenta , in Claflical Journ . VIII .

P. 400. v. 49. ' Agxiaoxos] Vid. Valckenaer . Animadverſl. 387. et haec addidit: „ Ooýuaxrgoy Dorice dicitur pro Júuartzov:

ad Ammon . p . 204. BB .
i . e. Ju lutugtov, (niſi quis ſuspicetur fuouáxtpxv) ut faumátiwal

P. 400. v. 51. Oallopógos] Conf. Eurip. Iphig. Taur. 1101 , pro fumawit, quam etiam vocem Sophrona adhibuille ſuspicor.

et Ariſtoph . Velpp. 542. ibique Bergler. ANON .
Etymologus paulo ante : OavmánWES, oi aniqnextor gaxes.

P. 400. v. 55. 'Iliados 1.] verf. 143. et 285. In ceteris Lexicograpluis ſcribitur fumúnwars.“ BARKER .

P. 100. v . 57. 'Insádos 0.] Scribendum eft 'Iliados H. ubi Ρ . 402. V. 55. ως και παρα 'Αντιμάχω το δεπάζω, δέπαστρον

locus eſt verlu 475 .
olo , laxsey dag' {71072 las] Auc !or Diatribae de Antimacho,

P. 100. v . 4. dait gadsly ] Haec extant Odyſf. O. 99. in Claflic. Journ . vii . p. 234. Sylburgius coniicit {nstsébas.

Tu vero lege έπιστέψατα. Wiad. A. 470. xgnzügas éneSTÉLYTo

P. 401. v. 6. Oadijs . svíxa Miy etc.] Conf. Moeris p. 183. 707070, ubi notatu dignum eſt, Seberi indicem exhibere {Testpé

ibique Pierſon. Be.
ψαντο . Simili errore Euripidem apud Schol. in Phoenill. 1194:

P. 4013 v . 8. 'AgioTOGávns] Locus eft Nubb. 180. Verba liberavit Barnefius, 'Eyw i rör son apar'a aori gfnw , ubi
Callimachi, llogu Warster , ſunt in Fragmentis p . 463. ubi olim avas.9642.. Ceterum obſervandum eſt, vocabulum déna

vid . Benılei. ANON . orgox occurrere in alio Antimachi fragmento apnd Athenae. XI .

P. 401. v . 11. xogíay 30s ] Lege xwłía Bos] Hic enim pe- p. 468. A. B.“ In loco Athenaei, ad quem auctor provocat,

de ſexto habet trochaeum , iambus purus vero vel iambum vel dérast gov ter occurrit in tribus Antimachi ' fragmentis ibi lauda

Pyrrhicbiuin . ANON . Ita ſentit etiam Fiſcherus Animadverfl. ad tis. Bakker. Conf. Schellenberg. ad Antimachi Fragmm . p . 99.

Grammar. Graec . Welleri Spec. II . p . 179. st.
Ρ. 4οι . ν . 12. Θαλύσια - Δημήτρα] Ηaec lebentur Scholiis P. 402. v . 5. 'Incados M.] verſ. 459. ubi vid . Schol. ANON .

ad Iliad . I. 530. ubi tamen eſt quaedam lectionis diverſitas, v . C. P. 402. v. 16. Oratgoxogáo.a ] E Suida legendum eſt Ora

Δήμητρι pro Δημήτρα . Conf. Schol. Theocrit. Idyll. VII . 1 , ir poxgacio . SCHLEUSNER .

P. 402. v. 18. Discov] Vid . Iliad . 0. 135. ibique Schol.

P. 401. *. 15. Malawsú] Vid . Iliad . K. 223. ibique Schol.
· P. 403. v. 20. Dennaros] Vid. Eurip. Androm . 851. Apol.

P. 401. v. 18. ama'] Vid. Schol. ad Hiad, O. 470. ANON. lon. Rhod. II. 487. II. 939. Axos . Conf. Oudendorp . ad Thom .

Cod . Parif. 2630. 1658. σεσημείωται κατά τον τόνον . ούτως Ωρί- Mag. p. 437. b.

Και ο Χάραξ μάλλοντο άμαεκ του θαμα παράγει . Β .

P. 401. v . 20. gauise ). Vid. Iliad . &. 386. cuin Schol, ali

P. 403. v. 28. 0ennoksīv ] Vid. Ruhnken. ad Timgei Le

bique, et Apollon. Rhod. 11. 451. ANON .

xic. Platon . p. 142. a. qui etiam oftendit, Platoni proprium eſſe

hoc verbum . BE.
P. 401.' v. -24. duvos] Conf. Schol. ad Iliad . A. 156. et ad .

Apollon . Rhod. I. 1027. In Nicandri Theriac. 883. mentio P. 403. v. 39. dia 'Tai Cgásaira etc.] Conf. infra p. 522 ,

fit Sauviridos: ANON
. : 46 . TANON . .

SCHLEUSNER .

1. Po

p. 810, 82 .
ANON .

ANON

19

ANON .

!

BE.
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ANON

ANON .

AXOX .
2

BE .
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p. 403. v. 54. Seamjós}. Vid : Toup. Emerdatt. in Suid . P. 3. ubi lipid pro suav lagitur. Poft verha fequent
ia

, 21

II. p . 49.

di Bagúvesa
a1

, fortallis nihil deelt nifi ' ) xavúr .P. 403. v. 56. 'Axarwy géżye voor] Legimtu
r

II . M. 255 . P. 405. v . 46. Aarao! Agr,, s] Sunt verba Home
ri

II. T.

Sed ſequentia, 'A % 2:av õuwara Atayev, ex 11. 12. 315. et Odyff.
78. ANON .

12. 3. ( cribi debent dvdgwr õuevara Séayer.

P. 405. v . 49. 'Adomavr
os] Locus eſt II . 163. ubi

P. 403. v. 1. ényei] Vid . Schol . Apollon . Rhod. I. 27. Schol. Conf. Tzetz. ad Lycophr. 143 .

Schol.

Nic
and.

III. 28.

Theriac. 486. Eurip . Ipbig. Aul. 1499. Troadd . 211 . Bacc
u

.

P. 403. v. 3. 98XxTugia - Taquara ) Vid . Eurip. Hippol.

v. 9ελατήρι
α Ta qoyata ] Vid . Eurip. Hippol. 1041. Pindar, Iſthm . 1. 43 .

478. λόγοι θελκτήρ
ιοι

. ct 5o9 . Φίλτρα θελατήρι
α
. Apollon. Ρ . 4ο5. ν. 5ο . Θεράπνη δε , πόλις Λακεδ.] Vid . Piad

er
.

Rhod. fil . 33. XS51w Jeaxrvizi
ox

. 111. 738. JeAxtuga
s Páguara, Nem . X. 106.

I. 515. JAxtùy cordis . Conf. III . 143.

P. 405. v . 52. SégeTai, TÒ Deguaívet
ai

] Vid. Iliad . 2. 53 :.

P. 403. v. 5. Onuis was Eſt verlus Homeri Odyſi. A.

cum Scho
l
.537. Ει Θαυμα Eféax ns. Odyff. K. 326. Conf . Lucia

n
. P. 405, v. 5. Níxav

dgos
] Locus eſtTheri

ac
. 469.

T. ' Il. p . 315, 32. ANO
N

.

P. 405. v . 8. " Agaros] Locus eſt Phaenom. 148. ubi scii iar

P. 403. v. 8. 'Eropions] In Cod. Pariſ. 2630. et 2638. ſerie "Evga udy medioon .

bitur 'Evounidu
s
. Be.

P. 405. v. 13. naga Aloxíaw ) Vid . Promethi. 13 i .
ibipe

P. 403. v . 20. " Ouingos] Locus eſt lliad . A. 238. 239. Anox.

Schol. ANON . Pro Desuegiais legendum elle Oenewe
s

, hodis

P. 103. v . 23. OFU:ITEĽww] Habet Apollon. Rhod. II. 1029. nemo negat. Vid. interpp : Hefych. T. 1. p . 1692. not. 7. Fciar

ANON . Harpocratio in v. ad nomen Dioias addit : {v tū ned apud Empedoclem v, 12. metrum poftulat seusputes.
της αμβλώσεως, ει γνήσιος. Periit haec oratio . Idem mox poft P. 403. v, 18. Sigueto ď idwg] Sunt verba Homeri I. E.

verba προ του Απόλλωνος, pro quibus ipfe (cribit προ του Ηλίου,

excitat Aeſchylum initio Eumenidum ea docentem, quae a Le- P. 405. v. 19. &quoritar] Vid . Demofth. p . 55,

xicographis traduntur.

p . 52. ubi legendus eft Ulpianus p. 58. E.P. 403. v. 25. Op de JEMIOTEĽ
W

- yaoj] Eſt verſus oracu- P. 405, V. 20. Dineas) Supra p . 122, 28. Buta
s

.

li Delphici apud Aelian. V. H. III . 44. ubi tamen 9emistrúO
W

et vnoù legitur. Conf. cap . 43. et Orucula vetera p. 31. 33 . F. 405. y. 22. Oepoitus) Vid. Schol. ad Iliad . B. 212. Mor,

De carmine oở de gemistetw etc. conferri poteft Simpli- poſt gegmairw, inlerend
um

putem ou.cius ad Epictet.p. 259. Inſeren
dum autem fuifler ante verba P. 405. v. 31. d. ro củaiywro ] Vid. infra P. 41 , 4i. et

À äggavtos. Forfitan non ab ipſo Etymolog
o

additum eft. Ad Hemſter
huſ

. ad Ariſtoph. Plut. p. 121. b.
illa verba , ãsfarzos, dixácavt

os
, conf. Schol. ad Odyll. 1. 114. Ρ . 405. V. 32. Θεσσαλο

νίκη Axia] Vid . Thucyd . I. 105 .

A. 568. Apollon. Rhod. II . 1029. Helych. et Suid. kul . Cae- p . 67, 95. ibique interpp. Anon . Sed ibi'Anal eft Pelopo
nnel

. st .

terum Odyſl

. I. 114. JEMIOTEÚ
EL a Scholiaſ

ta
explicatu

r
ãsXeu. P. 406. v . 42. spiddes

v
] Vid . Valcken

aer
. Epiſt. ad N.

dixádei: ANON .

Röverum . p . 76. ANON. et be.Ρ . 404. ν. 27. Θεμισχύε
ιoν

υπ' διείμενος ηπείροιο ] Sunt P. 406. v . 44. Ⓡf6705] Vid . Porphyr. de Antro Nymph
a.

verba Apollon . Rhod. 11 , 371 , 372. ubi én et drasimévas legi- p . 9, 2.

Conf. Aeſchy
l
, Prometh . 723. ANON. In Apollon

ii loco P. 406. v. 47. Jésty dordóv] Habes Odyſi. A. 328. alibiqu
e
.

omnes editione
s
habent in ', quod Hoelzli

nus
e Ścholiis in ur Conf. Eurip. Med. 425. ANON .

mutavit, conlent
iente, quo Etymolo

gus
alus eſt, codice. Pro vi

P. 406, v. 51, fouuastó
s
] Sic festésicy adverbia

liter
eli

tiofo διείμενος refcribe
ndum

eft διαειμένος.

apud Apollon . Rhod. ill . 443.

Quod paulo poſt memoratur ,

P. 404. v. 30. 'Azzo dúvios] Locus eft II. 995. ubi vid. 9ecnegła, legitur Iliad B. 567. ubi vid. Schol. ANOX

Schol. ANON . Omnes Apollonii editt. dant encoxigocene Cum P. 406. v. 1. Ethidaè's nup] Legitur Iliad . M. 177. ubi

Nofiro, OEMstnúgria. lcribente, facit Codex MS. Apollonii vid. Schol. et ſaepius. ANON.

Guelph. quam tamen varietatem , ut non magni momenti

, Ioh . P. 106. v. 2. Oéocat
or

] Vid. liad. 0. 477. ibique Sckol.

Aug. Ernefti notare neglexit. Vid . Pierſon. Veriſim
il

. p. 209.

De Themisc
yra

, regione
mque

praeterf
luente

Thermo
donte

, vid. P. 40h . v . 4. Obcxe
c

pa} Vid , Iliad . r. 130. cum Schol.

Aeſchyl. Prometh. 723. Strabo p . 823. alibique, Steph. Byz. in et Apollo
n
. Rhod. III . 229 .

v. et reliqui Geograp
hi

eorumqu
e
interpp. kul. Brunck. et Schae- Ú. 406. v. 12. drapézov

or
etc.] Conf. Oudend

orp
. ad Tkomt.

fer . recte edidere emixug
acau

. st.

Mag. p . 443. a .

P. 401. v. 32. 9éMwoe ixéc9a1] Sunt verba Homer
i Odyſ . P. 406. v . 25. Šv 'Odurre

ias
N. ] verſ. 207. ubi vid. Scho!

1. 486. ANON.

Aelius Herodi
anus

in Schema
tismis Homeri

cis :

Θέμωσε : ήμέλησε, ή ήγγισε,ή μάλλον έoικε . w .

P. 406. v . 16. 'Avaxgéwv] Vid. Fragm. 93. ANON . Apud

P. 404. v. 34. fuigha] Vid . Schol. ad liiad . Z. 493. et Fiſcherum eſt 105.ubi conf. eius nota, p. 430. ST.
Caeterum

P. 47. ANON .

schol. Apollon . Rhod. I. 824. verbum géoga, interpret
atur

etiam

1'. 404 , v. 35. Oepsidca ] Legitur lliad . M. 28. et aliis locis. airñozı xal ixSTEŪSQI.
P. 406. v. 24. Oétı xanlırlox

épeque] Sunt verba Homeri II.

ANON .

P. 404. v. 38. évæg] Vid. Schol. ad Iliad . E. 539. Anon. E. 407. ANON .

P. 401. v. 42. TgéXoje
v
] In Cod. Pariſ . 2630. et 2638. ad- P. 406. v . 26. Mýto aneirw

v
] Haec extant Iliad . ¥. 315.

ditur : 'Απολλόδ
ωρος

. τινές από της θερμότητ
ος

και δε 'Απολλό- Θέτιν pro την θάλασσαν accipit Taetses apud Lycophr. 22,

δωρος και από του αίτιον είναι του θεάσασθ
αι

την ακτίνα του

ηλίου και της σελήνης. ΒΕ.

P. 406. v. 30. Osudãs] Notum nomen eſt Actt. Apoll

P. 404. v. 44. oi vas aşxaños, etc. Ita etiam Plato in Cro V. 36 .

tylo T.I. p. 397.D. et Plutarchusde placitis Philoſophor. I. P. 406. v. 31. für "Apeshy] Cererem ita appellat, frin

6. p. 1621. extr . edit. Steph. ( T. 11. Opp. p . 180. B. edit. We- Callima
chus

h . in Cer. 58. et 130. ANON . Codex Parif. 2 * 26.

chel.) ANON

addit : om naev.

P. 404.v. 48. Faça só fw etc.) Vid . Herodot, II. 52. p. P. 406. v . 32. 'E } {gébeus etc.] Sunt verba Homeri II. M.

129, 9. ibique Welſeling. Conf. Ioh Chph: Harenbergii Origi- 368. Conf. Hefiod . Theogon. 669. ANON. Cod. Pariſ. 2626.

natio vocum feos et Deus, in Miſcell. . Lipf. Nov. Vol. ix . P. addit : Και ώφειλεν οξύνεσθαι, επειδή η βαρεία και η οξεία είς

621. et 634 .

οξείαν συναιρού
νται, οίον, ζωος, ζώο , έσταως εστώς, Νηρηίς Νηρής.

P. 4. ν. 55. Απολλώνι
ος

] Immo “Ομηρος Γcribere. Etymo- . 'Αλλα το κανόνι τω λεχθέντι περιεσπάσθ
η
. Canon ille ita Di

logus debebat. Nam verba Seoduýtwv &T=2 rusyw extant ll. o. traditus eft : Αί εις ν λήγουσα
ι αιτιατικ

α
μονοσύλ

λαβοι
, δηλον

519. ubi vid. Schol. Anon.

Pro θεού et ώκοδομήθη reftituend
um

νότι μακροκατά
ληκτοι

, περισπώντα
ι
: BE.

videtur gewv et mxodonú nouv. SCHLEUSN
ER

.

P. 406. v. 34. Oeudesta.] Vid . Iliad. A. 700.Axon.
P. 406. v . 43. oi eis Jeov neMTÓMEVO) Vid. Eurip: Hippo

i.songóf.or] Vid. Schol. ad lliad . A. 85. lyt. 792. ibiqueBarnes.it
.Schol.Sophocl

. Oedip. Tyr. iib

P. 404. y.

ANON.

Schol. Ariftoph. Pac. 541. et Philoftrat. p : 791. not. 2. ats

P. 404. v. 16. Okoudńs] Vid . Apollon. Rhod. IV , 1123..

Ρ . 407. v. 49. καταχρησ
τικώς

tors 'Agnvalous) Vid. L »

ban.argument. Demofth.Olynth. L p. 8. ANON8

P. 404. v. 52. 'O geo's ] Sunt verba Habacuci III.

P. 107: 1. 57: Axwega-vs ky vợ sex máyou] Locu tả

ANO
N

ANON

BE.

AXO
N

ANON .

ANO
N

.

:

BB.

ANO
N

.

.

ANO
N



893 ETYMOLOGICON MAGNVM. 894

KUL.

ANON .

ST.

:

BE.

KUL.

ANON

ANON .

-

ANON .

ST

KUL .

13

251, 24. Conf. ibid . p . 350, C. edit. Bafil. (p . 315, 10. edit. tur, γίνεται όηματικών όνομα θηλή, atque hinc θηλαμών. Unitur

fieisk .) ANON:
hac voce Lycophron 31. quem locum innuit Euſtath. p . 83, 29.

P. 407. v. 6. Tó fewgiróv] Vid. Demoſih. p. 529. A. (p .

264, 10.) et p . 330. A. (p. 266, 22.) ANON. P. 408. v . 27. rò reis grow ] Ut gloſſa cum explicatione

P. 107. v ., 10. Ampostévus šv zois Didirixoïs] hoc eſt, conveniat, reponendum puto tó pag two Conf. fupra p : 404,

Olynth ill. p. 31 , 15. Conf. I. p . 14, 20. 48. et 22. infra p . 418, 5. KUL. Conf. Mazochius ad Tabulas

P. 407. y . 14. Osios) Vid. Apollon. Rhod. II . 1092. Anon. Heracleenſes p . 226. not . 28.

P. 407. v . 15. .Osia wiriou ] Vid. Hefiod. Theog. 371 . P. 408. v. 29. "Oungos] Locus eft Iliad . 12. 58. unde divilin

Conf. Bentlei. ad Callimach. p . 581. ANON. Γcribi debet τε 9ήσατο. κUL.

Ρ. 407. v. 20. Πάσσε Tagfévra) Vid . Iliad. I. 214. cum P. 408. v. 31. Göhus] In Codd. Pariſ. 2630. et 2638. ad.

Schol. ANON. duntur liaec : ου γένος θηλυκών θήλεια . ούτω Φιλόξενος. Conf.

P. 407. ¥. 22. Srelou xalouévou] Sunt Homeri Il . 0. 135. infra ad v. 48. De ſequenti xayo vid. Sallier, ad Thom. Mag.
ad

quem locum vid . Schol. ANON. Mox poft Ευδαίμων in Co- p . 531. a .

dice Pariſ. 2630. additur, { v 'Oggoyga Dią . BE. Conf, infra P. 408. v. 33. üv re xágnv] Legendum eſt cum Sylburgio

P. 414, 12 . suv te xáguv. ldem placuit "Bentleio in Fragmm . Callimachi p.
P. 407. v. 25. Oslóredov) Vid . Odyſ. H. 123. ibique 582. addenti, Catullum de Coma Berenices v . 40. verba haec

Schol. ANON . Conf . Wyttenbach, Animadverſl. in Plutarchi vertille : Adiuro teque tuumque caput. Conf. Graey .

Moralia T. I. P. I. p . 234. ST. Lectt . Heliod, c . 19. ad A04 . 395. ANON.

(P. 407. v . 30. Theovaguão rou 9 ) Vid . Koen. ad Gregor. P. 408.v. 36. 3.v ? Poivixbero ] Refcribi debet gör Šmi pun
de Dialectis p . 214. ( p. 454. edit. Schaefer.) ANON. et Be . xioevta , ex liad. Y. 695 . Mox sivos éj Bola's drós, illiſiones

P. 407. v. 31. Delowev] Legitur Iliad. A. 145. fluctuum maris, eſt inter Fragmenta Aeſchyli p: 619. KUL. Oy.

P. 407. v . 34. 'Ops - Belw] Haec extant Iliad , z . 113 . Xibertas aynow's, h . e. aiyurous, auctore Scholiaſia , habet Ni

Sequentia, μήπως nondoi, Iliad. P. 95. ANON . cander Alexipharm . 391. Conf. Nonnis Dionyl. XXXIX . 242.

P. 407. v. 56. 9éw] Toup. Emendatt, in Helych. Vol . III. et 258 .

301. hoc loco et mox in loco Sapphus legi iubet feiw . BE. P. 408. v. 39. dy OńBavoir] Legitur Iliad. 2. 223. et Odyll.

Vid. Wolff. Fragmm. illuftr, ſeminar. p . 156 .. . 0. 247. dx Oußyoiv. Atque fic apud Noſtrum reponendum ar
P. 407. v. 38. Osiw avagrátas] Sunt verba Homeri II . II. bitror. Sed Orißyor adverbialiter extat' Iliad . E. 114. et X.

437, ANON. 479.

P. 407. v . 40. Aküp' καταβείομεν ] Itidem Homeri funt P. 408. v. 41. Ora, Eugeot? Néyetar i Bows] Vid . Bochart.

11. K. 97. ANON : Conf. Alberti ad Heſych. T. 1. p . 715, not. Geograph. Sacr . p . 751. De re ipla conſule Euſtathium p.

6. BE. Sequentia, usj słoney Maxmsómsvor, ex Iliad. M. 216. 269. tere extr. KUL . Conf. Valckenaer. ad Eurip . Phoeniſ . p.

corrigenda lunt Masji pioner. Verba 'Ana ' τραπείoμεν extant 681 , a . BE.

Iliad . r. 441 . P. 408. v. 45. ww] Scribendum eſt d'ús. SCHLEUSNER,

P. 407. v . 47. Oerdoas etc.] Vid. in univerſum interpp. Eodem modo correxit Politus ad Eufiath. T. II . p . 515. a.

Thucyd. in Addendis p. 668. b . med. Schol. Thucyd. Vill. i . P. 408. v. 46. Eis TÙ oxorcov Toù lloydágou etc.] Vid . ad

Φειάσαντες, αντί του θεοφορηθέντες – ήτοι, θεία τινα επιφθεγ- Olymp . VI . 144.

ξάμενοι. ΑNON . P. 108. v. 48. & x acū Süny) Reponendum puto éx toữ Indý.
P. 407. v . 50. o de Menoros! Immo 'Agxidamos apud Thu. Ita enim Plato in Cratylo T. 1. Opp. p. 414. A. To di ginu,

cyd. II . 75. p . 145, 52. ubi vid. interpp: ST. από της 9ηλής τι φαίνεται επωνομάσθαι , ή δε θηλή αρα γε,

P. 408. v. 53. Olacos ) Vid . Barneſ. ad Eurip. Bacch . 56. ότι τεθηλέναι ποιεί, ώσπερ τα αρδόμενα. Εtymol. ΜS. Guelph.

et lon , 552 . θήλυς και θήλεια. έστι ρήμα' θω, και δηλοί το τρίφω , ο μέλ .

P. 408. v . 1. ma? ubya) Legendum eſt xa? W , vel mal in λων θήσω, παρ' ου θηλή όνομα δηματικών, και τροπή του και εις
μέγα. Cod. Gud. habet: το 9ι και το σω μέγα , κUL . Conf. υ, θηλυς, ου γένος θηλυκών θήλεια. Ούτω Φιλόξενος. ΚύL. Conf.

ſupra ad v .

P. 408. v. 2. 'Exßovres &md Jiva ] Poſt 'Exßovres inſere con- Ρ . 408. ν. 50. παρυ Σοφοκλεϊ θήλεια καλείται] Εtymol. ΜS.

iunctionem d', ex Theocrit. Idyll. XIII . 32. PERGER . Odyll. 17. Guelpl. addit :διατο θάλλειν εν αυτή τους καρπούς. Conf. Η .

558. ανστάντες έβαν επι 9ϊνα θαλάσσης. ΑNON. Steph. Thes. Gr. L. Ind . p: 1018. G.

P. 408. v. 4. et 5. gréuw et gevorral ) Malit Seiva et . Jsivoy- P. 408. y . 51. 'lacédos m. ) verf. 520. ubi vid . Scholia, ex

43. Sylburgius. Cum eo facit Etymol. Ms. Guelpberb. Siva , tò quibus , quae hic lequuntur ad verbum exſcripta funt, niſi quod,

εύδιον και ήσυχον αιγιαλόν, παρά το θείνω το τύπτω, εις ον εγκφού- pro τα μεν γαρ άλλα , ibi legatur τα μεν γαρ άλογα, quod in

Couci za rúmata. Zonaras vero in Lexico MS . vulgatum tue- de Noftio reſtituendum cenfeo. Caeterum vocabulum Inautige

tur, fcribens: παρά το λέω (Lege 9ένω), το τύπτω, γέγονε 9ίς • tum hic, tum Odyff. O. 324. ubi eſt fraútaze de daí, et reli

εν γαρ τα αιγιαλώ 9ένονται και τύπτονται τα κύματα . (Ιn edi- quis locis, ubi cum yurń iungitur, vel fimpliciter pro Sýneca ad

rione Titimanni p. 1045, aliter legitur. st . ) Perinde eft utrum hiberi , vel potius redundare videtur : reiecta ſcilicet nugace Gram .

maticorum 'interpretatione, a Noſtro quoque propolita . Vid.

P. 408. v . 8. moki's Ils] Locus Homeri eſt Odyſl. M. Euſtath. p : 727, 28. et 1599, 22. it . H. Sieph. Thel. Gr. L.

45. Apud Aeſchylum Perſ. 820 , ſunt gives vexçüvi Caeterum Ind. p . 1018. H.

Grammaticos, inter quos funt oi naharol Homeri enarratores, re- P. 409. v. 57. Onautegówx] Vid. Odyſl. 1. 385. ¥. 166.

ferente Euſtathio p: 1453, 61. errare, tradentes, Fly pro litore "Heſiod. Theogon. 59o. kul.

effe femininum , at in altera fignificatione maſculinum ,' contendit Ρ . 409. ν. 2. αλφησται λέγονται οι κατωφερεΐs ] Conf . Γu

H. Stephanus Theſ. Gr. L. T. 1. p . 1560. G. Conf . infra . pra p. 66, 57.

P. 109. ν . 6. Νήσων θηλυτεράων ] Sic θηλύτατον πεδίον eft: ] eſt31. KUL.

P. 408. v. 10. Orßo. xa204mevor] El ex Schol. ad in Callimachi fragmento 296. ANON,

lliad. A. 366. ubi 'Argzpútroy legitur. Reponendum eſt 'Adga- P. 409. v. 7. OmMuv] Vid. Oudendorp, ad Thom . Mag.

múrrior puurtior, ex Strabone P: 913. et alibi. Vid . Euſtath. p. 619, p . 449. b . Sequens Supwria Abreſchius ibid. ſcribi fnpwvca iu

13. Conf. Barnef. ad Hiad . 2. 397. KUL.

P. 408. v . 12. Jøyer) Vid. Tiad. B. 382. ' 1. 416. et Schol. P. 409. v, 11. Ongamevns) Vid . Lucian. T. II. p. 455, 7.

ad hos locos. it. Schol. Sophocl. Aiac. 826. · ibique interpp: et Schol. AriJioph. Rann. 546. Anon.

P. 408. v . 16. { yw' tagaotás] Sunt verba Homeri Odyſs. P. 409. 13. Ońs] Vid . Iliad. r. 419. cum Schol. Anon.
I. 327. ubi vid . Schol. P. 409. v. 28. Ongíxiarov xúłoxa] Vid . Comici Veteres p.

P. 408. v. 18. fmEUVTo Méya ésyox] Haec extant Iliad . H. 552 . ANON .

- 444. ubi vid. Schol. Conf. Schol. ad Apollon. Rhod. I. 436. P. 409. v . 29. Onpixalous TÉXvOy xú26] Vid . Oudendorp.

ubi
pro

9ηήσαντες έλαφον legendum cft θηήσαντ ' έλαφον, ex ad Thom . Mag . p . 451. b .

Odyſf. K. 180. KUL.. Participium Sneúpsvoi habet Apollon. P. 409. v .50. Exßovnos] Vid . Athenae. XI. p . 471. C. et

Rhod. II . 808. Bentlei Diſſert. upon ' Phalaris P: 110. edit. Lond. 1699. BB.

P. 408. v. 26. Onamw ] Vid . Toup. Emendatt . in Suid . P. 409. v. *32. @noaiuto ] Víd: Odyſi. £. 190. ANON.

· Vol. II. p . 565. BE. P. 409. v. 34. nroavto] Légitur Iliad . 0. 682. alibique.

Ibid. naga rovShow Mémorta ] Intellige, quod v. 30. addi.

L11

ANON.

3i .

P: 411 , 1 .

.

KUL .

1

eligas. șUL .

KUL.

et . ' BE :

ANON.

1

KUL .

BE,

ANON .

ETYMOLOG , T. II.
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AXON. BE.

ANON. ANON.

ANON .

ANON .

ANON .

ANOX.

ANON .

ST .

ANON.

PEYROX. .

BE

ANON.
1

ANON .

e BB.

P. 409. v. 36. Onceus] Alia huius nominis etyma affert Hel. P. 412. v. 30. Igłbaskov] Legitar Iliad. 2. 549. et 602.
ladius Chreſtomath . p. 16. Vid. ibi Meurf. p. 6o, extr. ANON. Vid . Pierſon. ad Moerid .p. 187. a.

Ρ . 409. V. 40. ναός του Θησέως 7580GÉQevyor] Vid. De- P. 412. v. 33. 'Huitu yažaxtos] Sunt verba Homeri

mofth. p. 270, 8. Odyff. I. 246. Conf. Tzetz, ad Lycophr. 108.

P. 409. v. 52. 'Agiotopos Ioauidw ] Vid . Fragmm . Ari- P. 412. v. 36. Txiv Mèx TEXOÁ sa ] Haec leguntur Odii
ftoph. p . 1240. b . Pio Srsomóseor, quod ' ſequitur, legendum pu M. 134.

το θησειομύζειν. ANON . Ρ . 412. V. 46. εν τω του Γεωργίου του Χοιροβοσιου δημα

P. 409. v. 54. útta) Perperam lic editum eſſe pro srosa, gixw] Infra p . 454, 25, " laudantur ta ġýpara Toù Xorgo2093
animadvertit Oudendorp . ad Thom . Mag. p . 452. BE,

P. 409. v. 57. Iroon ] Scribe 9ñosu. tid . Schol. Apollon. P. 413. v. 50. diaPéger de rixadelou etc.] Vid . Francki
Rhod. I. 193. Conf. Barnef. ad Eurip. Alceſt. 2 . et Hercul. Callinus p . 126. st .
Fur. 205, ANON .

P. 412. v . 54. @zavus] Vid. Athenae. V. p . 192. E. ça

Ρ . 410. ν. 12. τητασθαι, και εστι στέρεσθαι ] Sic Plato de derivat a θρήσασθαι, όπες επί του καθίζεσθαιτάσσουσιν . : ΑΝΩΣ.

Legg . lib. VΙΙ . p . 8ιο. Β . Τ . ΙΙ . συγγράμματα - τητώμενα φυ. , p . 810. II. P. 412. 6. 57. 'Iacados 0.] verſ. 729. ubi vulgatur Ozira

θμούτε και αρμονίας. do'śntanódny. ANON.

P. 410. v. 18. Ouengos] Locus eſt Odyſl. M. 45 . P. 412. v, 1. uro 'Opúgou etc.] Locus eſt Jliad . 0. 723.

P. 410. v . 19. gis, En Tol owgou] Vid. Aeſchyl. Perl. 820.

ibique Schol. ANON. P. 413. v. 28. aplaußos ó Aróvugos] Unde Pratinas apud

P. 410. v. 23. & A! Moosu douarúww] Vid . Hellad . Cihre- Athenaeum XIV, p. 617. F. Bacchum fic appellat: sgcapBodi

ſtomatb . p. 16. et Schol. 'ad Odylf. A.644, θύραμβε aras. ANON .

P. 410. v. 30. Xwg!s tou ; etc.] Baſcius Append. ad Epiſt. P. 413. v. 34. Ogla.] Vid. Schol. et Spanhem . ad Calli

crit. p . 32. probare videtur ſcripturain Erkraw, quia funčoxw in mach . h . in Apoll. 45. ANON,

Codd. MSS. reperit. BE. P. 413. v. 45. Ogía) Vid. Schol. Lucian. T. II. p. 559,

P. 410. v. 53. rétymmer] Thom . Mag. in v. Te Svršetak ha- 30. Schol. Nicandr. Alexipharm . 55. et Autbolog. Graec. II.

bet aérymor. Vid. ibi ' Oudendorp. p. 836. b . be. Formam 40. 14. ibique Schol. (in Brunckii Analectt . T. II. p . 332. Carin.

Praeſentis limpo ponendam elle, oltendit Wyttenbach. ad LXXIII.) Anon. Monere lubet, Scholiaften Ariſtophanis ad

Plat . Phaedon . p. 145. Equitt. 951. ubi de vocabulo Igior agit, ila ex Codice Tauris.

P. 410. v. 54. Ooós] Vid . Schol. ad Iliad . E. 536. CLXV . fol. 112. emendandum elle: trßáARETQ1 , xal itiru

P. 410. v. 6. @or ] Vid. Apollon. Rhod . III . 393. ibique org!Omeros. ÖTE deixavas étnes, xal fangor yémtes, išzegtjà
Schol. ANON . παρατίθεται είς βρώσιν, μέλιτος etc.

Ρ . 410. V. 9. ακόντισε gows] Sunt verba Homeri Il . E. P. 413. v . 47. Banderow sis auto] Vid. Oudendorp. ad

533. Et ſequentia, výsion fožo. , Odyſf. O. 298. ANON. Thom . Mag. P : 454, a.

411. v , 12. Aiveias 77028Muotus] Eft verſus Homeri Il . P. 413. v.52. Ogryng ] Vid. Odyſſ. H. 87. et P. 267. com

E. 572. Conf. Apollon. Rhod. II. 106. et 1113.
Schol. ad utrumque locum , it. Z. 10 . Schol. Lucian. T. II .

P. 411. v. 14. gows. inau ] Vid. Odyſſ. 0. 415. et 0. p : 313, go. Conf. T. II. 735, 31. Eurip. Iphig. Taur. 17.

241. ANON . Helen . 70. Oreſt. 15613. ibique Schol. et Apollon. Rhod. III.

P. 411. v . 17. Jono vúxra ] Habes lliad . K. 468. alibique. 217. Anon. Sequens agoxumate,conura Sylburgium tuetnr Schee

ferus in Indice Graeco ad Schol. Apollon, Rhod. p. 677. d.

P. 411 , v. 18. ro'y taxéws etc.] Haec deſumta funt e Schol.

ad Iliad. K. 394. ANON. P. 413. v. 1. Ogidas etc.] Hellad. Chreſtomath. P. 12. ut

Ρ. 411. ν. 22. Θόρυκος ] Immo Θόρικος vel Θορικός Γcribi ης μεν είδος οι παλαιοί θριδακίνην καλούσι, την δε βοτάνην θρί
debet. Vid . Wal. et Duker, ad Thucyd. Vill . 95. p . 565, даха οι δε ιατροί θρίδακα μεν το ήμερον λάχανον, θριδικίνης

70. ANON. δε το άγριον καλούσιν.

P. 411. v. 28, Oolegos} Vid. Aeſchyl. Prometb . 884. Ad P. 413. v. 8. Ogivariu ] Vid. Odyſl. m . 106. cum Schol.

fequentia, θολός grua sora, conf. Schol. Eurip. Alcelt. 1070. it. Schol. Nicandr.' Theriac. 529. ei Schol. Apollon , Rhod .

ANON IV . 965. ANOX.

P. 411. v. 30 , ónos Begit £ iv) Vid . Schol. ad Odyſf. X. Ρ. 413. ν. 10. λύβαιον ] Scribe Λιλύβαιον. ΑNON.

442. ANON .
P. 413. v. 15. oudérore del and dacéos] Codex Tauris.

P. 411. v. 32. 2.90erdus] Hemſterhuſ, ad Polluc. VII. 174. CXXXIX . ad Oppian. Halieut, I. 54. declinationein vocis Spins

p . 813. not . 31. 462251dris legi iubet, quam eius correctionein illuftrans , habet liaec : ουδέποτε ευρίσκεται λέξις δισύλλαβος εν

probat Ruhnken,ad Timaei Lexic. Plar. p.142. b. Anon , et be. χρήσει, αρχομένη από δύο δασέων. Sic igitur enienda Etymolo

P. 411 , y: 37. Ooūgos] Vid. Iliad . E. 30. cum Schol. alibi- gici locum :oudénors dè evgisxetas dégustos drožiagos tv **
que, et Aeſchyl. Prometh. 354. Adiectivum gougros habent de- σει, αρχομένη απο β ' δασέων. PEYRON .

jchyl. Perl. 720. et Eurip. Phoeniſl. 247. Conf. Lycophr. 153. P. 413. v. 18. ané99.90v tofoi frałgou] Sunt verba Homeri

ibique Tzetz. ANON. Odyſ. H. 251. ANON.

P. 411. V. 52. Soügis daxýv] Leguntur haec liad. H. P. 413. v. 25. Agirrýdesta) Vid . Valckenaer. Animadreil .

164. . 262, et alibi. ANON. ad Ammon . II . 5 . p.
104, Conf. Lucian. T. II. p. 510, 12,

P. 411. v. 54. Oolun ] Vid . Lycophr. 213. ANON.

Ρ. 411. ν. 58. Ευριπίδης 9ίασμος , έσμός γυναικων ] E Bac- P. 414. v. 28. jóvos] Vid. Athenae. lib . V.

chis v. 56. corrigi debet Diasos įmos, puvaines. Vid. Valcke

naer . ad Eurip. Phoenill. p. 68. aa P. 414. v. 31. Ozvor] Conf. Schol. Nicandr. Theriac. 200 .

P. 411. v . 1. Olomons) Conf. fupra p. 408, 1. anon. Vid. etiain Scholia in Platonem p. 172. edit. Ruhnken .

P. 411. V. 8. régey eißer] Haec reperias Iliad. T. 323. P. 414. v. 32. Oguaraís ] Conf. Schol. Nicandr. Theriac.

atibique. Anox . 899. ANON.

P. 411. v. 12. @ garýtides Sugeutwr] Alberti ad Hefych. P. 414. v . 39. quoürtes] Haec eſt vulgaris ſcriptura, per
T. I. p. 1727. not. 18. emendat : Opavítodes Sgaritws. Im- unum ä. Sic paulo poft @gualsw. Vid. Schaefer, ad Dionys.

mo θρανιτών. ST. Halic . de compofit. verbor. p . 122. Be. In . Dionis, Calii lo

P. 412. V. 16. Apabuara ! Legendum eſt fauvara. Vid.Vid. dice Mediceo antiquiore ſemper Agunew ſcribitur. ST.

Ruhnken , ad Timaei Lexic. Platon . p . 140. a. P. 414. v. 46. 'Inrados .) verf. 376.

P. 412. v. 19. Ogarterv] Vid. Aeſchyl. Prometh. 629. cum P. 414. v. 55. Opwonós) Vid Apollon, Rhod. II. 823, et
Schol. et Toup. Emendart. in Suid. P. ii. p. III . 199. ANON. Pro Sewgeñv videtur auctor ſcripGille Sogeive

P. 412 , v. 21. Ogýčxes dxgóxomor] Memorantur Iliad . A.
Conf. Villoifon ad Apollonii Lexic . Homer. p. 423, [ q. SCHLEUS

Ρ. 414. V. 2. έστι δε και τόπος υψηλός έξω τάσσονται

P. 412. v . 27. péntga dè ad spentýgıc ] Vid . Valckenaer. Haec exſcripta ſunt e Schol. ad Iliad. K. 160. ANON .
ad Eurip. Phoenn. 44. p. 18. a . Schol. et Barnef. ad. Iliad. Ρ . 414. ν. 9. Πάσσε . Jslono ] Sunt verba Homeri 11. I.

1.478.'Anon. Conf. Hemſterhuſ. ad Thom. Mag. p .:. - 588, a . 214. Et fequentia, Grécou — xalouévou, II. O. 135. ubi vid ., καιομένου, . Θ .

Schol, ANON .

ANON.

-

ANON .

p . 192. F.

AXOX.

ANON. et BE.

ANON.

BE.

56. ANON .

533.
NER .

ANON.

.

B ..

1
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Ρ . 414. ν . 14. ο πατράδελφος, θείος] Helladius Chrefto- Ρ. 416. 1. 21. Θυννίδες, οι νυν θύννοι ] Vid. Oppian . Ha.

math . p . 4. θείον ονομάζουσι τον του πατρός αδελφόν. ANON . lieut . I. 181. et Athenne. lib. VII. p . 303. D. ANON.

Ρ . 414. V. 19. Θυάδες, αι βάκχαι ] Vid. Tsets . ad Lyco- Ρ. 416. V. 22. Θυσσανόεσσα ] Vid . Iliad. Ε. 738. ibique

phr. 143. et Aeſchyl. Sept. copir. Theb. 504. Schol.

Ρ. 414. V. 20. Ουάσιν άκελοι] Sunt verba Apollon. Ρ. 416. ν. 25. Θύσθλα ) Conf. Tzetz . ad Lycophr . 106 .

Rhod. l. 636. Vid. ibi Schol. et Brunck.

P. 414. v . 27. Ousado) Vid . Apollon . Rhod. I. 1016. et Ρ . 416. V. 18. Ιλιάδος Ζ.] verf. 134. Vid. ibi Schol . ANON .

1V. 834. ANON. Verba praecedentia, συν θυέεσσι, funt Homeri P. 416. v. 30. dpáxas] Legendum eſt xgádas. Vid . Kuſter.

11. 7. 270
ad Suid. in v.. Θύσθλα. ΑNON .

Ρ. 414. ν . 32. Θυηλαι] Et Apollon. Rhod. Ι . 361. Conf. P. 416. v. 33. Ougavaeñu etc.] Plato in Politico T. II. Opp.
Duport, ad Theophraſti Charactt. p . 364. ANON , Pro θύλακας p. 271. A. γυμναι δε και άστρωτοι θυσαυλoύντες ταπολλά ενέ
Γcribendum eft θυλάκους .

κοντο .

Ρ. 415. ν . 34. αι απαρχαι των θυσιών] Conf. Hefych. ibi- Ρ . 417. v. 52. Θωμοί Θωμός] Vid. γιtenbach. Αni
que Alberti T. 1. p. 1740. not. 24. madverf. in Plutarchi Moralia T. 1. P. I.

Ρ . 235 .Ρ. 415. ν. 58. Θυλάκιον] Vid. Duport. ad Τheophrafti Cha- Ρ. 417. ν . 53. Θώμιξ, λεπτον σχοινίον] Vid. Schol . Ac

ractt . p . 283.
Jchyl. Perf. 459. et Εumenid, 182.P415. ν. 42. Θυοσκόος] Vid. Εurip . Eacch. 224. Conf. Ρ. 417. ν. 1. από της Θώνες - θώνιος] Codex Parif . 2426.

Schol. ad Diad. 12. 221 .
haec ita tradit : από της ευθείας Θωνις εγένετο θώνιδος και Φώ

Ρ. 415. ν. 5ο, Θυωρίτην τριπλαϊς παρα Λυκόφρονε) Lo- νιος, Ιωνικώς. ΒΕ.
Verba Φώνος παράκοιτις leguntur Ody , Δ.cus eft verſu g3. ubi vid . Tzetz. ANON .

228. ANON.

Ρ. 415. ν. 55. επι της άλλης, ότι έκρινον ] Sylburgio prae- P. 417. v. 4. Ovos] Codex Pariſ. 2426. addit haec : oux

eunte Potterus adLycophr. 1. 1. legendum putat επί τουκάλ. υγιώς λέγει . πρός μεν γαρ τον πρώτον λόγον έστιν ειπείν, ότι

λους , ότι έκρινε . Sed Hem/terhauf. ad Lucian. Τ . Ι . p. 253. b. ει εγένετο κατα συγκοπήν, ώφειλεν οξύνεσθαι ομοίως τοις άλλοις

nihil mutantlum arbitratur , nii από της άλλης (τραπέζης), ότι τοίς κατα συγκοπήν. λέγω δε το πατέρας πατρος, και μητέρας

= xgovev, nunc autem translatio ducta eſt ab alia menſa, nimi- μητρος , ανέρος ανδρός, και αυται γαρ αι γενικαι, συναίρεσιν πα
rum numularia .

9ούσαι και διασυλλαβήσασαι, οξύνθησαν προς τον χαρακτήρα των
Ρ. 415. ν. 6. από του θύειν θύαιμός τις ών] Εadem εις ος σισσυλλάβων γενικών , οίον ώσπερ παιδος, μηνός , κηνός,

Tzetzes tradit ad Lycophr. 8. Sic Plato in Cratylo T. I, p. γραός, φωτός, παντός. Προς δε τον δεύτερον λόγον έστιν ειπείν,

419. Ε . θυμος δε, από της Φύσεως και ζέσεως της ψυχής έχοι ότι ουδαμού και Θόων ευθεία, εξ ης λέγει γεγενήσθαι την Θόωνος

αν τούτο το όνομα. De quinque nominis θυμός ignificatibus και Θώνος γενικήν , εύρηται σημαίνουσα τον Αιγύπτιον άνδρα, όν

cont. Schol. ad Miad. A. 173. ANON .
τινα σημαίνειη Θώνος γενική, αλλ' έτερον άνδρα, ως παρ' Ομή

P. 415. v. 8. Éregos dväxey] Fortaſſis eft locus Homeri φω(11. Β. 152.), Θόωνα τε,άνακτα. Τί ούν έχομεν ειπείν, έστιν

Odyf. Ι. 302. ubi tamen έφυκεν eft pro ανήκεν. ANON: ούν ειπείν, ότι κατά συγκοπήν γέγονε η Θώνος γενική, από της
Ρ. 415. V. 9. Θυμος διοτρεφέων βασιλήων ] Videtur eΠe Θώνιος γενικής. ει δέ τις είπoι, δια τί ουκ οξύνεται; λέγομεν

verfus Iliad. Β . 196. 1bi vero legitur διοτρεφέος βασιληος . Ver- την αιτίαν ταύτην· αι συγκοπτόμεναι γενικαι οξυνόμεναι μιμούν

ba Eίξας ο θυμό extant iliad. Ι. 594. ANON. ται ευθείας, οίον η ανδρος γενική μιμείται την χονδρον, και πάλιν
Ρ . 415. ν . 12. " Ενθ ' όγε θυμόν] Et verfus Homeri II. μητρος και πατρος και θυγατρός γενικαι μιμούνται την ιατρός

Ε. 155.

ευθείαν. Επειδή ούν ή Θώνοςγενική, ει ωξύνετο, ουκ ήμελλε μι·Ρ . 415. ν . 14. έτερος ανήκεν ] Vid. Odyf. Ι. 302. ibique μείσθαι ευθείαν ουκ έχομεν γαρ ευθείαν εις νος καθαρών διασύλ .

Schol . et paulo ante ad ν. 8. Sequentia , συ δε ένα στε- λαβον, τω ω παραληγομένην και οξυνομένην, βαρυνομένην δε έχο

σιν, extant Iliad . 1. 255. ubi tamen εν στήθεσσι legitur . Verba μεν, ως επί του κώνος σημαίνει δε το στροβιλοειδές, ήγουν το
Θυμός doti reperias lliad . B. 196. ANON .

είς οξυ λήγον ώνος, σημαίνει δε την τιμήν τούτου χάριν ουκ,

Ρ. 415. ν . 18. Eίξας ο θυμό συνή ]Lege 'Ω . θυμό είξα- οξύνθη, αλλ ' έβαφύνθη . Πρόσκειται καιδιασύλλαβον," επειδή υπέρ

ga. Eft enim verſus Homeri Odyſ. E. 126. Etiam ſequentia, eva δύο συλλαβάς έχομεν ευθείαν όξυνομένην, οίον κοινωνός , οιωνώς

θυμόν έχοντες και επίφρονα βουλήν, ex OdyT. Γ . 128. corrigi Τιθωνός.

ic debent: 'Αλλ ' ένα θυμόν έχοντε, νόω και επίφρoνι βουλή. P. 417. v . 8. wzos ) Vid . Odyſ. E. 3. cum Schol. et He.

rodot. VΙ. 63. p. 466, 65. ibique interpp.

Ρ. 415. ν. 25. Ιλιάδος 1.] verf. 336. Conf. Schol. Apol- Ρ. 417. V. 10. Σοφοκλής Οιδίποδι] Locus eft Oedip. Tyr.

lon . Rhod. l. 249. ANON .
2. Conf. ' Sophocl, Antig . 1011. et Aeſchyl. Prometh. 830.. . . .Ρ. 415. ν. 3ο. Θυμέλη] Vid. Barner. ad Eurip . Suppl. 64.

Rhef. 235. Iphig . Aul. 152. ANON . Ρ. 417. ν . 34. 9ωρος ούν ή τροφή τροφής τόπος ] Conf .

Ρ. 415. V , 33. μήπου τάξιν λαβούσης τραγωδίας ] cum in Lucian. T. II .

Ρ : 333, 54 .

ordincm , qui nunc eſt, tragoedia nondum digefin eſſet. ANON. Ρ. 417. ν. 36. το εμπίπλασθαι οίνου, θωράσασθαι λέγεται )

Ρ . 416. ν . 40. Θύμμενον βεβλημένον] Valckenaer . ad
Vid. Theognis 413 470. Locus Ariſtophanis eſt Acharnn.

Eurip. Phoenill . p . 743. b . correxit Τεθυμμένον βεβλαμμές 134. ubi 9ωρήξομαι legitur. ANON. De hoc nominis fugaç et

yox, Quam correctionem probat Ruhnken. ad TimaeiLexic. I'la- verbi 9wgýsoeofa, uſu vid. Fiſcher. ad Anacr. Fragmm . 49.
ton . p. 251. a.

Ρ . 416. ν. 47. Ιλιάδος κ .] verf. 43ο. unde legendum eft : Ρ. 417. ν. 45. "Ομηρος] Locus eft Iliad. Ε. 7 .
έλαχον Λύκιοι, Μυσοί τ' αγέρωχοι.. Verfu fequenti Μήονες me- Ρ. 417. v. 5ο. επιστρατεύσας Ινδοϊς] De verbi 1tructura vid.

morantor. Hinc error . Valckenaer. ad Eurip. Phoenn. 292. ANON.

Ρ. 416. ν. 5ο. Θυμβραίου – Απόλλωνος ] Vid. Εurip. Rhef . Ρ . 418. ν . 3. Θωύσσειν] Vid. Aefchyl. Prometh . 1040, Eu
22. ANON .

rip : Hippol . 219. Iphig. Taur. 1127. Sophocl. Aiac . 307. cum
P. 416. v . 56. Ougase] Vid. Schol. Sophocl. Aiac. 799. Schol. et Tzetz.ad Lycophr. 165. ANON.

Ρ . 418, ν. 35. τα δια του τα θηλυκά etc.] Vid. Pier /on.
P. 416. v. 1. Ougeós] Vid. Oudendorp. ad Thom . Mag. ad Moerin p . 4. b. Hudſon. et Pierfon. ibid. p. 191. b. be.

Ρ. 419. ν. 5. το θύεια , και σημαίνει την έγδην ] Vid. Schol.Ρ. 416. ν. 7. Σφραγιδονυχαργοκομήτης ] Estat apud Αri- Αriftoph. Ρac. 227. et Vefpp. 919.ANON. "

ftoph. Nubb. 331. ANON .
49.

Ρ . 416. ν. 14. 'Ιλιάδος Β .] verf . 446 . Conf. Iliad . E. 87. P: 419. v. 29. 'IWTC TÒ OTO'Xerox etc.] Conf. Placo in Cra

el 96. cum Schol. ANON .
tylo Τ. Ι. Οpp . p . 426. E. ANON.

Ρ . 416. ν. 18. θύννος etc.] Vid . Athenae . VΙΙ. p . 502. B.
Ρ. 419. V. 53. Ιάλεμος] Vid. Oppian. Cyneget. Π. 55ο.

Ρ . 416. ν . 19.. κλίνεται δε η θύννος , ως αι μυροφόροι] qum Rittershuſii pota , Eurip . Oreſt. 1391. ibique Schol. it.

Quid ibi velit auctor per verba αι μυροφόροι, nefcimus. An Ie- Supplic. 281. Troad. βοο. et ad utrumque Iocum Barney. ANON.

gendum αί Φυννοθήραι ? quod eft Sophronis fabulae nomen ab Ρ . 419. ν. 4. παρά Καλλιμάχω ] Locus eft in Fragmm. p.

ipfo Etymologo laudataep. 384, 25.et p: 520, init. Vide Spi- 508. ubi vid.interpp: ANON.

cilegium vocum paucarum pro Aegyptiacis habitarum, in nova Ρ. 419. ν . 9. παρα Ανακρέοντι, Vid. Fragmm. 5ο. ibique

Theſauri Stephaniani editione p . CCCLVII. b . bangeA . Pauw . ANON. Conf." Fiſcher. ad fragm . LXVII. p. 398. sr .

L12

ANON .

66

BE.

ANON .

ANON

ANON.

-

ANON.

ANON. et BE.

Ρ. 382.
ST.

ANON.

ANON

ΛΝΟΝ.

p . 459. a. BE.

Con infra p . 421 ,

ANON .

Υ
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ANON

BE

p . 161. A. BE.

KUL .

ANON .

ANON

KUL .

12. KUL .

ANON .. 220, ANO .

W.

KUL.

Taparati

ANON . KUL.

P. 419. v . 12. Xeigas a710 ] Sunt verba Homeri II. I. P. 423. v. 27. ' Idw ] Iliad . - B . 266. eſt van. ' Arox .

91. ibique Schol. ANON . P. 423. v. 33. äädgis , ó areigos] Vid . Iliad . r. 219. ibique

P. 419. v. 14. 'lánepos] Vid. Eurip . Troad . 600. et 1304. Schol.

ibique Barneſ. it. Suppl. 281, eť Schol. Apollon. Rhod. IV. P. 423. v. 46. 'Idşü areshuxovro] Sunt verba Homeri 11. A.

1304. ANON . Conf. Oudendorp . ad Thom . Mag. p . 463. b . 620. Conf . Apollon . Rhod . II. 87. ANON .

P. 423. v . 47. si dè dotixg , uita Toù 1 ] Vid . Iliad . P. 385 .
P. 420. v . 20. wqedia ] Codex Mediceus antiquior Dionis et 715. • ANON.

Caſſii femper fic lcribit . Etiam Matthiae apud Eurip. Androm . P. 423. v. 1. 'lévan, nagayevko901] Ita Schol. ad liad . A.

530. edidit wDehra. ST. 227. ANON .

P. 420. v. 19. Eopornýs] Locus eſt Oedip. Tyr. 182. ubi P. 423. v. 8. fev xal inegos] 'Conf. Plato in Cratylo T. I.

vid. Schol. ANON. Opp. p . 419. E. KUL. De noinine iuszos vid . quae ex Ervmo

P. 420. v . 24. 'Iémßn] Vid . Schol. Nicandr. Alexipharm . logico 'MS. Paris. leguntur apnd Valckenaer. Diatrib. in Eurip.
132. ANON .

P. 420. v. 34. Alba Šo igiveto xã ] Haec extant Odyff. M. P. 423. v. 10. dia pus ii dogóvrou, sal die rou 7 ] Vid ,

175. unde xnços legendum eſt. Conf. Schol. Apollon. "Rhod. Euſtath , p . 1254, 11 ,
lll . 1020. Ρ . 423. V. 14. ζήτει εις το είμι. και τ ' αγεληδόν ίατιν]

P. 420. v . 36. iivin eu Dzáven ) Hauſta ſunt e Schol. ad Transponenda ſunt haec verba, ita ut Hemiſtichiun, ex Wiad .

Iliad . 0. 103 . 1 ]. 160. allatum , poſt iasi ante sýra collocetur. Caeterum au

P. 420. v . 38. mal idouro gumov iúvfr ] Videtur elle locus elor ad ea remittit, quae fupra p . 272, 12. docuerat.

Homeri Odyſl. Y. 47. idosoá xe gumov iurgus . Cont. Schol. P. 423. v . 20. 'Artinws ] Legendum efle Awgrzüs, recie vidit

Apollon . Rhod. II . 639. IV , 24. et 924. ANON . Sylburgius ex p . 303, 12. Conf. etiam p . 250, 17. et Gregor.

P. 420. v. 40. iaivēto Jüdws] Sunt verba Homeri Odyſ. de Dialectis p . 91. (p. 205. edit. Schaefer.) KUL.

K. 359. ANON Ρ . 423. ν . 22. ποταμούς ’lacédos M.) verſ. 32. 33. ubi

Ρ. 420. ν. 44. Δημοσθένης εν τω περί στεφάνου ] Reiskius
vid . Schol.. KUL.

p. 274, 6. edidit iaußeromáyos, ſed Wolfius p . 333. A. iaußero- P. 424. v.24. finoūra , dasuvetar] Vid . Euſtath. p. 8gr ,

γράφος. ΑNON .
P. 421 . V. 4. intw ] Vid . Schol. Sophocl. Aiac. 500. P. 424. v. 29. dorov key ] Sunt verba Homeri Odyſf. 12 .

P. 421. v. 11. Méya 'Axoror] Sunt verba Homeri II . A. P. 424. v . 30. lexto, #poeTumourro] Gloſa cum gloſlemate
434. B. 193. AXON . Aelius Herodianus in Schematismis Home- eſt ex Iliad. N. 501. Cont. Apollon. Rhod. IV . 1005. Kul.

ricis : ίψαο : ιάπτω ταψάμην ιαψω λάψατο . και ύφαιρέσει του α P. 424. v. 32. Oixade íepéywy) Sunt verba Homeri Il. B.
και του τ, έψαο. 154. KUL.

P. 421. v. 17. Très de héyouor naga rin t'asir] Vid . Schol. P. 421, v . 35. Švieta πύς
êu Bázlete] Vid. Iliad . M.

Apollon. Rhod . I. 554. ANON . 441. cum Schol.

P. 421. v. 30. 7a , o anuaires Tyly pwrny] Conf. Barnef. ad P. 424. v. 39. "Iɛ ] Vid. Iliad . r. 383. et Odyſ. H. 82 .

Eurip. Rheſ. 553. ANON. Quae ſequuntur , ad p . 273 , 26. referenda lunt. Sive

P. 421. v. 32. ' lauw) Vid. Schol. Sophocl. Aiac. 1211. xos , ut hic, five ut illic ó deutepos ógustos legas, perinde erit .

Pro ſequentibus, iuw zò morcSo , lege iów rò movasw , e

Zonarae Lexico p . 1082. SCHLBUSNER. P. 424. v . 41. ' Isi ] Cod. Gud. Ta2913.08 agotes. Reſpici
P. 421. v . 37. Ilonia's " Asga ] Sunt verba Homeri Odyſ. tur ergo Iliad . . 118. et Schol. KÚL.

T. 341. Etiam ſequens désapev extat Odyfl. r . 151 . P. 424. v. 44. nara 2 ammón isin) Haec, praefixo verbo ' lein,

P .. 421. v . 1o . dufvOUS — ' Ileados I.] verf. 325. Anon . Conf. a praecedentibus feparanda funt. Locus allatus eli Iliad . T. 209 .

Seidler de verſibus dochmiacis p. 129. extr. Etiam verba puid libi velint verba co dribvari, nelcio. Fortaffis TÒ xa frein

Tš nagraúwy regrégfw extant Iliad . 1. 336. Conf. Lycophri legendum eſt, ut lit interpretamentum verbi isig, ex Schol. ad

1. I. KUL .

P. 421. v. 49. 'lydn, sj Juɛía ] Conf. Schol. Ariſtoph . Pac. P. 424. v. 47. ' laro yaz Bohésiv] Haec leguntur Iliad . II.
227. et ſupra p. 419 , 5. ANON. Codex Taurin . CLXV. fol . 31 . 383. Conf. B. 589. ibique Schol.

hacc. habet: ' Iyóús • sidos ógxúcews. ' Iyda xal 'lydis, Tg.Baía . P. 42 t . v . 50. 'Ara ' iousa] Rurſus ſunt Homeri 1. z .

Adde Lexicis voces izdus, lydis, et 7943aia , mortarium. PEYRON . 490. KUL .

P. 421. v . Do. Bia, g] Helladius Chrefomath. p. 8. xa tỏ P. 421. v. 53. 'Indédos 1.] verſ. 697. ubi editiones habent

μία δε, εκ του ία γεγονός , κατα πλεονασμόν έχει το . Lássousv. Vid. Barnef. ad Iliad. A. 42.

P. 422. v . 16. 'Arrivazos nuagter] Vid. Schellenberg, ad P. 424. v. 57. 'Holodos] Locus eft Fgv. 203. kul. Sequen

Antimachi Fragmm. p. 105. tia leniter corrigenda ſunt e collata p: 430, 7. in v: igós. Vid .
P. 422. v. 18. 'Holodos] Locus eft Egy. 415. Koen. ad Gregor. de Dialectis p . 475. edit. Schaefer.

Ρ. 422. ν. 27. Δάκτυλοι {Blúornosv] Sunt verba Apol. P. 424. v . 12. 'AveByoay 78058120401] Sunt verba Lit

lonii Rhodii I. 1129 1131. Vid. ibi Schol. et Brunck . Conf. cae XVIII. 10.

Athenae. p . 5. extr. ibique Caſaub. p . 20. P. 424. v. 19. 'Ara' ayɛ etc.] Eft verſus Homeri I. A.

P. 422. v. 39. 'Hríodos] Locus eſt A87. 397 . 62 .

P. 422. v. 43. "Idiou as drónou] Haec funt Homeri Odyſ . P. 424. 1. 20. ' legor infur] Vid . Iliad . 11. 407. Oppian.

T. 204. ubi vid . Schol. Halieut. V. 632. Callimach. Fragmm . LXXll. dihenae. VII.

P. 422. v. 52. " Idn, ogos dorly útmóy etc.] Helladius Chre- p. 283. A. p . 286. A.

tomath . p . 19. " Ιδην μεν κοινώς έχαστον όρος , εξ ου ραδιόν εστιν P. 424. v. 23. ro di méya ispor etc.) Vid. Schol. Apollon.

ιδείν τα κάτω » ιδίως δε Κρήτης τε και Τροίας όρη. Conf. Schol . Rhod. I. 1019. Schol. Aeſchyl. Perſ. 247. liad. A. 46. cum

ad Iliad . A. 475. ANON . Schol. et 378. alibique, et Brodae, ad Antholog. Graec. p. 144,
P. 422. v. 2. ' Idmdev Medeww] Legirur Iliad . r. 276. et 320.

ad quem utrumque locum vid . Schol . ANON . P. 425. v. 31. ' Ispor huaz] Vid . Iliad . O. 66. ibique Schol.

P. 422. v. 8. xéneai us] Sunt verba Homeri 11. A. 74.

P. 425. v. 36. Douxudions] Locus eft lib . V. ab initio. Vid.

P. 422. v. 10. 'Idourms] Vid. interpp . Lucian . T. 1. p . ibi interpp: ANON.

551 , 86. Ernefti ad Xenoph. Memorr. III. 12. 1. Thucyd . 1. P. 425. v . 42. ' Isgátwj Ruhnkenius ad Timaei Lexic. Plat.

121. p. 79, 19, P. 108. not. 3. (p . 147. b .) malit legere isgastw. Axon, et ,

P. 422. v. 11. 'Idralregov] Vid. ſupra ad p. 28, 17 . Ex loco Timnei etiam óeyiwires in oz yowes mutandum putem .

P. 422. v. 12. " IduEv yar oudly spavés ] Sunt verba Sophoclis Ita enim et a reliquis Grammaticis (crib tur, et ab ipſo Étymo

Aiac. 23. ARON . Vid . ibi Lobeck. Be. Aclius Herodianus in logo aliis locis , ut p . 205, 18. p . 411, 2. et lepius. ŠT.

Schematismis Homericis : iduey . iouey , Awpixw's, w's oduri, ó- P. 425. v. 50. "Ispouerepesnis Vid. Demoſth. p. 276, 23. et

Guý. w. 277, 8. ARON . Conf. quos laudavit Ruhnken . ad Timaei lo

P. 423. v 21. vñis , ó d'uafris mal interpos] Conf. Tzetz. P.
148. 6 .

ad Lycophr, 117. et Schol. ad lliad . H. 198. ANON. P. 425. v . 52. 'Agnaños ούτω καλούντεε ] Ηaec intruta ei

ANON .

BE.

101 . ANON .

KUL ,

ANON KUL .

BB .

ANON BE .

ANON .

AXON

ANON . ANON

ANON .

AMON .

ANON

ANON

AXON

ANON .

KUL .

BE .
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BB .

P. 552, 6.
ANON .

SCHLEUSNER ,

ANON.

ANON.

ANON.

ANON .

ay. W.

BB .

ANON .

ANON .

ANON ANON.

Se , et ad aliam gloſam , 'Ispós város, pertinere, animadvertit ji suteia , wis naga soqoxa£i : " IXTIVOS wis xhayse pagal sugær

Hemfierίτι . ad Ηefych. T 11. Ρ. 28.not.16.proDanteRuhn- κρέας. Τούτουκαι γενική,ικτίνου , ως παρα Σιμωνίδη Σπλάγχνα. T p . , , .
kenio 1. 1. Conf. Alberti ad Helych.l. I. αμπέχοντες αυτίκα ικτίνου δίκην, είτα η δοτική εκτίνω, και η

P. 425. v . 6. Terárq] Lege agarw. Ibi enim leguntur ver. αιτιατική ακτινον, ως παρα Μενάνδρω· 'Αλλα προσέδωκας ταλαν

ba allata p. 47, 13. Γed ita ut οι λοιποί et πέμπουσιν extet pro τον είναι παρ' ημίν τον ίκτενον, Είτα αύτη η αιτιατική κατα με

οι λογοποιοί: et πομπεύουσιν. Conf. p . 522 , 5. ANON. Vid . Pier- ταπλασμών γέγονε εκτινα , ώσπερ άλίτροχον, αλίτροχα παρ' Ιβύ

Jon. ad Mocrid. p. 244. [ q. Be. κα, και διθύραμβον διθύραμβα παρά Πινδάρω. ΒΕ .

P. 425. v . 9. Ammoovn er oxata Mediou] Locus eſt P. 427. v. 55. Movavog] Poft hoc nomen plurima excide

runt , quae commodillime " ex Stephano Byzant, addi pollunt.
P. 425. v. 11. nesl ro'y auróx] Kühn . ad Polluc. Vill .

107. p . 927. noi. go. refcribi rsítoy auroy iubet. ANON . P. 127. v. 7. iva quawor nad oldɛ] Sunt verba Homeri Il. A.

P. 425. 4. 20. ' Legal -7 singeus) Locus Demoſthenis ab Har 302 .

pocratione allegatus eft Philipp. 1. p . 50. init. Pro ' Ayriyords P. 427. v . 8. árti toj onou] Vid . Valckenaer. ad Eurip .

in Photii Lexico MS. male eſt 'Ayriyorns. Quoad numeruin et Phoeniſl. 215.

nomina iftarum navium in diverſa aheunt ſcriptores. Noſter qua- P. 427. v. 10. '12cados K.1
, verſ . 127; ubi vid. Schol. Anox.

tuor, Ulpimus ad Demoſth. contra Midiam P. 686. init. quin P. 427. v, 11. év ' lacados yra ] verſ. 353 .

que recenſet. Sunt autem iftae : Exhaurvix, * xo? Anaias éxi- P. 427. v. 15. 'Iva ránev etc.) Leguntur Iliad . P. 522. ubi

λουν , Πάραλος, Αντιγονίς, Πτολεμαΐς, 'Αμμωνιάς . Conf. infra Tou editur. Conf. ibi Schol. ANON.

p. 634, 14. et Thucyd. III . 33. p . 185, 57. KUL . Photii Lexic . P. 127. v. 22. " 19 :] Vid . Aeſchyl. Eumenid . 324. Eurip.

ab Hermanno editum haec modo habet p . 79. 'Ieça apósns hé Androm . 799. Troad. 567. Apollon. Rhod . III . 763. Aron.

γοιτ' αν η παραλος. Sed Kulenkampius haud dubie in mente P. 427. v . 39. hdw ardávw etc.) Conf. fupra p. 71 , 16. De

habuit, quae idem in v . Ilaganos p . 282. extr. tradit , ubi lanè verbo ivdahlw vid . Tzelz . ad Lycophr. 254. De nomine "vdanja,

' Avroyóns legitur . $T. Antholog. Graec. VII. 81. ibique Schot.

P. 425. v. 23. 'lapór rólemor] Vid. Thucyd. 1. 112. p. 72 , P. 427. v . 11. ifónov aiyós] Sunt verba Homeri I) . A. 105.

62. e cuius loci Scholiis Etymologus multa lumfit. ANON... Aelius

P. 425. v . 35. "Ounços] Locus eſt Odyff. r. 411 , e quo et- Herodianus in Schematismis Homericis : 'Ifalov , Toy Ténerov,

iam apud Noftrum legi debet Νέστωρ αυ τότ' έφιζε. ΑNON. απο του ικέσθαι και άλλεσθαι " ή ενιαύσιον » ή τριετή » ή τoμί

P. 426. y. 36. naga ró atyai sis to ou Sear] Nugatur Etymo

logus. Vid. Fiſcher. Animadverſſ. ad Grammat. Graec. Wělleri P. 428. v . 49. apa, duudis etc.) Conf. Lobeck , ad Sophocl.

Spec . II. p . 175. ST. Aiac. p . 316.

P. 426. v . 38. " Ina] Vid . Iliad . O. 19. P. 428. v. 10. 'Aromawvios] Legendum eft "Ounços. Nam

P. 426. v. 39. inaa ] Codex Taurin . CLXV. fol. 31. 'Ijaar . verba ( i dičov etc. extant Odyſ. A. 1 . Sed ikov habet Apol.

το επικάμψαι, ή δεσμεύσαι, ή κατακλείσαι , PEYRON. lonius IV . 661. et 1396. ANON.

P. 426. v. 41. Qugrúveoxov Doißw] Sunt verſus Apolo P. 428. v. 18. oor] Legitur apud Callimack. h. in Cer.

lon. Rhod. II. 714., 715. 237. ANON.

P. 426. v. 44. ' In nai] Apud Athenae. XV. p . 701. C. D. P. 428. v. 29. loudónesor] Vid . Lycophr. 23. ibique Schul.

eſt in Ilarwy et ia gai. Conf. Schol. Nicandr. Theriac. 814.

P. 420. v . 48, iñias, &nificou 'Anomawvos] Vid. Schol. So- P. 428. v. 34. što xvodovtas ioúrows] Sunt verba Apollon.

phocl. Ordip. Tyr. 156. Arifioph. Lyfifir. 1283. ibique Bergler. Rhod. 11. 43.Rhod. II . 43. Sed l . 672. eſt éno%vocousas. et 11. 779. xvodoro

et Apollon . ' Rhod. Il. 702. cum Schol.
τα λούλους . et Ι. 972. επισταχύεσκον ίoιλοι. Ad hunc locum ec

P. 426. v. 52. ' 12s ga Deiße] Sunt verba Homeri Il . O. ad dno priores vid . Schol. Verſus Eratoſthenis e Tzetzn ad
365. Lycophr. 23. ita corrigendi ſunt: » Xegväris égagos ' tmhou

P. 426. v. 1. 'Ifayevýs] Vid. Aeſchyl. Perf. 306. ibique munewyos etc. ſed e Scholi Apollon. Rhod . I. 972. fic : xegy.

Schol, ANON . έριφος εφ' υψ . πιλ. δενδαλίδας τεύχουσα , καλας φειδεν δούλους.

P. 426. v. 4. 'Ifayevéeso, etc.) Vid. Odyſ . z . 203. ibique ubi Brunckius legi iubet : v daga Xepröris tisz καλούς

Schol. et Barnes. Conf. Appendix poſtr. ad 'Herodoc . p. 13. b . 5 Header iosious . Anon. Etiam Valckenaer. ad Theocrit !' Ado

Cet Schol. ad Odyſ . T. 176. Anon. niaz. p . 373. (p. 371.) B. legi iubet vi xegvñais égifos. Bť. Conf.

P. 426. v . 9. '17 u mu meporosoav] Iliad. B. 729. eſt 'Idú- Camerar. utriusque linguae Commentar. p . 126, 20.

μην κλωμακόεσταγ . Conf. Paufan. IV. g . p . 3oi . IV . 12. p. P. 428. v . 43. ' los,- vyraivet Toy móvov] Vid. quos laudavit

309. extr. et IV . 33. p . 361. med . Koen, ad Gregor, de Dialectis p. 622. edit. Schaefer. Be. Conf.
P. 426. v. 11 , ifús] Vid . Schol. ad Iliad . E. 506. ANON. Brunck . ad Apollon. Rhod. I. 384.

P. 426. v. 12, ideias díxas) Vid . Weſeling. ad Herodot. P. 428. v. 46. 'Iacudos 2.] verf. 422. ubi vid . Schol. . ANON.

IX. 57. p : 719, 93. ANON. P. 428. v . 51. tóy jöv] Vid . Nicandri Theriac. 184. , 185.

P. 426. v . 15. Aucun Qurev] Sunt verba Homeri II. A. P. 429. v. 57. 'Iójwzor xámvortes) Similia tradit Schol.

132. ubi vid . Schol. Conf. Apollon. Rhod . IV . 938. ANON. ad Iliad. A. 242 .

B. 426. v . 16. ' Hueis — yoúvara ] Conf. Sophocl. Oedip. P. 429. v. 3. tgiyanva rogóeszc] Vid . Iliad . 2. 183. ibique

Tyr. 41. ANÔN.
Schol.

P. 426. v . 18. 'H uiya etc.] Sunt verba Homeri II. A. 254. P. 429. , v. 5. ' Ioxéauga] Legirur liad. E. 53. ubi conf.

Schol. et alibi .

P. 426. v . 22. 'Ixzás] Conf. Schol. Apollon . Rhod . II. P. 429. v. 7.'lórns} Vid . Iliad. E. 874. ibique Schol. et
622. IV. 68o. et 1066 . Apollon, Rhod . IV . 360 .

P. 426. v. 24. ' Ixvoūmai) Vid . Eurip. Oreſt. 670. 679. P. 429. v. 11. 'Holodos) Locus eſt Theogon. 5. Sequens
Homeri locus eſt Il . 1. 298. ubi vid. Schol. Conf. Nicandr.

P. 426. v. 28. Quyrávw] Vid . Aeſchyl. Prometh. 512. 524. 'Theriac. 243.
P. 429. v. 19. Ajokūnos] Locus eſt Prometh. 839.

P. 426. v. 29. 'Ixjevov] Vid . lliad . A. 479. cum Schol. P. 429. v. 24. "Invas) Vid . Toup. Emendatt. in Suid. P.

II. p. 36. 37. (Vol. I. p . 268. 199.) Hemſterhuſ. ad Ariftoph .
P. 426. v. 32. ra gayodwara] Vid . Schol. Apollon. Rhod . Plut. 816. ei Schol. Ariftoph. Velpp. 832.

I. 566. Conf. II . 1202.
P. 429. V. 26. "Inos] Vid . Bentlei. ad Callimach . Fragm .

P. 426. v. 35. Igora počutóvws ] Ita ,etiam Thom . Mag. 233. p . 525. Conf. Schol . Aeſchyl. Prometh . 365.
praecipit. Vid. ibi Oudendorp : p . 471. b. BE. P. 429. V. 30. 'Agrotourms ] Scribe Kgativos. Huius enimv

1bid. παρα 'Αριστοφάνει, "Ίκτινα παντόφθαλμον τρέφων ] elle verba Iπούμενος ταϊς συμφοραίς, diferie dicit Polluα VII .

Verba haec non extant in iis Ariſtophnnis fabulis, quae ſuper. 41 , sr . Lege 'lnoumevos tais sio Pogais, cum Ariſtophane Equitt.
ſunt. Sed qö Yxtivos Caepius ibi legitur, v. c . Pac. 1100. Avv. 920. PEYRON . Hoc mihi quoque magis placere fateor.

499. 502. ANON. Choeroboscus fol . 145. haec habet : i brriva P. 429. v. 34. 'Iotlov de Oro oi " Iwves etc.] Vid . Verheyk.

αιτιατική προπαροξυνομένη , οίον ως παρα 'Αριστοφάνει, Ίκτινα ad Antonin. Liberal, p. 300 et Stoeber. ad Thom . Mag. pi

παντόφθαλμον αρπαγας τρέφων, ουκ έστιν από της ικτίν ευθείας' 169. not. 7.

ουδαμού γαρ ή ευθεία αύτη εύρηται εν Χρήσει " αλλ' ένιν έκτινος Ρ. 429. ν. 37. επί των εις τις ονομάτων παρα δε τοις
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ANON .
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ANON

de ANON.

'Almvalous eis û] Inane hoc diſcrimen iudicat Dukerus ad Thu- P. 432. v. 28. napá Osoxgirw ] Locus eſt Idyll. V. 119. oh

cyd. 1. 67. p . 44, 64. Conf. ad l . 103. p. 67, 75. et II . 9. p . tamen ίσαμι pro ίσαμεν legitur.

103, 3. ANOX.
P. 432. v . 32. "IoTW yaix ] Sunt verba Homeri II. O.

P. 429. v. 42. " 17810s ó ſlogaidwr) Vid. Ariſtoph. Nubb. 36 .

83. Equitt . 548. et Servius ad Virgil. Georg: 1. 12. Ρ. 432 , ν. 39. "Ισκεν ónoia ) Eft verſus Odyſ. T. 2

P. 429. v. 49. 'Infooxáguav] Vid. Iliad. 2. 257. ibique Conf. Apollon. Rhod. Ill . 555. g38 . IV .92. 410. 1718. 1. 837.

Schol, ANON . Theocrit. Idyll. XXII. 167. ANON.
Ρ . 429. ν . 53. ή εξ ίππίων TSESITTEūOV etc.) In Schol. ad P. 432. V. 46. 'Inádos .] verf. 798.

Iliad. r . 357. unde haec omnia deſcripta ſunt, legitur inreiwy et P. 132. v. 58. 'Isofasiseov] Vid . Iliad. 2. 101. cum Sckol
ngoveüov. ANON. et Apollon. Rhod . L 482.

P. 430. v . 3. pelabgis ] Lege polovgis, P. 432. 1. 1. "lapagos] Conf. Schol, ad Odyl. 1. 10. Anox .

haec vox leviter depravata eft: Μολυρίς · μολυφίδος κεφάλαιον : P. 432. v. 10. sügynai- Bgaxu] Conf. Tzetz. ad Lycopler.

Μολυρίδας τας ακρίδας Φασί. Refpicitur ad Nicandri Theriac. 167. et 271 .

416. de Chelypho : 'Αγρώσσων λέιμώσι μoλουρίδας ή βατραχίδας . P. 432. v . 12. naga Karayexqu] Vid. eios Fragmm . p . 550,

Ubi Schol. Mohougídas eſſe dicit animal liinile locuftae. Ho- ibique interpp. ANON. Codex Paril. 2630. addit verba : 'Haan

βchius : Μολουρίδες , βατραχίδαι. Μολουρίς eiderm eft κολοβή Κιμμερίω ναμάθω ίσον. ΒΕ . Ea funt Callimachi h. in Dial,

λόγχη, mutilata cufpis, μολούειν έγκόπτειν τας παραφυάδες, 253. ubi editur ήγαγε Κιμμερίων. Vid . ibi Erneft. στ .
quod potius xoázusoy dicitur, iudice 'H. Steph . in Theſauri In- P. 432. v. 13 : 7apa de cots - del tò il Codex Pariſ. 263 .
dice. Immo μολεύειν, telie Polluce VΙΙ. 145. ομοίως δε της habet : παρα δε κωμικούς σπανίως ευρίσκεται εκτεινόμενον το τ.
αμπέλου , το απο γής έως της έκφύσεως των κλημάτων, των δέν

δρων αι παραφύσεις , ας είπoις αν παραβλαστήματα, και κατά Πλά- P. 432. v. 14. raza Evginidr ] Locus eſt Phoeniff. 757, ubi
τωνα, αναβλαστήματα, αυτομολίαι καλούνται, και μολεύειν, το vid. Valckenaer. et alter locus, Κοινής 130x, Oreſt. 9. AXOS.

ταύτας κόπτειν, ως το τα πρέμνα, πρεμνίζειν . εν γούν τω Αττι- P. 433. v. 16. jaußixows] Vid. Baſi. ad Gregor. de Dia
κω νόμω τα περί των κοινών γέγραπται, Μη ανθρακεύειν, μή δε lectis p . 813. edit. Schaefer . Be.
μολεύειν, μη δε πρεμνίζειν. H. Steph. Thel. T. II. p . 965. B. P. 432. v . 17. • Anty's Awgixos xtelvɛ] Vid. Schaefer.

legit unde unde. Conf. Schneideri Lexicon in v. Modeuw. ad Gregor. l . I. pag .302. Be.

An locufta ponovls dicitur, quali caudam mutilatam habens, ab P. 432 v. 18. K $70901 Úni idúos] Locus eft Iliad. 0. 518 .

obſoleto rókos, h . e. x6295 ſ. xoãoßos, praeſertim cum morougis ubi Ksitem' legitur . 'Age » ages reperitur Iliad . E. 31. Axox.

ab Ηerchio κολοβή λόγχη exponatur ? Μολουρίs et κoλους P. 453. v. 22. 'lomós ] Holladius Chreſtomath. p. 19. is

idem . Obiter moneo, Nicandri verſum , quem relpexit Etymo fuos mes nouvws, ärav to Urò duoir achaywy RELIEXÓMerox idias

logus p. 196, 9. Μάστακι σιτοβόρω εναλίγκιος, Theriac. 802. Γic δε το χωρίον, όπερ Ισθμα Κορίνθιοι λέγουσιν. Schol. Apollon.

hodie legi Μάστακι σιτοφάγω εναλίγκια. Ει Ειymologus quo- Rhod . 1. 956. πάσα γή εξέχουσα εις θάλασσαν ισθμός καλείται

que alibi habet σιτοφάγος, uth.1. μελουρίς σημαίνει την σιτο
po yourargida. Suspicor, in Nicandri texium pro Ortoßozw in- P. 433. v. 30. quata rá Búmara] Ita etiam Schol ad

trulum effe gloſſema Giropayw , primo margini adſcriptum . Neu . Iliad . E. 778. ANON .

tra vox in Theſauro H. Stephani legitur . Schneiderus habet P. 433. v. 53. ŠROS Cáo] Sunt verba Homeri Odril. .

quidem σιτοφάγος, fed σιτοβόρος prorfus oιnifit. BARKER . 168 .

lius Herodianus in Schematismis Homericis: Másrat, ró orójce P. 433. v. 2. Meifova - mafiorz] Haec extant liad . L

απο του μασάσθαι. ν. Ita enim legitur μάστας Ody Π . Δ. 287 . 202. undeh . I. Ksurus in ugnañga mutari debet.

et Y. 76. ST . P. 433. v. 12. 'Iorn müna] Sunt verba Homeri Il. O.

P. 430. v. 9. in nóra Néstws] Legitur Iliad. B. 236. et ſae- 313.

pius alibi. ANON . Statim pro φυγάδα lego φυγάς . SCHLEC3NBA . P. 433. v. 14. minnan korxóa] l'alckenaer. ad Theocriti

Ita etiam Politus ad Euftach. T. II . p . 6470 ſcripſerat. Adoniaz. p. 305. (p . 300.) B. reiecta Sylburgii coniectura legi

P. 430. V. 11. 'Inposúvn, innox {mneigia ] Vid. Iliad . 1. 776. iubet, Clíunan, Korxóa, Tu Coecoa fcyphum nobis imple, ut Kar

xóa Git nomen mulieris, et verba ipſa e Mimo Sophronis peuia.
P. 430. v . 16. "Agyos és istóBorov] Praeter Iliad . L. 75 .

ubi vid . Schol. reperitur haec formula etiam pluribus Homeri P. 433. v. 16. " Istog) Vid. Iliad . £. 501. cum Schol.

locis.

P. 430. V. 20. " Außaros fora nódus) Sunt verba Homeri Il. P. 433. v. 17. Iniistogr] Vid. Apollon. Rhod. II. 872. IV .

16. 89. cum Schol. 248. 1558. et Schol. AXON.

P. 430. v. 23. doquergar etc.) Haec extant Iliad . r. 344. P. 433. v . 21. 'Istov {RDIxonérnu] Sunt verba Homeri 11.

A. 31. ut ſequentia, 'Istov nehépgev, 11. A. 43t. unde h . I.

P. 430. v. 23. ' Isap xoguotai Maxónevoi] Haec deſumta πέλασαν fcribendum eft . ANON .

lunt e Schol. ad Iliad. B. i. P. 434. v. 28. ' lotovéDm ] Vid . Odyll. M. 51. ibique Schol

P. 430. v. 31. {r ' aurrs] Scribendum videtur då? aurin viro et Pollur. l. 91. Conf. Valckenaer. Animadverſl. ad' Ammon.

docto in nota ad p . 237.Vol. I. novac editionis Theſauri Ste- p. 114. fq . qui mox Arvida in arvido mutandum elle ait.
phaniani, qui et paulo poſt pro xohwvqui lcribit Komwww.st. P. 434. V. 30. 'ISTOÓÓxn ] Conf. Schol. ad liad. A. **

P. 436. v. 42. EoBoxy's Aisyti] 'verſ. 143. ubi vid. Schol.

P. 434. v. 38. ou dio Xeo ] Sunt verba Homeri II, A. 21 i .

P. 430. v . 43. Wte pas etc.] Conf. ſupra p . 190, 45, in Conf. Apollon. Rkod. IL 22 .

ν. Βούπαις .
P. 434, v. 41. Tóvá . isyarówor ] Eft verſus Homeri II.

P. 430. v. 48. Rou inton Maivovear] Vid . Schol. Theocrit. E. 89. Conf. Apollon. Rhod. II. 861. Anon.
Idyll . II . 48. ANON. P. 434. v . 43. 'Iowarów Kurzeins) Rurſus Homeri rer.

P. 430. v. 53. 'Intoda uo.o] Extat lliad . B. 23. et multis ali- ſus eſt Odyl. 0. 288. Conf. Nicandr. Theriac. 471. Axox.
is locis. P. 436. v. 46. ygépetai xal izarówr] Vid . Schol. ad luad.

P. 430. v . 57. 'Ingóxod . xógu fes] Sunt Iliad . N. 132. 30 . W. 300. ANON,

P. 431, v. 12. 'Igów agoragocery] Vid. Iliad . 2. 531. ibi

P. 434. v . 57. isxlov rò ino
que Schol. ANON ,

την κοιλότητα ) Ηaec de

P. 431. v. 17. 'Igoy di dváryou] Sunt verba Homeri Odyll. bentur Scholiaftae ad liad.E. 305. Axox :

P. 434. v . 12. arv apo récous] Vid . Bajt. ad Gregor. da

E. 6. - 7 . ANON.
P. 431. v. 20. rollâ yaş sügíoxovta. etc.] Vid . Pearſon. Dialectis p. 886. edit. Schaefer. Be.

Vindic. Ignat. P. II.
P. 434. y. 22. 'IsXvóv] Hemſterhuf; ad Heo'ch. T. II. po150.

p .

P. 431. v. 38. ' igus] Vid. Schol. ad Iliad. L. 121. De 12. not. 27. docuit, 'Iaxyóv legendum eſſe. BE.

etymo conſentit etiam "Plato in Cratylo T. I. p . 408. B. ANOX. P. 434. v. 23. ro xj@saivoma ] Hemſterhuſ. 1. I. melius, in

P. 434. v .44. saga "Apoldaviw ) Vid. Tupra ad p. 65, 17. quit, ſcripſillet ró Jánow xad e'pgaiuw . BE.

in "Anus. ANOS. P. 434. v. 25. 'Iranóv, tó avandés ] Vid . Schol. Lucian . T.
P. 431 , v . 53. issoy aws) Sunt verba Homeri Odyr. I. p.550. Plato lib . VI. de legib . T. II. Opp. p . 773. B. D

N. 220. moſth. p. 777, 3. ANON.
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P. 135. v . 27. ' Iréc ] Vid. Apollon. Rhod. III. 201 . P. 436. v . 33. 'Iwymós, dweus] Vid . Iliad . Ⓡ. 89. ibique

P. 435. v. 33. Fu ' vas] Sunt verba Homeri II . A. Schol. et Hefiod . Theog. 683. ANON.

3 *7. AXON . P. 457. v. 46. the yev o xvqus oirw • Medias doxki adsxeñv
P. 435. y. 38. "Irns, ó 12 návra óguay etc.] Sed Scholia dvatervátw To'y xeiga ] E Scholiis in Platonem a Ruhnkenio

in Platonem a Ruhnkenio edita p . 48. "Irys • 'stwg, freorúmwv. editis p . 252., et e Suida, haec ita fcribenda et interpungenda

λαμβάνεται δε και επί του ιταμού και θρασέως. Conf. fupra p. funt : έλεγεν ο κήρυξ, οίον , ότω Μειδίας δοκεί αδικείν, ανατεινάτωó

40 , 36 .
any xxipa. Poſt Tequens xrigas, verba Etymologi mutila ſunt,

P. 435. v . 40. 'Irgloy Aldoua] Vid. Toup. Emendatt. et ex iisdem ita legenda : και εκαλείτο τούτοπρώτον Καταχειρο

in Suid. P. II. p . 23. (Vol. I. p. 254.) et interpp. HeſychiiT. τονία . είτα πάλιν δεύτερον έλεγεν ο αυτός κήρυξ ότω μη δοκεί

11. p . 83. not. 8. 3. ANON. Pro τραύμα Sylburgius vel 9φαύμα αδικείν Μειδίας, αράτω (vel ανατεινάτω) την χείρα . και εξέτεινον, ( ) . ?

Toronendum cenfuit , vel τράγημα. Αtque hoc alterum probatur τινές και εκαλείτο 'Αποχειροτονία. και λοιπόν ετε .
Fiſchero ad Anacreont. Fragmm . XVI. p. 347; 67. P. 437. v. 3. ó pago Oussw ] Locus eſt Iliad. B. 396. ANON.

P. 435. v. 42. " Itus] Vid . Schol. ad Iliad. E. 724. Conf. P. 437. v . 6. xános yag có nytűma] Vid . Eurip . Phoenn,

A. 486. ANOX . 858. et infra p . 444, 43. ANON.

P. 435. v. 46. "ITTw] Vid . Plato in Phaedone c. 6, ibique P. 437. v. 7. ' Omingos] Locus eft Iliad. H. 312. ubi tamcn

Fiſcher. P : 256. et Bifet. ad Ariſtoph . Acharnn. 910. Editt. habent κεχαρηότα pro κεκαφηότα. Sed κεκαφηότα extat
P. 455 , v. 47. 'lfwvís] Vid . Epigramma apud Paufan. I. 11. E. 698. ANON.

13. p. 31. P. 437. v . 22. Kgativos Marsaxoīs] Vid, interpp. Hefych.
P. 435. v . 48. áró Tivos mó news " Itwyos] Vid. Schol. Cala T. I. p . 777. not . 5. Be. Praecedentem vocem nihili, uera oltr

limach, H , in Cer. 75. Holſten. ad Steph. Byz . p . 151. b. xov, in pérgou Gotixo, mutandam effe recte obſervavit Sylburgi
Caſaub. ad Strab. p . 631. Anon. Conf. Bochart. Hieroz. P. II. lib . I. c. 7. P.

P. 435. v.53. Azonavos) Locus eſt I. 550. fq. ubi xo
szczony eſt pro xorivory. Vid . ibi et ad l. 721. Schol. et P. 437. V. 27. Káßergou etc.] Haec defcripta ſunt e Schol.

Brunck. ad 1.768. Verba Apollonii ab Etymologo allata Tzetz . Apollon . Rhod. 1. 917. Anon. Pro ονόματα θεών] Legendum
ad Lycophr. 355. videtur Simonidi tribuere. videtur óvojce 95wv. Euſtathius ad Dionys. Perieg: 524. promas

P. 435. v. 55. " lüy ] Vid . Ernefti ad Xenoph. Memorr. III. darów o Kábeigos. Quartum Cabirum omifit Etymologus.

u . 17. Ariftoph . Lyliftr. 1112. cum Bifeti nota, Aeſchyl. Perf. Quare poft ó çons é Schol. Apollon. I. l . addatur: o de 19OOTT
993. Theocrii. Idyll. 11. 17. et ad utrumque Schol. it. Athe- Slusyos rétagios Koguidos o 'Egueñs dotiv. Vid. Berkel. ad

nae, lib . XIII.
p. 564. C. Schol. Pindar. p . 238. Toup. Emen . Steph. B ; zant . in "Iußgos p . 416. SCHLEUSNER. Conf. quae ad

datt. in Suid. P. II. p . 46. (Vol. I. p . 283.) ANON. Pherecydem dixi p . 154.

P. 435. v. 2. onualves de xal udøv] Codex Bollianus ad Op. P. 437. v . 31. Kúyxava ] Vid . Iliad . 0. 364. ibique Schol.

pian. Halieut. 1. 565. dat: onuaive dł xal audry. Peyton . No- et Apollon. Rhod . li. 272. et Theocrit. Idyll. XXIV . 87 .

mine iüquos pro Pwvx utitur Eurip. Heraclid. 127. Anox . Conf.
Schol. Nicandr. Theriac. 400. Ρ. 457. ν. 40. πλεονασμό του γ , κάγκανον ] In Codice Pa

P. 435. v. 3. ' Ourgos] Locus et Odyſf. 0. 162. ANON. riſ. 2638. adduntur haec:olov, " Erdev ČR:4298Y oi per una xáy.

P. 435. y; 4. júšousti, aygong - Qwvovou) Vid. lliad . P.ν. ιύζουσιν, αγροική . κανα, τοίς δε λεχαίην . ΒΕ. Eft verfus Apollon. Rhod. I. 1182.

66, ibique Schol. e quo ayçoxıxz reſcribi debet. Conf. Ae- et ita quidem legendus: " Exga €62 oi Misy žúra meyxava,

Schyl. Suppl. 815. Anon. Codex Bollianus l. I. recte dat dygor Tod od aexcoiny. ST.

* 1*** Pwra PEYRON. Saltem d'ygoixa legendum fuerit. ST. P. 437. v. 41. Kayxałówoi] Lycophron jog . {REXT g may

P. 135. v. 12. "I Dia liña etc.) Vid . lliad . E. 556 , ibique xanwr a'ygsúmati. ubi Tzetzes : xuynyos aña 948 xalqwx. Anon.
Schol. ANOX . P. +38. v . 52. 'Tarados r.] verſ. 43 .

Ρ. 435. V. 16. ετυμολογεί] Legendum eft γενεαλογεί. ΑNON. P. 438, v . ,53. Kádos) Vid . Duport. ad Theophraſti Cha

Ibid . 'Eacvms xal Orsóws) Ita etiam Nicander apud Anto- ractt . p . 313. Anon.

nin . Liberal, c . 27. ubi vid . Muncker. P. 438. v. 54. xódos] Vid . Nicand . Theriac. 598. Conf.

P. 435, v. 20. IDexaos] Vid. Schol. Apollon. Radd . I. 45.
Schol. ad Anthol . Gr. II . 32. 14. ANOX .

ΑΝΩΝ . Μox pro εφίκoλός τις legendum videtur εφίκωλός τις . Ρ . 458. ν. 1. παρα το προφήτη Δαβίδ ] Locus eft Palm.

Conf. Muncker, ad Antonin. Liberali c. 34. p. 227. a. edit. XXVIII. &.

Verheyk. BB. P. 438. v. 4. Kárigo yuraixa ] Vid . Iliad . A. 142. ibique

p . 435. v. 26. obé, obquos] Pro ofe videtur dva doyuregor Schol. ANON.

legendum oboro Inferius (p: 436. v. 37.) addita negatione legi P. 438. v. 11. eis tò apuerga] Infra p . 628, 33. in [ Ipuga .

debet ταύτα γαρ ου κοινά εισι.
Vid. Politus ad P. 438. v . 18. " Ajous negerov] Sunt verba Homeri II.

Euſtath . T. I. p. 36. a. b. et 95. b . T. 68. ubi vid . Schol.

P. 436. v. 41. 'Ipfiuous yuxas] Sunt verba Homeri Il. A. P : 438. v . 21. ó 'Attime's ukrawy, xa how ] Conf. ſupra p . 47.

3. Sequens verlus, Oi é - ayavor, extat ll . 4. 534. Et verba 32.

'Ifipax etc. 11. E. 415. unde h . !. legendum eft Acomýdeos 'lg- Ρ. 458. ν. 28. ου τρέπεται το δασύ σύμφωνον] εις ψιλον ad

suduju..0 . ANON . dit Cod . Parif. 2638. be. Sequentia verba, Qúd' υιόν, Γunt

P. 436. v . 52. ' Ixus] Vid. Iliad . E. 340. ibique Schol. et Homeri II . P. 1 .

Apollon . Rhod. IV . 2679. ANON.
P. 438. v. 43. 'Eyga o'raßus] Haec extant Iliad. A. 611 .

f. 436. v. 57. ' Iacados E. ) verſ, 416. ubi Cod. Ven. habet

ouógrou pro ovogtev. Vid . Fiſcher, Animadverfl. ad Grammat. P. 439. v . 37. Kaxic ] Conf. Plato in Cratylo T. 1. Opp.

Gr. Welleri Spec. I. p. 39o. st.
p. 415. B. et p. 416. A.

P. 436. v . 2. "14] Vid. Valckenaer. Animadverf. ad Am . P. 439. v. 41. Tou Mey aray } Eſt verſus Homeri Il. N.

mon. p. 101 . 279. Sequens, "Os do Tertius , Λαμ :nedámns, ll. K. 316.

P. 436. v. 3. Tw] Valckenaer. I. 1. p . 104. e MS. legit feu. 758078gos τέτυκται , 11. Χ. 3ο. Verba Κακός χόλος, 11. Π.

206. ANON.

P. 436. v. 6. My; - Poosev] Sunt verba Homeri Odyſl. p. P. 439. v. 47. Kóxogmos ] Vid . Ariſtoph . Pac. 38. et 131 .
5y5. ubi vid . Schol.

P. 436. v. 16. ' lwa] Vid . Iliad. A. 276. ANON . P. 439. v. 48. 'Holodos! Locus eſtEyz. 28. ANON.
P. 436. v. 17. 'Iwr xai Twer'] Vid. Iliad . I. 139. n . 308. P. 439. v . 50. { n @ % s ] Legi debct dnex ns. Vid. Picrfon.

Hefiod. Theog. 682. Apollon, Rhod. I. 1299. ANON. Verifimil. I. 5. p . 68. Conf. Athenae. X. p. 428. C. ANON .
P. 436, v. 24. ' Iwxí, si diwžis] Vid . lliad . E. 740. Anon. P. 439. v. 52. Káxn ] Vid . Apollon, Rhod. II. 22. et Plato

P. 436. v. 25. onnaiveu xal rin ang anv] Vid. Iliad . E. lib. XI. de legib. T. 11. Opp. p . 921. A. ANON.

521. cum Schol.
P. 440. v. 1. Kaxxain) Viil. Pierfon , ad Moerid . p.

206.

P. 436. v. 26. 'Iwxú te . daxguúessav] Vid. Iliad . A. 600. b.

ibique Schol. Anon. P. 440. v. 5. adoxonov ] In Cod . Pariſ. 316. ęt_2638. addi.

P. 436. v, 28. 'Holodos try ngónny, ngóxo] Locus eft Eşy. tur : σύτως Ωρος ο Μιλήσιος, Γed in Cod. 2636. ούτως Ωρίων.

BR.

ANON

SCHLEUSNER ,

ST. ANON

ANON .

ANON.

AXON .

ANON .

BE.

AXOX . et BE .

ANON . ANON.

.

ANON .

BE.

BR.538. ANOS .
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goz

AXOX . et

BE

ANON .

BE.

ANON .

-

BE .
ANON .

ANON.

1. 170.
ANON .

ANON.Opp. p. 416. B. ANON.

1

ST.

σατο. και

P. 410. 5. 6. Oi Made' --- Bar] Sunt verba Homeri Il . A. a. qui .et mox pro { v ráow legi iubet év tapaan

606. ANON .P. 4105. v. 12. Kescuezol nuga soala ] lidem ſunt Homeri P. 442. V. 42. 'Hsiojos) Locus eſt A07 . 298. ANON.

Il. 1. 234,

P. 442. v . 43. 'Odingos 'Incados E.] verl. 563. ubi vid .

P. 440. v . 15. maxxelovTes] Male hoc verbum Homericum Schol. ANON .

ad verborum deſiderativorum claffem referri, recte iudicat Pier- P. 442. v. 50. Kavoia ] Vid . La Cerda Adverſarr. facr. c .

fon. ad Moerid. p. 15. a .

36. S. 8. ALMELOV. Ordoliterarum poftulat Käuehaúxtov. Conf.

P. 410. v. 19. 'Incados 2.) verf. 37. ubi vid. Schol. Anon. infra p . 417, 35.
P. 410. v. 37. Kalaugot] Vid . Apollon. Rhod . II. 33. IV. p . 442, v . 52. rolojtor] Cod. Pariſ. 2638. dat rou72. BB ,

974. et utrobique Schol. it. Tzetz. ad Lycophr. 96. et Colui. De Antipatri Theſalonicenfis Epigrammate (in Brunckii Ana

chus 107. ANON.

lect . T. II. p. 111 , nr. X.) vid . Hemſterhuſ. ad Callimach .

P. 410. v. 40. góramor] Codex Pariſ. 2638. addit haec: Fragmm . p. 498. anon. Conf. de Dialecto Maced. et Alexandr.

ένθ ' αυ Τυνδαρίδης μεν εύστιππον θέτο φάρος λεπτόχεον. το ρα p. 41. .ST.
οι τις τον ξεινήϊον ώπασε Λημνιάδων, ο δ' ερεμνήν δίπτυχα λώπην P. 412. !: 7. Aivdoy. svemóryta Kájigov] Eli verſus Ho ..

αυτησιν περόνησι, καλαύροπά τε τρηχείαν κάββαλε την φορέεσκεν meri Il . B. 656. ubi editur agyevóevru Káusupor. Etiam apud

έρειτρεφέος κοτίνoιο. αυτίκα δ' εγγύθι χωρον εκδότα παραστήτας. Τhucyd. VΙΙΙ. 44. p . 55ο, 5ο. Καμείρω elitur, fed in codd.

Sunt verſus Apollon . Rhod. ll . 30 35. ubi Brunck. edi- nonnullis eft Kæmiges. Omnino totus locus -conferendus eli.

dit &usT 176
ιπτον θ . φ. λεπτόμιτον τις εον ξεινήίον είναι ώπασε

aurijos οριτρεφέος εαδότα παπτίναντες. ST.
P. 442. v. 9. ind rólews ] Vid . Baft. Epimetrum I. po

P. 440. v . 49. xsnisw xai xsýsw) Codex Pariſ. 2638. addit: XXIX , in Schaeferi editione Ariſtoph. Pluri Hemlierhus. BE.

το δε κληδων ουκ έχει το και επειδή ουκ έστιν από του κληίζω , P. 442. v . 16. dia to argos) Vid . infra 599, 50. ANOX.
αλλ ' από του κλω, του σημαίνοντος το καλω. ούτως Ηρωδιανός P. 442. V. 22. Aura's dvaigws] Sunt verba Homeri u.

περί παθών . ΒΕ . Conf. infra p . 471 , 32. [q. st.
O. 26. ANON .

P. 410. v. 51. Kahia- olxia ] Vid . Schol. Apollon. Rhod. P. 443. v. 23. xduɛ trúxwr] Sunt eiusdem 11. B. 101. ubi

vid. Schol.

P. 440. v. 53. 'Holodos] Locus eft Egy. 411. ANON.
Ρ . 443. ν. 25. βροτών xQuÓTwv] Haec extant Odyff. A.

P. 440. v . 55. naga To xá ? w Skouev] Haec petita ſunt e 475. Sequentia, xamórtas av panous, lliad . r . 278. ubi vid.

Schol. Theocrit. Idyll. I. 52. Conf. Plato in Cratylo T. I. Schol. Conf. Eurip. Suppl. 756. ANON.

P. 443. v . 43. xéxontul Nempe Homerus 1l . X. 257. ubi

P. 440, v . 4. xalos wal ayagos] Helladius Chreſtomath. vid . Schol. ei ¥. 661 .

P. 443. v. 40. Karox sev] Vid . Iliad . M. 36. cum Schol.

P:

3. ** 40s xal ayafo's oi 'Artixol Deportes, ayatos xsd xa nos
λέγουσι και τοι , λέγοντες αγαθή τύχη, λέγουσι και τύχη Nomen καναχη legitur liad. Π. 105. et καναχοί τοκες in Ni

ayaby ANON .

candri . Theriac. 620. Verba καναχηδα Qogéonzo ſunt Apol

P. 441. v . 9. Tó ū eis ä ] Res ipſa docet, legendum eſte lon. Rhod. III . 71. Conf . Hefiod. Theog: 367. ANON .

qe å sis ū. Notarunt eriam Maittaire in Graecae linguae dia- P. 413. v. 51. xayagúow ] Hinc Odyll. P. ' 512. ubi tamen
lectis p . 211. et Fiſcherus Animadverſl. ad Welleri Grammat. alii xová Snoe habent, el T. 469. eft xaváxnse, ut apud Apol

Graec. Spec. I. p . 04.
lon. Rhod. IV . 907. Theocritus Idyll. IX . 27. habet dyravaxi

Ρ . 41. V. 16. Καλώδιον, το σχοινίον] De primitivo κάλως

vid . Schol. Apollon . Rhod. l. 567. Anon.
P. 443. v. 52. Kavastga ] Vid . Brodae. ad Antholog. Gr.

P. 441. v. 22. Kalún] Vid . Apollon. Rhod. l. 775. Anon. II . 47. 28. et Wal. ad Thucyd. IV. 110. p . 303. et Apollon.

P. 441. V. 25. 'Opngos] Locus eſt Odyſſ. H. 245. ubi vid. Rhod. I. 599. ANON.

Schol. ANON.

P. 443. v. 53. Kavdúkn] Menander apud Athenae. IV. p.
P. 441, v . 27. Nýsous mesi Kahudya's ] Habes Iliad. B. 677. 172 , B. dicit navdúnous moisir. ANON. Conf. Baft. Epili. crit. p .

Conf. Tzetz, ad Lycophr. 25, Anon.
278. Be.

P. 441. v . 29. xahxaivesv] Vid. Eurip . Heraclid . 40. ibi- P. 413. v. 54. 'Aportáxmy] Vid. ad p. 4, 1. Anon. De sgore

que Barneſ. Anon.

xov velim ut me doceant peritiores. Puiabam aliquando öyzor

P. 447. v. 37. Kúruz ] Vid . Triclin . ad Sophocl. Oedip. xov reponendum efle, vel Bagisagıxóv . Relando Dillerit. micell.

Tyr. 25. et Schol. ad Iliad. £. 401 .
P. II. p . 106. llepsixoy placet, quod fortaffis aliis quoque place

P. 441. v. 39. Kond] Legendum videtur Kára, ex Aeolica bit.

dialecto. Vid. Gregor. de Dialectis p : 114. p. 309. cum notis P. 443. v . 1. KárIww] Vid. Schol. Ariſtoph. Pac. 81. AkoN.

Koenii. (p. 250. et637. edit. Schaefer.) Idem Koenius ibid. Conf. Scholia in Platonem p. 52. edit. Ruhnken. $ T .

281. (p . 598.) illuſtrat pencodóneva ..
P. 413. v. 3. Kávsagos) Conf. Schol. Ariſtoph , Pac. 1. et

P. 411. v. 48. regiokuva] Pierſon. ad Moerid . p. 210. a. 81. ANON .

e Lexico MS . regio praefert τα περίσεμνα, reiicit vero ποικιλο- P. 443. v. 5. neige for ] Poſt hoc nomen Codex Paril. 2658.

: opéuması

, quod ibidem in fragmento Aeſchyli pro Rosxídous addit éx getown BE.

yas' legitur. BB. Verba Aeſchyli lunt in eius Fragmentis p. 619. P. 413. v. 6. ÚRÓ Zevoçwvtos] Locus eſt Ageſil. VIII. 7.

Conf . Lexicon Xenophont. Vol. II . p . 651. De lequenti xain

P. 441. v. 2. Kallinagmov, vana's xalúv] Vid . liad . A. Schefferus de re vehiculari 1. 7. P ; 68. ita iudicat: ,, Scio, xava

143 , cum Schol.
etiam cum Implici v occurrere, led hic duplicari debet, ut ap

Ρ . 41. V. 8. Καλλισφύρου Mégous] Ita etiam Schol. pareat, ex eo návra9gov oriri. “

ad liad . I. 556. ANON.
P. 443. v .9. Kavour- máxoigai) Vid. Eurip. Iphig . Aul.ν. .

P. 441. v. 10. 'Oduossias O.) Lege 'Odurssias E. Ibi enim 1565. ibique Barnes. et Thucyd. Vi . 56. p. 413, 94. Anon .

verf . 191. málos ſignificat té uýza, auctore Scholiaſta. Verba P. 443. v. 22. nava) Vid . Eurip . Iphig. Aul. 435. cuin no

*Axarida xannyúvarxa extant Iliad . r. 258. Conf. Schol. ad Il. ta Barnefii. ANON.

P. 413. v. 24. nagai 'Agrotoáver] Vid . Avv. 1550. cum do

P. 441. v . 14. égnuoy ngóbarov] Vid . Toup . Emendatt. ' cto Scholio.

in Suid. Vol. Ill . p . 70. Be . Totain nominis xalacégame ex
P. 443. v. 25. Kávwtos] Phavorino auctore ita dictus eft

xárdosetésnuor derivationem ineptam iudicat Politus ad Eu locus aliquis in urbe Alexandria.

ſtath. T. III . p . 1141. a.
Ibid. ov Kórwßos] Ita tamen ſcribitnr in Aeſchyli Prometh.

P. 442. v . 16. ra ở ga Colgirg ] Eft locus Homeri II . 845.

E. 140. ubi vid . Schol.
P. 444. v. 31. Moneg va'z ó TÉXTWY επανορθωσαι τας λέ .

P. 442. v. 28. do rwv zgowe yeyw ] Philemo p . 39. habet Els] Haec paucis illuſtrat Huſchke Analectt. crit . in Anthologi

ex præs. ST .
am Graec. p . 280.

Ρ . 442. ν . 32 , Καλλίων xurros) Vid. Fiſcher. Animad- P. 414. v. 36. xavoras .ws'Ayaxztwy Onsi] Haec exſcripta

verſ . ad Grammat. Grauc. Welleri Spec. II. p . 108. ST. ſunt ė Schol. ad Iliad. 0. 193. Conf. N. 407. Anon. Poft ms!

P. 412 ,v.37. Nogews etc.) Eſ verſus Homeri 11. B. 673. Codex Pariſ. 2636. addit verba Anacreontis ; xaziosgyéos -

2010. BE . Eadem addita ſunt in Scholiis ad Il. ' . 193. etia

P. 442. v. 39. Kávat] Vid . Pierſon . ad Moerid . p. 410. Etyinologici M. Cod. Traiectino apud Wefeling. ad Herodot.

ANON .

ST .

ANON,

extr. AXON .

ANON. 1

ST.
-

B. 683.
ANON .

ST.

ST.

ST .

ANON.

ANOX .

ANON.
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ST.

6T .

SCHLEUSNER ,

ΑΝΟΝ .

ΑΝΟΝ .

BE .

BARKER ANON .

BE .

BE . BARKER .

W.

ANON .

V. 46 .

ANON .

1. 191. p. 80 , 13. Omnino vid . Fiſcher. ad Anacreont. Fragm . gwois. Pro méyay, quod proxime praecedit, legenduin elt
LΧΧΙ. p. 405. uwcy e Tzetza ad Lycophr. 1194. ei Zonara in Lexico p.

Ρ . 444. ν . 41. Ιλιάδος Θ . ] verf. 434 . 1263.

Ρ . 44. V. 44. "Ομηρος] Locus eft liad . X , 467. ubi vid . Ρ. 445 ν. 40. Καρίς etc.] Vid . Egliath. p. 1220, 5ο. ΑNON.

Valckenaer.
Ρ. ++ 6 . ν . 56. Kάρκαιρες Vid. Iliad . Υ . 157. ibique Schol .

Ρ . 444. ν. 54. Ιλιάδος Β.] verf . 399 .

Ρ. 4444. ν . 56. Κάπετος] Conf. Schol . Sophocl. Αiac. 1175 . Ρ. 446 V. 58. παρα το κραδαίνω το σείω] Conf. p . 445, 5ι .

et 14. ANON. Ρ. 4 16. ν. 4. 'Ιλιάδος Ι . ) τerf. 378. Conf Oudendorp. ad
Ρ . 444. ν . 2. " Αρεως ] In Cod. Ρarit. 346. et 2638. eft Αι- Thom . Mag. p. 494. a. Vid . Ścholia multo vulgatis ple

νείου. 1dem Codex 346. mox poft 'Ωρος addit ο Μιλήσιος . ΒΕ. niora ad Iliad. 1. 378. a Valckenaerio e Codice Leidenſi edita

Ρ . 4 14. V. 4 Κάπηλος] De hac glofla et de lηλος (in fra ad liad . lib. XXII . p . 97. 98. ANON. Scholia Veneta ad Iliad.

7608, 55.) vid . Gataker. Adverſarr. Poſthum . c. V. p.
416 .

1. 378. τίω δέ μιν έν Καρός αιση : 'Απο των Καρών, ούς αει λοι
qui poft verba εν ανθ' ενός ειναι, poni iubet πηλον και οίνον, in- δορεί ο Ποιητής' οίον, έν μοίρα Καρός, οιονεί δούλου. Το Kα

ducto olov tanquam ſpurio, omninoqúe oprime locum explicat. φος Αλκαίος ο επιγραμματοποιος εγκέφαλος ήκουσεν , απο του
Conf. Suicer. Thel. Ecclel, in v. Kungnéta, et quae ipfe dixi εν τω κάρα είναι τα γας παλαια των γραϊδίων απορρίπτει τον

in Claſſical Recreations p . 259. 260. 326. 353 56ο. 49ο . 491. εγκέφαλος. Λέγει ούν το, τίω δέ μιν εν Καρος αίση, τουτέστι,

Vid. Schol. Arifioph, Plut. 426. et 435 . τιμώμαι αυτον, εν μοίρα αι γυναίκες τον εγκέφαλος. Αρχίλο
Ρ. 444. ν . 6. παρα Σοφοκλεί ] V. Heath. p . 111. b. ANON. χος δε, τιμώμαι αυτόν εν μισθοφόρου και του τυχόντος στρατιώ
Ρ . 444. ν. 10. καπηλείον ] Immo κάπηλος, ut exhibet Codex του μοίρα. Νe quis dubitet de nomine 'Αρχίλοχος, ut ego in

Paril. 2638. BE. Ad fequentia, καθόλου γαρ etc. , pertinent ver- Claſſical Journal XXV. p. 176. dubitavi, en Scholia in Plato

ba Demofthenis p. 781, 7. ει δε καπηλός έστι πονηρίας και πι- nem p. 95. edit. Ruhnken. ' Εν τω Καί υμίν ο κίνδυνος • επί

λιγκάπηλος απαν9', όσα πώποτ ' έπραξει , επωλει. Conf . Pla- των επισφαλέστερον και εν αλλοτρίοις κινδυνευόντων. Καρες γαρ

ιo de legibus lib . VΙΙΙ. p . 89. D. T. Π. Οpp . ANON. δοκούσι πρώτοι μισθοφορήσαι· όθεν και εις πόλεμον αυτοις προ
Ρ. 44 4. V. 12. κάπηλα προφέρων etc.] Vid. Ae/chyl. Fragm. εταττον. εντεύθεν γαρ και τους μικρούς στρατιώτας τινες Καρί

p . 65ο , ANON . Cod. Ρarit. 2638. liabet προσφέρων. ωνας προσηγόςευον ' και το παρ' “ Ομήρω δε, εν Καρός αιση , εν

Ρ . 444. V. 28. κατωκάρα ] Vid . Αriftoph. Ρac. 152. ibique τω τυχόντι τινές ακούουσι. Μέμνηται δ ' αυτής 'Αρχίλοχος,

Schol. et Achainn. 944. ANON. λέγων ·

Ρ. 444. ν. 29. Kάραβος] Vid. Coray ad Ρlutarch . Τ. 1V . Και δη 'πίκουρος ώστε Καρ 'κεκλήσομαι.

P. 139. 2 .

Ρ . 44. ν. 33. 1αραδοκεϊν - το επιτηρώ] Εadem habet Αe- Ρ. 446. ν . 25. κύσε *06#W] Sunt verba Homeri Odyſf. .

tius Herodianus in Schematismis Homericis, niſi quod legit &71- 397. ANON,

ζητείν και επιτηρεϊν όποι, et deinde, nale quidem, περί το κάρα . Ρ . 446. ν . 38. Ναι κάρφων βώς] Sophronis haec effe dicit

Vid . Xcnoph. Memorr. III. 5. 6. Anon . Valckenaer. ad Theocrit. Adoniaz.. p . 303. (p . 298.) C. Conf.

Ρ. 445. V. 37. χαρηβαφεϊν ] Vid . Lucian. Τ . ΙΙ . p . 340 , 47. Bergler. ad Ariftoph. Velpp . 1055. ' Anox .

P. 416. v . 43. ruggivn ] Codex Pariſ. 2638. addit : outws

Ρ . 445. ν. 40. φέρειν] Cod . Parif . 2638. dat επιφέρειν. ΒΕ. “ Ηρωδιανός περί παθών BE .

Ρ . 415. ν. 41. Κάραμβις • το βαίνειν ] Eadern leguntur in Ρ. 4 +6 . καρυκεύουσα συνέστηκός ] listlem verbis

Scholiis ineditis Codicis Guelph . ad ' Apollon. Rhod. 1V .; 300. utitur Aelius Herodianus in Schematismis Homericis. Sed

male si durousa pro xjdúvovoa in Codice ſcriptum eſt, et idromas

Ρ. 445. ν. 44. Καπετώλιον etc.] Vid . H. Steph. Thef. Gr.

Ling. Vol. 1. p . 285. edit . nov. in nota . Ρ . 447. V. 51. πράττειν] Pier / on . ad Moerid . p . 220. b .

Ρ. 445. ν . 17. Λυκόφρων) Locus eft verf. 6ο5. unde h. 1. reliquis Grammaticis ducibus corrigit ταράττειν. Menander

Κάρβανον όχλον fcribi debet. Vid. ibi Meur . Conf. Stanlei . ad apud Αthenae. IV. p . 172. C. εις ταυτον καρυκκευειν, inquit, μέ
Aeſchyl. Agamemn . 1070. et Suppl. 123. et 921. ANON. Add . λι , σεμίδαλιν , ώα. Οuan foede autem totus Etymologi locus

Polit . ad Eufiath. T. II . p . 801. Cod . Parif. 2633. vi- mutilatus ſit et corrupius, ex Etymologico MS.' Bibl. Regiae

tiofe lcriplum dat Kóxior ,et addit reliqua Lycophronis verba : docet Ruhnkenius in Praefat. ad Hefych. p . IX . Sic enim ibi

Εν δε Γραικίταις πέπλοις. legitur : Καρύκη, έψημά τι δι' αίματος και αρτυμάτων παντοίων.
P. 4+5. v . 49. Nixardgos] Locus eft Theriac. 527. Conf. ο δε Δίδυμος Λύδιον βρωμά φησιν εκ πολυτελούς σκευασίας συγ

Ariftoph. Nubb. 669. et Rann . 1184. ANON . Codex Parif. 2658. κείμενον. εγω δε οίμαι καρύκην αυτό λέγεσθαι, επειδη μέλαν εστί.

habet: Νίκανδρος έν Θηριακοίς , Σπέρματς όν κυμβοιο τραπεήεν- φησι γαρ εν τη Κωμική Λέξει, ότι εστι Καρύκιον καρυοβαφές.
τος ολέσθαι παροόπω έντρίψας. ΒΕ . Legi debet e Nicandr. The- κα ! Κάνυος ρόος , οιον μέλανος ότος . ουκούν εκ τούτου οίμαι λέ

Tiac . 526. σπέρμαφ' όσον Αίσθαι . ST. γεται καρύκη. ουκ οίδα δε ει καλώς.

Ρ. 445. ν. 55. Kάρη ] Vid. Nicandr. Alexipharm. 406. ANON . P. 447. v. 1. kagxapéos xuww] Apud Lycophr. 34. eft xág
Ρ. 415. ν . 17. Ως δη mágnva] Eft verlus Homeri Il . B.

xaços κύων. Αpud Αthenae. VΙΙ. Ρ. 50. a. κύων καρχαρίας.
117. Vertha paulo poftTequentia, τη όα - κάρηνα , extant Iliad . Sed apud Apollon. Rhod. III . 1058. Brunckius nagxagéos xú
Λ . 40 ) . 500. ANON. Codex Bollianus ad Oppian. Halieut. I. νες pro καρχαλέοι edidit.

569. pro άκρα, πόλεις , εξοχάς, habet οιονεί ακροπόλεις, εξοχάς . Ρ . 447. ν. 2. καρχαρίδους ] Vid. Schol. Αriftoph. Equitt .
Etpaulo fuperius (v . 10.) pro ró ça margoy λήγοντα ουδέ- 1014.

τερα, legit το α μακρόν . δια τί ; τα εις & λήγοντα ουδέτερα. Ρ. 447. V. 20. Κάστορά 9 ' ιππόδαμον] Habes liad . Γ. 237.
ANON.

Ρ. 445. v. 20. συλλαβαs] Ρoft hoc nomen Codices Parif. Ρ . 447. V. 3ο. κάσσα] Vid . Lycophr. 151. Conf. Αriftoph.

510. et 2638. addunt άπαντα , et mox, poft ούτω, verba Ecclef. 1098. ANON .

Ρ . 47. ν. 34. παρα Λυκόφρονι] verf. 772. et 1385. ANON.

Ρ. 445. ν. 22. ούτω] Cod. Ρarit . 2638. ούτω μίν. ΒΕ. De praecedenti formwa, ai xsýners, vid. Hemſterhuſ. ad Ari

P. 445. v . 27. doit Toù 705 ] .Idem Codex addit : tas, ſtoph. Plut. p . 226. b .

ήπατος. ΒΕ. Ρ . 447. ν . 35. " αυσία ] Vid. fupra p. 442, 5ο. ΑNON. Conf.

P. 445. v . 28. jūtas, ou gatos ] Sic Nicandr. Theriac. 552. l'alckenaer. ad Theocrit. Adoniaz. p . 345. p . 341. C. BE.

ού9ατα. • 447. V. 40. καύστρος, ποταμός Λυδίας] Vid. Nicandr .

Ρ. 445.v. 31. οπτασίαν] Codices 346. et 2638. addunt : έας Theriac. 635. ANON .
βαρος , και κατά κράσιν ήρος. κέας κήρος. ΒΕ. Ρ . 47. v. 47. καύστειρός ] In Codice Parif . 2638. additur

Ρ . 45. V. 57. βωμα ? Bwmów ] lidem Codices et Choero- nomen ' Ωρος. . ΒΕ.

boscus in Theodoſii Grammaticam fol. 186. 1. habent mewn as Ρ . 447. V. 48. Καττύεσθμι, υποδύεσθαι · εκ των κατευμά

μωμον. ΒΕ . των .] Photius : Καττύεσθαι : “ Υπερείδης, το υποδεδεύσθαι (D. υπο

Ρ . 445. ν . 38. νωκας σημαίνει την στέρησιν ] Cod . Parif. 3 16. δεύεσθαι) : από των κατευμάτων. Pro υποδύεσθαι, υποδεδεύσθαι

νωκας, σημαίνει δε τον ασθενή και την στέρησιν. ΒΕ. Eu/tathio et υποδεύεσθαι lege υποδείσθαι. Photii locum Albertius ad

p.61. auctore, δέος ακήριον, et τοάψυχοποιον, et νεκροποιον, Ηefych.Τ . ΙΙ . p . 208. not. 20. correxerat, legendo υποδείσθαι.

et växaş idem fignificant. Similiter Schol. Nicandr. ' Theriac. De hac tamen emendatione quae et Schleuſnerum in Curis no

188. νωκας δεο κάρος : νωκας γαρ λέγεται ο ύπνος, οίον νου κα- vilimis p . 112 , praeteriit, Glet Photii editor. Λέξεις δητορικαλ
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P. 410. v. 6. O podu' - Bav] Sunt verba Homeri II . A. a. qui ,et mox pro lv ráow legi iubet v rápian

606 ,

P. 440; v. 12. Kecueron muga 022a) Itidem ſunt Homeri P. 442. V. 42. 'Hiiodos ] Locus eſt Ass. 298. ANOX .

II . 1. 234.

P. 442. V. 43. 'Omingos 'Lacados E.] verl. 563. ubi

P. 440. v. 15. *axxelovtes] Male hoc verbum Homericu
m

Schol.

ad verborum deſiderat
ivorum

claſlem referri, recte iudicat Pier- P. 442. v. 50. Kavola ] Vid. La Cerda Adverſarr . fac .

fon. ad Moerid. p. 15. a .

36. S. 8. ALMELOV. Ordo literarum poftulat Kaushatxo
y . Coaf.

P. 410. v. 19. lacados 2.) verf. 37. ubi vid . Schol. Anon. infra p . 447, 35. ANON .P. 440. v . 37. Kalaugot] Vid . Apollon . Rhod .II . 33. IV. P. 442.' v. 52. TomovToy] Cod. Pariſ . 2638. dat reizs. 32 .

974. et utrobique Schol. it. Tzetz. ad Lycophr. 96. et Colu . De Antipatri Theſſalonic
enfis

Epigramma
te (in Brunckii Ans

thus 107 .

lect . T. II . p . 111 , nr. X.) vid . Hemſterhuſ. ad Callimeck .

P. 440. V. 40. górschor] Codex Pariſ. 2638. addit haec : Fragmm . p. 498. Anon. Conf. de Dialecto Maced . et Alexand .

ένθ' αυ Τυνδαρίδης μεν εύστιππον θέτο φάρος λεπτόχεον. το δά p. 41. ST.

οι τις τον ξεινήϊον ώπασε Λημνιάδων, ο δ' ερεμνήν δίπτυχα λύπην Ρ . 442. ν . 7. Λίνδον overbevta Kám.gor] Efi verſus Ho

αυτησιν περόνησι , καλαυροπά τε τραχείαν καββαλε την φωνέεσκεν meri 11. Β . 656. ubi editur αργινόεντα Κάμειρον.
Etiam ar

rd

ορειτρεφέος κοτίνoιο. αυτίκαδ εγγύθι χωρον εκδότα παραστήτας. Τhucyd. VΙΙΙ. 44. p . 53ο, 5ο. Kapeigm . editur, fed in coda

Bs. Sunt verſus Apollon . Rhod . 11. 30 35. ubi Brunck , edi- nonnullis eft Καμίρα. Omnino lotus locus conferendu
s eii.

dit ευστιπτον θ. φ. λεπτόμιτον τις εον ξεινήίον είναι ώπασε

αυτήσι ögregeDéos εαδότα παπτήναντες .

P. 442. v. 9. And rólews] Vid . Baft. Epimetrum I. p.

P. 440. v. 49. Xgnügw xal xsńsw ] Codex Pariſ. 2638. addit: XXIX, in Schaeferi editione Ariſtoph . Plui Hemſterhus.

το δε κληδων ουκ έχει το και επειδή ουκ έστιν από του κληίζω , P. 442. v . in . dia to årzos) Vid . infra p.: 599, 50,

αλλ' από του κλώ, του σημαίνοντος το καλώ. ούτως Ηρωδιανός

P. 442. v. 22. Avra's avaipwr] Sunt verba Horrieri I.

περί παθών . ΒΕ.

Conf. infra p . 471 , 32. [ q. st.

P. 440. v. 51. Kania- oixia ] Vid . Schol. Apollon, Rhod. P. 443. v. 23. xáuɛ Trúxww] Sunt eiusdem ll . B. 101. ubi

1. 170 .

vid. Schol.

P. 440. v . 53. 'Holodos] Locus eſt Egy. 411. ANON .

P. 443. v. 25. Bgotwv * QuÓVTww] Haec extant Od 01. A.

Ρ. 440. V. 55. παρα το κάζω Séouev] Haec petita ſunt e 475. Sequeotia, xamórtas ay purous, Iliad . r. 278, ubi vid .

Schol. Theocrit. Idyll . I. 52. Conf. Plato in Cratylo T. I. Schol . Conf. Eurip. Suppl. 756. ANON.P. 443. v . 43. *6x8979 . ] Nempe Homerus 11. x. 257. ubi

P. 440, v. 4. xalos wala'ya gös] Helladius Chreſtomat
h

. vid . Schol. el ¥ . 661 .

3. καλός και αγαθος οι 'Αττικοί λέγοντες , αγαθός και καλος P. 443. v. 413. Karáxisev) Vid . Iliad . M. 36. cum Sckol.

ου λέγουσι και του, λέγοντες αγαθή τύχη , λέγουσι και τύχη Nomen καναχή legitur liad. Π . 105. et καναχοί τοκες in Ν

candri . Theriac. 620. Verba καναχηδα Pogéorzo ſunt Apof

P. 441. v . 9. rò ū eis ä ] Res ipla docet, legendum eſe lon. Rhod. Ill . 71. Conf . Hefiod. Theog: 367.zó a eis ū. Notarunt eriam Maittaire in Graecae linguae dia- P. 413. v. 51. Xavaxnow] Hinc Odyll. P. 512. ubi fannen

lecris p. 211. et Fiſcherus Animadverf
l
. ad Welleri Grammat. alii xováßnoe habent, el T. 469. eft xaváxmse, ut apud ápol

Graec. Spec . I. p . 64. st.

lon. Rhod . IV . 907. Theocritus Idyll . IX . 27. habet 73vext

Ρ. 41. ν. 16. Καλώδιον, το σχοινίον] De primitivo κάλως

vid . Schol. Apollon. Rhod. I. 567. ANON.

P. 443. v. 52. Kavastga ) Vid . Brodae. ad Antholog. Gr.

P. 441. v. 22. Kalußn] Vid . Apollon. Rhod. I. 775. Anon . II . 47. 28. et Wal. ad Thucyd. IV. 1o. p . 303. et Apollus.

P. 441. v. 25. 'Opugos ] Locus eſt Odyll. H. 245. ubi vid. Rhod. I. 599. ANON.

Schol. ANON.

P. 443. v. 53. Kavdúax] Menander apud Athenae. IV. f.
P. 041, v . 27, Nyoous negi Kaludvá's ] Habes Iliad. B. 677. 172, B. dicit xavdúous nousiv. ANON. Conf. Baft. Epili. crit. p.

Conf. Tzetz, ad Lycophr. 25 ,

278. be.

P. 441. v. 29. xarxaive-v] Vid . Eurip. Heraclid . 40. ibi- P. 413. v. 54. 'A moitáxmy] Vid . ad p . 4, 1. Anon. De işar

que Barnef. Anon.

xov velim ut me doceant peritiores. Putabam aliquando syzar
P. 441. v . 37. Kaul Vid . Triclin . ad Sophocl. Oedip. xov reponendum eſſe, vel Bagisagixóv. Relando Dillerit. milceil.

Tyr.25. et Schol. ad Iliad. E. 401 .

P. II. p. 106. [ Tepsixo'r placet , quod fortaſſis aliis quoque place

P. 441. y. 39. Kama] Legendum videtur Kára , ex Aeolica bit.

dialecto . Vid. Gregor. de Dialectis p : 114. p . 309. cum notis P. 443. v. 1. Kávswv] Vid. Schol. Ariftoph. Pac. 81. ANON .

Koenii. (p . 250. et 637. edit. Schaefer.) Idem Koenius ibid. Conf. Scholia in Platonem p. 52. edit . Ruhnken.

281. (p . 598.) illuſtrat Mehbodóueva .. ANON,

P. 413. v. 3. Kávsagos) Conf. Schol. Ariftoph , Pac. 1. et

P. 441. v. 48. regiokuva ] ' Pierfon . ad Moerid . p . 210. a. 81. ANON
e Lexico MS. regio praefert τα περίσεμνα, reiicit vero ποικιλο- P. 413. v. 5. neigi for] Poſt hoc nomen Codex Pariſ. 2636

rçámpası, quod ibidem infragmento Aeſchyli pro noxious addit ex geriwr. Be.
yag legitur. BB. Verba Aeſchyli lunt in eius Fragmentis p. 649. P. 413. v. 6. úno Zevo @avtos] Locus eſi Agefil. VIII. %.

Conf. Lexicon Xenophon
t
. Vol. 11. P:

651 . De lequenti sza
Ρ . 441. ν. 2. Καλλιπάρηον, καλας malúv] Vid. Iliad . A. Schefferus de re vehiculari 1. 7. P. 68. ita iudicat : Scio, sare

143. cum Schol.

etiam cum fimplici ý occurrere, led hic duplicari debet, ut apo

Ρ : 4 + 1 . ν . 8. Καλλισφύρο
υ

Mégous] Ita etiam Schol.

pareat, ex eo návra goy oriri. “ ST.

ad liad. l . 556. ANON.

P. 443. v. 9. Kavov – Máxosgai) Vid. Eurip. Iphig. Acl.

Ρ .P. 441. v. 10. 'Oduoselas © .] Lege 'Odussklas E. Ibi enim 1565. ibique Barnes. et Thucyd. Vi. 56. p. 413, 54 .verf . 191. xárdos ſignificat tà nuga, auctore Scholiaſta. Verba P. 443. v. 22. xavā] Vid. Eurip. Iphig. Aul. 455. cum Do

'Agarida xaharyúvarx
a

extant Iliad . r. 258. Conf. Schol. ad Il.
ta Barnefii. ANON .

P. 413. v. 24. nogal 'Agrotoáver] Vid. Avv, 1550. cum de

P. 441. v. 14. égarov Tagóßarov) Vid . Toup. Emendatt. ' cto Scholio. St.

in Suid. Vol . III . p . 70. be. Totain nominis marabégam
a_ex

P. 443. v. 25. Kávwnos ] Phavorino auctore ita dictus ei

xáanos etégnmov derivationem ineptam iudicat Politus adEu- locus aliquis in urbe Alexandria.

fiath , T. III. p . 1141. a.

Ibid . ov Kávwßos] Ita tamen ſcribitnr in Aeſchyli Prompetd.

P. 442. v. 16. Ta ở đạĩg optical Eft locus Homeri II . 815.

E. 140. ubi vid . Schol. ANON.

P. 444. v. 31. Wontep yas ó TÉXTWY επανορθωσαι τας λέ
P. 442. v. 28. do rur zgrov yeywr] Philemo p . 39. habet Bers ] Haec paucis illuſtrat Hufchke Analecit. crit. in Antholog.

Ex Troov.

am Graec. p . 280.
P. 442. v . 32 , Kaaliw - xáalos) Vid. Fiſcher. Animad- Ρ . 44. ν. 36. κανόνας w's 'Avangéwy Onol] Haec exſcripta

verſl. ad Grammat. Grauc. Welleri Spec. Il . p . 108. ST. funt ė Schol. ad Iliad. Ⓡ . 193. Conf. N. 407. ANON, Poſt ( mai

P. 442 , v. 37. Nogeùs etc.] Eſ verſus Homeri Il . B. 673. Codex Pariſ. 2636. addit verba Anacreont
is

: nagrokgytos Oxo

ANON .

voro. BE . Eadem addita ſunt in Scholiis ad Il. . 193. és 2"

P. 442. v . 39. Káuat] Vid . Pierfon . ad Moerid . p. 410. EtymologiciM. Cod. Traiectino apud Welſoling. ad Heroin

v
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ΑΝΟΝ.

BE .

BARKER

BE. BARKER .

ANON .

ANON .

ANON .

1. 371. p . 80 , 13. Onunino vid. Fiſcher. ad Anacreont. Fragm . swois . Pro méyay, quod proxime praecedit, legenduin eſt
LXXU. Ρ .

403.

www.cv e Tartza ad Lycophr. 1194. et Zonara in Lexico p.
Ρ . 444. ν. 41. Ιλιάδος Θ. ] verf . 434. 1163.

Ρ. 444. V. 444. "Ομηρος] Locus eft liad . X. 467. ubi vid. Ρ. 445 ν. 40. Καρίς etc.] Vid. Eagliath. p. 1220, 5ο. ΑNON .

Valckenaer. Ρ. 446. ν. 56. Kάρκαιρες Vid. Iliad . Υ. 157. ibique Schol.
Ρ. 444. ν. 54. Ιλιάδος Β .] verf : 399 .

Ρ. 44. V. 56. Κάπετος] Conf. Schol. Sophocl . Αiac. 1175 . Ρ. 446 ν . 58. παρα το κραδαίνω το σείω ] Conf . p . 445, 51 .
et 141. ANON . Ρ. 416. ν. 4. 'Ιλιάδος Ι . ) verf. 378. Conf Oudendorp. ad

Ρ . 444. ν. 2. "Αρεως ] In Cod. Ρarit. 346. et 2638. eft Αι- Thom . Mag. p. 494. a . Vid . Ścholia multo vulgatis ple

νείου. 1dem Codex 346. mox poft Ωρος addit ο Μιλήσιος . ΒΕ . niora ad Iliad .' 1. 5.8 . a Valckenaerio e Codice Leidenfi edita

Ρ . 4 14. V. 4 Κάπηλος] De hac glofla et de Πηλός (infra ad liad. lib . XXII . p . 97. 98. ANON. Scholia Veneta ad liad .

608, 55.), vid . Gataker. Adverlarr. Poſthum . c. V. p. 416. 1. 378. τίω δέ μιν εν Καρός αιση : 'Απο των Καρών, ούς αει λοι
qui poft verba és az évo's sivas, poni iubet ander xal oivov, in- δορεί ο Ποιητής οίον , έν μοίρα Καφος, οιονεί δούλου . Το Kα

ducto olov tanquam ſpurio, omninoqúe optime locum explicat. φος Αλκαίος ο επιγραμματοποιός εγκέφαλος ήκουσεν, από του
Conf . Suicer. Thel. Ecclel , in v . Kunnheta, et quae ipſe dixi εν τω κάρα είναι τα γας παλαιά των γραϊδίων απορρίπτει τον

in Claſſical Recreations p . 259. 260. 326i , 353 56ο. 49ο . 491. εγκέφαλος. Λέγει ούν το, τίω δέ μιν εν Καρος αίση, τουτέστι,

Vid. Schol. Arifioph, Plut. 426. et 435. ANON . τιμώμαι αυτον, έν η μοίρα αι γυναίκες τον εγκέφαλος. Αρχίλο

P. 4. ν. 6. παρα Σοφοκλεί] V. Heath. p . 111. b. ANON . χος δε, τιμώμαι αυτόν εν μισθοφόρου και του τυχόντος στρατιώ

Ρ. 444. ν . 10. καπηλείον ] Immo κάπηλος , ut exhibet Codex Tou moisz. Ne quis dubitet de nomine 'Agxiaoxos, ut ego in

Paril. 2658. BE. Ad fequentia, καθόλου γαρ etc. , pertinent ver- Claſſical Journal XXV. p. 276. dubitavi, en Scholia in Plato

ba Demofthenis p . 784, 7. ει δε κάπηλός έστι πονηρίας και πα- nem p . 93. edit. Ruhnken. Εν τω Καρί υμίν ο κίνδυνος• επί

λιγκάπηλος απαν9', όσα πώποτ' έπραξει, επωλεί. Conf. Ρία- των επισφαλέστερον και εν αλλοτρίοις κινδυνευόντων. Κάρες γαρ

to de legibus lib . VIII. p . 819. D. T. II . Opp . ANON . δοκούσι πρώτοι μισθοφορήσαι· 'θεν και εις πόλεμον αυτους προ

Ρ. 44. V. 12. κάπηλα προφέρων etc.] Vid. Ac/chyl. Fragm . έταττον. εντεύθεν γας και τους μικρούς στρατιώτας τινες Καρί
p . 65ο . ΑNON. Cod. Ρarit . 2658. habet προσφέρων. ΒΕ .

ωνας προσηγόςευον ' και το πας” Ομήρω δε, έν Καρος αιση, εν

Ρ . 444. ν . 28. κατωκάρα ] Vid . Αriftoph . Ρac. 152. ibique τα τυχόντι τινές ακούουσι. Μέμνηται δ ' αυτής ' Αρχίλοχος,

Schol. et Acharnn 944. ANON. λέγων ·

Ρ . 444. ν. 29. Kάραβος ] Vid . Coray ad Ρlutarch. Τ. 1V. Και δη 'πίκουρος ώστε Καρ 'κεκλήσομαι.

p . 159. 2 .
Ρ . 411, ν . 33. καραδοκεϊν το επιτηρώ] Εadem habet Αe- Ρ . 446. ν. 25. κύσε

%257 ] Sunt verba Homeri Odyll. 12 .

lius Herodianus in Schematismis Homericis, niſi quod legit énre 397. ANON.

ζητείν και επιτηρέϊν όποι, et deinde, nale quidem, περί το κάρα. P. 446. v. 38. Nar xággwv Bw's] Sophronis haec effe dicit
ν. Vid . Xcnoph . Memorr. III . 5. 6 . ANON. Valckenaer. ad Theocrit. Adoniaz.. p . 3o3, (p . 298.) C. Conf.

P. 415. v. 37. xagnßazeīv] Vid. Lucian . T. II. p . 340 , 47. Bergler. ad Arifioph. Velpp . 1055 .
Ρ. 1 16. ν. 43. μυθρίνη] Codex Parif . 2638. addit : ούτως

Ρ . 445 , ν. 40. φέρειν] Cod. Parif . 2638. dat επιφέρειν. ΒΕ . Ηρωδιανός περί παθών BE.

Ρ. 45. V. 41. Κάραμβις το βαίνειν ] Eadern leguntur in Ρ . 446. V. 16. καρυκεύουσα συνέστηκός ] listlerm verbis

Scholiis ineditis Codicis Guelph. ad Apollon. Rhod. IV , 300. utitur Aplius Herodianus in Schematismis Homericis. Sed

male η δύνουσα pro ήδύνουσα in Codice fcriptum eft, et εδεσμά

Ρ. 145. ν. 44. Καπετώλιον etc.] Vid . H. Steph. Thef. Gr.

Ling . Vol. I. p . 285. edit. nov. in nota . Ρ .. 447. V. 51. πράττειν ] Pier /on . ad Moerid. p . 220. Ε .
Ρ. 445. ν . 17. Λυκόφρων) Locus eft verf. 6o5, unde h. 1. reliquis Grammaticis ducibus corrigit ταράττειν. Menander

Kág 31 ov öxlox l'cribi debet. Vid. ibi Meurſ. Conf. Stanlei. ad apud Athenae. IV. p . 172. C. sis tavrov xu gux* $vers, inquit, mé
Aeſchyl. Agamemn . 1070. et Suppl. 123. et 921. ANON . Add. λι, σεμίδαλιν , ώα. Qualm foede autem tolus Etymologi locus

Polil. ad Eufiath. T. II . p . 801. Cod . Parif . 2638. vi- mutilatus fit et corruptus, ex Ειymologico MS. Bibl. Regiae

tiole lcriplum dat Kógłox , et addit reliqua Lycophronis verba : docet Ruhnkenius in Praefat. ad Helych. p . IX . Sic enim ibi

Εν δε Γραικίταις πίπλοις . legitur: Καρύκη, έψημά τι δι' αίματος και αρτυμάτων παντοίων .
P. 4+5. v . 49. Nixavdgos) Locus eſt Theriac. 527. Conf. ο δε Δίδυμος Λύδιον βρωμά φησιν εκ πολυτελούς σκευασίας συγ

Αriftoph. Nubb. 669. et Rann . 181. ANON. Codex Parif .: 2658. κείμενον. εγω δε οίμαι καρύκην αυτό λέγεσθαι, επειδή μέλαν εστί.

habet : Νίκανδρος έν Θηριακοίς , Σπέρματ και ον κυμβοιο τραπεήεν- φησι γαρ εν τη Κωμική Λέξει, ότι εστι Καρύκιον καρυοβαφές.
του ολέσθαι καρκόπω έντρίψας. ΒΕ . Legi debet ο Nicandr. The- κα) Κάρνος όόος , οίον μέλανος φόος. ουκούν εκ τούτου οίμαι λέ.

τιac. 526. σπέρμα9' όσον ελέσθαι . γεται καρύκη. ουκ οίδα δε ει καλώς .

Ρ. 445. ν . 55. Kάρη] Vid . Nicandr. Alexipharm. 406. ANON . Ρ. 47. ν. 1. Καρχαρέος κύων ) Αpud Lycophr. 34. eft κάρ

Ρ. 445. V. 17. "Ος δη xáguva] Eft verlus Homeri 1 ) . B. xaços κύων. Αpud Αthenae. VΙΙ. Ρ. 31. . κύων καρχαρίας.
117. Vertha paulo poft Tequentia, τη όα κάρηνα , extant liad . Sed apud Apollon. Rhod. III . io58. Brunckius nagxagéol xúc

Λ. 40 ). 500. ANON. Codex Bollianus ad Oppian. Halieut. I. νες pro καρχαλέοι edidit .

569. pro άκρα, πόλεις , εξοχάς , habet οιονεί ακροπόλεις, εξοχάς . Ρ . 447. ν. 2. καρχαρίδους] Vid. Schol. Αriftoph. Equitt.

Et paulo fuperius (v . 10.) pro ró ça margir λήγοντα ουδέ- 1o14.

τερα, Ιegit το α μακρόν. δια τί ; τα εις α λήγοντα ουδέτερα . Ρ. 447. v . 20. Κάστορά 9' ιππόδαμον] Halbes liad . Γ. 237.

ÁNON .

Ρ. 445. v. 20. συλλαβαs] Ρoft hoc nomen Codices Parif . Ρ . 447. V. 3ο. κάσσα ] Vid . Lycophr. 131. Conf. Αriftoph.

510. et 1638. addunt άπαντα , et mox, poft ούτω, verla oύν Εcclef. 1098. ANON.

Ρ . 447. ν. 34. παρα Λυκόφσον .] verf. 772. et 1385. ANON.

Ρ. 445. ν. 22. ούτω] Cod. Parif. 2638. ούτω μέν. ΒΕ . De praecedenti formula, αι χρήσεις, vid . Hem/terl:inf. ad Αri

P. 445. v . 27. drai Toj 2,05 ) Idem Codex addit: utas, ſtoph. Plut. p. 226. b.

ήπατος . Ρ. 447. ν . 55. ' αυσία ] Vid . fupra p . 142, 5ο . ΑNON . Conf.

P. 415. v . 28. qühag, onlatos] Sic Nicandr. Theriac. 552. Valckenaer, ad Theocrir. Adoniaz. p. 345. p. 341. C. be.

ού9ατα . ΑΝ ΟΝ . ν 447. V. 40. καύστρος, ποταμός Λυδίας] Vid. Nicandr.

Ρ. 445.ν. 31. οπτασίαν] Codices 346. et 2638. addunt : έας Theriac. 635.
παρος, και κατά κράσιν ήρος. κέας κήρος . ΒΕ . Ρ. 47. v. 47. καύστειρός] In Codice Parit . 2638. additur

Ρ. 45. V. 57. βωμας βωμόν] Iidem Codices et Choero- nomen 's2gos. , be.

boscus in Theodoſii Grammaticam fol. 180, 1. habent pwuos Ρ . 447. V. 48. Καττύεσθμι, υποδύεσθαι · εκ των κατευμά
μωμον. ΒΕ . των .] Photius : Καττύεσθαι : “ Υπερείδης , το υποδεδεύσθαι (D. υπο

Ρ . 445. ν. 38. νωκας σημαίνει την στέρησιν] Cod . Parif. 3 16. δεύεσθαι) : από των κατευμάτων. Ρro υποδύεσθαι, υποδεδεύσθαι
νωκας , σημαίνει δε τον ασθενή και την στέρησιν. Ε . Εuftathio et υποδεύεσθαι lege υποδείσθαι. Photii locum Albertius ad

p. 61. auctore, δέος ακήριον, et το άψυχοποιον, et νεα οποιον, Ηefγch. Τ. ΙΙ. p. 208. not. 20. correxerat, legendo υποδείσθαι.

et vuxias idem fignificant. Similiter Schol. Nicandr. ' Theriac. De hac tamen emendatione, quae, el Schleufnerum in Curis no

188.νωκας δε ο κάρος: νωκας γαρ λέγεται ο ύπνος, οίον νου κά- villimis p . 12. praeteriit, Glet Photii editor . Λέξεις δητορικα
ETYMOLOG . Τ. ΙΙ. Mmm

των. W.

ST.

ST .

BE.

ST. ANON .

ANON.

ANON.

PEYRON .

Ouv

καί. BE .

BE .

BE .
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BE

1

BB .

ANON
.ST .

ANON .

BE .

Ⓡ. 26 .
ANON .

ANON .

ANON.

1. 170.

1 ANON .

ANON.

Opp. p . 416. B.

AXOX .

ST.
σατα .

P. 440. v. 6. Oi udu '- Bar] Sunt verba Homeri Il . A. a . qui .et mox pro dy ráow legi iubet répoque

606. ASON

p . 440. v. 12. Rescue:01 nuga' nolla ] lidem ſunt Homeri P. 412. v. 42. 'Hsiodos) Locus eſt Act . 298. Axox .

11. 1. 234. ANON .

P. 442. v . 43. 'Orangos ' Incados E.] verl. 563, ubi vid .

P. 440..v. 15. Xaxxelovte] Male hoc verbum Homericu
m

Schol. ANON .

ad verborum deſiderati
vorum

claſlem referri, recte iudicat Pier- P. 442. v. 50. Kavola ] Vid . La Cerda Adverſarr . fac . c

fon. ad Moerid. p: 15. a .

36. S. 8. ALMELOV. Ordo literarum poftulat Käuenaúrio
r
. Cozi

P. 410. v. 19. 'Incados 2. ) verf. 37. ubi vid . Schol. Axon . infra p . 447, 35. ANON .
P. 440. v. 37. Kadaugot) Vid . Apollon. Rhod. II . 33. IV. p . 442, v. 52. ToroUTOY] Cod . Pariſ. 2658. dat zoutg . 22

974. et

utrobique Schol. it. Tzetz . ad Lycophr. 96. et Colie . De Antipatri Theſſalonice
nfis

Epigrammat
e

in Brunckii

chus 167 .

lect . T. II . p. 111 , nr. X.) vid . Hemſterhuſ ad Callirrac
h .

P. 440. V. 40. górakor) Codex Pariſ. 2638. addit haec : Fragmm . p . 498. Axon. Conf. de Dialecto Maced. et Alexandr.

ένθ ' αυ Τυνδαρίδης μεν εύστιππον θέτο φάρος λεπτόχεον. το ρα p . 41.

οι τις τον ξεινήϊον ώπασε Λημνιάδων, ο δ' ερεμνήν δίπτυχα λύπην Ρ . 4 42, τ. 7. Λίνδον ήνεμόεντα Κάμερον ] Efi verfus fo..

αυτησιν περόνησι , καλαύροπά τε τραχείαν κάββαλε την φορέεσκεν meri Il . B. 656. ubi editur derevóerta Káusipor. Etiam arii

ορειτρεφέος κοτίνoιο. αυτίκα δ' εγγύθι χώρον εασότα παραστήτας- Τhucyd. VΙΙΙ. 44. p . 53ο, 50. Καμείρω elitur, fed in cυς 4.

Sunt verſus Apollon. Rhod . 11. 30 – 35. ubi Brunck . edi- nonnullis eft Kapigge. Omnino totus locus - conferend
us

til.

dit εύστιπτον 9. φ . λεπτόμιτον - τις έoν ξεινήίον είναι ώπασε

- αύτήσι : οριτρεφέο
ς

εαδότα παπτήναντ
ες

. ST .

P. 442. v. 9. Én nólews] Vid . Baft. Epimetrurn po

P. 440. v . 49. Xsnisw xar xsńsw] Codex Paril . 2638. addit: XXIX, in Schaeferi editione riſtoph. Plui Hemſterhus.

το δε κληδων ουκ έχει το ι , επειδή ουκ έστιν από του κληίζω , P. 4 + 2 . v . in . dia to ažgos) Vid . infra p. 599, 50.αλλ' από του κλων του σημαίνοντος το καλω . ούτως Ηρωδιανός P. 442. v. 22. Aura's avaięww] Sunt verba Homeri L.

περί παθών. ΒΕ.

Conf. infra p . 471 , 32. fq. st.

P. 410. v. 51. Kahoá- oixíc ] Vid . Schol, Apollon. Rhod. P. 443. v. 23. xáuž trúxwx] Sunt eiusdem II. B. 101. ubi

vid. Schol.

P. 440, v . 53. 'Holodos] Locus eſt Egy. 411. ANON .

Ρ. 443. ν. 25. βροτών xquóvrwv] Haec extant Od 1. a .

P. 410. v . 55. naga to málw Séomev] Haec petita ſunt e 475. Sequentia, xauórtas ar panous, Iliad . T. 278. ubi vid.

Schol. Theocrit. Idyll. I. 52, Conf. Plato in Cratylo T. I. Schol. Conf. Eurip. Suppl. 756. ANON.P. 443. v . 43. xéxontui ] Nempe Homerus 11. X. 257. ubi

p . 440, v . 4. xalos xad ayagös] Helladius Chreſtoma
th . vid. Schol. ei y . 661.P. 443. v . 49. KaróxiSev] Vid . Iliad. M. 36. cum

3. καλος και αγαθος οι Αττικοί λέγοντες , αγαθός και καλός

p.

Sckol.

ου λέγουσι και τοι, λέγοντες αγαθή τύχη, λέγουσι και τύχη Nomen xavaxni legitur lliad . Il. 105. et xavaxol roxies in Ni

dya ANON .

candri . Theriac. 620. Verba καναχηδ
α Qogéovro ſunt Apol

P. 441. v . 9. rò ū eis ä ] Res ipla docet, legendum elle lon . Rhod. III. 71. Conf. Hefiod . Theog: 367.
To å sis ū. Notarunt etiam Maittair

e
in Graecae linguae dia- P. 413. v. 51. xayaxmow ] Hinc Odyff. P. 512. ubi sammen

lectis p. 211. et Fiſcherus Animadver
ſl

. ad Welleri Grammat. alii xovábnoe habent, el T. 469. eft xavémuse, ut apud spor

Graec. Spec. 1. p . 64.

lon. Rhod . IV . 907. Theocritus Idyll . IX . 27. babet €70927

Ρ. 41. V. 16. Καλώδιον, το σχοινίον] De primitivo καλως

vid . Schol. Apollon. Rhod. I. 567. ANON.

P. 443. v. 52. Kavastça ] Vid . Brodae. ad Antholo
g. Ga.

P. 441. v. 22. Kahúſn] Vid . Apollon. Rhod. I. 775. ANON. II. 47. 28. et Wal. ad Thucyd. IV. 110. p . 303. et Apollon.

P. 411. v. 25. 'Oungos) . Locus eſt Odyll. H. 215. ubi vid. Rhod. I. 599. ANON .

Schol. ANON .

P. 443. v. 53. Kavdúax ] Menander apud Athenae. IV. F.

P. 441 , v . 27. Nýsous tegi Kazudras] Habes liad . B. 677. 172. B. dicit rardó dous nousiv . Anon . Conf. Baft. Epift . crit. p.

Conf. Tzetz, ad Lycophr. 25. ANON.

278. Be.

P. 441. v. 29. xarxaivesv] Vid . Eurip. Heraclid . 40. ibi- P. 413. v. 54. 'Aportáxmv] Vid . ad p. 4, 1. ANON. De işke

que Barneſ. Anon.

xov velim ut me doceant peritiores. Puiabam aliquando ;
P. 441. v. 37. Kúlu ] Vid. Triclin . ad Sophocl. Oedip . xov reponend

um
elle, vel BagBagixóv

i
Relando Dilleril. adesil.

Tyr. 25. et Schol. ad Iliad. E. 401. ANON .

P. II. p. 106. [ legsıxov placet, quod fortaſſis aliis quoque placs

P. 441. y. 39. Kala] Legendum videtur Kána , ex Aeolica bit.

dialecto . Vid. Gregor. de Dialectis p : 114. p . 309. cum notis P. 443. v. 1. Káv ww] Vid . Schol. Ariſtoph. Pac . 81. Asos ,

Koenil . (p. 250. et 637. edit. Schaefer.) Idem Koenius ibid. Conf. Scholia in Platonem p. 52. edit. Ruhnken .

281. (p . 598. ) illuſtrat meacodóneval. Anon.

P. 413. v. 3. Kávsagos] Conf. Schol. Ariftoph . Pac. 1. !

P. 441. v. 48. repiceuva ] ' Pierſon . ad Moerid . p. 210. a. 81. ANON .
e Lexico MS. regio praefert τα περίσεμνα, reiicit vero ποικιλο- P. 443. v. 5. Reigogor] Poſt hoc nomen Codex Pariſ. 2.5

γράμμασι, φuod ibidem infragmento Ae/chyli pro ποικίλους addit έκ ριπών. ΒΕ.
yas' legitur. BB. Verba Aeſchylilunt in eius Fragmentis p. 619. P. 443. v. 6. úno Zevoçurtos] Locus eſt Agefil. VIII. 9.

Conf . Lexicon Xenophont. Vol. II . p. 651. De lequenti

Ρ . 441. ν. 2. Καλλιπάρχον, καλας xarúv] Vid. lliad. A. Schefferus de re vehiculari 1. 7. p. 68. ita iudicat : ,, Scio, savā

143. cum Schol. ANON .

etiam cum fimplici ý occurrere, ſed hic duplicari debet, ut ap

Ρ : 4 +1. ν. 8. Καλλισφύρο
υ

Mégous] Ita etiam Schol. pareat, ex eo xávvagov oriri. “

ad liad . l . 556.

P. 443. v. 9. Kavour máxargar] Vid. Eurip. Iphig. Aul

P. 441. v. 10. 'Oduorelas 0.] Lege 'Odusoslas E. Ibi enim 1565. ibique Barnes. et Thucyd . Vi. 56. p. 413, 5 .
verf. 191. xxãos ſignificat mà nýga, auctore Scholiaſta. Verba P. 443. v. 22. navä ] Vid . Eurip. Iphig. Aul. 435. cum 11

'Axarida xadorúvarx
a

extant Iliad. r. 258. Conf. Schol. ad Il.
ta Barnefii. ANON.P. 443. v. 24. nogal 'Agrotoáver] Vid. Avv. 1550. cum do

P. 441. v. 14. šgnuov apóBarov) Vid . Toup. Emendatt.
cto Schol

io
.

in Suid . Vol . IIl . p . 70. BE. Totam nomini
s

καλλι
έρημα

ex P. 443. v. 25. Kávwno
s
] Phavo

rino
auctore ita dictus eft

xárdos

et ésnuor derivat
ionem

inepta
m

iudicat Politu
s
adEci.

Jocus aliquis in urbe Alexandri
a
.

ſtath . T. III. p . 1141. a.

Ibid ." ov Károßos] Ita tamen ſcribitnr in Aeſchyli Promnet.

P. 442. v. 16. Ta digñna poßtitai] Eft locus Homeri Il . 845.

E. 140. ubi vid . Schol. ANON .

Ρ . 444. ν. 3ι , ώσπερ γαρ και τέκτων
P. 442. v . 28. dia rwv egiõv year] Philemo p . 39. liabet Els ] Haec paucis illuſtrat Huſchke Analectt. crit. in Antholog

επανορθ
ώσαι

τας λί

Ex Toowv.

am Graec. p . 280.
P. 442. v . 32. Kazdówn - xáalos) Vid. Fiſcher. Animad- P. 414. v. 36. xavovas w's 'Avaxgéwy Ogol] Haec exſcripa

verſl. ad Grammat. Grauc. Welleri Spec. II . p . 108. ST. ſunt ė Schol. ad Iliad . O. 193. Conf. N. 407. Anon. Poſt Cor

P. 442, v. 37. Nigeus etc.] Eſ verſus Homeri 11. B. 673. Codex Paril. 2636. addit verba Anacreonti
s
: naprosgytos

'ANON .

joló . BE . Eadem addita ſunt in Scholiis ad 1. o . 193. et.)

P. 442. v . 39. Kávat] Vid. Pierſon. ad Moerid. p. 410. Etymologici M.Cod. Traiectino apud Weeling . ad Heroda

ST .

ST .

ANON .
extr.

ST.

ANON.

ANON .

ST.

ANON . ST.
-

B. 685 .

ANON.

ST .

& T ..
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SCHLEUSNER ,

ANON .

AXON.

BE .

BARKER.

BE .

BE . BARKER .

Υ .

ANON .

ANOX.

1. 171. p . 80, 13. Omnino vid. Fiſcher. ad Anacreont. Fragm . Oωσις . ST. Pro méyav, quod proxime praecedit, legenduin eſt
LΧΧΙ. p. 403.

wwmov e Tzetza ad Lycophr. 1194. et Zonara in Lexico p .

Ρ. 444. V. 41. Ιλιάδος Θ.] verf. 434. 1163.

Ρ . 444. V. 44. "Ομηρος] Locus eft liad . X. 467. ubi vid. Ρ. 45 ν. 40. Καρίς etc.] Vid . Εuftath. p. 1220,5ο. ΑNON.

Valckenaer. Ρ . 446. ν 56. Kάρκαιρε] Vid. liad. Υ . 157. ibique Schol .

Ρ . 444. ν . 54. Ιλιάδος Β. ] verf. 399 .

Ρ. 444. V. 56. Κάπετος] Conf. Schol . Sophocl . Αiac. 175 . Ρ. 446 ν . 58. παρα το κραδαίνω το σείω ] Conf. p . 445, 51 .
et 14. ANON. Ρ. 446. ν. 4. Ιλιάδος Ι. ) verf. 378. Conf. Oudendorp. ad

2. 444. ν. 2. ' Αρεως ] In Cod. Parif. 346. et 2638. et Αι- Thom. Mag. p . 494. a. Vid . Scholia multo vulgatis ple
νείου. 1dem Codex 316. mox poft ' Ωρος addit ο Μιλήσιος. ΒΕ. niora ad Iliad . 1. 3-8. a l'alckennerio e Codice Leidenfi edita

Ρ . 414. ν . 4 Κάπηλος] De hac glofla et de Πηλός (infra ad Wiad. lib . XXII . p . 97. 98. ANON. Scholia Veneta ad Iliad.

Το 6ο8,35.) vid. Gataker . Adverfarr . Politium. c . V. p. 416. 1. 378. τίω δέ μιν εν Καρος αιση : 'Απο των Καρών, ούς αει λοι

qui poft verba er a'r
févos sivas, poni iubet ander xal oivov, in- δορεί ο Ποιητής οίον , έν μοίρα Καρος, οιονεί δούλου . Το Kα

ducto orov tanquam fpurio, omninoque optime locum explicat. φος Αλκαίος ο επιγραμματοποιος εγκέφαλος ήκουσεν, από του
Conf. Suicer . Thef . Εcclef . in v. Καπηλεύω, et quae ipfe dixi εν τω κάρα είναι τα γας παλαιά των γραϊδίων απορρίπτει τον

in Claſſical Recreations p. 259. 260. 326, 353 56ο . 49ο. 191 . εγκέφαλος. Λέγει ούν το, τίω δέ μιν εν Καρός αιση, τουτέστι,

Vid. Schol. Arifioph. Plut . 426. et 435. Anon . τιμώμαι αυτον, εν μοίρα αι γυναίκες τον εγκέφαλος. Αρχίλο

Ρ. 444. ν. 6. παρα Σοφοκλεί ] V. Heath . p. 111. b . ANON . χος δε, τιμώμαι αυτόν εν μισθοφόρου και του τυχόντος στρατιώ

Ρ. 444. ν. 10. καπηλείον] Immo κάπηλος , ut exhibet Codex TOU noies Ne quis dubitet de nomine 'Asxiaoxos, ut ego in
Paril. 2638. BE. Ad fequentia, καθόλου γαρ etc. , pertinent ver- Claſſical Journal XXV. p . 276. dubitavi, en Scholia in Plato

Demofthenis p . 781 , 7. ει δε καπηλός έστι πονηρίας και πα- nem p. 93. edit. Ruhnken , 'Εν τω Καρί υμίν ο κίνδυνος επι

λιγκαπηλος άπαν9', όσα πώποτ' έπραξεν, επωλεί. Conf . Ρία. των επισφαλέστερον και εν αλλοτρίοις κινδυνευόντων. Καρες γαρ

to de legibus lib . VIII. p . 819. D. T. II. Opp . ANON. δοκούσι πρώτοι μισθοφορήσαι · όθεν και εις πόλεμον αυτους προ

Ρ. 44 4. V. 12. κάπηλα προφέρων etc.] Vid. Ac/chyl. Fragm. εταττον. εντεύθεν γας και τους μικρούς στρατιώτας τινες Καρί
p . 65ο . ΑNON . Cod. Ρarit . 2658. habet προσφέρων.

ωνας προσηγόςευον' και το παρ' “ Ομήρω δε εν Καρός αίση, εν

Ρ . 444. ν . 28. κατωκάρα ] Vid . Αriftoph. Ρac. 152. ibique τα τυχόντι τινές ακούουσι. Μέμνηται δ' αυτής ' Αρχίλοχος,

Schol. et Achainn. 944. ANON. λέγων :

Ρ . 444. ν . 29. Kάραβος] Vid . Coray ad Ρlutarch . Τ. 1V , Και δη 'πίκουρος ώστε Κάρ Χειλήσομαι.

p . 139. 2.

Ρ . 411. ν . 33. 1αραδοκεϊν . το επιτηρώ] Εadem habet Αe- Ρ. 446. ν. 25. κύσε
magam] Sunt verba Homeri Odyſl. 12 .

tius Herodianus in Schematismis Homericis, niſi quod legit 870- 397. ANON.

ζητείν και επιτηρεϊν όποι, et deinde, male quidem, περί το κάρα. Ρ . 446. ν. 38. Ναι καρφων βώς] Sophronis haec effe dicit

Vid . Xenoph . Memorr. III. 5. 6. ANON. Valckenner. ad Theocrit. Adoniaz. p . 303 , (p . 298.) C. Conf.

Ρ . 415. ν. 37. χαρηβαφεϊν ] Vid . Lucian . Τ. ΙΙ. p . 340 , 47. Bergler. ad Αriftoph. Vefpp. 1ο55.

Ρ. 1 16. ν. 15. μυρίνη] Codex Parif. 2638. addit: ούτως

Ρ. 445, ν . 40. Φέρειν] Cod. Parif. 2638. dat επιφέρειν. ΒΕ: Ηρωδιανός περί παθών BE.

Ρ. 445. ν. 41. Κάραμβις το βαίνειν ] Eadern leguntur in Ρ. 446 . V. 16. καρυκεύουσα συνέστηκός ] lisslerm verbis

Scholiis ineditis Codicis Guelph. ad Apollon. Rhod. IV , 300. utitur Aelius Herodianus in Schematismis Homericis. Sed

male η δύνουσα pro ήδύνουσα in Codice fcriptum eft , et εδεσμά

Ρ. 445. ν. 44. Καπετώλιον etc.] Vid . H. Steph . Thef. Gr.

Ling . Vol. I. p . 285. edit. nov. in nota . Ρ .. 447. ν. 51. πράττειν] Pier /on . ad Moerid . p. 220. b.
Ρ . 445. ν . 47. Λυκόφρων) Locus eft verf. 6ο5. unde h. 1. reliquis Grammaticis lucillus corrigit ταράττειν. Menander

Κάρβανον όχλον fcribi debet . Vid. ibi Meur /. Conf. Stanlei. ad apud Αthenae. IV . p . 172. C. είς ταυτον καρυκκευειν, inquit, μέ
Aeſchyl. Agamemn. 1070. et Suppl . 123. et 921. ANON. Add. λι, σεμίδαλιν, ώα. Quam focde_autem totus Etymologi locus
Polil . ad Eufiath. T. II . p . 801. Cod . Parif. 2658. vi- mutilatus fit et corruptus, ex Etymologico MS. Bibl. Regiae

tiofe lcriptum dat Kontor ,et addit reliqua Lycophronis verba : docet Ruhnkenius in Praefat. ad Hefych . p . ix . Sic enimibi
Εν δε Γραικίταις πέπλοις. ΒΕ. legitur : Καρύκη, έψημά τι δι' αίματος και αρτυμάτων παντοίων.

P. 445. v . 49. Nixavdgos] Locus eſt Theriac. 527. Conf. ο δε Δίδυμος Λύδιον βρώμα Φησιν εκ πολυτελούς σκευασίας συγ

Ariftoph. Nubb. 669. et Rann. 1184. ANON. Codex Pari . 2658. κείμενον. εγω δε οίμαι καρύκην αυτό λέγεσθαι , επειδη μέλαν εστί.

habet : Νίκανδρος έν Θηριακοίς, Σπέρματ και ον κυμβοιο τραπεζήεν- φησι γαρ τη Κωμική Λέξει, ότι εστι Καρύκιον καρυοβαφές.

τος ολέσθαι καρδόπα εντρίψας. ΒΕ . Legi debet e Nicandr. The- κα! Κάνος ρόυς , οίον μέλανος όόος. ουκούν εκ τούτου οίμαι λέ

τiac . 526. σπέρμα '' όσον ελέσθαι . γεται καρύκη, ουκ οίδα δε ει καλώς.

Ρ . 445. ν. 55. Kάρη] Vid. Nicandr. Alexipharm. 406. ANON . Ρ. 447. ν. 1. Καρχαρέος κύων) Apud Lycophr. 34. eft κάρ
Ρ. 4-45 . ν . 17. "Ος ση xáguva] Eft verſus Homeri Il . B. Xaços κύων. Αpud Αthenae. VΙΙ. p . 3ιο. a. κύων καρχαρίας.

117. Verba paulo poft Tequentia, τη βα καρηνα , extant liad . Ŝed apud Apollon. Rhod. III . 1958. Brunckius ragxagéoi xú

Λ. 40 ). 500. ANON. Codex Bollianus ad Oppian. Halieut. I. νες pro καρχαλέοι edidit .

569. pro άκρα, πόλεις , εξοχάς , habet οιονεί ακροπόλεις, εξοχάς . Ρ . 447. ν. 2. καρχαρίδους] Vid . Schol. Αriftoph. Equitt .

Et paulo fuperius (v . 10.) pro to ça maxgór λήγοντα ουδί 1014.

τερα, Ιegit το α μακρόν. δια τί ; τα εις & λήγοντα ουδέτερα. Ρ. 447. v . 20. Κάστορά 4 ' ιππόδαμον ] Habes liad . Γ. 237.
ANON .

Ρ . 445. ν. 20. συλλαβας] Ρoft hoc nomen Codices Parif. Ρ . 447. ν. 3ο. κάσσα] Vid . Lycophr. 131. Conf. Αriftoph.

510. et 2638. addunt άπαντα , et mox, poft ούτω, verba oύν Εcclef. 1998. ANON.

Ρ . 47. ν. 34. παρά Λυκόφρονι] verf. 772. et 1385. ANON .

Ρ . 415. V. 22. ούτω] Cod . Ρarit. 2638. ούτω μίν. ΒΚ . De praecedenti formula, ai xgamers, vid . Hemſterhuf. ad Ari

Ρ. 445. ν . 27. δια του το5 ] 1dem Codex addit : ήπαρ, toph. Ρlut. p . 226. b.

ήπατος. ΒΕ. Ρ . 447. ν. 35. " αυσία] Vid. fupra p. 442, 5ο. ΑNON. Conf.
Ρ. 445. ν . 28. ρύθας, ού9ατος ] Sic Nicandr. Theriac . 552. l'alckenaér, ad Theocrir. Adoniaz.p. 345. p . 341. C. Bë.

ού9ατα. ANON. 2, 47. V. 40. καύστρος , ποταμός Λυδίας] Vid . Nicandr.

Ρ . 445. ν. 31. οπτασίαν] Codices 346. et 2638. addunt : έας Theriac. 635 .

καρος , και κατά κράσιν ήφος. κέας κήρος . ΒΕ . Ρ. 47. V. 47. καύστειρός] In Codice Parif . 2638. additur

Ρ . 445. V. 57. βωμα βωμόν ] Iidem Codices et Choero- nomen ' Ωρος. ΒΕ.

Boscus in Theodofii Grammaticam fol. 180, 1. habent uwwas Ρ . 447. V. 48. Καττύεσθμι, υποδύεσθαι · εκ των κατευμά

μωμον. ΒΒ .
των .] Photius : Καττύεσθαι: “Υπερείδης, το υποδεδεύσθαι (D. υπο

Ρ . 445. ν . 38. νωκας σημαίνει την στέρησιν] Cod. Ρarit. 3 16. δεύεσθαι) : από των καττυμάτων. Ρro υποδύεσθαι, υποδεδεύσθαι
νωκας, σημαίνει δε τον ασθενή και την στέρησιν. Β . Εuftachio et υποδεύεσθαι lege υποδείσθαι. Photii locum Albertius ad

p.61.auctore, δέος ακήριον, et το αψυχοποιον, et νεαοποιον, Ηefych. Τ. ΙΙ. p. 2ο8. not. 20. correxerat, legendo υποδείσθαι.
ei vunas idem fignificant. Similiter Schol. Nicandr.'Theriac. De hac tamen emendatione, quae et Schleuſnerum in Curis no
188. ωκας δε ο κάρος :νωκας γαρ λέγεται ο ύπνος, οίον νου κα- viflimis p. 12 , praeterit, Glet Photii editor . Λέξεις Κητορικα
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ayage ANON
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P. 410. v . 6. Oi Midu - Bav] Sunt verba Homeri Il . A. a. qui , et mox pro žv ráox legi iubet ex capo ASOS . et

606.

P. 410), v , 12. Kaduero nuga' rolla ] lidem ſunt Homeri P. 412. v. 42. 'Hsiojos ] Locus et A57. 298. ANOX .

U. I. 234 .

P. 442. v . 43. 'Ongos ' Lacados E.] verl. 563 . ubi vid

P. 440..v. 15. **xxxlovTes] Male boc verbum Homericu
m Schol, ANON .

ad verborum deſiderativorum claſſem referri, recte iudicat Pier- P. 442. v. 50. Kavoía ] Vid. La Cerda Adverſarr . faci. S

son. ad Moerid . p . 15. a .

36. S. 8. ALMELOV. Ordo literarum poftulat Kżuehaixi
os

. Cool

P. 440. v. 19. 'Iacados 2.) verf. 37. ubi vid . Schol. Axon. infra p . 447, 35.

P. 440. v. 37. Kalaugot] Vid. Apollon. Rhod . II . 33. IV . 442. v. 52. Porou roy ] Cod. Pariſ. 2638. dat süzg.

974. et utrobique Schol. it. Tzetz. ad Lycophr. 96. et Colu • De Antipatri Theſſalonic
enfis

Epigramma
te in Bruncki

i
Ana

chus 107 .

lect . T. II. p. 111 . nr. X.) vid . Hemſterhuſ. ad Callineck .
P. 440. v . 40. gónahor] Codex Pariſ. 2638. addit haec : Fragmm . p. 498. Anon. Conf . de Dialecto Maced. et Alexanê .

έν ' αυ Τυνδαρίδης μεν εύστιππον θέτο φάρος λεπτόχεον. το δά p . 41. .5Τ.

οι τις τον ξεινήϊον ώπασε Λημνιάδων, ο δ ' ερεμνήν δίπτυχα λώπην Ρ . 442. ν. 7. Λίνδον Hverbevta Kúpspor] Ef verfus HS
αυτησιν περόνησι , καλαύγοπά τε τραχείαν κάββαλε την φορέεσκεν meri Il . B. 656. ubi editur agyevóerta Káueiçox. Etiam and
έρειτρεφέος κοτίνoιο . αυτίκα δ' εγγύθι χώρον εκδοτα παραστήτας. Thucyd. VIII . 44. p . 530, 50 . Kapeigm editur, fed in ci

BE. Sunt verſus Apollon , Rhod . 11. 30 35. ubi Brunck. edi- nonnullis eſt Kamize. Omnino totus locus conferendus eż .

dic ευστιπτον 9. φ . λεπτόμιτον τις εον ξεινήίον είναι ώπασε

αυτήσι οριτρεφέος éadóra mantúvantes.

P. 442. v. 9. ad rólews ] Vid . Baft. Epimetrum IP
P.' 440. v . 49. xguisw xal xs=13w ] Codex Pariſ. 2638. addit: XXIX, in Schacjeri editione Ariſtoph . Pluti Hemlierhu

s
.

το δε κληδων ουκ έχει το ι , επειδή ουκ έστιν απο του κληίζω , P. 442. v. in . dia to ažgos Vid. infra p : 599, 50 ,αλλ' απο του κλω, του σημαίνοντος το καλω . ούτως Ηρωδιανός P. 442. v. 22. Aira's avaiqww] Sunt verba Homeri II.

περί παθών. ΒΕ.

Conf. infra p . 471 , 32, [q. st.

Ⓡ. 26 .

P. 440. v. 51. Kahra - olxív ] Vid . Schol. Apollo
n

. Rhod. P. 443. v. 23. xámɛ trúxwr] Sunt eiusd
em II . B. 101, uld

vid. Schol. ANON.

P. 440 , v. 53. 'Holodos] Locus eſt Eşy. 411. ANON .

P. 443. v. 25. Bpotwr xaportwr) Haec extant Odu . A.

P. 440. v . 55. naga roxasw Séouev] Haec petita ſunt e 475. Sequentia , xamórtas apurous, Iliad. 1. 278. ubi sid.

Schol. Theocrit. Idyll . I. 52. Conf. Plato in Cratylo T. I. Schol. Conf. Eurip. Suppl. 756. ANON.P. 443. v. 43. xéxemtus] Nempe Homerus 1. X. 257. ubi

P. 440, v . 4. nalos xad a'ya gös] Helladius Chreſtoma
th . vid . Schol. e Y. 661. ANON.

P:

3. καλός και αγαθος οι Αττικοί λέγοντες , αγαθός και καλος P. 443. v . 49. Kavaxiser ] Vid. Iliad. M. 36 . cum Schal.

ου λέγουσι και τοι, λέγοντες αγαθή τύχη, λέγουσι και τύχη Nomen xayaxxi legitur Iliad . Il. 105. et Xavaxol roxies in ND

candri Theriac. 620. Verba xaxaxnd
a φορέοντο Γunt Apol

P. 441. v. 9. rò ū sis ā ] Res ipla docet, legendum effe lon. Rhod. III. 71. Conf. Hefiod. Theog: 367.
có å sis ū. Notarunt etiam Maittair

e in Graecae linguae dia- P. 413. v. 51. xayaxhow] Hinc Odyll. P. 542. ubi tane

p . 211. et Fiſcherus Animadver
ll. ad Welleri Grammat. alii xovánoe habent, et T. 469. eft navbxnse . ut apud ápol

Graec. Spec. I. p. 64.

lon. Rhod . IV . 907. Theocritus Idyll . IX . 27. babet yaraxt

Ρ. 41. ν. 16. Καλώδιον, το σχοινίον] De primitivo κάλως

vid. Schol. Apollon . Rhod. I. 567. ANON.

P. 443. v. 52. Kavastpa ] Vid , Brodae. ad Antholog. Gr.

P. 441. v. 22. Kalúßn] Vid . Apollon. Rhod. I. 775. Anon . II. 47. 28. et Wal. ad Thucyd. IV. 110. p . 303. et Apollua.

P. 441 , v . 25. 'Oungos) . Locus eſt Odyſf. H. 245. ubi vid . Rhod. I. 599. ANON.

Schol. ANON .

P. 443. v. 53. Kavdúan ] Menander apud Athenae. IV. p.
P. 141, v . 27. Nýgous negl Kaludyd's ] Habes Iliad. B. 677. 172. B. dicit xavdúhous hoisiv. ANON. Conf. Baft. Epist. crii. p.

Conf. Tzetz, ad Lycophr. 25, ANON.

278. BE .
P. 441. v. 29. xanxaiver

v
] Vid. Eurip . Heraclid . 40. ibi- P. 413. v. 54. 'Apoitáxmy] Vid . ad p . 4 , 1. Anon. De ipze

que Barneſ. Anon.

xov velim ut me doceant peritiores. Puiabam aliquando orzar
P. 441. v. 37. Kru] Vid . Triclin . ad Sophocl. Oedip. xov reponendu

m
eſſe, vel BagBagıxóv. Relando Dillerit. mulcel.

Tyr. 25. et Schol. ad Iliad. £. 401 .

P. II. p. 106. legsimoy placet, quod fortaſlis aliis quoque plass

P. 441. y. 39. Kara] Legendum videtur Kára , ex Aeolica bit.

dialecto . Vid . Gregor. de Dialectis p . 114. p . 309. cum notis P. 443. v . 1. Kávfww] Vid . Schol. Ariſtoph. Pac. 81. Asor.

Koenii. (p. 250. et 637. edit. Schaefer.) Idem Koenius ibid . Conf. Scholia in Platonem p: 52. edit. Ruhnken .

281. (p. 598. ) illuſtrat menco dóuevas.

P. 443. v. 3. Kávsagos ] Conf. Schol. Ariftoph. Pac. 1. et

P. 441. v . 48. regiokuva] Pierſon . ad Moerid. p. 210. a. 81. ANON .
e Lexico MS . regio praefert τα περίσεμνα , reiicit vero ποικιλο- P. 443. v. 5. neigefor] Poſt hoc nomen Codex Pariſ. 2f;

γράμμασι, φuod ibideminfragmento Ae/chyli pro ποικίλους addit ex gotowy BE:
yàs legitur. BB . Verba Aeſchylilunt in eius Fragmentis p . 649. P.443. v. 6. ÚRÓ Eevo @ wvros] Locus eſt Agefil. VIII. %.

extr .

Conf. Lexicon Xenophont. Vol. II. P:
651 . De lequenti en

Ρ . 441. ν . 2. Καλλιπάρχον , καλας xalúv] Vid. Iliad . A. Schefferus de re vehiculari I. 7. p. 68. ita iudicat : ,, Scio, sám

143, cum Schol. ANON.

etiam cum ſimplici ý occurrere, ſed hic duplicari debet, ul a

Ρ : 41. ν. 8. Καλλισφύρο
υ

Mégous] Ita etiam Schol.

pareat, ex eo návra pov oriri. “ St.

ad liad . 1. 556. ANON.

P. 443. v. 9. Kavour Maxoigar] Vid. Eurip . Iphig. Aul

P. 441. v. 10. 'Odurssias O.) Lege 'Oduorelas £ . Ibi enim 1565. ibique Barnes. et Thucyd. Vi. 56., p. 413, 54.
verf . 191. xáxãos ſignificat tá nýga, auctore Scholiaſta. Verba P. 443. v. 22. savā] Vid. Eurip. Iphig. Aul. 435. cun DO

'Agaitda xaharyúvarx
a
extant Iliad. r. 258. Conf. Schol. ad Il.

ta Barnefii. ANON.P. 413. v. 24. nogal Agrotoávec] Vid. Avv . 1550. cum do

P. 441. v . 14. égamoy agóßarov] Vid . Toup. Emendatt. ' cto Scholio. ST.

in Suid. Vol . III . p . 70. Be . Totain nominis καλλιέρημα ex

P. 443. v. 25. Kávwnos ]. Phavorino auctore iu dictu el

xários et égapor derivationem ineptam iudicat Politus ad Eu- locus aliquis.in urbe Alexandria .

ſtath . T. III. p . 1141. a .

Ibid. ov Kávwßos] Ita tamen ſcribitnr in "Aeſchyli Prornets.

P. 442, v . 16. Todo isvino poBeirai] Eft locus Homeri Il. 845.

E. 140. ubi vid . Schol.

Ρ . 444. ν. 3ι . ώσπερ γαρ και τέκτων επανορθωσαι τις λέ

P. 442. v . 28. dia cwr egiõv yey@v] Philemo p . 39. habet fels ] Haec paucis illuſtrat Hufchke Analecit. crit. in Antbolag.

εκ τριων.

am Graec . p . 280.
Ρ . 442. ν . 32 , Καλλίω

ν xáados] Vid. Fiſcher. Animad- P. 414. v. 36. xavoves w's 'Avaxştwy Onol] Haec exfcripta

verſ . ad Grammat. Grauc. Welleri Spec. II . p . 108. 8T. ſunt ė Schol. ad Iliad. ☺ . 193. Conf. N. 407. Anon. Poſt ¢xc!

P. 442. v. 37. Nogeùs etc.] Eſ verſus Homeri Il. B. 673. Codex Pariſ. 2636. addit verba Anacreonti
s: xagrorgylos

'ANON .

joco . BE . Eadem addita ſunt in Scholiis ad 1. . 193. tl .?

P. 442. v. 39. Kámat] Vid. Pierſon. ad Moerid . p . 410. Etymologici M. Cod. Traiectino apud Weſſeling. adHerodia
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ANON .

AXON .

BE .

BARKER . ANON .

.

BE . BARKER .

.

ANON .

ANOX ,

ANON .

1. 171. p. 80, 13. Onunino vid. Fiſcher. ad Anacreont. Fragm . gwois. st. Pro péyay, quod proxime praecedit , legendmn eſt

LΧΧΙ. p . 405. wwmov e Tzetza ad Lycophr. 1194. ei Zonara in Lexico p.
Ρ . 444. ν . 41. Ιλιάδος Θ. ] verf . 434. 1163. SCALEUSNER ,

Ρ . 444. ν. 44. "Ομηρος] Locus eft liad. X. 467. ubi vid . Ρ. 445 ν. 40. Καρίς etc.] Vid. Εufiath. p. 1220, 5ο. ΑNON .

Valckenacr. Ρ. 446. ν. 56. Kάρκαιρε] Vid. iliad . Υ. 157. ibique Schol .

Ρ . 444. V. 54. 'Ιλιάδος Β .] verf . 399 .

Ρ. 444. V. 56. Κάπετοs] Conf. Schol . Sophocl. Αiac. 1175 . Ρ. 446 ν . 58. παρα το κραδαίνω το σείω ] Conf. p . 445, 51 .
et 141. ANON. Ρ. 446. ν. 4. 'Ιλιάδος Ι . ) verf. 378. Conf Oudendorp. ad

Ρ . 444. ν . 2. "Αρεως ] In Cod. Parif . 346. et 2638. eft Az- Thom. Mag. p. 494. a . Vid . Scholia multo vulgatis ple

νείου. 1dem Codex 346. mox poft Ωρος addit ο Μιλήσιος. ΒΕ . niora ad Iliad . 1. 378. a Valckennerio e Codice Leidenfi edita

Ρ . 4 14. v . 4 Κάπηλος] De hac glofla et de lηλος ( infra ad liard. lib . XXII. p . 97. 98. ANON. Scholia Veneta ad liad .

* 608, 55.) vid. Gataker. Adverſarr. Poſthum . c. V. p. 416. 1. 378. τίω δέ μιν έν Kαφος αιση : 'Απο των Καρών, ούς αει λοι
qui poft verba ev uzgévos sivan, poni iubetander xal oivov, in- δορεί ο Ποιητής : οίον , έν μοίρα Καφος, οιονεί δούλου . Το Kα

τlucio οίον tanquam fpurio, omninoque optime Iocum explicat . ρος 'Αλκαίος ο επιγραμματοποιος εγκέφαλος ήκουσεν, από του
Conf. Suicer. Thel. Ecclel , in v. Kunnsów, et quae ipfe dixi εν τω κάρα είναι τα γας παλαια των γραϊδίων απορρίπτει τον

in Claſſical Recreations p . 259, 260. 326. 353 56ο. 49ο. 191. εγκέφαλος. Λέγει ούν το, τίω δέ μιν εν Καρός αίση, τουτέστι,

Vid. Schol. Arifioph, Plut. 426. et 435 . τιμώμαι αυτον, εν η μοίρα αι γυναίκες τον εγκέφαλος. Αρχίλο

Ρ . 444. ν . 6. παρα Σοφοκλεί] V. Heath. p. 111. b . ANON . χος δε, τιμώμαι αυτόν εν μισθοφόρου και του τυχόντος στρατιω

Ρ . 444. V. 10. καπηλείον] Immo κάπηλος, ut exhibet Codex του μσίρα. Νe quis dubitet de nomine 'Αρχίλοχος, ut ego in

Paril. 2638. BE. Ad fequentia, καθόλου γαρ etc. , pertinent ver- Claſſical Journal XXV. p. 176. dubitavi, en Scholia in Plato

ba Demofthenis, p. 781, 7. ει δε κάπηλός έστι πονηρίας και πα- nem p. 93. edit. Ruhnken .
Εν τω Καρί υμίν ο κίνδυνος επί

λιγκάπηλος άπαν9', όσα πώποτ ' έπραξει , επωλεί. Conf . Pla- των επισφαλέστερον και εν αλλοτρίοις κινδυνευόντων . Κάσες γαρ

to de legibus lib . VΙΙΙ . p . 89. D. Τ. ΙΙ . Οpp . ANON. δοκούσι πρώτοι μισθοφορήσαι · όθεν και εις πόλεμον αυτοι , προ

Ρ. 444. V. 12. κάπηλα προφέρων etc.] Vid. Ac/chyl. Fragm . έταττον. εντεύθεν γας και τους μικρούς στρατιώτας τινες Καρί
p . 65ο . ΑNON . Cod. Ρarit. 2658.habet προσφέρων . ΒΕ. ωνας προσηγόςευον ' και το πας” Ομήρω δε, εν Καρος αιση , εν

Ρ. 444. ν. 28. κατωκάρα ] Vid. Αriftoph. Ρac. 152. ibique τα τυχόντι τινές ακούουσι. Μέμνηται δ' αυτής 'Αρχίλοχος,

Schol. et Achainn. 944. ANON. λέγων :

Ρ. 444. V. 29. Kάραβος] Vid . Coray ad Ρlutarch. Τ. 1V . Και δη 'πίκουρος ώστε Καρκεκλήσομαι.

P. 139. 2 .

Ρ . 411. ν . 33. καραδοκεϊν το επιτηρώ ] Εadem habet Αe- Ρ . 446. ν . 25. κύσε *Q5tW] Sunt verba Homeri Odyll. 2.

lius Herodianus in Schematismis Homericis, niſi quod legit &to 397. ANON:

ζητείν και επιτηρείν όποι, et deindle, male quidem , περί το κάρα . P. 416. v. 38. Na xággwv ß w's ] Sophronis haec eſſe dicit

Vid. Xenoph. Memorr. III , 5. 6 . ΑΝΟΝ.
Valckenaer. ad Theocrit. Adoniaz .p. 303, (p . 298.) C. Conf.

Ρ . 445. ν. 37. χαρηβαφεϊν] Vid . Lucian. Τ . ΙΙ. p . 340 , 47. Bergler. ad Αriftoph. Velpp. 1ο55.

P. 416. ". 43. uuggivn ] Codex Pariſ. 2638 , addit : outws
Ρ . 445, ν . 40. φέρειν] Cod. Parif . 2638. dat επιφέρειν. ΒΕ. Ηρωδιανός περί παθών BE .

Ρ. 445. V. 41. Κάραμβις το βαίνειν ] Εadem legurftur in Ρ . 4 16. ν. 46. καρυκεύουσα OUVÉGTMXO's ] lisdem verbis

Scholiis ineditis Codicis Guelph. ad Apollon. Rhod. IV , 300. utitur Aelius Herodianus in Schematismis Homericis. Sed

male η δύνουσα pro ήδύνουσα in Codice fcriptum eft , et εδεσμά

Ρ. 445. ν. 44. Καπετώλιον etc.] Vid . H. Steph. Thef. Gr.

Ling. Vol. I. p . 285. edit. nov. in nota. Ρ .. 447. V. 51. πράττειν] Pier/ on . ad Moerid. p. 220. b.
Ρ. 445. ν . 47. Λυκόφρων] Locus eft verf. 6ο5. unde h. 1. reliquis Grammaticis lucibus corrigit ταράττειν. Menander

Kássarov öxlox fcribi debet. Vid. ibi Meurs. Conf. Stanlei. ad apud Athenae. IV . p . 172. C. sis tavròn xa guxusvent, inquit, mé
Aeſchyl. Agamemn. 1070. et Suppl. 123. et 921. ANON . Add. λι, σεμίδαλιν, ώα. Quain foede autem tolus Etymologi locus

Polit . ad Eufiath. T. II . p . 801. Cod . Parif. 2638. vi- mutilatus fit et corruptus, ex Etymologico MS. Bibl. Regiae

tiofe lcriptum dat Kóxdox , et addit reliqua Lycophronis verba : docet Ruhnkeniusin Praefat. ad Helych. p . IX . Sic enim ibi

εν δε Γραικίταις πέπλοις. legitur : Καρύκη, έψημά τι δι' αίματος και αρτυμάτων παντοίων.

P. 4+5. v. 49. Níxavdgos] Locus eft Theriac. 527. Conf . ο δε Δίδυμος Λύδιον βρώμα φησιν εκ πολυτελούς σκευασίας συγ

Ariftoph. Nubb. 669. et Rann . 1184. ANON . Codex Paril, 2638. κείμενον. εγω δε οίμαι καρύκην αυτό λέγεσθαι, επειδη μίλαν εστί.

habet : Νίκανδρος έν Θηριακοίs, Σπέρματο ον κυμβοιο τραπεήεν- φησι γαρ εν τη Κωμική Λέξει, ότι εστι Καρύκιον καρυοβαφές.

τος ολέσθαι παρούπω έντρίψας. ΒΕ . Legi debet e Nicandr . The- και Κάρυος όόυς , οίον μέλανος βίος. ουκούν εκ τούτου οίμαι λέ

τ.ac. 526. σπέρμαφ' ότον ελέσθαι. γεται καρύκη. ουκ οίδα δε ει καλώς.

P. 445. v . 55. Kágn ] Vid . Nicandr. Alexipharm . 406. Anox. Ρ . 447. ν. 1. Καρχαρέος κύων) Αpud Lycophr. 34. eft κάρ
Ρ. 4 15. ν . 17. "Ος δη mágnva] Ef verſus Homeri Il . B. χαρος κύων. Αpud Αthenae. VΙΙ. p. 3ιο. a. κύων καρχαρίας.

117. Verba paulo poſt lequentia , rõ ça xagna, extant Iliad . Sed apud Apollon. Rhod . III . 1058. Brunckius nagxagéoi xéo

Λ. 499. 55ο. ΑNON. Codex Bollianus ad Oppian. Halieut. I, νες το καρχαλέοι edidit .

569. pro άκρα, πόλεις , εξοχάς, habet οιονεί ακροπόλεις, εξοχάς . 'P. 447. v. 2. xagxagidous] Vid. Schol. Ariſtoph. Equitt.

Et paulo ſuperius (v. 10.) pro ro ç ã maxgór λήγοντα ουδί- 1014. ANON.

τερα, legit το α μακρόν . δια τί ; τα εις α λήγοντα ουδέτερα . Ρ. 447. v . 20. Κάστορά 9' ιππόδαμον) Habes liad. Γ. 237.

ANON.

Ρ. 445. v. 20. συλλαβα.] Ρoft hoc nomen Codices Parif. Ρ . 447. v. 3ο. κάσσα] Vid . Lycophr. 151. Conf. Αriftoph.

346. et 2638. addunt änavta, et mox, poft outw, ' verba our Eccleſ. 1098. ANON .

καί .
Ρ . 47. ν. 34. παρα Λυκόφρον ] verf . 772. et 1385. ANON.

Ρ . 4 +5. ν . 22. ούτω] Cod. Ρarit . 2638. ούτω μίν. De praecedenti formula, ai xsýners, vid . Hemſterhuſ. ad Ari.

Ρ . 445. ν. 27. δια του το5 ] 1dem Codex addit : ήπαρ, /toph. Ρlut. p . 226. b.

ήπατος . ΒΕ . Ρ . 447. ν. 35. ' αυσία ] Vid. fupra p. 442, 5ο. ΑNON. Conf.

P. 445.'v . 28. qušas, oùlatos] Sic Nicandr. Theriac. 552. Valckenaer, ad Theocrir. Adoniaz.p. 545. p. 341. C. B.

ού9ατα . ANON .
ν . 447. V. 40. καύστρος, ποταμός Λυδίας] Vid. Nicandr .

Ρ. 445. V. 31. οπτασίαν] Codices 346. et 2638. addunt: έας Theriac. 635.

αφος, και κατά κράσιν ήρος. κέας κήρος. ΒΕ Ρ. 47. V. 47. καύστειρός ] In Codice Parif . 2638. additτες

Ρ . 415. ν . 57. βωμας βωμόν ] Iiclem Codices et Choero- nomen ' gos. , be.

boscus in Theodofii Grammaticam fol. 180, 1. habent uwuas Ρ . 447. V. 48. Καττύεσθμι, υποδύεσθαι · εκ των κατευμά

μωμαν. ΒΕ .
των . ] Photius : Καττύεσθαι : “Υπερείδης, το υποδεδεύσθαι (D. υπο

Ρ . 445. ν . 38. νωκας σημαίνει την στέρησιν] Cod. Parif. 3 16. δεύεσθαι) : από των κατευμάτων. Ρro υποδύεσθαι, υποδεδεύσθαι

νωκας, σημαίνει δε τον ασθενή και την στέρησιν. Ο Β. Εuftathio et υποδεύεσθαι lege υποδείσθαι. Photii locum Albertius ad

p . 61. auctore, δέος ακήριον, et το άψυχοποιον , et νεκ, οποιον, Ηefych. Τ. 11. p . 208. not. 20. correxerat, legendo υποδείσθαι.

et växa , idem fignificant. Similiter Schol. Nicandr. 'Theriac. De hac tamen emendatione, quae et Schleuſnerum in Curis no

188. νωκας δε ο κάρος : νωκας γας λέγεται ο ύπνος, οίον νου κα- victimis P. 12. praeterit, Glet Photii editor . Λέξεις όητορικα )

ETYMOLOG . T. II. Mmm

των. w

ST,

ST.

BE .

ST. ANON .

ANON.

PEYRON .

ου

BE .

BE .

BE .

AXON .
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AXON .

Y06 . BARKER .

ANON

AXON .

AXON .

ANON

ANON .

BB.

yata. etc.. BB.

ANON

a .
ANON . et BE.

BE.

AXON .

apud Bekkerum Anecdot. Graec. Vol. I. p. 279. Karriesgar: P. 449. v . 32. Karangoisao901) Vid . Ariſtoph , Nubb. 1212 .

υποδείσθαι εκ των κατευμάτων. Suidas : Καττύεται » αντί του et infra p . 624, 3 .

συντίθεται , βάπτεται , 'Αριστοφάνης: Οιδ' εγώ το πράγμα τους P. 449. v. 341. dwgear Mr] Cod. Pariſ. 2638. dwgear nou.

όθεν πάλαι καττύεται η μεταφορά από των υποδημάτων. Καττύ- Ιdem mox dat ο επαίτης, et in fine obfervationis, poft λέγεται,

ματα έστι δέρματά τινα ισχυρα και σκληρά, άπερ τοίς σανδαλί- addit haec : ούτως εύρον εν υπομνήματι Επωδών Αρχιλόχου. ΒΕ.

οις και τοις άλλοις υποδήμασιν υποβάλλονται. Νοtanda funt Conf. Huſchke de tabulis Archilochi p . CCXXVI. edit. de Fu

verba Scholiaftae ad Ariſtoph. Plut . 662. (quae non ſunt pror- ria, et, quem laudat, l'alckenaer, ad' Herodoc. III. 36. p. 213,

ſus cadem cum interpretatione Suidae, Helychii et Photii): 93. ST.
Καττύματα λέγονται οι μικροί ιμάντες επί του κόπρου εξόιμμέ- P. 449. v . 38. Karangoko90. etc.] Aelius Herodianus in

Vid. Lucian. ' T. I. p. 637, 48. p . 642, 52. et Du- Schematismis Homericis : Karangoko gai agoinus ó rafm7ix0's

port. ad Theophrafii Characit. p. 291. Anon.
περικείμενος (Lege παρακείμενος) έμαι, ο αόριστος ε9ην : ο μέσος

P. 447. v. 49. Kaina] Vid . 'Hemſterhuſ. ad Ariſtoph. Plut. fumu: po anapéu Datov échan, xod " azotofu.. Çonf. Bergler, ad

p . 313. b. Mox pro yaágos in Codice Paril. 2658. recte legitur Ariftoph. Nubl. 1216. Anox.
áágos. Idem ftatim ad Eccogiwe addit : xaúnz égroũ # gooxatý . P. 419, v . 47. Katoxývn] Vid. Ariſtoph. Veſpp. 573. Ec

μενος κλάδο. ΒΕ.
clel. 627. ibique Schol.

P. 447. v. 52. Kaümc ] Vid. Lucian. T. II. p . 322 , 53. p .149. v. 49.Karalýzev] Vid . Apollon. Rhod. u. 1102 .

P. 448. v. 58. Kaukos ] Scholiaftae Nicandri Theriac. 722 . P. 449. v. 52. Katéxtafev] Vid . Iliad . E. 558. alibique.

eft zo onequaivo mózcov. Conf. Apollon, Rhod. III . 856. Anon.

P. 448. V. 7. Auxó ¢ gwy] verſ. 626 .

P. 449. v. 1. OTE matéxtar? Sunt verba Homeri 1. A.

Ρ. 448. ν. 10. Κοίλαι QYÉRVEOY] Sunt verba Apollon. 319. Et årdzı xaraxtás, 11. N. 696. ANON .

Rhod. ll. 568. et 570. unde Eryınologo , praeter snurres et
P. 419. v. 7. Kar' tywna ] Vid. Iliad . 0. 320. ibique Bar

λει αή, reftitui debere καχλάζοντος ανέπτυε κύματος άχνη, vidit ne/ : ANON .
Valckenaer. ad Eurip: Hippolyt. 1211. p. 29+, 1. A. Tria ulti- P. 450. v . 16. ménwxa, métomar] Codex Pariſ. 316, addit :

ma exbibet etiam Códex Paril. 2638. Be. et ANON. Conf. Ly a's didwxa, dédouai.

cophr. 8o.

P. 450. v. 18. Kateuautóv ] Vid . Iliad. A. 271. Anon.

P. 448. v. 22. auri ] Idem Codex 2638. haec addit : outw P. 450. v . 53. Katricea) Vid. Iliad . s. 51. ibique Schol.

Φίλων εν τω περί της των Ρωμαίων διαλέκτοι . λέγει δε ότι δύ- it . Apollon. Rhod. IV . 205. 594. Adiectivum xatnous eſt apud

eundem Apollon. I. 267. ubi vid. Schol. it . III . 504, et partie

P. 418. 5. 24. Aíw] Vid. Dionis Cafii Fragmm . p . 1519. cipium xatufeówxr , 1. 461. Anon.
.

κατηφιόωντι, ANON.
P. 450. v. 4. 'Incados 12.] verſ, 253, ubi vid . Schol. Axox.

P. 448. v. 29. Karaitus etc. ] Conf. Schol. ad Iliad . K. P. 450, v. 8. xarnhusin siQúporo ] Sunt verba Apollon .

258. ANON.

Rhod. IV. 886. ' Conf. Arat. Phaenomm . 536. qui ibid. verſ.

P. 448. v.- 36. Karóxças] Vid . Eurip. Hippolyt. 1364. et 187. utitur nomine o unavoin . Anon .
Helen . 697. Caſaub. ad Theophraſti Characıt. p. 82. Tollius P. 450. v . 11. Katyóvws] Vid . Pierſon. ad Moerid . P. 73.

ad Longin , p . 235. Anon. Conf. Valckenaer, ad Eurip. Phoe

niſl. 1183 .

P. 450. v. 16. undé ce etc.] Sunt verba Homeri II . B. 33.

P. 448. v. 38. Koraxása ) Vid . Callimachi Fragmm . P :

610. et Cod. Gud. ANON. In fine obſervationis Codex Paril.
P. 451. v. 26. Nu ? @ óße, etc.) Eli verlus Apollon. Rhod.

2638. addit haec: Karainaxos • oxía yursi xatúxusa xal ou IV, 1695. ubi vid . Schol. Conf. Heath . ad Sophocl. p. 101 .

busos orrore &gouga . Be. Paulo rectius hic verſus infra p . 742, b.

4, exbibetur.

P. 451, v .27. Katón costas n rouer ] Sunt verba Platonis

P. 448. v. 41. Kataißatus] Vid. Aeſchyl. Prometh . 359. in Gorgia (T. I. Opp. p. 417. A.) Vid . Oudendorp. ad Thom ,

ibique Schol. ANON .

Mag. p . 514. a. et Ruhnken. ad Timaei Lexic. Platon. p.154

P. 448. v . 49. Karatydny) Simplex atydyy eſt apud Apollon . b . Be
Rhod. II. 826. Verba fréTSEXE - árós funt eiusdem ll. 594. Ρ . 451. ν . 42. πλεονάζουσι του κατά τον μέλλοντα ] Vid .

595. ubi vid. Schol. De compoſitione duarum praepofitionum Fiſcheri Animadverſl. ad Grammat. Graec. Welleri Spec. II.

in uno vocabulo conf. ſupra p . 316, 4. ANON . Ante enérgeme p . 322.

in Codice Pariſ , 2638. ſunt haec : olov, rj daPaz WOTE xúhovogos,
P. 451. v. 46. Kareus , čroma rúgrov] Vid . Schol. Apollon .

quae apud Apollonium quoquepraecedunt. Be .
Rhod. I. 57. et Schol. ad liad . A. 264.

P. 448. v. 51. 'Iliados ¥ .] vers . 135. unde etiam ab initio P. 451. v. 55. Kaigroy etc.] Sic képeiv ta' xaizia apud Ac.

pro Kατείνυον Ιcribendum eft Καταρίνυον.
Schyl. Sept. adv. Theb. 1. et 625. ANON .

P. 448. v. 56. Katasiusyox ünn] Leguntur Odyſ . N. 351 . P. 451. v. 2. 'Izrúdos A.] verſ. 185. ubi vid . Schol. Coni.

alibique . Conf. Apollon. Rhod. 1. 939. cum Schol. ANON. Aeſchyl. Agamemn. 1352. 1353.
P. 448. v . 1. Kararları yains ] Sunt verba Homeri Il . A. P. 451. v . 8. Kangootwy] Vid. infra p . 453, 44.

358. Conf. Apollon . Rhod. III. 830. Axox . Poſt mariage e Leo P. 451. v. 11. maigwridas eine Karainaxos etc.) Vid . Cal.

xico Sangerman. ſupplendum eſt: Karaoxwusy, aj xa725XWulev lim . Fragmm. p . 541. 542. l'alckenaerius ad lliad. XXII. p.

ałyouev, neody! Fii etc. ut placet Baſtio Append . ad Epift. 62. a . legendum putat xaigrootgidas,
crit. p. 9. qui idem pro oprotiv0v uporaxTitov reponendum pu- P. 451. v. 21. ne? xegelwr] Sunt Homeri II . A. 114.

tar αόριστον υποτακτ . et in παν αόριστον υποτακτικον fubaudiri

iubet ginna. BB .

P. 452, v . 30. Klare doloxis8y] Vid. Iliad. 17. 317. ibi.

P. 419. v. 10. Káxzus] Vid . Lucian. T. II. p. 322 , 57. et que Schol. ubi argilox108 in dréixte mutandum eſt. Eodem

D'Arnauld Lectt. Graec. p. 125. qui et obſervat, xáxsus, cum modo apud Apollon. Rhod. II . 104. &xrás fy Gloflae interlinea

hordea ſignificat, ſemper plurali numero efferri. ANON .
res Codicis Guelph . reddunt desoxioIn, Ourety.Qin. et IV . 392.

Ρ. 449. ν . 16. καταλύω, το τελω την οδόν] Ηanc interpreta- κεάσσαι interpretantur συντρίψαι η διασχίσαι. κι . Αpud Nican

tionem minus accuratam elle, recte animadvertit Wall. ad ' Thu- drum Theriac. 709. eſt xsássas participium . Axon .
cyd. 1. 136. p . 88, 13. Rectius Gloff. Vett. Kuran'w sis may- Ibid. 'lor lor etc.) Obſerva, ante 'lotkov nomen Klas excie

doxstov, deverio. st. Conf. Excerpta ex Tragiris p. 557. Anon. diſle, quod revocandum et a praecedentibus feiungendum eft.
P. 419. v . 24. *aráxiwlis Te Bageia ] Sunt verba Homeri Quae hic habentur, Codex Gud, in Keuas exhibet. Addit in

Odyſ. H.197. ubi vid. Schol. Conf. Lycophr. 145. %a78% AM- fne : ζήτει εις τον πρώτον κανόνα του Χοιροβοσκού, ad quein no
fter quoque provocat p . 469, 24. Verum enim , (Sed vid . Ap.

P. 449. v. 28. x.worúg] Vid , Apollon. Rhod. III. 255. IV. tholog. Reisk. 68o. cum nota) Cod, Gud . cum edito Etymolo.
1062. cum Schol. et Theocrit. Idyll. XXIV . 69. ANON. gico "confentiat, vix tamen perfuaderi mihi patiar, fcripturam

Κλεύας retinendam effe. Simulac enim notulam Euſtathii p .

P. 449. V. 29. Karaxgydev] Vid. Iliad . 11. 518. ibique Schol. 359, 20.h.e. ad Iliad.B. 847. ubi Patronymnicum Krsonsoc
currit, fcil . Ιστέον δε, ότι ως πες 'Aλεύας ' Αλενάδης, ούτω Κέας

P. 449. v. 30. xa? 'Hsiodos atorgiev singy ] Locus eſt Aga. Keadus, legillem , ftatim ſenſi, nomen KAETAE facili errore es

7. Sed dixit etiam xatangider. Theog. 574. ANON.
AAETAE ortum duxille. Non igitur dubitarem , pro vulgalis

ANON .

ST .

.

ST .

ANON .

ANON .

ANON.

ANON.

ANON.

ANON .

GQYTO ANON.

ANON .

>>
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ANON

ex

AMON .

BB .

AVON

&T.

BE .

BLOCH . ANON

ANON

ΑΝΟΝ .

毒

ANON .

KUL .

KUL .

KUI .

Κλεύας, Κλεύης et κλειάδης, referibere 'Αλεύας, 'Αλεύης et ' Α- P. 454. v. 57. & xBoring Toữ < ] Cod. Havn . 1971 , addit xéxo

28 adus. Nomen Aleuae et Aleuadarum in hiſtoria antiqua

minime eſt ignotum . Vid . Suid. in 'Azevedai, Schol. deſchyl. Ρ. 454. ν . 2. Πεπτηως γαρ έκειτο] Ηaec leguntur OdyΠ. Χ.

Promeih . 570. Schol. Theocrit. Idyll . XVI. 34. H. Vales. ad 362. ăuw noins Odyff. 2. 371. XEXOTMÚTo su meq , Iliad . O.

Harpocrat: p. 75. et E. Simſon, Chron. p. 715. Ex fimilitudi- 456 .

ne vero literarum quarundam monſtra vocabulorum orta eſſe , P. 454. v. 5. Menaxvia ] Conf. Koen. ad Gregor. de Dias
Lolo Helychio abunde patet . Vide eum in ’Axguotys , in 'Axpw- lectis p. 445. edit. Schaefer. Be. Conf. fupra de Beßuw's et Be

otómovxos, in `Agrotäga., et alibi, eiusque interpp. Kul. De Büros p . 203, 5 .

nomine Kaevasconf. Ruhnken. Epiſt. crit. I. p . 119. P. 454
v. 10, Kexçúpahov] Legitur Iliad . 0. 469. Conf.

P. 452. v. 37. Ninaydgos ] Locus eſt Theriac. 463. Wall. ad Thucyd. I. 105. p . 68, 98. ANON.
P. 452. v . 42. Kißan] Vid. Schol. Nicandr. Alexiphi. p. , P. 454. v. 14. ó ý { rhivan] Sunt verba Homeri Il . I. 360.

453. P. 59. extr. ANON . Conf. quae monui in libro de Dialecio ' ANON .
Macedon. et Alexandr. p. 31 . P. 454. v. 15. 'Ore de di'] Cod . Havn. 1971. ore di". BLOCH .

P. 452, v . 42. KÉdgos xédgous] Vid. Stoeber, et Onden- Sequentia , zeigw nepū xéxagxa etc. illuftrat Fiſcher. Animadvert

dorp. ad Thom . Mag. p. 521. a. Sallier. ad Moerid . p . ad ' Welleri Grammat. Graec. Spec II . p . 366. Iq . 6T.

235. a. Ρ . 454. ν. 25. τα βήματα] Cod . Havι, 1971. το ρηματικόν »

P. 452. v. 2. Awdaons pedéww] Sunt verba Homeri Il . I. Conf. ſupra p . 412, 46.

234. ' ANON. P. 454. 4. 26. 'Howdravos] Idem Cod. Havn . addit: tv zo
P. 452. v. 6. 'Iacados A.] verſ. 168. περί παθών. BLOCH . Verba ſequentia, "Iacoy m770931, leguntur

Ρ . 452. V. 15. Θυμού nexadur] Sunt verba Homeri II. Iliad. 1. 402. De forma verbi conf. Pierſon. ad Moerid. p.

1. 334. 225. b. Be . Add . Fiſcher. 1. Spec. II. p . 287. fq . st.

P. 452. v. 18. Kexádovro). Aelius Herodianus in Schematis- P. 454. v . 32. 'H $ dup' üürýv] Eft verlus Homeri 1.

mis Homericis: Kexádovres (ita eſt in Codice, ſed legendum eſt I. 543. " Apzepis kehadiran rocatur ll. ll. 283. et alibi . Verla

αε κάδντο) : χάζω κέχακα κέχαδα • ως χέζω κέχοδα • ο β' αόριστος σόος κελάδων extant 11. Φ. 16.

έχαδον έκασον και διπλασιασμό , εκέκαδυν : ο μέσος, έχεκαδόμην P. 455. v. 38. "Oungos 'Iacédos 0.] verſ. 261.

Εκεκάδοντο . w. Pro xexadw legendum xadã. SCHLEUSNEA. P. 455. v. 48. Edervers] lovis epitheton eſt Iliad. A. 397.

P. 452. v. 25. und dè etc.] Sunt verba Homeri Il . A. 498. alibique. Pro fequentibus, paga'Tô xeñarroy, fcribendum eft 72
ubi vid . Barnef. ANON. gå menaiva , quod lequentia neceſſario exigunt. fortaſſe ta

Ρ. 452. ν . 28. ουκέτι νωι υστάτιόν
πες.

Ιλιάδος 9η- men rectius cum Cod. Gud. ſcriberetur Melaluw και τροπη

Ta] verf. 353. Conf. Apollon. Rhod. IV . 190. ibique Schol. Toû pi eis x . quocum Nofter paulo inſerius concordare videtur.

Caeterum ab Eiymologo dillentit Fiſcherus Animadverſl. Sed cum xehoiuw fecundum Euſtath. p . 455, 9. idem valeat
ad Grammat. Graec. Welleri Spec. II . p . 413. st. quod ueñabw, illud movere nolui. Conf. idem p. 122. 12.

P. 453. v. 35. Kexagnévɛ] Vid. Hefiod. Theog. 929. Arat. P. 455. v. 54. Bapúrovor ] Cum Codice ſcribendum eſt Be

Phaenomm. 107. et 473. ANON . gúvera.. Idem fatim , poſt d'lešnow , haec addit : 69Ey giveta
P. 453. v. 39. 'Iacados E. ] verſ. 698. ubi vid. Schol. Conf. αλεξιφάρμακον, και ουκ αποβάλλει συλλαβήν.

Antholog. Graec. IV. 22. 5. (in Brunckii Analecit. Vol . III . p . P. 455. v. 57. yivsta .] Subaudiendum eft męABLIVEQr's, et

50. Epigr. L. ) ANON : Aelius Herodianus l . l . Kenapnóta, éx- mutato ri in , xe.CNEQús. KUL.

πεπιευκότα : καπώ το πνέω : ένθεν καπνώδης η πυρώδης πνοή: P. 455. v. 1. { ? dê To aivatos] Vid . liad . A. 140 , alibi

και κήπος ο περιηνεόμενος τόπος καπήσω κεκάπηκα κεκαπηκώς • que. Conf. notata ad Holych . T. II . p . 223. not. 4 .

Ιωνικώς κεκαπκότα, ως κεχαρηότα, και τροπή . w . Ρ. 455. ν. 6. "Αλλους Tgwas] Locus eſt Iliad . r: 88.

P. 453. v . 42.'sxivéarai) Cod . Pariſ . 2638 , addit bunc lo

cum : Οι δε μεν οδόντες εν τοϊσι γνάθοισι πάντες κεκινέαται. P. 455. v. 9. xéneau dé up] Leguntur Iliad. A. 134 .
Aelius Herodianus in Schematismis Homericis : Kiara . ' Iwyie

Ρ . 453. ν. 44. Καιροσσέων éhacov ] Eft verſus Homeri nus .

Odyll. H. 107. Sed legi debet Kargodtws. Conf. ſupra p . 451 , Ρ. 455. ν . 10. Κελεός] πλεονασμό του ε . ως από του κέλω,

8. ANON . inquit Euſtath. p. 247, 33.

Ρ . 453. V. 49. όσοι Bovarv] Haec leguntur lliad . K. 195 . P. 455. v. 12. Krafortes] Quae Suidas in h. v. exhibet,

cum , librarii mendis ex Phorii Lexico MS . translcripfit,
P. 453. v. 52. pian á xortis ] Locus eſt Homeri Il. r. corrigenda ſunt ex Harpocratione. Dein vero in meo apogra

238 .
pho diſerte maxga, non ,ut apud Albertium , Minga, fcribitur. Au

P. 453. v. 9. Kexhiarai) Vid . Iliad. 11. 68. ANON . cioribus adHeſych. T. II. p . 224. not. 20. allegatis adde Reisk.
P. 453. v. 14. Aigánd xexalatai] Haec leguntur Odyſ. A. ad Theocrit. Idyll. XVIII. 34, KUL . Etiam in Hermannia

608. Sequentia, niso -- RAW, Iliad. E. 356. ubi vid. Schol. 'Anon. na Photii editione marga legitur. ST.

P. 453. v. 18. Erúay xexhomévos] Eft liad . 1. 371. Vid . P. 455. v . 13. xatamennyóra etc.) Idem forſan, qui ab Har.
ibi Schol. pocratione, Antiphontis locus reſpicitur: iva tous xedeorras XQt

P. 453. v. 21. Λίμνη Tepie Xómevos] Vid. Iliad . E. 709. ongev. KUL . Quid lint nehéoNTEs, diſputatur in notis ad Anto

ibique Schol. nin . Liheral. c. 10. p . 67. edit. Verheyk. Be.

P. 453. v. 25. Dixnides ütydai] Vid. Iliad . ' M. 455. Anon. P. 455. v. 14. KehéBu ] Recte ita Sylb. pro xeheun reſtituit ,

Codex Paril . 2638 babet: olov, Kúre ör te Méxos xal dixhr Nam ū et ß in MSS. ſaepillime confunduntur. Vid Barneſ

δες , ο και αναγκαίον δέ. του Ηρωδιανού. ΒΕ. ad Iliad . ¥. 478. Sauzootouei eft etiam in Codice Aeſchyli
P. 453. v. 27. Kexhaubvwv Qúdaww] Sunt verba Homeri Guelpherbytano Prometh. 327. xul. Vid . Schol. Theocrit, Idylle

Odyll. A. 193. ANON .

P. 453. v . 30. 101NTcxá čisr] Poli baec in Cod. Paril. 2638. P. 455. v . 16. KEREUTIÓW] Vid . Iliad . M. 205. N. 125.

nova Glora fequitur : εκλαυμένην. Ιστέον ότι το πας Αισχύλο

εν Χοηφόροις (vert. 729.) λεγόμενον, οίον, Τροφών και Ορέστου P. 455. v. 18. dece! Toù oiyna] Hinc ſine dubio natum eft

την δ' ορώ κεκλαυμένην, αντί του κεκλαυκυίαν κείται.

P. 453. v. 31. Kéxheto] Legitur lliad . , 2. 287. alibique. Herclaii κελευστιόων, in vetuffiore codice exaratum κελευσιόων .

Vid . fupra ad p . 207, 42. Nili forte et ipſum xeREUOTIÓW in

P. 454. v. 35. 'Aazýrool re xexaópevor ] Sunt verba Ho- ulu fuerit, quod Euſtathius innuere videtur p. 923,24 .
meri II. Ⓡ. 346. Conf. Apollon. Rhod. l. 511. cum Schol. P. 455. v. 19. Kéneuma] Corrigendum eſt xélevoma, et mox

κελεύσματος . Eurip . Helen. 1581. Oid' ris xéneUop 29óvres.

P. 454. v. 41. 'Hewdravós] Codex Pariſ. 2638. audit, . v TW Cont. H. Sleph. Thel. Gr. L.T. II. p . 114. Helychii xereúna.

περί παθών . ΒΒ . Cod. Havn. 1971. eadem addit. BLOCH . Quod To huc non pertinent. Kul. Euripides Heraclid . 858. babet xe
ſequitur, inexéxito, legitur ll . 1. 454 , λεύσματος , et Helen, 1618. παρακέλευσμα. ΑNON . Hem/terling /.

P.454.v . 43. Kexogueméva Xanxq ] Extant liad . 1. 18. ad Ariſtoph. Plut. p . 430. ſq . defendit xé eura, tanquam ma

gis Atticum .

P. 454. v. 51. Kexogu Quévos aidon . Kadxq] Sunt Homeri P. 455. v. 21. dRÒ zoù heufos, ide69w Sequendus eft Cod.

11. A. 495. -ANON . Gud. qui {Asufw ponit ante števfos., Eandem etymologiam ex

KUL

KUL .

BE.

W.

KUL.

ANON
una

ANON .

ANON

II. 2 . ANON

KUL.

BE,

AXON

KUL,

ANON .

ANON. BE.
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AXON .

Heraclide Alexandrino profert Euſtath. p . 734, 47. kul. Cod . P. 457. v. 50. Kévraugos] Conf. Schol. ad Odyff. 0. 303 .

Parif. 346. παρα το κέλλειν, και σημαίνει το τρέχειν. ενταύθα γας ANON.
τρέχομεν. Ιdem Cod. lat από του ελεύθω, έλευθος, πλεονασμό Ibid . òs oürws etc.) Cod . Havn . 1971. haec habet: ó nguros

rou , xénergos . fquod probat Baſt, append. ad Epift. crit. p . ωνομάσθη απο Ιξίωνος τινός . ο γαρ ' 1ξίων ερασθείς της " Ησας .

39. not. 119. απόπειραν ποιησόμενος ο Ζευς, άρα τολμήσει τούτο ποιήσαι , ποι

P. 455. v. 22. úrsch wélevIa] Praeter Homerium Il . A. 312 . ήτας εαυτόν νεφέλην όμοίαν της Ηρας, παρέκλινεν οφθήναι αυτού.
ubi vid . Schol. dixit etiam Apollonius Rhod . I, 574. KUL. ο δε νομίσας είναι την " Ηραν, συνεγένετο αυτή και έτχεν υιον ονό

Ρ. 455. V. 23. κατα μεταπλασμον] Ηaec ex eodem fonte ματι Κένταυρον, παρα (addle του τον πατέρα αυτου 1ξίωνα κε

derivata ſunt ex quo Euſtath. hauſit p. 108, 17 . Confer. eum τείν τή αύρα , τουτέστι τη νεφέλη. ΒΙ.OCH.

etiam p . 1598, 16. kul. Sic ó desuo's ra orom . Vid. Lucian . P. 457. v. 57. 'Odverslas A.] Scribendum eft 'O surgelas 0.

T. I. p . 214, 6. et Odyſf. A. 204. ibique Schol. ubi dixi Scholiaſtain ad verl . 303. conferendum elle . Conf.

P. 455. v . 26. šv.gey ] Conf. Baft. append. ad Epiſt . crit. p . Lucian. T. 1. p. 195. fq. ANON.

12. et p . 40. not. 12 1. be. In loco Callimachi, qui inter Fra. P. 457. v . 1. Kéndos: eno ToŮ ögréou] Hemſterhuſ. ad

gmenta p. 463. extat, Cod . Gud. habet od zgáxnia yuprasecy. Ariſioph. Plut. p . 311. b . turpiter mutilatum locum ita fapare

ftudet, ut legat : Κέπφος, κουφος και ελαφρος άνθρωπος από τ.

P. 455. v. 29. {SETMcê agovneg] Haec leguntur Odyll. M. ó . Conf . Schol. Ariſioph. Pac. 1067 : et Plut. 913. Ipfius ani
205. culac mentio fit apud Nicandrum Alexipharmm . 166 et Lyco

P. 455. v . 30. nape Iivdãow ] Locus eli Pyth . I. 29. "Os ' phr. 76. ubi vid. ' Tzetz.

εν αινα Ταρτάρω κείται . Verba Heſiodi, Tájtază crepnévoa, P. 457. V. 2. Tois idao.v. o Ta dugwrúpa] Cod. Havn , 1971 .

funt Theogon, i19. Eundem locum allegat Euſtath. p . 108, 23 . τοίς κύμασιν. Κεραβάτης και τα ακρωτ. inferta inter Κέπφος et
ubi perperam iszóevra. KUL. Negavit Fiſcherus Animidverll. au Κεραβάτης νοce Κεντρότυπτον, de qua vid. p . 456 , 46. BLOCH.

Welleri Grammat. Gr. Spec . II. p . 169. apud Heliodum illa Hemſterhuſ. ll. et ad Lucian. T. 1. P : 271. a . novi membri

verba reperiri , immo Theog. 736. legi Taşrágou nepórytos. Sed caput amputatum denuo praefigendum putat Kapoßárns. AxDx.

prior locus eum fugit . st. Poft viegoevra Codex Havn. 1971. Sed etiam Alberti ad Helych . " T. I. p . 232. not. 21. praefert

addit: outws sügai šv rý Xorgoßosxų, ſed reliqua non habet. Kez :377 , e Lexico Ms. Regio , st. Etiam Zonaras in Lexico

P : 1185. habet KazaBarns. SCHLEUSNER.

P. 455. v . 32. úyga xéneulx] Apollonius Rhod. habet etiam 1 '. +57. v . 5. baca axpurgaj Hemſterhuſ. ad Ariftoph.

φυκτα κέλευθα, Ι . 246. ANON . In fine oblervationis Cod. Cud . Plut . 312. a . addendum putat & XOLOHY.

addit : Ούτως εύρον παρα τα Χοιροβοσκό. ΚUL. Cod . Paril . P. 157. v. 6. Ksgaiss. ] Vid . Iliad. E. 557. ibique Schol.

2658. ούτως εύρον παρά Χοιροβοσκώ . ΒΕ. et Eurip . Alceſt . 886.

P. 155. v . 33. 'ns ' ride's ] El locus Homeri Il . () . P. 437. v. 11. Kardinal's] Cod. Paril . 2638, addit do

679. ex cuins Scholiis ea, quae hic habentur, partim lumta funt. 'lum 3015. Be . Eadem addit Cod. Havn . 1971. BLOCH . Relpiri

Conf. Schol. et Bergler. ad Arijioph. Velpp. 199. ANON . Ea- tur H. in Apoll. 62. Kepaïstus legitur in Homeri H. in Ver

dem fere, quae nofter, habet Euſtach. p . 1038, 8. et p . 1539, cur . 336. ANON .

20. qui omnino conferendus eft. KUL. P. +57. v . 14. xexduPar] Lege xaxa ūsar. SCHLEUSNER.

Ρ . 455. ν . 41. παρα το χέλλειν MÉREU Ins] Vid . paulo an- P. 457. v . 24. 'Agostopívns ] Locus eſi Rann, 131. ubi vid .

te ad v. 21. st . Apud Apollon. Rhod. I. 536. ſic eſt' čxpasav. Schol.

De praecedente nomine xéans conf, Ariſtoph. Lyfiltr . 60. ibique P. 457 ; v. 31. [leísardzes! Ruhnkenius Irgi iubebat Ilfvirs

Schol. et Biſet. ANON . ços, ex dihenaeoXI. p . 476. a . Vidl. Baſt. ad Gregor. de

P. 456. v . 43. #şißarev] Sic fupra quoque p . 317, 20. Conf. Dialectis p . 319. ſq . edit. Schaefer. Non liquet. BE.

interpp. Heſychii T. 1. p . 1300. not. 24. Pro vitioro { maxto- P. 437. v . 32. "Oungos lacados 0.] verl. 189. Conf. Apolo

means ſcribendum eſt inextpoxéans. Vid. fupra dicta ad p . 320, lon , Rhod. IV. 1128 .

8. Kul . Conf. interpp. Heſychii T. I. p . 795. not. 9. Be. Ad- P. 457. v. 36. Képarge ] Vid. Iliad . I. 203. Anon. Sequens
de Scheffer , de wilico nav . II. 2. p . 78. ST. verbum merairw ad negaiuw potius ſpectat. Faulo poſt pro xigare

P. 456. v. 44. yunía ] Scribiiur ut plurimum yolais, vel ge lege xépaik . SCHLEUSNER .

γαλέα. Ρoteft vero etiam γαλία . Certe yahoorns diminutivum , P. 457. v. 38. Kigas] Vid . Odyſl. M. 253. ibique Schol.

και γαλία potius quam a γαλέα, in ufu eft, uti et γαλλιτζα, γα
acouri, yalivcov. Vid. Meurſ. Glofar. Graeco -Barb. p. 99. Du P. 457. v. 47. raza 'Ano2dwviw ] Locus eſt IV . 282. Vid.
Frefne Gloffar. ad ſcriptores med et infimae Graecitatis p. 235. Pragm . Homer. 148. 'ibique Barnef. ANON. Conf. Boſt. Epi

et Alex. de Somavera Tesoro della lingua Graeca volgare etc. metr. III . quod Schacferus editioni luae Ariſioph . Pluii Hem

Ρ. 78. ubi γαλεάτζα et γαλιάτζα fcribitur. κUL. ſterbus. praemiſit p. XLI. BE.

Heſychii T. I. p : 796, not . 20. P. 457. v. 51. Kar xşootwr autoū] Locus eſt ? Regg.

P. 456. y. 45. Karof] A Cello , Polyphemi et Galateae fim II. 10. Sed ibi legitur Xgrotou . ANON:

lio , fecundum nonnullos nomen ſortiti lunt . Vid . Appian . de P. 457. V. 54. Tou 780ixer ] Elt verſus Homeri II . A.

bell . Illyr. p . 757. B , Alia via incedit Bocharius Geograph. 409. Sequens locus, Toğóru ayhaé, eſt ll . 1. 385. ubi vid.

Sacr. p . 165, 5o. Schol. ANON .

Ibid. Ilgeterou) Vid . Steph. Byz. in letavextil et Bretria. P. 458. v . 5. šna por vegaóv ] Dixit Homerus II . r. 24. ubi
Conf. ſupra p. 193, 30. ubi Bgetrávou legitur. KUL.. Keatos eſt vid. Schol. Sic Apollon. Rhod . II . 279. ainas negaoa's.

etiam oromo diurns apud Lycophr. 189.ubi vid . Schol. anon . Sed

alii ibi legunt Kenagou pro Karov vel Kiarov. P. 458. v. 6. ai gas Prý neras etc.] Vid . tamen Callimach . h .

P. 456. v . 53. Kénu Dos zó dénugou to woj] Conf . Tzetz . in Dian. 102.

ad Lycophr. 89. ANON.
P. 458. v. 10. Kegaroos] Scribendum eft Kepaooos, ex

P. 456. v. 54. Kíawę ] Hoc nomine utitur Lycophr. 37 . Iliad . A. 110. unde verba allegata petita funt. Conf. ibi Schol.

Verba παρα το κέλω το προστάσσω omittit Cod. Gud.

In fine addit : ως "Αρταμις ' Αρτεμις. P. 458. v. 16. megovca] Cod. Pariſ. 2638. addit : olov, Nópos

P. 456. v . 2. ' licados K.] verl. 360. 361. Sequentia episos dé to nepousa. Ilegi nufwr.. BE.
di nuro (non 'Húts, ut male editum eſt) ομοκλή contracta P. 458 . v . 17. Kégas Boos] Vid. Odyll. M. 253. cum

lunt ex Apollon. Rhod. IV . 12. 13 . Schol.

P. 456. v , 28. Keveu'v] Vid. Iliad . E. 284. et Schol. ad E. P. 458. v. 19. 'Iarados N.) verſ. 81. e cuius loci Scholiis

857. ANON . Ειymologus omnia ifta, οι μεν κυρίως – ορμιάν, defcripfit. ibi

p . 456.v. 36. Kévoar] Vid. Iliad . 7. 337. Anon . vero προκείσθαι το αγκίστρα legitur. ANρι.
P. 456. v. 41 , XEvegnvexéus & Kov in Rous] Sunt verba Home- P. 458. v . 20. 7 172 17wvo ] Locus elit lib . IX. de legib. T.

ri II . E. 552. ubi vid. Schol. Conf. O. 396. ANON . 11. Opp: p . 853. D. Conf. Ruhnken, ad Timaci Lexic . Pluton. p.

P. 456. v. 47. Kévrai] Vid. Alberti ad Heſych . T. II. p. 113. lq . ANON. Scholia ad h . I. p . 232. edir. Ruhnken . Ks

226. not. it. φασβόλους απο μεταφοράς των εν τοις πυροίς και οσπρίοις συμ

Ρ. 456. V. 48. Κέλται Κέιται] Codex Parif. 2658. ο υπερ- φυoμένων σκληρών κόκκων, τους απαιδεύτους και απειθείς τους

συντελικο , Κέλται ' ενται . Περί παθων. ΒΕ. Intelligitur Herodia νόμοις, και σκληρούς ταϊς γνωμαις φησίν . ούτοι ούν οι κόκκοι,

ali Tiber . Verba ο υπερσυντέλικος pertinent ad φιλτατον Φιντατον . σκληροί τε εισι, και μέλινε5, στρογγύλοι , ισομεγέθεις κέγκρις,

ANON .

ANON .
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BE.

Ρ . 417. Β. ANON .

ANON .

ANON . ANON.

ST .

vos .
ST.

ANON

ANON .

ANON

ANON .

ANON .

BLOCH.

62. V.

BE .

ANON .

ANON.

ται. ΒΕ .

Α Ν Ο Ν .

οι συνεβόμενοι τοϊς οσπρίοις ου τήκονται. είρηται δε ούτως από mi Glii nomen . Sed lotus locus prodigioſe corruptus ex veſtigi

του την κατασποραν και το άροτρον τοίς κέρασι των βοών βεβλη- 15 Stephani Byzant. ita fcribendus videtur : έκ Λυσίππης έσχε
σθαι και δια τούτο Κερασβόλα κληθήναι . Πρόνον και Σάμον και Κράνιον και Παλέα , αφ' ων οι εν τη Κε

Ρ . 458. ν. 27. απαθεΐs ] Ruhnken . 1. 1. p . 156. edit . 2. legi φαλληνία Πρόναιοι, Σαμαίοι, Κράνιοι, Παλείς . SCHLEUSNEA.

iubet αμαθείς. Ρ . 46ο, ν. 3ο. Πρόνοοι, Σαμαίοι, Κράνειοι , Παλεΐs] Αpud

Ρ .458.ν . 29. Κέρδος ] Conf. Plato in Cratylo Τ . Ι. Οpp . Thucyd. Ι . 3ο. p . 16, 94. Παλλής, Κράνιοι, Σαμαίοι,Πρόναιοι.. . ,

Vid. ibi interpp : ANON :

Ρ . 458. ν. 34. Κερδώ, η αλώπηξ. ] Codex Parif. 2638. fe- Ρ. 46ο. v. 33. Κεχανδότο] Vid . Iliad . Ψ. 268. cum Schol .

quentia fic tradit: υποκοριστικώς, ως παρ' Αισχύλω η Ειδώ και Aelius Herodianus in Schematismis Homéricis ; K&

Υψω, αντί του Ειδοθέα και Υψιπύλη, και το κερδώ δε, αντί του χανδ.: κάτω ο μέσος περικείμενος (Lege παρακείμενος) τέχανδα,
κερδαλέα , η απατητική. ΒΕ . επει θέσει του ν · όθεν το Κεχανδότα πολλά τε και εσλά. w.

Ρ . 458. ν. 37. Κερδαλέος ] Conf . Schol. ad iliad . K. 44. Legendum eft Κεχανδότα πολλά και εσθλά , ex Odyll. Δ. 36. ST.

Ρ. 46ο. ν . 35. Κεχαροίατο] Legitur liad. Α. 256 .
Ρ. 458. V. 40. Κερδαλεόφρον Φρονων ] Ηaec debenlar Ρ. 46ο. ν. 41. Κεχαρηότα ] Vid . 1liad. Ζ. 312. ANON.

Scholiaflae ad Iliad . A. 149. ANON . Ρ. 46ο. ν . 46. Ο δε κεν κεχoλώσεται] Sunt verba Homeri

P. 458. v. 44. Kéşovor ] Exemplis illuſtrat Fiſcherus Animad . ll . A. 139. ANON .

verſl . ad Welleri Grammat. Graec. Spec. Il . p. 106, et dicit Ρ . 46ο ν. 51. ωρισμένον] Fi / cher. Animadverf. ad Gram

videri pofle ab obſoleto poſitivo negde's derivandum . mat. Gr. Welleri Spec. 11. p . 414. legendum coniicit wgroui.

Ρ . 458. V. 57. 'Ιλιάδος Ζ .]verf. verf . 153. Conf. Schol. Αri

ftoph. Acharnn. 390. ANON , Ρ. 46ο. ν . 53. ωνόμασται, από του Κέω etc. Conf . Ur/ini

Ρ. 458. V. 58. Κερκίς ] Vid . Apollon . Rhod. ΙΙ . 46. et 1V. Virgilius illuſtratus p . 99 ;

1520. Sequentia, rauksia - Tov istóv , vid . in Sapphus Fragm ., τον , . . Ρ . 16ο , ν . 57. παρ' Ομήρου Ιλιάδος Ξ .] verf. 255. αύi vid.
Χ.

Schol. ANON .

Ρ. 458. ν. 4. του λέοντος και ουρα, κέρκος] Vid . Τhcocrit. Ρ . 46ο. V. 4. Κέδρου τ ' εύκεάτoιo] Sunt verba Homeri OdviΥ .

Idyll . XXV. 243. Conf. Ariftoph. Pac . 1054. E. 60. ubi vid. Schol. Sequentia , "Ogro xéwv, ſunt Odyll. H.

P. 459. v. 14. dáxvou ser ] Cod . Paril. 346. addit haec: '12895 34.

Ο Μιλήσιος . ΒΕ . Cod. Havn. 1971. habet: από των κοινών ή Ρ . 461. ν . 25. Κεϊνός 9 ' ως αγόρευεν] Ηaec extant liad. Β .

μεταφορα οίον ταϊς όψεσι και τοϊς κέρκωψιν έδακνον . ούτως Ωρος . 33ο.

Ρ. 461. ν . 49. αυτοσί] Habet etiam Αriftarchus minor fol.

Ρ. 45ο. ν. 17. η θύρα ] Videndum, an non ante haec verba
Sed habet ea quoque, quae infra p . 583, 23. monen

exciderit caput novi articuli : Κερκόλυρα , η λύρα χαλκή. [ηχητι- tur , fol. 76 .

κή) . Nihil affirino, fed qua ratione κέρκον dicere θύραν Ale- Ρ. 462. ν . 25. και κηδoμένη περ] Sunt verba Homeri 11.

man potuerit, non intelligo . Niſi , ut quidam volunt , pro Jóga A. 586. Et Kýdeto Δαναών , Π . Α. 56 .

legendum χύτρα . Haec Tittmannus ad Zonarae Lexicon p . Ρ . 462. V. 28. σε τε τέκνα) Homeri haec quoque funt 11.

1190. SCHLEUSXER . Ω . 542. Et verfus Καλόν τοι κήδει, 11. Ι . 611. unde etiam

Ρ . 459. V. 20. πρόσκειται] In Cod. Parif . 2638. eft πρόκει- h . 1. κήδη pro κήδει refcribendum eft . Vid . ibi Schot.

Ρ . 402. ν. 38. Κήδεα ] Vid. Apollon . Rhod. 11Ι . 692 .

Ρ . 459. ν. 33. Κέρτομος] Vid. Εurip. Alceft . 128. et apud

Athenae. XIV . Ρ.
613. extr . P. 462. v. 40. Kýdas etc.] Vid . Bochart . Hieroz. P. I. Lib.

Ρ. 459.ν . 36. κεφτομίοις έπεσσιν etc. ] Vid . Schol. ad iliad. ΙΙ. c. 48. p . 555, 69. ST.

A. 539. et Schol. Apollon. Rhod. I. 486 . Ρ . 162. ν. 18. κηδεός ūšios] Vid. Schol. ad liad. Y.

Ρ. 459. ν . 38. Κερτομέων χλευάζων ] Vid. Iliad . Β . 256. 260. Anon. Scilicet male in Etymologico interpungitur fic : x

ibique Schol. ANON.
δεός : έστι νέκυς. Diftinguendum eft : Κηδεός έστι νέκις. Male

Ρ. 459. ν. 40. Κερκόπων] Vid. Fragm. Ηomer . 252. Γα. enim haec cohaerent cum %uDeVW . SCHLEUSNER . Et, quocl rei

caput efi, funt verba Homeri 1. 1. ST .

Ρ. 459. V. 44. Κεστρίνους] Conf . Αriftoph. Nubb. 338. cuni Ρ. 462. ν. 5ο. Κηδεσταί ] Vid . Schol. Apollon. Rhod. Ι.

Schol. ANON Vid . Hemſterhus. ad Ariſtoph . Plut. p . 305. a . 271.

Ρ . 462. ν . 1. όρος, Ορέστης ] Vid. Plato in Cratylo Τ. Ι .

Ρ . 459. V. 48. 'Ιλιάδος Ξ .] verf . 214. ubi vid . Schol .

Ρ . 162. ν . 3. Κηδεστοί) Κηδιστοι legendum effe, patet ex
Ρ. 45ο. ν. 54. κέντορες ίπποι ] Locus eft Iliad . Δ . 391. unde iis quae ſequuntur. Verſus Homeri,"Os κεδνότατός τε,

ίππων h . Ι. Ιegi debet. Κένσαι όμοκλήσας extat Iliad . Ψ. 337. extai Odyfl. K. 225. Conf. II . I. 658. ibique Schol. ANON .

ubi sid . Schol. Ρ. 162. ν . 10. Λυκόφρων ] verf. 545. Verba Callimachi funt

P. 459. v. 58. Keugw] Codex Havn . 1971. non habet, ſed in Fragmentis p . 356. et 531. ubi vid . interpp. Homeri locus,

haec : Kευθμός. εκ του κεύσω κευσμος , και Αιολικώς κευθμός, ως 'Αλλα κακώς αφίει, eft Iliad . Α. 25.

κλαύσω, κλαυσμός και κλαυθμός, και μηνισμός, μηνιθμός. εκ δε Ρ. 462. ν. 17. Νίκανδρος ] Cod. Parif . 2638. addit: έν Θη

του κευθμός γίνεται καυθμών: Γαίης εν κευθμών κακώ δ' επέρτε- SEUTixois. Be . Locus extat Alexipharmm . 185. ANON .

Eſt verſus Heſiodi Theog. 158. ita quidem legen- Ρ . 462. ν . 19. Κήκιε] Αpud Αpollon. Rhod . legitur 1. 1262.
dus : Γαίης εν χειμώνα κακό δ' επετίοπετο έργω. Pro κευμος et IV. 929. ſed { ýuce 1. 389. et 542. ubi vid . Schol. Anon .

fcribendum eſe xevomo's, vidit etiam Fiſcherus ad Welleri Gram
Ρ. 462. V. 20. μέλαν aina] Sunt verba Homeri Il . H.

mat. Gr. Spec. 1. p . 197. ST. 262. Conf. Apollon. Rhod. II . 227. et IV . 600. ANON .

Ρ . 459.ν . 1. κευθμός] Vid. Valckenaer. Εpift. ad M. Ro- Ρ . 462. ν. 22. Κηλα onueña ] Vid. lliad . A. 53. ibique

ver. p . 43. Ig. Nomine neuguwy utitur etiam Demoſth. p. 315, Schol.

Ρ . 462. ν. 27. πυρί κηλέω ] Legitur liad. Θ. 217. alibique.
Ρ. 459. V. 6. 'Απολλόδωρον] Cod. Ρarit. 2638. habet 'Απολ

λώνιον. Ιdem et Cod. 346. pro καλύφη, dant κελύφη. ΒΕ. Cod. Ρ . 463. V. 28. Αύα ελαφρώς ] Et verfus Homeri OdyΣ.

Havn . 1971. Απολλώνιον . E. 240. E. 308 .

Ρ. 459. V. 12. προς άνεμον , αναπνευσιν ] Lege προς ανέμου Ρ. 463. ν. 32. Οδυσσεία] Locus eft N. 2. ubi vid. Schol .

ανάπνευσιν , ut liquet ex iis , quae infra p . 463, 6. Ειymologus Conf. Λ . 333. et Apollon. Rhod. Ι. 515. ΑΝΟΝ. Ad ſequentia

babet. Vid. Tillmann. ad Zonarae Lexicon p . 1190. SCHLEUSNER. pertinent haec Aelii Herodinni in Schematismis Homericis: Ky

Ρ. 46ο . ν . 17. δέ έστιν] γάρ έστιν eft in Cod . Gud. qui et ληθμός λέγεται η της ακοής θέλξις (cui vocabulo in Codice It

mox βδεία κεφαλη habet . perfcriptum eft τέρψις) : είρηται από χαλήθυμός τις ών, και συγ

Ρ. 46ο . ν. 23, αρνων εκ κεφαλαίων] Sunt verba Homeri 11. κοπή καληθμος, και τροπή κηληθμός . Το δε κηλω παρα το χώ,

Γ. 273. In fine obfervationis Cod. Gud. exhibet διαίρεσιν . το χαλώ, ο μέλλων χήσω, και εξ αυτού χηλώ· και καλώ.

Ρ . 463. ν. 38. κατεκίλησεν ]Aelius Herodianus 1. 1. Κατε:

Ρ . 46ο ν . 27 , μητέρα ] Cod. Parif . 346. θυγατέρα. et mox κήλησε, κατεπράυνε, κατέθελξε . w .
των Τηλεβόων. ΒΕ. Pollit quis Ilgóxvny in Igórgov mutare, et Ρ . 463. ν . 46. καλοπόδιον ] Vid. H. Steph. Thef , Gr . .

μητέρα τοllere . Paulo poft, ante Σαμαίον, excidit Πρώνιον, pri- Τ. ΙΙ. p . 3ο. in Καλόπους. ΑNON.

AXOX .

ANON .

.

« ΑΝΟΝ .

AMON .

BE.

p. 394. Ε. ANON

ANON .

μοι

ANON

ANON .

TOS. BLOCH .

ANON

22 . ANON.

ΑΝΟΝ.

BLOCH . ΑΝ ΟΝ .

ΑΝΟΝ .

W

ANON
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ANNOTATIONES

SCHLEUSNER.

ΑΝΟΝ .

ANON .

ANON

ANON

ANON .

ANON .

ANON

ANON

ANON . BE.

SCHLEUSNER .
ANON .

вв.

KUL .

AXON .

.

P. 463. v. 53. Kyxls) Vid . Sophocl. Antig. 416. ibique 12. ANON . Aelius Herodianus in Schematismis Homericis: Kope

Schol. et Aefchyl. Choephor. 1012. Anon . Statim pro κλινών κλίδες των εν δικαστηριοις θυρών και κιγκλίζειν (Lege κιγκλί

( cribe nowy. ειν) το κινείν και πειράζειν " και κιγκλος όρνις τις , πυκνως το

P. 463. v. 55. Knais] Vid . Eurip. Hippol. 820. cum Schol. oysádcov celours, de couro xal OEICORUYÈS ovomagetan. Kepenis

ούν , οιονεί κυκλις ούσα, περί (Lege παρα ) τους γινομένους κύ .

P. 463. v . 57. { ' yßoews héyetai) Conf. Eurip. Hecub . 911 . κλους σειομένης αυτής . w.

ibique Schol. et Lycophr. 165 . P. 465. v. 11. xyxailer ) Vid. Theocrit. Idyl. V. 117. ibi.

P. 463. v. 3. Knués] Vid . Schol. Ariſtoph. Velpp. 99. que Schol, ANON .
Copf. 751. ANON . P. 465, v. 18, Kidapıs] Vid. Reland . Diſertatt. miſcell. P.

P. 463. v 8. rános mal wūros ] Ex Cod. Gud . ſcribendum II. p : 160. ANON .

elt oxiros xal ruinos. ANON . P. 465. v . 34. Kinrs ] Conf. Euſtath. p. 1691 , 52. ANON.

P. 463. v. 11. Kvg -- luxúv] Vid. Iliad. A. 44. cum Schol. P. 465 , v. 44. Kirurgious] Vid . () dyl. m. 14. ibique Schol

et Apollon. Rhod. ll. 446. ibique Schol. ANON. Sequens nomen EoPorinis ortum eli fortollis ex ó co Rós

P. 463. v. 21. engése etc.] Vid . Iliad . I. 300. ibique Schol. Karns. SCHLEUSNER.

P. 465. v . 47. 'Agostogaus dv Barpexous] verſ. 189. ubi vid.

P. 463. v . 22. Kus] Vid . Iliad . A. 228. cum Schol. Conf. Schol. Conf. Schol. Aeſchyl. Prometh . 729.

Cleric. ad Hefiod. Theogon. 217. P. 466 v. 55. oromgurówra. To miw xiva ] Conf. Plato in Cra.

P. 463. v . 31. Kngeosipopótous etc. ) Vid. Iliad . 0. 527. tylo T. 1. Opp. p . 426. C.

cum Schol. ANON . P. 466. v. 2. ' Hgódoros és egity] cap. 111. p. 253, 4 .

P. 461. v. 45. 'oudénote etc.] Conf. infra p. 469, 16. in

Κληίς. ΑNON . P. 466. v . 6. Kivados) Vid . Schol. Theocrit. Idyll. V. 25.

P. 464. v . 47. Kúguns 'Haurídy )] Ita legitur Iliad . P. 524. Demoſth . p. 347. B. (p . 307 , 23. ) Sophoch. Aiac. 103. ibique

ubi vid . Barnes. ' Poft illa verba ponenda eft uova glosia, Knge- Schol. Anon . Vid . Oudendorp. ad Thom. Mag. p. 534.' b .
%810v, ad quam pertineant verba cioè Troc' etc.

P. 464. v. 55, rega Eoçoxaei] Vid . Heath . p . 111. b. P. 466. v . 8. raga Manoiw ] Pułem Ariftidis Mieliaca in .

telligi, non Orionem , ut Sylburgins exiſtimabat.
P. 464. v. 4. xngúxcov] Legendum eſt xngúmerov. Nam xagé- P. 466. v. 16. Tó neveir] Codex Pariſ. 316. addit : raai

xlov, ut Noſter paulo ante in Käguě obſervavit, de caduceo Mer- doia . nüews 'S2yos ó Miausios.
curii tantum adhibetur. Deinde etiam όφεις έχουσα legendum P. 466. v. 17. Kovúmeros ) Bxtat Apollon. Rhod. II. 1079.

puin . Conf. Sylburg IV. 837. el Aral. Prognoft. 382 . Scd xirurto lliad . A. 281, et

P. 464. v. 7. Kagußiwy xngúßic ! Illud editiones Demo- apud eundem Apollon. IV . 1174. ANON.

fthenis omnes habent, ex cuius oratione de faila Legat. nomen P. 166. v. 19. rugíws 8? xovúgeofa. etc.] Omnia defcripta

hoc, quoEpicratem , adfinem Aelchinis, tangit, delumtum eſt, ſunt e Schol. Apollon Rhod. 1. 292.
p . 433, 21. Kugusie vero , pro quo Noſter infra p . 456. 4. ae- P. 466. v. 22 Onody ut wad poft ougav, eiicienda elle par

que male Kingißia dedit, ſaepius reperitur. Vera lectio eli Kuşn tim e Schol. Apollon. 1. 1. et re ipla patet, partim monuit Hey.

Bows et xuprißia,ut ex Harpocratione, Suida et aliis liquer. 'Uç nius ad Apollodori Fragmenta p : 1156, st .
autem Deinoſthenes Epicratem Kugnßimva, fic Comicus Eucra. P. 466. v. 27. To viv yog 'Araxgeóvtero, etc.] Vid . Anacr,

tem quendam Kugaboon wag vocat , referente Scholiafta ad fragm . 109. ibique Pauw. Anon; Vid. item Fiſcher, p. 432.

Equitt. 254. Hanc igitur ſcripturam Noftro reftituendam arbitror, qui ruxvoxy , ei ruotyany, legi iubet, vel rustgazy , ſed omnino
tum hic, tum infra 1. l. uti etiam Helladio in Chreſtomath . p . verba iſta, Sur gjde o organy. Anacreontis elle recte negal.

4. reddenda eſt. De ſignificatu vocabuli vide, praeter Lexico
graphos, Ulpianum ad Demofth. p . 390. A. et quos allegant P. 466. v. 40. Qoxuyg' 'Inno soóv T8] Sunt verba Homeri

interpretes Helychii T. II . p . 385. not iz. 11. P. 318.

P. 464. v . 9. și Mand etc.] Quae de his ſcripſit Sylburgius, P. 466. v. 48. avayagyaşiseur ). Hoc quid ſit, intelligi poteft

minus recte dicta ſunt, ut pulo. Id ſaltem contendere videtur e Scholiis in Platonem p. 46. edit. Ruhnken. 'Araxoyxuzido ,

Ειymologus, κυρώβια in loco Cratini fignificare fabaruum putami- το κλύσαι την φάρυγγα, και λέγομεν 'Αναγαργαρισάι.. ST.
na, nifi forte nomen collective ſumendum fit de omnibus illis P. 467. v. 57. Ilivdaços] Vid . Olymp. vi. 1 3.

quisquiliis et reiectamentis, quae eo deſignari lolent, adque adeo P. 467. v. 1. Kivaßgas] Vid . Ariſioph. Plut . 294. ibique
de eiusmodi ciborum generibus, quibus infimae fortis honiines Schol.

vefcuntur. Ρ. 167. v. 10. Κίρχαιον τό τε δή κικλήσκεται) LocusApol

P. 46t. v . 14. Níxsydgos] Locus eſt Alexiph . 100. lonii Rhod. eft III. 100. ubi tamen zóde nou legitur. Vid . ibi

P. 461. v. 17. Niuen Kyosis] Vid . Iliad . E 709. AxoN. Schol. item II . 400, cum Schol. et III. 311. IV. 590. 1020 .

P. 464. v . 25. Olj éßn 'Aydgomáxn ;] Sunt verba Homeri Il.

2. 377. ANON . P. 467. v. 15. rigges ] Cod. Gud. rigus, qui omnino conſu
P. 464. v. 26. Sürer sis rò nónavor] Immo eis rò lloc xij lendus eſt. Anon . De fequentibus, omobws etc. vid . interpp. Ho

% 95, infra p . 619, 52. bch . T.II. p. 266. not. 22 .

P. 464. v. 3o . "Ozoo šeive] Haec leguntur Odyſ. H.312. P. 467. v. 19. Kisa] Legendum eft Kigga, Kpica. Pro

Conf. Schol. ad Iliad . r . 382. et Antholog. Graec. ' IlI . 12. 7. Kyisaloy xóanov videtur Kgosociov xontoy ſcribendum . Certe ita

(in Brunckii Analecit . Vol. II . p . 29. Epigr. 83. ) ANON. legitur apud Thucyd. 1. 107. p. 69, 51. ubi vid. Duker.

P. 46 t. v. 31. xowumāneo dosyeskeis ] Lege cum Codice Tau. quanquam ibi quoque variat lectio. anos. Totum Erymologi lo.

rin . CLXV . fol. 37. xosyen Insóuevos diezésenco. PEYRON . cum defendit Poliius ad Euftachium T. II. p . 558. SCHLEUSKER.

р 464. v . 37. dDixoto yoing] Sunt verba Apollonii Sed Meurfius Attic. Lectt. ll . 2. peritiam Grammatici delide

Rhodii I. 1177. ubi vid. Schol. Eiusdem Apollonii eſt verlus

paulo poft allegatus, Toúvexey Kiavoí, l. 155 . e quo pro vův P. 467. V. 20. 'Orengos ] Locus eſt 11. B. 520. ubi vid . Ex
Ilagúnav corrigendum eſt vùy 7E3 " T av. Conf. Theocrit. Idyll. ſtath . ANON .

Xll . 30, et Valckenaer. Epiſt . ad M. Röver. p. 36. ANON . Ρ . 467. v. 21. γίνεται Κίρσα ] Adde: και τροπή του σ εις

P. 465. v 45. óvonas ) Cod . Gud. youiomas .. Recte. Conf. , Kigga . Unde vi Koggaia eſt apud Demoſth . p. 277, 6. el p .

Schol. Ariſtoph. Avv . 158 278, 5.

P. 465. v . 49. K.Bwrós). Vid . Duport. ad Theophraſti P. 467.v. 33. Kissúß.ov) Vid . Heins. ad Theocrit. p. 296.
Characit, p. 356. poft nomen ' 12gos Cod . Pariſ. 316. b . Conf. Theod. Graev. ad Callimachi Fragınm . p. 3 ++. b.

addit ó Miausios . BE. et Bentlei. ibid . p . 181. it . Lucian T. I. p. 191 , 14. ANON.

P. 465.X.53. Kißomais} Vid . Pierſon. ad Moerid . p . 239. Vid . Tillmann, ad Zonarae Lexicon p . 1214. BARRER. Cod.

b. Paril. 316. pro a'yzowwexov dal noopevoxov. Idem et Cod. 2638.

P. 465. v. 54. Kardipaxos] Vid . eius Fragmm . p . 356. habent xarisxsváforto ' norúzia. BB .

et 508. ibique interpp. ANON. P. 467. v. 38. kad xossiBior ) Cod . Pariſ. 316. haec addit :

P. 465. v.1. 'Hsiodos dy 'Aonid,] verſ: 224, ubi vid . Graev. 'Holodos órir BITET , X.5Tubiq . de . A Schol. Theocrit.

Conf . Toup. Append. in Theocrit. p. 3. Idyll . I. 27. ubi vid . l'alckenaer. hoc fragmentum ita affertur;

P. 465. v. 4. Krynais] Vid . Demoſth. p. 776, 17. et p. 778, ediyor de Elcerat mocußiq . ST.

ST.

KUL . ANON .

AXOY.

ANON .

KUL .

ANON.

ANON .

ANON
BB.

rat . ST .

ANON AXON .

ANON

BB.

ANON .
BB.
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ANON .

ANON

ANON

ins

ANON .

AVON

ANON .

ANON .

ANON .

ANON .

351. ANON ST.

ANON .

P. 467. v . 56. * Oriya Xixeln ] Eft verſus Hoineri Il . B. P. 470. v. 36. Regionxls ) Cod. Gud, addit : ogós, yova
E 188. AXON .

τον κύριον της περιοικίδος ημών. ANON.

Ρ . 168. ν . 5. λείχω το κατεσθίω - τραπεζολoιχός) Cod.P. v . ? . P. 470. v. 43. 'Inrados Bäre] verl. 74.

Havn, 1971. in litera A habet : Aeíxw, TÒ XQtiofiw , ws, Tov P. 470. v. 47. ÉN — xáfegov] Sunt verba Homeri Odyſf. B.

χούν εξέλειξε το πυρ. το λει δίφθογγον. αντιπαρακειται γας 419. ubi vid . Schol .

αυτό το τραπεζόλoιχος. BLOCH . P. 470. v. 1. heúxaotis] Vid. Sophocl. Antig. 107. cum
' P. 468. v . 8. doroxówito] Legitur Iliad. B. 92. alibique . Et Schol.

verba Aily ovosti den, Iliad. o . 635. P. 479. v. 9. 'Iacédos H.] verſ. 187. Quae deinde ſequun
Ρ. 468. ν. 9. διχόωσι σελήνην ] Legendum videtur διχόωσα tur , σημαίνει δε ψήφους και, "Εβαλον κλήρους, transpofitis να .

of Anun, ut eft apud Aratum Prognoft. 41. qui et verf . 67. lu- cabulis nonnullis ita funt emendanda : oquaivsı da túpous Tova's,

nam vocat διχόωσαν . Sianiliter Apollon. Rhod. 1V. 1616. μή- εν αίς έσημειούντο και έγραψαν τα ονόματα αυτων, όπες και λαχ
ως κεράεσσιν εειδόμεναι, διχόωντο. ΑNON . μός λέγεται, ως το xavgous . SCHLEUSNER .

P. 468. v. 13. xgéa etc.] Eft locus Ariſtophanis Nubh. 338. P. 470. v . 12. '12 Qizos ljós] Haec legumtur Iliad. H.
Priscam lectionem conſervavit Etymologicum MS. Leidenſe : Ko- 191. Sequentia, "EBanov ' Invār, extant lonae I, 7 .

χήλας, κίχλας , πλεονασμό του ή κιχήλας . 'Αριστοφάνης : κρέατ ' Ρ. 47ο. ν. 15.Παίδες υπέρθυμοι idésasto ] Videtur elle

όρνιθεια κιχηλάν. Δωρικώς αντί του κιχηλών, ήγουν κιχλων. Vid. locus Odyf. Ξ. 208. 209. εδάσταντο Παϊδες υπέρθυμοι, και επί
Koen. ad Gregor, de Dialectis p. 102. b. (p . 226. edit. Schae- xavgous , ébanorto., Verba xãūgos ásýgatos funt ex iliad . 0 .
fer.) ANON . 498. ubi vid. Schol. ANON.

P. 468. v. 17. Kixhoquós] Vid . Sallier, ad Moerid . p . 214 . P. 470. v. 18. xangouxor] Conf. Schol. Sophocl. Aiac. 507.

a . BE . Sic apud Theocrit. Idyll. Xl . 78. xixchiodonti de nāca..

Sed in Pauli Silensiarii Carmine noxiisovoa Reiskius in aur. P. 471. v. 31. Kaýsw ] Vid . Cod. Gud. in v. manusw , et

xisouca muzandum putat. Vid. Miscellan. Lipf. Nov. Vol. IX . Biſet, ad Ariſtoph. Avv. 921 .
p . 670. ANON . P. 471. v. 34. Kañónu] Vid . Iliad. I. 11. ibique Schol.

Ρ. 468. ν. 19. κλαγγή ogvises
ws ] Sunt verba Home

ri ll . F. 2. Pro ſequenti répouse in Cod . Gud. eſt nenointa.. P. 471. v. 36. Kandur] Unde Apollon . Rhod . III. 592.

manndóva . Verba 'Husts o'xotomey ſunt Homeri 11. B. 486.

P. 468. v. 22. ' Iasádos r.) verſ. 3 .

P. 468. 4. 26. 'Inodos B.] verl. 463. P. 471. v. 38. Kantos] Vid . Iliad. I. 265. cum Schol.

Ρ . 468. ν. 35. πλάγχθη x92xós] Haec extant Iliad. A. ANON . Sequens aevor Abreſchins (in Miſcell . Obſervatt, Nov.

Vol. 1. p . 26.) in iavory mutandum luspicatur, ſeu siduosv.
P. 469. v. 15. "Oungus) Locus eft Odyſl. P. 418. Sed ibi P. 471. v. 41. diel Toù il nempe xiitos. Vid . Schol.

legitur frin de ay ok. Nomina xiéos et dóža in Scho. Apollon. Rhod. I. 599. Quae paulo poſt fequuntur, {y Tois xłó

liis in Platonem p. 215. edit. Ruhnken. ita diſtinguuntur: Kal TEJI th's cixias cou, extant Plalm . CXXVII. 5. Et verba llegei

οι Στωϊκού Πλατωνίζοντες Κλέος φασι το επί των σπουδαίως γε: Tar éx Toở xhirous cou etc. Pſalm . XC . 7. ANON .

:: νόμενον δίκαιον : Δόξαν δε, την επίτων ασπούδων δόκησιν . P. 471. v . 46. Kaeitus] Codex Taurin , CLXV. absque

P. 469. V. 22. aarde årdgwx] Sunt verba Homeri 1l. 1. diphthongo fcribit Kartús. PEYRON. Vid. Iliad . ll . 390., ibique

189. ANON . Schol. et Barnef. it . Eurip. Hippolyt. 227. cum Schol. ANON .

P. 469. v. 24. Sýtai Xorgoßocnou ] Conf. quae ſupra ad P. 471. v. 48. mistós] Euſtath . p . 1066, 18. habet xhéras.

p. 452, 30. annotavi.

P. 469. V. 28. Kaewal] Vid. Iliad . 8. 570 . P. 471 , v. 54. rò aioxsus antrofa ] Cod . Pariſ. 2638, addit :

P.469. v. 42. Khénze vów ] Eft formula Homerica Il . A. Xogo Bosxov. ve .
132. Cont . Sophocl. Electr. 56. ibique Sckol. Ρ . 471. V. 57. κλίμα μέν έστι αμπέλου] Εadem habet

P. 469: v. 45. Kasusoma. etc.) ' Vid. Iliad. ¥ .214.ibique Ammonius p . 83. Conf. ibi Valckenaer. p. 82. not. 96. Be.
Schol . et Barneſ. Editur' ibi siróxsy 'auto's iyw ażde neufwao. P. 471. v. 6. K115mois ayaxliters] Vid . Schol. ad lliad .

. 436. ' Athenae. lib. v. p. 192. F. et Apollon , Rhod. III .

P.469. v. 50. Klorayógas] Conf. Baft. ad Gregor. de 49. Anon.
P. 663. edit. Schaefer. BE . P. 471. v. 10. Tøv dugoy Huevor] Homeri funt verba

P. 169. v. 55. jy dit auris Kreetviy wyómagay] Malim : sv II . A. 329. Sequens verlus, Tži daje nxe, extat Odyſf. A.

αφ' αυτή, Κλειτην ονόμασεν. SCHLAUSNEA. 123. ANON.

P. 469. v.57. Kasical womeoAnoav.] Cod . Gud , baec ad- P. 471. v. 15. Kaíocor] Vid . Pierfon . ad Moerid . p . 229.

dit : ούτως Ωρος. Ο δ 'Απολλώνιος και στίχον επαφέρει , οίον •

Κλειστή ξυπλόκαμος· την μεν νέον εξέτι πατρός. Τυρον δε και P. 471. v. 16. 'Hewdeavos] Cod. Gud . ' 1280s. Anon. ' Cod.

EXÓALOY lv Guri etc. (Eadem e Codice Paril . 2638, enotavit Paril. 2638. ' szpos et deinde dia roù i , héywv. BE.

BE.) Locus eft l. 976. Conf. 1063. P. 471. v. 20, 18pl de tráven ] Sunt verba Homeri Odyl.

Ρ. 469. ν. 3. και σημαίνει) Cod. Pari . 2638. σημαίνει δε 12. 207. ubi vid . Schol. et Barne). Conf . Porphyrius apud
xal. BE.

Valckenaer. ad Iliad . lib . XXII . p. 100. Poſt puren in

P. 469. v. 5. Ka] Vid . Oudendorp. ad Thom . Mag. p . Cod. Pariſ . 2638. pofita funt, quae inferius ſequuntur, ta yas

536. b. et p . 861. b . BE. δια του παρώνυμα ούτω και κλίσις κλίσιον.

P. 469, v. 6. Moroc22aßes] Cod. Paril. 316. évesz) addit , P. 471. v. 25. Toy cósor] Idem Codex 2638. addit haec :

polt avivery inſerit haec : ojov mür , güre dŞü . BE. ώτος ώτίον, κλείς κλειδίον . Χοιροβοσκός .

*19ga ] Vid. Valckenaer. ad Eurip. Phoe- P. 471. v. 26. Kartyges] Vid. Theocrit. Idyll. II. 86.nill. 114. et 268.

P.47.17; 23.xayx8Ww7x] De hoc vocabulo confer Scholia- P. 472, v. 36. Kaute Pi20.) Legitur Iliad . B. 56. Anon.

ftam Ariſtophanisad Velpp. 124. ad quemlocum Scholiaſtae P. 472. v. 38. Kéxduré peu] Vid. Iliad. A. 304.

Codex Taurin, CLXV . fol. 148. habet xay Edwr0r, nova fornia. P. 472. v . 45. Awit 80926v] Odyſf. r. 380. eſt Aidws.

Supra p. 465, 4. vidimus vocabulum xayxeogugis.st. 20926v. ANON.

Ibid.comjuzive de romi va xaraxasida etc.] Vid . Schol. adlliad. P. 472. v. 54. 'Aide XAUTOTw2 ] Legitur Iliad . E. 654. ubi
E. 146. et

Lycophr
. 233.

vid. Schol. AXON .

Andocid. Orat. I.
PIO 15. Anxoolfyns eic.) Locus eft p . 247, 31. Conf. P. 472. v . 8. xqo's] Conf. Schol. Ariſtoph. Vefpp. 892.

P :
202. fere extr.

P. 470. ". 28. "Kamides) Vid. Apollon. Rhod . IV. 887. P. 472. V. 11. & rl xuglwy ) Codex Paril. 2638, addit Tarró
ibique Schol.

μενα .

P. 472. v . 13 , Tò nanos] Cod. Gud. ró ' Ancos. Anon . Cod.

II. p . 329, 23,
di$ 801) Cont. Schol. Lucian. T. Paril. 2638. to ä1.os,

P. 472. V, 22. Kaovóeyta] Vid. Iliad. E. 96. ibique Schol.

P.470.7.33. çà yaş sis is gnauxi xal si pois Başúverao anos .
Haec e p.302, 23. ita corrigenda funt:qayog is išanduse P. 472. V, 23, K2Onitetev] Iliad . T. 149. ſcribitur xhoto

Deveny . Vid , ibi Schol. ANOM .

KUL. ANON

ANON .

1 .
ANON

AXOS

Dialectis

:

a. BE .

ANON .

ANON.

DE.

et mox

BE.

P. 469. v. 12.

ANON . ANON

PEYRON,

ANON

ANON . ANON.

ANON BE.

P.470. , 30. oxradias

ANON

BB,

δισύλλαβαν ει μεν βαg. ANON
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BE.

ANON . BLOCH .

PAROER.

ANON .

KUL .

ANON .

KUL .

ANON.

ANON .

ANON .

BE .

Ρ. 473. ν. 38. περιστείχει] In Cod. Parif . 2658. eft περιστί- candr. Therian, 70.), γίνεται κονυσώ, ως είδα δισ.: όπες απίθα.
χειν . νον. "Αμεινον ούν Φιλοξένα συγκατατίθεσθαι , ότι από του καινω γι

Ρ . 473. ν. 40. από του ανω το ξύω] Vid. Iliad. Λ . 638. νεται παράγωγον κναίω , το σημαίνον το διαφθείρειν , ως 'Αριστο
ANON . Conf. Hemſterhuſ. ad Ariſtoph. Plut. p . 51.b . be. In- Φάνης Ιππεύτιν (verf . 771.) : επι ταύτης κατακχέεται . Το φαιτητή
auclita, quod equidem fciam , eſt gloffa Codicis Taurin . CLXV. ον δε τους γραφοντας καταννηθείην. περί τε 'Αριστοφάνοι και ανα

fol . 99. verlo, ad Αriftophanis Plutum v . 166. Kιαφεύς μεν επί γνώσεων, αλλά είμφα δέδοικα μή τα πράγματα ημων διακινητη .
έματίων λέγεται, γναφεύς δε επί δερμάτων . PEYRON . παρά γάρ το κανω μονοσύλλαβον γίνεται κνήφοι , αλλ' έστι γογ

Ρ. 473. ν. 53 Κέφus] Conf. Hellad . Chreftomath. p . 7. γύλιον τι, συγανημωθέντες . παρα ούν το αν ανίζω, ως στα στές ,

et Schol. Ariftoph. Rann. 1391. ANON . πρω πρίζω» εξ ου κνίζα , η οσφρήσει προίζουσα. απο δε του κνίζω

Ρ . 473. ν . 8. κνήμη λέγεται] Zonaras in Lexico p. 1223. γίνεται ανύζω, εξ ουτο κνύζα . τούτο δε, ως λέγει “ Ηρωδιανός εν
melius : κνή μαι λέγονται. ST, Pro διαιρούντα fortafis ex Hc/5- το κανόνι, ει μεν επί του φυτού , κατα συγκοπήν έστιν, οίον, χα

chio T. II. p. 285. Icribendum diezžidovca. SCHLEUSNER. μαιξήλοιο κονύσης· αλλ' από του κνύω, αφ ' ου το κνύος, η φθορά.

P. 473. v. 12. " lóns xv xwmuotoi] Sunt verba Homeri Il . B. οιον , κατα κνύος έχευεν. Sic in Codice legitur tota haec lectio .
821. ubi vid . Schol.

Ρ. 473. V. 14. Ιλιάδος Λ . ] verf. 658. P. 474. v . 51 dóvra ] Scribe, ut infra p . 602, 2. eſt, dualem

Ρ. 473. ν. 16. Κνήστεί καλχείο] Vid . liad . Λ . 639. Conf. εόντε. Ρraecedit enim όσ1ε. Εx Ody11. Ν. 401 .
Nicand. Theriac. 696. et Schol. p. 33. ANON. Ρ . 47 + , V. 52. τινές από των κυνών etc., Haec et quae fe

P 475. V. 18. κνησις] Lege κνηστις . Vid . Schol. Eurip. quuntur fere omnia ex obfervatis Herodiani hauſta funt, ex qui
Alceſt , 308. bus excerpta luculenuillima dedit Eufiathius p . 1746 , 1. et p .

Ρ . 473. ν . 20. Κνημός] Vid . Apollon. Rhod. ΠΙ . 852. et 1766 , 50. ſaepius adbuc a nobis conferenda.

Gefner. ad Orph . Argonaut. 635. P. 47'4 , v . 51. novusis Ex Cod . Gud . addenda ſunt baec :

Ρ . 475. ν. 21. Κνίσα ] Vid . Schol . ad liad . A. 66. et 317. κατα συγκοπήν κνυς .
Ibid . είρηται O nóğevos] Turbata haec et corrupta funt.

P. 473. v . 23. xvio mo's] Vid. Schol. Ariſtoph . Plut. 975. Hoc ut pateat, ea adfcribo, quae tum Euliathius afferi, tum in
Conf. Athenae XIV . p . 618. C. Cod, Gud. leguntur. Ita autem ille p. 1716, 3. "Αμεινον Φιλο

Ρ. 473. ν. 27. Συκάμινα κνίζων] Sunt verba Amofi VΙΙ . 14. ξένα πείθεσθαι, ειπόντι, ως παρά το κνύω γίνεται (το κνυόω ), και

δηλοί το ξύω, Δωρικον μεν ον προφερόμενον δε και παρα Αττι

Ρ. 475. ν. 28. εν τω Νόμω] Vid . Levit . Ι . 15. et V. 8. κοίς και "Ιωσιν, ού χρήσις και παρά τω Κωμικω etc. Locs Co

ubi legitur αποκνίσει ο ιερεύς την κεφαλήν . ANON . Conf. Erne- mici, quem affert, eſt Thesmophor. 188. ex quo Euſtathii in
ſii ad Suidae et Phavorini. Glofas Sacras p : 77. ST. Ad le κων, (cribendo έA 9ων, emendlandum eft . Secdl το καινυμα των οα

quentia , δοκεί δε η λέξις την αναθυμίασιν, vid . Schol. ad ili- κτύλων, ad quod itlem provocat, extar Ecclefiaz. 56. pro quo ta

Ιd. Α. 317. ANON . men editiones Ariſtophanis male xvioua exhibent. Vid . Kufier.

P. 473. v. 30. w's xal] Vid . Baft. ad Gregor. de Dialectis ad Suid, in v. xvůna, et in notis ad locum Comici allegalum .

p . 162. edit . Schaefer. ΒΕ. Codex vero Gud. poft όπέρ έστιν απίθανον pergit 'Αμεινον ούν
Ρ. 473. ν . 32. το καινι , βραχύ] Vid . Τoup. Emendatt. in Φιλοξένω συγκατατίθεσθαι, ότι από του ενώ γίνεται παράγωγον

Suid . Vol. Ι . p . 407. αναίω το σημαίνουν το διαφθείρω , ως 'Αριστοφάνης Ιππεύσιν· επι
Ρ. 473. 1. 57. Οδυσσείας Σ .] verf. 118. ταύτης καταχείεσθέ τε αυτό το μετα τυρόν. Παραιτητέον δε
Ρ. 473. ν. 38' Κνώδαλα] Vid. Schol. Nicandr. Theriac . 98. τους γράφοντας κατακνησθείην περί τε 'Αριστοφάνους αναγνώσεως.

399. 76ο. ΑNON. 'Αλλα διαφα δέδοικα μή τα πράγματα ήμών διαχνήσει. Ρlurima

P. 473. v. 40. 472 návrwy Twv Inpiw ] Vid . Arſchyl. Supp !. bic pellime exarata lunt, inprimis vero locus Arifiophanis male

269. ibique Pauw . et Prometh . 461. Theocrit. Idyil. XXIV. 83. habitus, qui in editionibus Equilt. 768. ita legitur : ?n ? Tar?**?

Eurip. Suppl. 146. Ariſtoph. Lyfiltr. 178. ubi xwdurous eſt, κατακνησθείην εν μτνττωτω μετα τυρού. Perperarm ex mente Ety

fed verl. 469. Ingious Axox . Ab initio obfervationis Cod. Ρa- mologi Guelpherb. καταχναισθείην, φuod ex cius fcriptura elicio,

rir. 5 16. habet τα της θαλάσσης θηρία, πέντε δε και τα χερσαία . legendum effe contendentis. Ultina verba quid fibi velint , igno

In fine , poft αλίσκεσθαι, addit : Ησίοδος: κνώδαλ' όσ' ήπειρος ro. Refpicitur forfan Αriftoph. Rann. 1259. "Ινα μη διανναίση

πολλά τρέφει ήδε θάλασσα . ΒΕ . Cod. Havn. 16-1 . 'Hsiodos du cou's aporoyous win wv lam ſi initia oblervationum , ex Erfiask.

θεογοιία : κνώδαλα όσσ’ ήπειρος πολλα τρέφει δε θάλασσα. et Cod. Gud . modo productarum , perpendere velis, ceni: bis ine

Locuseft Theogon. 1582. Conf. Schol. in Platonem
cum , verba auctoris noftri ex iis reformanda elle, atque adeo

p . 251. edit. Ruhnken . pro είρηται Φιλόξενος , Ιcribi debere "Αμεινον ούν etc.
Ρ. 473. ν. 42. Κνωσσειν ] Vid . Apollon. Rhod. Ι . 1ο83. cum P 474. V. 55. και το αχρειoύν] Confulto haec verba in

Schol. emendatione modo propofita omiſi, quod d verla glollemata in

P. 474. v. 47. Vid . Odyſ . 11. 163. ibique Schol. et Apol- unum coaluiffe videntur. Diſtinguuntur certe in Cod. Gud . Gc :

lon. Rhod . III . 886. Cont . Duport.ad Theophrafti Characit. p . Krosoūv có 'MzEroữv. * ad 'Ounças. Krugóow etc. nago só xvå

276. ANON. Apollonius vocem adhibet de vagore ferarum , Dia κνύω και κνύζω παράγωγον, το διαφθείρω. Ειρηται δε κνυζούν και

nam νυχτιπόλον adulantium. Codex Apollonii Guelpherbyt. το ξύειν , παρα Δωριεύσι. Ηanc diftinctionem fecutus, poft Φ.
eandem ibi, quae apud Noſtrum eli , glollam profert : waugmós, notevos feribendum putabam : Eigintai dè ancouv xai Tó dxzerous.
άσημος φωνή. κυι. Sic omnia optime cohaerent.

Ρ . 474. V. 48. έστι πρώτης] Vid . EuJiath. p. 1798, 23. Ρ. 474. V. 50. γίνεται] Addenda eft copula και, neque hoc

tanium loco, led etiam mox poſi diaq3eigw ..kul.
Ρ . 474. V. 49. συζυγίας ] Cod. Parif. 2638. addit haec : οιον,

Ρ. 474. ν.
ενυδήσω, εξ ου και το κνυζηθμός , ως μυκηθμός . Κνυς ηθμα δ' ετέ .

1. παράγωγον , και κνύω · εξ ου και ανύζα και

ρωσε δια σταθμοιο φόβηθεν. (Εft verfus Ody Heae patilo ante xvisa jris os gu'saws açoitus) Sic vulgo pellime. Corrigi debet

audatus. 5τ .) Και πάλιν Σοφοκλής: Φρίξου κουηδόν εξέπραξαν
ex obiervatis Herodiani apud Euflath. p . 1706 31. napiy- ys.

ανυζούμενον. Β8. Verba Krušuow όσσε extant Odyfi . Ν . 401 . ου ο μέλλων κνίσω" εξ ου και κνίσα , ή κνίσσα etc. Κνίσα , utitat 15

ubi vid . Schol. ANON .
κνίσσα, fecundum Eu/tathium eft και κατ' ολίγον από του οπτα

Ρ . 471, v. 5ο. ανυζουν] Vid . Τalckenaer. ad Τheocrit . Ado- μένου αναφορά τη οσφρήσει προσίζουσα . ΚUL .

381. ( p . 379.) Β . ΒΕ. Interpretatio, το δε κνυζουν Ρ. 474. ν . 3. το δε κνύω] το δε κνυεω fcribendum putal S, 1
διαφθείραι, eft Herodiani . Vid . Εufiath. p . 1740, 21. κUL. burg. fi verum eft xvuswuai in fequente loco Sophronis. lam

Colex Havn. 1971. Κνιζώσω. σημαίνει το διαφθείραι και κακέσαι. Cod . Gud. haec habet: Σώφρων : Κνύσομαι δ' ουδεν ισχύων
οίον, Κνυδώσω δε οι όσσε περιχακαλέ' εόντε (Αpud Ειynologuum δε ξύσμα μέκ ποδων εις κεφαλήν ιππόζιτο. Από του κιν . Han
male eft εόντα) "Έστι ρημα κνυζω πρώτης και δευτέρας συζυγί- ut emacules, conſulas Euſtathium p . 1766, 34. ubi, ' 0 ) Mairis

ας των περισπωμένων, οίον, κνυζήσω, εξου και το κους»θμός, ως (Herodianus), inquit, διασκει άζων ως ταυτόν εστι τό τε ξι ειν

μενηθμός. Κνυκηθμαδ 'ετέρωσε δια σταθμοίο φόβηθεν Και πά- και το κνείν, παράγει χρήσεις τοιαύτας. Ξύομαι δ' ουδεν ισχύω »
λιν Σοφοκλής : φρίζω (Fort. Φρίξον, ut fit Fragmenuin Athaman- τουτέστι κνώμαι. Και Σώφρων: Βαια δ ' έξι σκαι εκ ποδος εις

tis I.) κυνκδον εξέπραξαν καινυφούμενον. "Έστι και δευτέρας (Lege κεφαλήν, ήγουν κέκνησμαι, Si recte fe habet fcriptura Eu/fath...
τρίτης ) : Κουζώσω δέ τοι όσσε . Και τινές μέν λέγουσιν από με- prior locus non erit Sophronis. Turm etiam Ειymologι'

ταφοράς των κυνών : κυνός γας και κυνώ και κνυς » όπερ έστιν μαιin ξι ομαι mutandum effet. Scribendum cum Cod . Gud . ar

απρεπές, οι δε, παρά την κόνυζαν, οίον» Χαμαιλήλοιο κονύζης ( Νί- bitror κνύσομαι δ', et praecedens barytonam κνίζω fervandum.

BLOCH .

KL .

ΑΝΟΝ .

KUL.

KUL.

niaz . p .
-
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ANON .

KUL.

.

BLOCH.

KUL.

KUL,

KUL.

CUL. Conf. Hufchke Analectt, crit. in Anthologiam Graecam . P. 475. v. 49. oi Algasis tô x avr? rouxbxgmurai] Haus

. 207 . ita haec ſunt e Schol. ad Hefiod. I. I. p . 246. b. extr. oi Aio

P. 474. v. 5. 'Hgwdrayo's] Cod. Gud. addit: év aço xa901. 2£is zo za avtl tou plesirat , ubi pro noior our One Triv 7:0!

Lege ér rý xa9021x , quoil opus, ad minimum viginti libris con . ότητα lege Κοίον ούν etc. Vid . Koen. ad Gregor. de Dialectis

ftans, a Noſtro ſaepius ſub titulo év za refónov, ſemel rectius P: 272. (p . 579. edit. Schaefer.) xul. Mihi vero, cum antea

Pytaxafónov, ubi ngo qdių intelligi debet, allegatur. Vid. Syl- dixerit Etymologus : mapa Toxotiv, 7 dori vosiv, potius ita legen

burgii Index Lat. etKuſter. ad Suid. T. II. p. 78. it. Fabrici dum videtur : o: Aloheis to neved Toù j réxgyuran, id quod

Biblioth. Graec. T. VII. p. 10. (Vol. VII. p. 284. ſq. edit. iam olim monui ad Acuſilai fragm . XIII. p . 232. Ne quis ve

Harles.) KUL. ro putet, pro Méxemtas, quia accuſativum libi iunctum habet, e

P. 474. r : 7. gouarsýkoro xovesus] Eft locus NicandriThe Schol, Hefiod. recipienduin eſſe titevrai , ſolet etiain aliis locis
riac. 70. ubi vid . Schol. Conf. Alexipharm . 331. et H. Steph. verbo xeñata addere accuſativum Etymologus, ut infra p. 557,

Thel.' Gr. Ling. T. II . p. 283. E. KUL. De forma xvúša, pau. 14. τα προστακτικά αντι υποτακτικών χρήσθαι. ST.

lo ante memorata, vid . Schol. Theocrit, Idyl. IV, 25. P. 475. v. 51. 'Axouclaos ] Schol. Hefiod. l . I. p . 247. do:

F. 474. v. 9. mata' xvéos rágnva ] Contractus eſt locus. male 'Azxeolaos, fed verſ. 379. p : 264. a. recte " Axousiaaosa

Apud Euſtath. p. 1946, 9. ex Hefiodi Catalogo de Proeti bilia . Conf. Kufter. ad Suid. p . 89. et Fabric. Biblioth . Graec. T. I.

bus ita citatur : Kad vág oQiY XE@ zaño xata xvíos aivov XEVEY. p. 377. (p; 584. edit. Harles.) KUL.
' Aλφος γαρ κρόα πάντα κατέσχεν. Εν δε νυ χαϊται "Ερρεον εκ P. 475. v. 54. Khigavos etc.) Vid. Iliad . B. 204. cum Schola

κεφαλέων " ψίλωτο δε καλά κρηνα. εYLB. Exhibetur inter Fra- et Euſtath. p. 201, 6.

gmenta Heſiodi v. 10--12 . edit. Cleric, uhi male upúos legitur ; P. 475. v. 56. a Q &OTnxÓTa ] Cod. Gud. addit: xa? naga riy .
peius etiam vertitur : eorum capitibus affudit frigus grave. dgxvv aşxamos xal ozxapos. KUL. Cod. Havn, 1971. etiam re

Pro dy di yu ſcriberem fx dé wu. KUL . Conf. Ruhnken.Epiſt. liqua paulo aliter exhibet: - oj {071 to Maxgólev PIESTWTO 98

crit. I. p . 109. Be. Mox uvúša in niša mutandunı arbitror, ex ωρείν, και παρά την αρχήν, άρχαμος και όρχαμος. ούτω και παρά

Euſtath. p . 1746, 13. fed praemittenda quoque cx eodem verba : το καιρός γέγονε κοίφανος, μεταθέσει του και εις ο , οίον εί κoίρα

Nazal po zvísw dł, quae necellario requiruntur. Locus Anccre- vós tas, o vxanga ás%wv.
ontis, in quo apud 'Euſtach . rivonar legitur pro yeromévn, exitat P. 475. v. 2. ' 12s øye avdqür] Verſus Homeri eſt Il . A.

inter Fragmm . Nr . XLV. Vid. ibi Pauwium , et, li ridere vo- 250. ubi editur "Ns § oye. Expoſitio vero defumta elt ex Schol.

lupeeſt , coufer cum illius interpretatione Steph . Thel. Gr. L. ad Il . B. 207. KUL.

T. II. p . 278. extr. KUL . Vid. Fiſcher. ad Anacr. p . 387. qui P. 475. v. 9. xouzavéwr] Conf. Niad . E. 332. et 824, cum

ſenſum verficulorum eſſe videri ait hunc: malura ego iam libi- Schol. ad utrumque locum . Anon.
dini fio tua furiofa libidine. st. P. 475. v 10. Κοιμος] Immo fcribendum eft Κόσμος, φuod

P. 474. v. 13. Xodía] Cod.Gud . Xoiada. Recte. Sic enim praeter ordinem hic intrulum eſt. Vid. infra p. 482, 10 . Ve

folet Etymologus. Vid. mox v. 37. youros xad souvós. KUL. rum iam vidit Sylburgius, in Indice Graeco ſcribens:
Koiuos

P. 474. v . 15. rò xwr] Cod . ' Gud. baec omittit, ſcribens : ſeu xusuos . “ H. Steph . vocabulum xoſuos male ex Noftro in

@ papa co_noīdov pó Bagu xal negopegés.Et videtur fane prius Thelauri Indicem intulit p: 1250. A.
illud , qò xwv, ex altero, rò xochos, per compendium ſcripto , or- Ρ . 475. V. 15. Κοίτις ] Uι h. 1. προπερισπωμένως, ita apud
tum duxiſſe, ideoque delendum eſte .

Ηefychium οξυτόνως profertur. Κοιτίδα, et κίστας iungit Lu

P. 474. v. 16. xhuery] E Cod . Gud. legendum eſt xúery cianus Epiſt. Saturn. T. III. Opp. p . 404, 79. Vid . ibi L. Bos.

Adde Graevium ad Hefiod. A91 . 224. atque omnino interpp.

P. 474. v. 20. ģñua] Cod. Gud . addit : deurégas ousurias Heſychii T. II . p . 296. not. 20. et 21. et H. Steph. Thel. Gr.

των περισπωμένων. κUL . L. T. II . p . 294. D. et Theſauri Ind. p . 1251. C. Kul.

P. 474.v. 21. Inauxwr] Cod. Gud. addit : yorózsva šúpara. P. 475. v . 16. a'notifevrai rà xsñMara] Optime Cod. Gud.
XUL. Mox in Cod . Pariſ. 346. eſt ' 12gos ó Mianoros. BE. απετίθεντο τα κρυσία , momilia aurea.

P. 474. v. 27. TOû Xgrotou] lta etiam Cod. Gud . Sed Ρ. 475. ν. 19. κατα συνήθειαν κοιφι καλούμεν κυρίως δε

Hebr. X. 29. inomnibus exemplis legitur rūs drafuxns. . Quare xño, gurkou ws 'Ezanvisw , einws isgoù atmoŬ agu9mos] H. Steph.

illuil toi Xpistou interpretamentum ſapit. KUL. Ind. Theſaur. „ Koipe vulgari ſermone et xara" Guindecay dicitur,

P. 474. v. 32. xocyw ] Vid . Lucian. T: 1. p . 633, 64. Anon . quod proprie w's é anvisoy dicendum eſt xño , e cenſu zw is

Ρ. 474. ν. 35. ή και εύκολος γινόμενος πάσι, γινος και κοινός] ρων ατμών . ita Ειym . Köp, illud, quod fciam , nusquam alibi

Ultima verba vel ex sexvós xar xowós v. 34. vel ex youvós xa? ſegitur : reponendum eſtxūpi. Sed xoip Alexandrinis ſcriptori
xorvós v. 37. originem traxere. Ignorat ea Cod. Gud. et ego bus in ufu fuiffe videtur : κατά συνήθειαν κοιφι καλούμεν. Αe

delenda puto . KUL. gyptii gaudebant nominibus in iota delinentibus, notante Sturzio
P. 474. v. 38. Kovos] Scribendum eft Koivos, ut eſt in Eu- de Dial. Maced . et Alexandr. p . 93. , Sic oiqi f. or ax!,

febii Chron. p . 57, 23. Atque ita proprium Koivos ſcribi iubet Jug! .. digugi, ize, opwm , xixi, orijepes, Xúpi. De peregrinis
Euſtath. p. 906, 44 . nominibus, quae in iota definunt, plura diximus in peculiari Dif.

P. 474. v. 39. Magouas etc.] Eadem hiſtoria in Cod. Gud. ſertatione. Athenaeus II . p . 66. ut ibi monuimus, oblervat vo
BÚTodoge traditur. De Marfya Pellaeo, aliisque eiusdem no- cem Graecam neutrius generis non definere in i , praeter mbas,

minisfcriptoribus, vid. Suidas, et, qui ibi a Kufteroallegatur, quasdam vero Graecisulitatas, quales funt némegi, sópe pour sup

Volius de Hiſtor, Graec. I. 10. elle peregrinas. Exemplis, quae ibidem laudavimus, addendum'

P. 494. v. 42. Kızágova ] Cod .Gud. Kapagova. Utrumque eft xoüqu., potionis genus Celtis peculiaris. In Dillertationeilla

male. Scribendum puto Aziotodanida, ex egregio , quod Eufe. mentio facta eſt nominum fibii daşßacou et yuvarxeioy. Dios.

bius in Chronico p . 57. [q . ſervavit, fragmento Dexippi, qui, corides V. 99. Touto of mèy otißi, oi de natuópfa duov, oi dà

ex Diodoro Siculo et Theopompo Alexandri M. genealogiam a λάρβασον εκάλεσαν. Vetus auctor Appendicis ad Dioscor. p.

Garano ad Herculem usque recenſens, ait : Kagavos Oelowvos ( in- 475. o dd yuvaixelov, oi dè xalxndov.ov. BARKER .
1ell . αδελφος ), 'Αριστοδαμίδα , του Θεοστίου etc. Conf. Wele P. 475. v. 22, Kochenov] Vid. Ruhnken, ad Timaei Lexic.

ling. ad Fragınenta Diodori p . 637, 99. Obſervat ibi vir docuif- Platon, p. 160. ſq. Bb. Locus Ariſtophanis eſt Equitt. 198 .
fimus, apud Syncellum legi "Agrotodapedádou. Scilicet fcribeba- ubi vid .' Schol. Anon.

δον
P. 475. 4. 2'k, Karlínaxos] Vid. eius Fragmenta p. 435,

tur in vet. Cod . 'Agiotodauida . Vid. ſupra ad p . 207, 42. Ca- ibique interpp. Anon.

Tani, cui filius Coenus fucceflit, meminitetiam Plutarchus in vi- P. 475. v. 26. naga tò xosiy etc.] Conf. Euſtath. p. 636,

ta Álexandri p. 665. B. et Iuftinus VII. 1. quem cum aliis, 46. ANON.

uberius de Carano agens, excitat Edw. Simfonus in Chron . Ca. Ρ . 475. ν. 28. κολεύειν) κοβαλεύειν reponendum eΠe monuit

ihol. p. 463. kul. Pro Kegagova in Cod: Havn . 1971. legitur iam Sylburg. Anon. Cod. Hayn. 1971. xoßansi'ecv. Bloch.
Adxwvos. BLOCH . P. 475. v . 30. xóßara Néyoutas etc.] Vid. Ariftoph. Rann,

P. 475. y. 47. Koños etc.) Conf. Suidas. Hinc Latona 104. ANON.

Koloyéveia, Apollon. Rhod. Il. 710. Konis, Callimach. H. in P. 475. v. 35. xóßados etc.) Conf. Ariſtoph . Plut. 279.

Del. 150. ad quem utrumque locum Scholia poſſunt conſuli, et ibique Schol. Anon .
Koavis, Orpheo Hymn. XXXIV. 2. Quod ſequitur carmen eſt P. 475. v . 38. Kodsitus etc.) Cod. Havn. 1971. ita exhibet

Hefiodi, Theogon, 134. Conf. Fragmenta Orphei p. 374, 26.Conf. Fragmenta Orphei p. 374, 26. hanc lectionem : Koogitusi onnaires de Tòv tou Kódgov . anal

abi male Kgošov pro Kgsãoy legitur. KUL. γας του Κόδρος γέγονε Κοδρίτης, ώσπες και από του Κρόνος
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ANON . BLOCH.
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KUL .

ANON .

ANON

ANON .

BE.

ANON .

Ρ . 473, ν. 38. περιστείχει] In Cod . Ρarit. 2658 , eft περιστί- candr. Therian. 7ο.), γίνεται κονυσώ , ως βίζα δις : όπες

νον. "Αμεινον ούν Φιλοξένα συγκατατίθεσθαι. ότι από τον πάγο

Ρ . 473. V. 40. από του ενώ το ξύω] Vid. liad . Λ . 638 . νεται παράγωγον αναίω , το σημαίνον το διαφθείρειν , ως 'Αφετη

ANON. Conf. Hemſterhuſ. ad Ariſtoph. Plut. p . 51. b . be. In- φανης Ιππεύσιν (verl . 771.) : επί ταύτης καταπνέεται περαιτητε

'au.lita, quod equidem fciam , eſt gloffa Codicis. Taurin . CLXV. ον δε τους γραφοντας κατακτηθείην. περί τε 'Αριστοφάνου και με

fol . 99. νerio, ad Αriftophanis Plutum ν . 166. Καφεύς μεν επί γνώσεων , αλλά είμψα δέδοικα μή τα πράγματα ήμων διποντα.

έματίων λέγεται , γναφεύς δε επί δερμάτων . PEYRON . παρά γάρ το κανω μονοσύλλαβον γίνεται κνημοι , αλλ' έστι γ

Ρ. 473. ν . 53 Κνέφus] Conf. Hellad . Chreftomath . p . 7. γύλιόν τι, συγκινημωθέντες. παρα ούν το καινω ανίζω, ως στα σκα,

et Schol. Ariſtoph. Rann. 1391. ANON. πρω πρίζω · εξ ου κνίζα , και ότφρήσει προΐζουσα . από δε του κ . )

Ρ. 473. ν. 8. κνήμη λέγεται] Zonaras in Lexico p. 1223 . γίνεται κνύω, εξ ου το ανύζα . τουτο δε, ως λέγει “Ηρωδιανός

melius : κνήμοι λέγονται. ST . Pro διαιρούντα fortafis ex Hc 5- το κανόνι, ει μεν επί του φυτού , κατά συγκοπής έστιν, οίον, χο

chio T. II. p . 285. Icribendum diezžidovra. SCHLEUSNER. μαιξήλοιο κονύσης · αλλ' από του καινύω, αφ' ου το ανύος, και στα

P. 473. v . 12. ' Ións iv xwmuoão ] Sunt verba Homeri Il . B. οιον , κατα κνύος έχευεν . Sic in Codice legitur tota haec let

821. ubi vid . Schol.

Ρ . 473. ν . 14. Ιλιάδος Λ . ] verf. 658. Ρ . 474. V. 51 εόντα] Scribe, utinfra p . 6ο2 , 2. eft . dio

Ρ. 475. ν . 16. Κνήστεί χαλκείο] Vid. liad. Λ . 639. Conf . εόντε. Ρraecedit enim όστε. Ex Ody Π. Ν . 401,

Nicand . Theriac. 646. et Schol. p . 33. Ρ . 47 4, V. 52. τινές από των κυνών etc., Haec et quae

P 475. V. 18. κνησις] Lege κνηστις . Vid . Schol. Eurip. quuntur fere omnia ex obſervaris Herodiani hauſta funt, es fa
Alceſt , 308 . bus excerpta luculentillima dedii Euſtathius p . 1746 , 1. et !

Ρ . 475. V. 20. Κνημός] Vid . Apollon. Rhod. 11Ι. 852. et 1766, 50. laepius adbuc a nobis conferenda .

Gefner. ad Orph. Argonaut . 633. P. 474. v . 54. novusj Ex Cod. Gud. addenda funt beer

Ρ . 473. ν. 21. Κνίσα] Vid . Schol. ad Iliad . A. 66. et 317. κατα συγκοπήν κνυζω . ΚUI..
Ibid. riputat Dinórvos] Turbata lunec et corrupta fur!

P. 473. v . 23. Xviomos ] Vid . Schol. Ariſtoph. Plut. 975. Hoc ut pateat, ea adſcribo, quae tum Euliathius afferi, tvar
Conf. Athenae XIV. p . 618. C. ANON. Cod . Gud. leguntur. lta autem ille p. 1746. 5. " Auno 0.18

Ρ . 475. ν. 27. Συκάμινα κνίζων] Sunt verba Armof VΙΙ . 14. ξένω πείθεσθαι, ειπόντι, ως παρά το κνύω γίνεται (το κουτ .

δηλοί το ξύω, Δωρικόν μέν ον· προφερόμενον δε και παρα Αττη
Ρ. 473. ν. 28. εν τω Νόμω] Vid . Levit . Ι . 15. et V. 8. κοίς και "Ίωσιν ού χρήσις και παρα τα Κωμικα etc. Lons ( και

ubi legitur αποκνίσει ο ιερεύς την κεφαλήν. ANON. Conf. Erne- mici, quem affert, eft Thesmophor. 488. ex quo Eafiath id
ſii ad Suidae et Phavorini. Gloflas Sacras p . 77. ST. Ad le- κων, Ιcribendo έθων , emendandum eft . Sed ro xvius qüss

quentia, δοκεί δε ή λέξις την αναθυμίασιν, vid . Schol. ad Hi XTÚw , ad quod idem provocat, extat Eccleſiaz . 36. pro quo tt

Ιd . Α. 317. ANON . men editiones Ariſtophanis male xvisua exhibent. Vid. $ :N -P.

P. 473. v . 30. w's xul] Vid . Baft. ad Gregor. de Dialectis ad Suid. in v: xvina, et in notis ad locum Comici allegaium ,

p . 162. edit. Schaefer. Be. Codex vero Gud. poft όπερ έστιν απίθανον pergit " Αμεινον εάν η

Ρ. 473. ν . 32. το καινί , βραχύ] Vid. Τoup . Ειmendatt . in Φιλοξίνω συγκατατίθεσθαι, ότι από του κνω γίνεται πρίγωγη
Suid . Vol. 1. p . 407. κναίω το σημαίνον το διαφθείρω, ως 'Αριστοφάνης Ιππευσαν " επ.

Ρ. 473. 1. 57. ' Οδυσσείας Σ.] verf. 118. ταύτης καταχείεσθέ τε αυτό το μετα τυρόν. Παραιτητέο εε

Ρ. 473. ν. 38' Κνώδαλα] Vid . Schol. Nicandr . Theriac. 98. τους γράφοντας κατακνησθείην περί τε 'Αριστοφάνους αναγνατε..

399. 76ο. 'Αλλα διαφα δέδοικα μή τα πράγματα ημών διαχνήσει. Paris:

P. 473. v. 40. &al návrwv Twv Ingiwr] Vid . Acfchyl. Suppl. bic peffime exarata funt , inprimis vero locus Ariſiophonis n i'e

969. ibique Pauw . et Prometh. 461. Theocrit. Idyll. XXIV . 83. habitus , qui in editionibus Equitt. 768. ita legitur: 152
Eurip. Suppl. 146. Αriftoph. Lyfiftr . 478. ubi κνωδώλοις eft , κατακνησθείην εν ανττωτω μετα τυρού. Perperam ex mente E

led verl , 469. Ingious Anon . Ab initio obſervationis Cod. Pa- mologi Guelpherb. waraxva:69sinn quod ex eius fcriptura rica

rif . 536. habet τα της θαλάσσης 9ηρία , πέντε δε και τα χερσαία. legendum effe contendentis. Ultiina verba quid fibi veliai, sto

In fine , poft αλίσκεσθαι, addit: Ησίοδος : κνώδαλ' όσ' ήπειρος ro : Relpicitur forlan Ariftoph. Rann , 1259. 'Iva um davao
πολλά τρέφει ήδε θάλασσα . ΒΒ . Cod . Havη . 161. Ησίοδος εν τους προλογους ημών . lani ſi initia oblervationum , ex Erllah

θεογοιί : κνώδαλα οσσ ήπειρος πολλα τρέφει δε θαλασσα. et Cod . Gud , modo productarum , perpendere velis, cenírbis me
Locus eft Theogon . 582. Conf. Schol. in Platonem

cum, verba auctoris noftri ex iis reformanda elle, atque adus
p . 251. edit. Ruhnken . pro είρηται Φιλόξενος, Ιcribi debere "Αμεινον ούν etc.

Ρ . 473. ν. 42. Κνωσσειν ] Vid . Apollon. Rhod . Ι . 1ο83. cuum Ρ ' 474. ν. 55. και το αχρείουν] Conſulto haec verba in

Schol. ANON . emendatione modo propofita omili, quod d verla gloflemau ..

P. 474. v. 47. Vid. Odyſf. 11. 163. ibique Schol. er Apol- unum coaluiffe videntur. Diſtinguuntur certe in Cod. Gud. Le
lon. Rhod. III . 884. Cont. Duport, ad Theophraſti Characit. p . Kruszūv qó d'Xgeloûv. xad 'Oungos. Krugwow etc. nupat si në

276. ANON. Apollonius vocem adhibet de υagore ferarm, Dia- κνύω καικνύς παράγωγον,το διαφθείρω. Είφηται δε κνυζούν 13
nam νυκτιπάλον adulantium. Codex Apollonii Guelpherbyt. το ξύειν , παρα Δωριεύσι. Ηanc diftinctionem fecutus, poft O

eandem ibi, quae apud Noſirum eſt, gloſſam profert: wauguês, notevos ſcribendum putabam : Eigintai dè xwUSOūv xai có azperan
άσημος φωνή. κι . Sic omnia optime cohaerent.

Ρ. 474. ν . 48. έστι πρώτης] Vid . EuJiath. p . 1798, 23. P. 474. v. 50. yivetoi] Addenda eſt copula xa?, neque hoc

tantum loco, led etiam mox poſt drapeigw . KUL.

Ρ . 474. V. 49. συζυγίας ] Cod. Parif . 2638. addit haec : οίον ,
Ρ. 474. V.

ενυδήσω , εξ ου και το κνυζηθμός , ως μυκηθμός . Κνυξηθμώ δ' ετέ
1. παραγωγον , και κνύω · εξ ου και αυτά ;

ρωσε δια σταθμοίο φοβηθεν. (Είt verfius Odyf1eae paulo ante xviça ý zas os susews apéčšus) Sic vulgo peſſime. Corrigi debes

jaudatus. 5τ . ) Και πάλιν Σοφοκλής : Φρίξω κονηδόν εξέπραξαν
ex oblervatis Herodiani apud Eufiath. p . 1766 51. augšyuys .

κνυζούμενον . ΒΕ. Verba Krušuow όσσε extant Odyfi. Ν . 401 . ου ο μέλλων κνίσω εξ ου ή κνίσα, ή κνίσσα etc. Κνίσι , υitar 120

ubi vid. Schol. ANON.
κνίσσα, fecundum Eftathium eft ή κατ' ολίγον απο του οπτα

Ρ . 474. v. 5ο . κνυζουν ] Vid. T'alckenaer. ad Τheocrit. Ado- μένου αναφορά τη οσφρήσει προσίζουσα. ΚUL.

niaz. p . 381. ( p. 379.) Β. ΒΕ. Interpretatio , το δε κνυζουν P. 474. v . 3. Tó dè xvýzw] To dè xvuçüleribendum putat Syl.
διαφθείραι, eft Herodiani. Vid . Εuftath. p . 1740, 21. κUL. burg. ſi verum eſt xruswmai in ſequente loco Sophronis. la

Codex Havη. 1971. Κουζώσω. σημαίνει το διαφθείραι και κακώσαι. Cod. Gud . haec habet: Σώφρων : Κνύομαι δ' ουδέν έσχίων και
οίον , Κουζώσω δέ οι οσσε περιχακαλέ' εόντε (Apid Ειymologium δε ξύσμα με ποδων εις κεφαλήν ιππαζετο. Από του κνήθω . Hza

inale eft έόντα ) "Έστι δήμα κνυς πρώτης και δευτέρας συζυγί- ut emacules, conſulas Euſtathium p: 1766 , 54. ubi, ' o d'artis
ας των περισπωμένων, οίον, κνυζήσω, εξ ου και το κνυζηθμός, ως ( Herodianus), inquit, διασκευάζων ως ταυτόν εστι τό τε ξε
μικηθμός, Κουκηθμώ δ' ετέρωσε δια σταθμοίο φόβηθεν Και πά- και το κνείν, παράγει χρήσεις τοιαύτας . Ξύομαι δ' ουδεν ισχύουν

λιν Σοφοκλής • φρίζω (Fort. Φρίξον,ut ft Fragmentuin Athaman- τουτέστι κνώμαι. " Και Σώφρων: Βαια δ 'εξισμαι τα προς το

tis I.) κυνκδον εξέπραξαν ανυψούμενον. "Έστι και δευτέρας (Lege κεφαλήν, ήγουν κέκνησμαι. Si recte fe habet fcriptura Eafter
τρίτης): Κουζώσω δέ τοι όσσε . Kal pove's mir héyovoiy ato me prior locus non erit Sophronís. "Tum etiam Etymologi mo

ταφοράς των κυνών : κυνος γαρ και κυνώ και κνυδώ : όπερ έστιν mai in fummau mutandum effet. Scribendum cum Cod. Gud . *

απρεπές. οιδε,παρά τηνκόνυζαν, οίον, Χαμαιλήλοιο κονύζης ( Ni- bitror κνύομαιδ',et praecedens barytonaim κνίζω Ierandas

BLOCH .

:

KUL.

KUL.

.
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ANON.

KUL .

BLOCH.

KUL.

Koinos

KUL.

Gonf. Huſchke Analeett, crit. in Anthologiam Graecam. P. 475. ' v. 49. oi Aloneis to x ayt? rouxbxsxvTai] Haus

P. 207. fia haecſunt e Schol. ad Hefiod . 1. I. p . 246. b. extr. oi Aisa

Ρ . 474. ν . 5. Ηρωδιανοs ) Cod. Gud. addit: εν τω καθολ. λείς το και αντί του π τίθενται. ubi pro ποιον ούν φησι την ποι

Lege tv ogwa901.xy, quoilopus, ad minimum viginti libris con- órnta lege Kocoy our etc. Vid. Koen. ad Gregor. de Dialectis

ftans, a Noftro faepius ' ſub titulo év za xofónov, ſemel rectius p. 272. (r . 579. edit. Schaefer.) kul. Mihi
vero, cum antea

& xalókov, ubi 7130cwdiq intelligi debet, allegatur. Vid. Syle dixerit Fiymologus: nazo' TÒ xotiv, 7 dori vosir, potius ita legen.
burgii Index Lat. et Kuſter. ad Suid. T. II. p. 78. it. Fabric dum videtur : o: Aloneis To ni ovel toù j xéxgyuran, id quod
Biblioth. Graec. T. VII. p. 10. (Vol. VII. p. 284. [ q. edit. iam oliin mouui ad Acuſilai fragm . XIII. p . 232. Ne quis ve

Harles.) AUL. ro putet, pro xéxSantan, quia accuſativum libi iunctum habet, e

P. 474. v. 7. xomarsú.o.o xovÚSus] Eft locus Nicandri The- Schol. Hefiod. recipiendum eſſe ritevrai, folet etiain aliis locis

viac . 70. ubi vid . Schol. Conf. Alexipharm . 331. et H. Steph . verbo xeñatas addere accuſativum Etymologus, ut infra p. 557,

Thef. Gr. Ling. T. II . p. 283. E. KUL. De forma mvuša, pau. 14. τα προστακτικά αντι υποτακτικών χρήσθαι. 8τ.

lo ante memorata, vid. Schol. Theocrit, Idyll. IV . 25. P. 475. v. 51. ' Axoucthaos] Schol. Hefiod. I. 1. p. 247. doi

F. 474. v. 9. xara xvúos xágnva ] Contractus eſt locus. male 'Agnesiacos, fed verſ. 379. p : 2011 , a. recte "Axousinaosa

Apud Euſtath. p. 1746, 9. ex Hefiodi Catalogo de Proeti filia. Conf. Kufter. ad Suid. p . 89. et Fabric. Biblioth . Graec. T. L.

bus ita citatur: Kai vág oQ1Y.HEÇarşou xara xvíos aivov @xevev. p. 377. (p: 584. edit. Harles.) KUL.
“ Aλφος γαρ κρόα πάντα κατέσχεν. ' Εν δε νυ χαϊται "Έρόεον εκ P. 475. v. 54. Koigavos etc.) Vid. Iliad . B. 204. cum Schola

κεφαλέων ψίλωτο δε καλά κάρηνα . SYLB. Exhibetur inter Fra- et Euſtath. p. 204, 6 .

gmenta Heſiodi v. 10-12. edit. Cleric, ubi male agúos legitur ; P. 475. v. 56. «Q:07yxóta] Cod. Gud.addit: val naga zriy .
peius etiam vertitur : eorum capitibus affudit frigus grave. asxiv ägxamos xal ogkanos. KUL. Cod. Havn , 1971. etiam re

Pro dv de yu (criberen & * dé vu . KUL. Conf. Ruhnken . Epiſt. liqua paulo aliter exhibet: a'm' où ?676 To Maxgóley DEESTWTA 9E

crit. I. p . 109. Be. Mox xvúša in sviga mutandunı arbitror, ex ωρείν, και παρά την αρχών, άρχαμος και όρκα μος.ούτω και παρά

Euſtath, p . 1746, 13. fed praemittenda quoque cx eodem verba : το καιρος γέγονε κoίρανος, μεταθέσει του και εις ο , οίον ει κoίρα

Naga po uvísw d ?, quae neceſſario requiruntur. Locus Anacre- vós tis, o_Ěv xaigą aşxwv.
ontis, in quo apud 'Euſtach .rivoua legitur pro yeromén, exſtat P. 475. V, 2. ' 12s oye aydown] Verſus Homeri eſt 11. A.

inter Fragmm. Nr. XLV. Vid. ibi Pauwium , et, ſi ridere vo- 250. ubi editur "Ns § öye. Expolitio vero deſumta eſt ex Schol.

lupeeſt, coufer cum illius interpretatione Steph . Thel. Gr. L.
ad Il. B. 207.

T. II. p. 278. extr. KUL. Vid . Fiſcher. ad Anacr. p . 587. qui P. 475. v. 9. xongavéwr] Conf. Iliad. E. 332. et 824. cum

fenfuin verficulorum efle videri ait hunc : matura ego iam libi- Schol. ad utrumque locum . ANON.

dini fio tua furioſa libidine. st. P. 475. v 10. Koiuos} Immo ſcribendum eſt Kóruos, quod
P. 474. v. 13. xoxía ] Cod. Gud . Xochia . Recte. Sic enim praeter ordinem hic intrulum eſt. Vid. infra p . 482, 10. Ve..

folet Etymologus. Vid . mox v. 37. yorvos xal xouvós: KUL. rum iam vidit Sylburgius, in Indice Graeco ſcribens :

P. 474. v. 15. rò xwr] Cod . ' Gud. haec omittit, ſcribens:
feu κόσμος. . Steph. vocabulum xoquos male ex Noſtro in

ή παρά το κοίλον το βαθύ και περιφερές . Ει videtur fane prius Thefauri Indicem intulit p . 125ο. Α.

illud, có xwv, ex altero, rò xothon, per compendium ſcripto , or Ρ . 475. V. 15. Κοίτις Uι h. 1. προπερισπωμένως, ita apud

tum duxiſſe, ideoque delendum eſſe. Kul , Ηefychium οξυτόνως profertur . Κοιτίδα , et κίστας iungit Lu

P. 474. v. 16. xhverv] E Cod. Gud. legendum eſt xúerye cianus Epiſt. Saturn. T. III. Opp. p . 404, 79. Vid . ibi L. Bos.

XUL. Adde Graevium ad Hefiod. An. 224. atque omnino interpp.

P. 474. v. 20. gñua] Cod. Gud. addit : deutégas ousuylas Heſychii T. II . p . 296. not. 20. et 21. et H. Steph. Thef. Gr.
των περισπωμένων. ΚUι. L. T. II. p. 294. D. et Theſauri Ind. p . 1251. C.

P. 474. v. 21. Inauxwv] Cod. Gud . addit : yvóueva gómara. Ρ . 475. ν. 16. αποτίθενται τα χρήματα] Optime ( Cod. Gud.

XUL. Mox in Cod . Pariſ. 346. eft 'ngos ó Miamoros. απετίθεντο τα χρυσία , momilia aurea.

P. 474. v. 27. roŰ & grotou ] Ita etiam Cod. Gud. Sed Ρ. 475. ν. 19. κατα συνήθειαν κοιφι καλούμεν' κυρίως δε

Hebr. x.29. in omnibus exemplis legitur cūs dra fúxus.. Quare xnce gntkor ws 'Eannvíswy, einws iegoù atMoŨ agiquos] H.Steph.

illul του Χριστού interpretamentum fapit. κUL . Ind. Theſaur. ,, Korçe vulgari ſermone et xara' cuinterar dicitur,

P. 474. v. 32. motyw ] Vid . Lucian. T : I. p. 633, 64. ANON . quod proprie w's é anvisoy dicendum eſt xão , e cenſu rwv is

P. 474. v. 35. q ó cvxoros yoróuevos nãou, zero's xad xo.vós] pas atpwr. ita Etym . “. Köp, illud, quod fciam , nusquam alibi
Ultima verba vel ex nervós xal xorvós v . 34. vel ex youvós xa ? legitur : reponendum eſt xüm.. Sed xoip. Alexandrinis ſcriptori

xorvós v . 37. originem traxere. Ignorat ea Cod . Gud. et ego bus in uſu fuiſſe videtur: nata ovvutatay xoiço xaloữueva Ae
delenda puto. KUL. gyptii gaudebant nominibus in iota delinentibus , nolante Sturzio

P. 474. v. 38. Korros) Scribendum eft Koivos, ut eſt in Eu- de Dial. Maced. et Alexandr. p . 93. Sic oiqi f. 070. aX ?,

febii Chron. p . 57, 23. Atque ita proprium Koivos ſcribi iubet à Jugo . 1. difugl, éga, omwps , xixi, opipepeo , ruumi. De peregrinis

Euſtath. p. 906, 44. nominibus, quae in iota delinunt, plura diximus in peculiari Dif

P. 474. V. 39. Magoúas etc.] Eadem hiſtoria in Cod . Gud. ſertatione. Athenaeus ll . p . 66. ut ibi monuimus, 'oblervat vo

avromoted traditur. De Marſya Pellaeo, aliisque eiusdem no- cem Graecam neutrius generis non definere in i , praeter méas,

midis ſcriptoribus, vid. Suidas, et, qui ibi a Kuſtero allegatur, quasdam vero Graecis ulitatas, quales ſunt rénega, xómp ., xuqi,
Vollius de Hiſtor, Graec. I. 10. elle peregrinas. Exemplis, quae ibidem laudavimus, addendum

P. 474. v . 42. Kegagova] Cod. Gud. Kapágoya. Utrumque eſt sougui, potionis genus Celtis peculiaris. In Diſertatione illa

male . Scribendum puto 'Apistodupida, ex egregio , quod Eufe- mentio facta eſt nominum fibii házßacou et yuvaruslov. Dios.

bius in Cbronico p. 57. ,[q. ſervavit, fragmento Dexippi, qui, corides V. 99. Touto of mèy otißı, oi de anarvopacAmox,oi de
ex Diodoro Siculo et Theopompo Alexandri M. genealogiam a zásſaroy tránecay. Vetus auctor Appendicis ad Dioscor. p.

Carano ad Herculem usque recenſens, ait : Kágavos Delówvos (in- 475. oi de yuvarxeñov, oi dè xalxndóvov.

1eli . αδελφός) , 'Αριστοδαμίδα , του Θεοστίου etc. Conf. Welle P. 475. r. 22, Kodnenov] Vid. Ruhnken, ad Timaei Lexic.

ling. ad Fragmenta Diodori p . 637, 99. Obſervat ibi vir docuif- Platon . p. 160. [ q. Bb. Locus Ariſtophanis eſt Equitt. 198., .

limus, apud Syncellum legi "Agrorodapodádov. Scilicet ſcribeba- ubi vid . Schol. Anon.

dov P. 475. v . 2't, Kaarinaxos] Vid. eius Fragmenta p. 435,

tur in vet. Cod. 'Agrotodamida . Vid. ſupra ad p . 207, 42. Ca- ibique interpp. Anon.

rani, cui filius Coenus ſucceſlit, meminit etiam Plutarchus in vi. P. 475. v. 26. pagal tò xosiy etc.] Conf. Euſtatk. p . 636,

ia Alexandri p. 665. B. et Iufiinus VII. 1. quem cum aliis, 46. ANON.
uberius de Carano agens, excitat Edw .Simfonus in Chron . Ca- Ρ . 475. ν. 28. κολεύει ) κοβαλεύειν reponendum eΠe monuit

thol . p . 463. KUL. Pro Kigagova in Cod. Hayn . 1971. legitur iam Sylburg. Anon . Cod. Havn . 1971. xo.Bangielv. BLOCH.

Λάχωνος . P. 475. v. 30. nóßara héyoura , etc.] Vid . Ariſtoph . Rann,
P. 475. 5. 47. Koios etc.) Conf. Suidas. Hiac Latona 104.

Kovoyéveia, Apollon. Rhod. Il. 710. Koris, Callimach. H. in P. 475. v . 35. xóſaros etc.) Conf. Ariſtoph. Plut. 279.

Del. 150. ad quem utrumque locum Scholia poſſunt conſuli, et ibique Schol.
Kovartis, Orpheo Hymn. XXXIV. 2. Quod ſequitur carmen eſt P. 475. v . 38. Koogitus etc.) Cod. Havn . 1971. ita exhibet

Hefiodi, Theogon. 134. Conf. Fragmenta Orphei p. 374, 26. hanc lectionem : Kodgions: onuaiver, de ròv tou Kódgov. are'

ubi male Kgotov pro Kgsãoy legitur. KUL. γας του Κόδρος γέγονε Κοδρίτης, ώσπες και από του Κρόνος
ETYMOLOG.T.II. Nnn
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BE . KUL.

KUL.
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BLOCH
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ANON .

.
ANON. et BE.

ANOK. AXON .

:BLOCA.

BLOCH.

ANON.

ANOR .

ΑΝΟΝ .

Α ν Ν Τ Α Τ Ι Ο Ν Ε SAVON ? TA TIONES

Κρονίτης. γράφεται δε διά του ί , ώσπες και το λογχίτης , Schol. Conf.Sohol. ad liad. Θ.186.Ακο ». Aelius Herodia
nus in Scheniatisimis Homericis: Κομιδή, συναγωγή, επιμέλεια

Ρ . 475.ν. 42. κηφήνεσσι - οργήν ] Sunt verba Ηefiodi Εργ. από της των καρπών συγκομιδής, από τους του κομιδη ονόμα

304. Conf. Schol. Ariſtoph. Velpp . 1109. ANON .
Conf. Ruhn- τος γίνεται κομιδή επίρρημα . w. Scholia in Platonem a Ruhn

ken. Epift. crit . Ι . p . 83. ΗΒ . Αdde Scholia in Platonem a, Ruhn- kenio edita p. 51. Κομιδή, κυρίως μεν το επιμελώς · όθεν και

kenio edita p. 237. extr. Ορεοκόμος, και Γεροντοκόμος. ισοδυναμεί δε και το σφόδρο

Ρ . 475. ν. 5ο. η δειλότατον, ώς φησιν Ανακρέων] Vid . Fra- και τελέως : κομιδή σμικρά, σφόδρα σμικρά . 8τ.
gment. LV. ANON . Apud Fiſcherum CIX . 433 . Cod. Ρ. 478. ν. 23. απόληψις τινος κομιδή] Vid. Odyd. Ε. 124 .

Havn. 1971. ή όρνεον δειλότατον, ως 'Ανακρέων φησίν • Εγώ δ'
απ' αυτής φεύγω . ώστε κόκυξ. BIOCH. Ρ. 478. ν. 28. απληκταρίων] Vid. Perger, infra ad p. 519, 1 .

Ρ. 475. ν. 52. το ταχύ] Pier/on. ad Moerid . Ρ .
331. 4. in v. Μαγίς . ΑNON .

et Ruhnken, ad Hefych. T. II. p. 297. not. 10. malint rò Bza- Ρ. 478. ν. 46. Κόμπος ] Vid. Aefchyl. Prometh. 105ο. Αποκ.

χύ. Μox pro κεκομμένους Τoupius Emendatt. in Suidam Ρ. ΙΙ. Ρ. 478. ν. 4. Ευριπίδης Φοινίσσαι ; verf . βο3. ubi Valcke

p . 103. (Vo!. Ι. p . 552.) legendum elle contendit κεκαμμένους , naer. p. 228. a. veruit inanis tantum es crepitus. Conf..p. 675.

ſenio incurvatos. b. BB.

Ρ . 476. ν. 56. Κόλαξ etc.] Vid . Duport. ad Τheophrafti Ρ. 478. ν. 49. Κομψός ] Vid. Schol . Sophocl. Αntig . 33ο .
Charactt. p. 205.

Ρ. 476. ν . 3. τις ών] Cod. Havn . 1971. addit : εξ ου και Ρ . 478. ν. 5ι. επί μεν του πανούργου ] Cod. Parif. 346.
δύσκολος, ο δυσχερώς τινι κολλώμενος. σημαίνει δε ο κόλαξ τον addit : παρά το εύκαμον. ΒΕ .

παράσιτον και παραμένοντα τινί . οίον, Κόλακος γαρ φύσις και

μνημονικών προς κακίαν και των αγαθών ευεπίληστον. et verba εν τω και στοιχείω omittit, addit vero haec: η κομψός

Ρ. 476. ν. 9. δεινός] Iderm Codex addit : ούτω Σωρανός . πιθανολόγος, και μετά υπερηφανίας και κόμπου εκτοξεύων. ΒΕ.

Ρ. 478. ν. 4. Κομμώτρια ) Helladius Chreftomath. p . 4. τας

Ρ. 476. ν. 11. κολoύειν} Iderm Codex habet κωλύειν. BLOCH. νύν λεγομένας κουρίδας οι 'Αττικοί κομμωτρίας εκάλουν. ΑNON.

P. 456. v. 13. Konsós] Vid . Iliad . A. 194. ibique Schol. Quae deinceps ſequuntur, ſunt ſynonyma ad mulieres pertinentia,

lele in arte compioria, quae Galeno et aliis Medicis etiam me

Ρ. 476. ν. 15. Κολακρίται ] Scribe Κωλακρίται. SCHLEUSNER. dicinae para eft, exercentes . Verum quid ultima vox fignificet,

Ρ. 476. ν. 22. Κολοσυρτός] Vid. Ηefiod. Theogon. 88ο . non facile apud alios invenias. Mihi videtur derivatum, uti Base

Αriftoph. Ρlut. 536. cum Schol . et Velpp. 664. ibique Bi/et . σιλης βασίλισσα, fic κουρής κούρισσα , quod eft inftrumentumfoi
forium , ſive id fit, quod Latinis novacula , Ciceroni culter ton

P. 476. v . 27. 'Incados M.] verſ. 147. ubi vid . Schol. it. Torius vocatur, five aliud . Quare in dandi caſu legendum cen
Euſtath. p. 896, 56. Conf. Iliad. 1. 472. et Tryphiodor. 532. feo xovgioox. SCALEUSNER. Scholia in Platonem p . 151. edit .

Ruhnken. originem nominis κομμώτρια hanc faciunt : Κόμμι λέ
Ρ . 476. ν. 3ο . Κόλλοψ] Vid. Geopon. ΧΙΧ. 6. 3. et φui γεται το εκ των δένδρων, άτε δή δάκρυον, απορρέον υγρόν, χρων

ibi in nota laudantur. Adde Schol. Ariſtoph. Velpp . 572. ANON . ται προς τας τρίχας των γυναικών, ώστε μη διαχείσθαι αυτας,

Vid. etiam Scholia in Platonem a Ruhnkenio edita p . 181 . αλλά μένειν ως άγαν συνημμένας, εφ' ου βεβούληνται σχήματος

Ρ. 476. ν. 34. Κολώνη etc.) Conf. ad liad . Β . 8ι1 . et Λ . αι Κομμώτριαι παρ' ου και από τούδε του Κόμμεως λέγονται ,

710. και η τέχνη Κομμωτική.

P. 476. v. 39. Kodavera] Vid. i'alckenaer . Emendatt. in Ρ . 478. ν . 5. βουνός ] De hoc vocabulo fatis multa collegi

Ν. Τ. 1V. 12. ΒΕ. in libro de Dialecio Macedon . et Alexandrina p. 153 155.

Ρ. 476. ν. 53. Κολιός ] Vid. Iliad. Α. 575. cum Schol. et

Apollon . Rhod. II. 1065. ANON . Ρ. 478. ν . 7. 'Αθήνησι δεδύοκολωνοί, ίππιος και αγοραίος )

Ρ. 476. ν. 2. κολυμφων] Cod. Paril. 346. κολυφάν. ΒΕ . Vid .Hudſon , ad Thucyd. VIII. 67. p. 544 , 3. ANON.

Ρ. 477. v. 11. 'Ιλιάδος Ο.] verf. 389. ubi νίd . Schol. ANON. Ρ. 479. 1. 18. ρήμα καναβω ] Unde κανάβησε legitur liad .

Ρ. 477. ν. 17. Κολλητας σανίδας, Ιλιάδος Ι . ] verf. 579. Ο. 648 , alibique. ANON .

Ρ . 477. ν . 19. Κολλομελέω ] Conf. Callimach. H. in Lav . Ρ . 479. ν. 24. κόνδυλος κόλαφος] Conf. Oudendorp . ad

Pall . 83. εκόλλασαν γώνατα. Locus Αriftophanis eft Thes- Thom . Mag. p . 546. a.

τηoph, 59. ANON. Ρ. 479. V. 29. Ουδ ' · xóvis Ts] Eſt verſus Homeri II. I.

Ρ. 477. ν . 20. Κόλλοπες ] Vid. Ody Π. Φ . 407. et Schol. 385. Sequens Iocus, 'Αμφοτέρησε κακκεφαλής, eft Ody1. Ω.
Ariſtoph. Velpp. 572. it . Graev. ad Lucian. T. 1 : P : 954. ( T. 315. Et 'inò d ? - αειφομένη. 11. Ψ. 365.

1. p. 222. edit. Reitz.) ANON. Conf. Hemſterhuſ. ad Lucian. Ρ. 479. ν . 42. κνή τυρόν] Extant Iliad. Λ . 658. ANON. Pro
Τ . Ι .

Ρ. 223. quem Oudendorp. ad Thom . Mag. p. Γequentibus , εκ του ανω του ο, κόνις, Codex Havn . 1971. ha

laudavit. bet haec : και παρα τι κνω κνίς, και, επειδή ούκ εδύνατο μονοσύλ .

Ρ. 477. ν . 21 , τους νυν λεγομένους κολλάβους] Plato lib. λαβον όνομα βραχυκαταληκτείν, πλεονασμό του ο (κόνις). BLOCH .
VII . de Rep. T. 11. Οpp. 531. Β . επί των κολλόπων στρεβλούν- Ρ. 479. ν. 45. εκ δε του κόνις φεύξονται] Codex Havn.

1971. habet haec fub voce Κονίσουσι, deinde vero, fub voce Κο

Ρ. 477. v. 27. Κολλούρια] Conf. Schol. Αriftoph . Ρac. 122. νίω, fequentia : Κονίω ' ώσπες από του μήτις μητίω, δια του ,

δήσεις θηρίω , και μήνες μηνίω , ούτω και από του κόνις κονίω .

Ρ. 477. ν. 37, κομμωτικήν ] Pier / on. ad Moerid. p. 238 . Verba Ευρυ κονίσουσι πεδίον leguntur Diad . Ξ. 145. ubi

b. emendat κομμώτριαν. Ει fane κομμωτικη dicitur pro κομμω. vid. Schol. De feftinantibus hoc verbum dici oftendit d' Are

τική τέχνη, apud Ρlat. in Gorgia T. 1. Οpp. p . 465. C. ANON. naud Lecit. Graec . p . 147. [q . ANON .

Ρ . 477. ν. 42. παρα 'Αριστοφάνει] Vid. Acharnn . 589. 118ι . Ρ . 179. ν. 49. οι γαρ αρχαίοι etc.] Vid. Cafaub. ad Τheo

ANON . Vid . Toup. Addend. in Theocrit. p. 396. BE . phraſti Charactt. p . 56. Anon .
Ρ. 477. V. 46. Ιλιάδος Ο.] Pro Ο Γcribe Θ . ubi vid. verΓ. Ρ. 479. V. 52. Κονίσαλος, ο κονιορτοο] Vid. Schol. ad Iliad .

113. Cont. 109. ibique Schol. AxOX. Γ. 13. et Αriftoph. Lyftr. 981. ANON.

Ρ. 477. v. 49. Ιλιάδος E.] verf. 359. Conf . Apollon. Rhod . P. 479. v. 3. Koviónous etc.] Vid . Hefjel. ad Gudii lofcripii.

1. 1129. p. XIII. init .

Ρ. 477. V. 4. Καρηκομόωντα, etc.] Vid. Schol. ad liad. 3. Ρ . 479. V. 9. το κουδυλου] Toup. Emendatt. in Suidam Vol.

Ι. p. 391. Γcribi iubet τον κοντίλον.
P. 477. v. 7. Rouav] Vid . Hemſterhuſ. ad Ariſtoph. Plut. Ρ. 479. ν. 12. από του κοπάγειν) , Fortaffe legendum fuerit

p . 174. b . et Oudendorp. ad Thom . Mag. p . 541. a . απο του κόπτειν . Conf. infra p. 59o, 40.

Ρ. 477. ν. 8. ειώθασιν υπερηφανεύειν. ) Valckenaer. Animad- Ρ. 479. V. 14. βαρεί για ovoal Cod. Havn. 1971. Bagu

verl. ad Ammon. p. 128. Addo, inquit, οι δε υπερήφανοι, στρε- γαρ το περισσόν εγκείμενον και κοποί ή χόσπορός τις ουσα . BLOCH.

Φειν την κόμην. ANON. Ρ. 479. ν . 17. Κοπρολόγος ] Vid. Αriftoph. Ρac. 9. ANON.

Ρ . 477. V. 10 παρά το κόσμος είναι του σώματος ] Ηaec pe- Ρ. 48ο . ν. 1. et 13. Κοροπλάστης et κοροπλάθους ] Utro

tita ſunt e Schol. ad Iliad . A. 197. ANON, que vocabulo idem fignificari, led boc alterum apud Allicos tre

Ρ. 478. ν. 15. Κομίζω ] Vid. Apollon. Rhod. Ι . 166. ANON guentius legi, oftendit Spanhemius in Preuves des Remarques

P. 478. . 16. soud etc.] Conf. lliad . ¥. 411. ibique lur les Célars de l'Empereur Julien p. 107. ST.

ANON .

OT.

BE.

ΑΝΟΝ.

543. a .

BE.

TOS. ANON.

AXOX .

BLOCH.

ANON. ANON.

11 . ANON. BE .

BE, ANOX.

.
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-

Ρ. 48ο. ν. 23. ζήτει εις το Πέραμος ] Vid. infra p. 6o3 , Ρ. 48ι. ν . 31. Κορύνη , ρόπαλόν] Vid. Schol. ad liad, H.

40. ANON . Pro Κόπερα et Πέραμος et αλλότερος legendum eft 9. et 141.
Κόπερα Πέργαμοι, αλλότερος, ut bene dant Εtymologica Pa- Ρ. 482 , ν . 37. και παρά το κόρση etc. ) Cod. Havη. 19-1 . και

rifina MSS. Vid. Βaft , ad Gregor. de Dialectic p. 907. edit . παρα το κορση γέγονε κόους. κόρση δε η κεφαλή, και το κουσού

Schaefer .

σθαι επί του κείρειν έλεγον οι "Ιωνες, και κορσωτήρα τον κουρέα.Ρ . 48ο. ν. 24. Ευριπίδης ] Locus eft Hecub . 133. Γq. Conf.

Caſaub . ad Theophrafti Charactt. p. 49.ANON . In Cod. Hayn. Ρ. 482, ν . 38. Κορυδίκι πολέμω ] liad. X. 132. eft κορυ

1971. eft πριν και ποικιλόφρων. BLOCH . Scilicet ita legitur in Io . θάϊκι πτολεμιστή. Vid. ibi Schol . ANON. Cod. Haνη . 1971. ha .

co Euripidis.

bet : Κορυθάιξ · από του αίσσω, αίξω, και του κόσυλος γίνεται κο.Ρ . 48ο. ν. 25. λάλος] Cod. Havn. 1971. Addit : Οθεν και ρυθάϊξ. τα δέ ες ξ λήγοντα αποστρέφονται τον ει δίφθογγον »
ο δημοκόπος και κόβαλος και κατεσταλμημένος (Lege κατεστω- οίον πέρδεξ , τέττιξ. BLOCH.

μυλμένος) κύβαλοι (Lege κοπίδες ) λέγονται και τας των λόγων
etc. Paulo poft idem habet εύρομεν όντων.

Ρ . 482. V. 42. κορυφαίολος "Έκτωρ Legitur iliad. Β . 816 .
Ρ. 48ο. ν, 32. Κόρη

alibique. ANON.νεωκόρος ] Ηaec omnia, ut deinde και
Ρ . 482. τ. 45. Ως δ' aičało.] Sunt verba Homeri Il.

παρά το κείρω što vedcovoa, leguntur in Scholiis ad Theo . 7. 25,

criti Idyll. I. 47. unde etiam apud Etymologum veuxogos pro P. 482. v. 51. wióros] Vid. Schaeferus ad Gregor. de Dia.

νεοκόρος legendum . Pro έτι νεάζουσα eadem habent και νηπια- lectis p. 11.
ζουσα . SCALEUSNER ,

Ρ. 48ο, ν . 33. κορεϊν το καλλωπίζειν ] Vid. Schol . Αriftoph. Ρ. 482. V. 53. Κορυθάλη ) Cod. Havη. 1971. Koρoιθάλη.
Supra p. 25ο, 28. eft κορυφαλίσ . Conf. p. 274, 11 .

Nubb. 44.

P. 480. v. 38. xógn] Rectius fortalle legetur yarm , infundi- P. 482. v. 54. X VOITTOS) Hemſterhuſ. ad Ariftoph. Plute
ν. ] Xώνη,

Ρ ] .
bulum .

Ρ. 48ο, 1. 55. Φώτιος] Ηoc nomen non habet Cod. Havn . 195. Θmendat Στράττις Χρυσίππω. Conf. Harley: ad Fabric .
Biblioth. Graec. Vol. Il. p. 499. BE.

1971.

Ρ, 48ο. τ. 56. 'Ιλιάδος 1.] verΓ. 6. 7 .
Ρ. 482. ν . 55. μοι δότω] Hemfterhu): 1. 1. metri caufa Γcri

bi iubetεμοί δότω, et mox ακραιφνείς pro ακραπνείς . Sed Cod ,P. 486.V. 8. Kógos etc.) Vid. Reland . Diſſertt, miſcellan .

Parif. 263o. habet ακρατείς.. Η .
Ρ. 11. p . 168. 169. ANON.

Ρ. 482. 1. 1.τους κλάδους] Hem/terhuf. 1. 1. legendum puΡ . 48ο, σ . 13. κοροπλάθους etc.] Vid . Ruhnken. ad Τi

tat τους υιούς κλάδους, vel potius τους νέους κλάδους. ΒΕ .
maei Lexic. Plat. p. 166. a. be. Conf. Λέξεις Ρητορικαι in Ρ . 482. ν. 3. έφηβίοις ] Cod. Parif. 263o. dat εφηρίοις , Cod.
Bekkeri Anecdot. Graec. Vol. I. p: 272 , 31. $ T .

2658. εφερίοις .Ρ. 48ο. ν. 17. ή παρά το– το κακόν] Cod. Havn , 1971. haec

Ρ. 482. v. 9. Κορύπτης, ο κριός ] Vid. Τheocrit . Idyll. V.
habet: και κορώνη το όρνεον , παρά το καύρον όπες σημαίνει το 147. et Valckenaer. Εpift. ad M. Rover. p . 42. ubi Theocri
κακόν . 'Ανακρέων κόρωνα βαίνειν Φησί. BLOCH .

tum putat non κορυπτίλος Γcripide, fed κυρίττιλος. ΑNON .
Ρ. 48ο. Υ. 20. Οι δε εμφoρέοντο] Locus Homeri eft

Ρ. 482. 6. 14. κόσμος ] Cod . Havn. 1971. addit : ούτω Φιλό
Odyſl. M. 418 .

Ρ . 48ο. ν. 23. 'Αργυρεον
ξενος . BLOCH .-xoguvu ] Extat verſus Odyff. H.

ibid . σημαίνει το εξ έρανου etc.] Vid. van Goens ad Ρor .
go. ubi vid. Schol.

Ει , qui fequitur, Πάν δ' ευ . κορώνην, phyr . de antro Nympharum p. 88. 90.Iliad . A.111. cuius loci Scholion deſcripfit Etymologus. ANON: Ρ. 482. v. 16. κόσμος xüdos] Sunt verba Homeri Il. A.

Ρ. 481. ν. 3ο. συν νηυσι κορωνίσι] Sunt verba Homeri Il. Α. 145. ANON .

170. ubi vid. Schol. ANON .

Ρ . 482, ν . 18. “Ότι δε έκ του κόσμου ] Ηaec legunturΡ . 48ι . ν . 44. Δμωες κοπρίσαντες ] Videtur effe verfus Ioh. XV. 19. Ει ο κόσμος έγνω, Ioh. 1. 10,

Ody1. Ρ. 299. Δμωες Οδυσσηος τέμενος μέγα κοπρήσοντες. Ρ. 482. ν. 23. Το πνεύμα λαβεϊν ] Locus eft Ioh . XIV .

Verba κυλινδόμενος κατά κόπρον extant Iliad. X. 414. ubi vid.

17. ANON. Praecedens άνετον Ernefti ad Suidae et Phavorini
Schol. Valckenaer. Verba αμφί δε

κεφαλή, leguntur 1liad .
Gloſſas ſacras p. 8o . ex Chryfoftomo recte mutavit in dróntov.

Ω . 164. et Μυκηθμό νομόνδε 11. Σ. 575. ad quos Iocos vid .
Schol, ANON .

Ρ. 482. ν. 26. Τους ουτάμενοί περ ] Εt verfus HomerΡ. 481. ν. 48. Κόρση, η κεφαλή] Ita etiam Schol. Ε. 584 .

11. 2. 379 . Verba Αυταρ έπει κόσμηθεν Ιeguntur liad. Γ. 1 :

Ρ. 48ι. ν. 5ι . Αισχύλος] Locus eft Choeph. 28ο. Vid . Al

Ρ . 482. ν . 36. φάανθεν ] Vid, Iliad. A. 200 .refch. ad Aeſchyl. p . 427. extr. Anox. In Cod. Havn, 1971 .

Ρ. 483. . 42. απέφειλεν εταίροι] Sunt verba Homeri
omnino haec leguntur : κορσωτήρ, ο τας τρίχας κουρεύων, οίον Odyir. E. 110. ubi ex Etymologo legendum eſt amé09.98v, pro
ως δε νύν (Ita legendum eft proως δεν. ) κορσωτήρος από (Lege απίφθον. ANON .

(
)υπο) τρίχα καλλύνονται. Ει paulo poft : Κόρση η κεφαλή, απο Ρ . 483. ν. 46. Κότινος ] Vid. Geoponic. IX. 1. Nicand.

του κείρεσθαι " και γαρτο κείμαι κόφσαι ( Scribenduro κέρσαι) λέ

Theriac. 378. Apollon . Rhod. II. 34.
γουσι. κάρα δε από του τετριχώσθαι κέρα γάς ή θρίξ . κράτα δε Ρ. 483. ν. 48. α δη στρώμνα ] Cod. Havn. 1971. habet :
αυτηνεκάλουναπό του κράτους, ως εν αυτή του ηγεμονικού τυγχάνον

δίστρωμνα. BLOCH .
του. ALOCH. Pro κόρσαι, φuod eftpoft χείραι, 1ege κέρσαι. οCHLBUON. Ρ . 483. ν. 1. 'Αλλήλοις κοτέοντε] Sunt verba Homeri II .

P. 481. V. 2. Dinotevos ] Vid. Koen. praefat . ad Gregor. de S. 345. ubi vid. Schol. Conf. Apollon. Rhod. III , 1250. Anon.
Dialectis

Ρ. XVII. lg. edit. Schaefer, BE.

4. Κοτύλη , ο γλουτος ] Conf. Schol . ad liad .P.481. v. 4. Kogußarras Vid. Ariftoph. Yelpp::8. ibique E. 305. ANON,
Ρ ν. ) . . 8. .

Schol. ANON. Conf. Scholia in Platonem edit. Ruhn- Ρ . 483. ν. 6. κοτυλήρυτον αίμα] Legitur liad . Ψ. 34. Vid .

ken , ST.

Ρ . 481. ν . 5. Κορύβαντες] Vid. Tzett .ad Lycophr. 78. riac .539. et Αthenae. XI. p. 479. Α.ibi Schol. et Schol. Eurip. Hippol. 123. Conf. Nicandr. The.
ANON . Conf. quae ad Pherecydem dixi p. 156. ST.

Ρ. 483, V. 10. κοτύλη και είδος ποτηρίου ] Vid . Iliad, X.
Ρ. 481 , ν. 9. υποστρέψαντες ] In Cod. Havn . 1971. eft : υπο- 494. et Τheognis verf. 458,

στρέφειν. BLOCH .

Ibid. eidos uérgov] Vid interpp. Thucydidis VII. 87. Om.P. 481. v. 13. Ocotevos] Vid. Baft. ad Gregor. de Dia . nino conf. Mcurſ.de ludis Graecorum p. 2. (in eius Opp. T.
lectis p. 902. edit. Schaefer. ΒΕ .

ΙΙΙ . p. 986. Γη .) ANON.Ρ. 181,ν . 16. "Ομηρος) Locus eft liad. Δ . 424. ubi vid. P. 483. v. 17. ó de xótraßos etc.] Vid, Schol. Ariſtoph.
Schol. Conf. verf. 442. ANON. Mox Cod. Havn , 1971. habet : ad Nubb. 1963. ad Pac. 342 , et 1243. et Schol. Lucian. T.'l .

επήγαγε κυρτον εον κορυφούται. BLOCH .

Ρ. 481. ν. 19. κορύσσω καθοπλίζω ] Vid. liad. Δ . 274. Ρ. 483. ν . 21. και 9λα οι νικώντες etc.] Vid. Meur : de

ibique Schol . De fequentibus, και το παρασκευάζω, Vid . liad . Iudis Graec . p. 28. Γη. ( Τ . ΙΙΙ . Οpp. p. 1014. Τα.) ANON.

B. 273. et Apollon. Rhod. 11. 71 .

Ρ . 483. V. 52. Λάγειον, το ιπποδρόμιον 'Αλεξανδρείας, απόΡ . 481. ν. 25. Θεόκριτος ] Locus eft Idyll. IV. 62. 63. ANON. Λαγού τινος ] , Epiphanius de Ponderib. et Menf. p . 537, 8. edit .

Vid. ibi Valckenaer. et Τoup. Animadver1. in Schol. Theo- Bail. 1544. fol. Επαύσαντο οι Λαγίδαι βασιλεύειν, οί από του

oriti p. 213. BE.

Λάγου δηλονότι καταγόμενοι Πτολεμαίοι, δε ιππικόν εν 'Αλέξαν

Non 2

ΑΝΟΝ.

Α .

6T .

ΑΝΟΝ .

ANON .

ANON.

ANON.

Ρ . 483. ν.

ANON

ΑΝΟΝ.

P. 325. 8ο. ANON.

ANON .
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ST.

SCHLEURXER.

BLOCH

ST.

ANON .

Βρεία κατασκευάσας, Λάϊον ωνόμασεν. Cum Bocharto Hieroz. habet Cod. Havn. 1971. BLOCH . -Verba' Kgares de 3arras

P. 1. 2 , 26. p. 264. pro του Λόγου legas του του Λάγου, p . extant Iliad. A. 530. Apud Apollon. Rhod, I. 222. eft xzásra

υιού (vel potius του Λάγου per ellipin nominis υιού explices) εξ υπάτοιο. ΑNON.
et Λάγιον pro Λάϊον. " Haec Sturz. de Dialecto Maced. et Ρ . 485. V, 10. τα εις ας οξύτονα Ilgás] Conf. infra :

Alexandr. p. 74. Immo . ex Etymologi loco legi debet Adverov. 594, 26 28.

Recte Barkerus ſcriplit ’Anetardgeias, pro vitiofo 'A- Ρ . 485. ν. 14. 'Ιλιάδος Κ.) verf. 152. .
λεξανδρίας, φuod h. 1. editum eft, quum tamen fupra p . 181 , Ρ. 485. v . 20. Κρατευτάων etc.] Omnia defcripta Γιατί ο

10. recte fcriptum Fit εν Αλεξανδρεία . Recte autem Barkerum Schol. ad Iliad . Ι. 214.
emendale Adyeroy in Epiphanii loco , patet etiam ex iis quae Ρ. 485. ν. 23. Κράστιο] Vid. Pier/ on . ad Moerid . p. 212.

infra e Codice Havnienfi ad p . 518, 33. allata funt.
Ρ. 485. ν. 35. κούρειον • ούτω δε Ogarogas} Vid , Luzac, Ρ. 485. ν. 26. Κρατηρίων ] Vid . Demofth. p. 515, 16 .

de digamia Socratis p . 58.

Ρ. 485. ν. 37. τύτο δε και μείον ελέγετο ] Vid. Schol . Αri- Ρ. 485. ν. 28. τρισύλλαβα ] Cod. Havn . 1971. addit : Gian

ſtoph. Rann, 810. ANON . σφέτερος, πρότερος, κύντερος, BLOCH.
Ρ . 483. ν. 42. Κουρεώτις , εορτή έστιν επί τρείς ημέρας τε- Ρ . 485. ν . 37. κυνότεροs ] Legendum eft κυνώτερος . Vid F

λουμένη) Mutilus eft hic locus. Nam non v Kougeuris erat fcher. Animadverl, ad Grammar.Gr. Welleri Spec . II. p. 109.
Trium dierum feftum, fed τα 'Απατούρια, cuius illa tertia tantum
dies erat . SCHLEUSNER. Vid. Schol . Αriftoph. Ρac. 8go. Conf. Ρ. 485. τ. 40. ως 9άλλω, θαλερός.] In Cod. Havn , 1971.

Eupra in ' Aπατούρια . ΑNON . fequitur haec glofra : Κρατήσεις από του γινομένου ελέγετο . κρί

Ρ . 184. v.48. τη μεν ούν πρώτη ημέρα δειπνούσι, και κα- μα γαρ εγίνετο: οι μεν άρ' οίνον έσμιγον. BLOCH. Scribe έμισγσε.

λουσιν ανάρρυσία (Legendum eft ανάρρυσιν) δια το etc.) Etiam in Suni enim verba Homeri Odyll. A. 110. qui locus apte land
his turbatum eft. Nam primum diem ponit, qui eſt ſecundus, tus eft. Sed debebant etiam reliqua ex eo addi : 2 xgnrigsı

et ſecundum plane omittit . και ύδωρ. 5T .

Ρ. 484. V. 5ο. Aυ έχυσαν μεν πρώτα] Extant haec iliad . Α. Ρ. 485. ν. 41. Κρατύς αργειφόντης ] Sunt verba Horneri 2.

459. ΑΝΟΝ. Π . 181 , et Ω . 345. ANON. Poſt narus in Cod. Havn. 1971 .

Ρ. 484. V. 58. Κούριξ, έκ της κορσης] Vid. Apollon. Rhod. eft nova glola: Κραυνον , ξηρόν, καπυρόν, ή έθραυστον, το quo

1V. 18. ibique Schol . ΑΝΟ . Totum Iocum, variis modis turba- θραυστον legendum eft. Videtur etiam Kaczor pre

tum , ita legendum puto : Koupit (ut ex Euſtathio pro Kousáč re- Κραυνον Γcribendum. Sic enim Plato in Tiinaeo T. 1. Ορρ.

ponendunt effe recte innuit Sylburg.) εκ της κόρσης, τουτέστι της p. 6ο. C. το δε υπό πυρος πάχους το νοτερον πάν εξασπατάλη
κεφαλής. όθεν και η κουρά. ( Ηic fgendum eft punctum .) 'Εν και κραυρότερον εκείνου etc.
υπομνήματι Χ 'Οδυσσείας 'Αλεξίων (Sic optime emendat idlein Ρ. 485. ν . 5ο. μοτάζω ] Pier/on . ad Moerid. p. 171. 4. CO

Sylburgius, ſubnixus auctoritate Euſtathii, ſupra ad Kar évre rigit parasw. Anon . BB. et schLEUSNEI..

laudati) κουρέξ, εκ των τριχών. η νεανικώς. παρά τον κόρον, vel Ρ. 485. ν. 52. και Αττική και Αιολικα διπλασιασμα ] Alter

novgov, quod pro eo lonice dicitur. SCHLEUSNER. Locus Odyf- ſentit Fiſcherus Animadverſ . ad Grammat. Gr. Welleri Spec

ſeae eſt X. 188. ΙΙ . p . 249. ST.

Ρ. 484. V. 14. Κουρήτες τ ' Airw2.0)] Sunt verba Homeri Ρ . 485. ν. 56. Κραίνω ] Vid, Homer , h. in Mercur . 426. ibi

11. Ι . 525. ubi vid. Schol . ANON . que Erneſi. Anon .

Ρ. 484. V. 18. κούρητες Αχαιών ] Ηaec leguntur liad . Τ. Ρ . 485. V. 2. Ει δ' άγε – πεποίθης ] EIt verfus Homeri ..
248. Conf. ibid . verſ. 193. cum Schol. et Barneſ. Anon. A. 524. Axon. De ſequente xpaiauvor vid. Fiſcher, l . l . Spec. I.

Ρ . 484. ν. 19. Κουρήτες δε etc.] Vid . Apollon, Rhod. ΙΙ . p . 109. ST.

1234. et Tzetz . adLycophr. 78. ANON. P. 486. v. 5. xpayéeofau] Vid. Iliad. I. 622 , ibique Schol.

Ρ. 484. v. 20. Κόφινος ] Vid. Duport . ad Τheophrafti Cha

Tactt. Ρ . 282 . Ρ. 486. V. 9. κρήηνον , αντί του επιτέλεσον ] Vid. Falete

Ρ. 484. V. 22. από του κόχλος γίνεται και] Codex Havn. naer . ad Diad. lib . XXII. p . 108. Anox. Conf. infra ad p .

1971. haec non habet, fedpaulopoft ifta: Κοχλιάριον. παρά το 437, 32. Poft επιτέλεσον Codex Havη. 1971. habet haec : Κρού: . :

κόχλος, κοχλιάριον , πλεονασμα δηλονότι του ι. Φιλόξενος. γα " νόσος περί τας υς γινομένη. έστι δε είδη τρία , βρόγχη,

BLOCH . κραύγα, διάρροια. Suidas dat κραυρα. BLOCH ..

Ρ . 484. ν . 28. Κόχλος] Vid . Bourdelot. ad Ηeliodor , P. Ρ. 486. ν . 10. κραιπνότερος ] Vid. Iliad. Ψ. 59ο . et Duport.
7. et Eurip. Ipbig. Tanr. 303. Anon. ad Τheophrafiti Charactt. p . 424 . Conf. Iliad . 2. 505, et

Ρ. 48+. ν . 29. κόχλος το κατ ' είλησιν etc.] Melius Cod. Tzett. ad Lycophr. 17 :

Havn. 1971. χόχλος, και δια την επαλληλίαν των δασέων κό- Ρ . 486. V. 13. πνεύμα] Cod. Havn. 1971 , addit : ούτω Φι

κλος, το κατ' είλησιν etc. λόδωρος . Reliqua paulo ante habet.

Ρ . 484. ν. 32. παρα Καλλιμάχω ] Vid . Callimachi Fragmin. Ρ . 486. ν. 18. κραιπάλη etc.) Cod . Havm . 1971. Γeparatim

p. 456. ibique interpp . Conf. Ruhnken. Epift. crit . ΙΙ . p. 29. pofitam exhibet hanc glofarm : Κραιπάλη. παρα το κάρα και το
( p. 154.) ANON . et BE. Colex. Havη. 1971. habet: οι τιμοτα- πάλω το κινο καραπάλη- κραπάλη, και πλεονασμα του κραιπάλη

του και μύρμος μύρμαξ, οίον αυτίκα μύρμων , πλεονασμό και εξ ου και κραιπαλω όημα της δευτέρας συζυγίας των περισπα

διαστολή . ούτως και κ. μένων, μέθη γαρ λέγεται και του οίνου γινομένη οίνησις Χρι
Ρ. 484. ν. 35. Κραδαων δολιχόσκιον έγκος ] Sunt verba Ηο- πάλη δε η χθεσινή μέθη. BLO CH . Conf. Bernard . ad Thom .

meri II. H. 213. ibique Schol. Mag . p . 553. 5. Βε .

Ρ. 484, . 41. απο του κραδαίνεσθαι] Obiter nota αποκρασί- P. 486. v. 21. Kpécs] Ante hanc gloffam in Codice Harn.

Geras apud Nicandr. Alexiph . 319. ANON . 1971. eft haec : Κρατω παρα το κράτος τούτο παρα του κάρυ

Ρ . 484. ν . 45. τινές κοράμβη ] ΜS. Leidenfe apud Koen. ad κάρατος και κράτος. ο γας κρατών και άρχων, εκείνος έστι κεφα

Gregor. de Dialectis p . 137. edit. Schaefer . τινές κοράμβλη λέ- λή . BLOCH.

γουσιν Ρ. 486. ν. 29. δέπας] Conf. fupra p. 233, 47 in Δέπας.
Ρ. 484. V. 5ο. 19άκης εούσης] Sunt verba Homeri 1!. Γ. ANON. Immo p. 232, 41 , in Δέμας. Ρτο praecedentibus xa! εί

203. ubi vid . Schol. Sed Kgayán, nagofutóws, eſt nomen pro. Medy Moi xafapa, ñ Éxe Fiſcherus Animadverfl. ad Grammat.
prium inſalae, ll. r. 445. Graec. Welleri Spec. Ι. p . 392. Ιegi iubet vel και ει μεν ίσι

Ρ . 484. V. 51. εχούσης. ή παρα etc ) Cod. Havn. 1971 , καθ. ή έχη , vel και. ει μ . είσι καθ. και έχει . $ Τ .

εχούσης . ' Ωρος. παρα etc. Deinde addit : Kράπαθος Κάρπαθος, Ρ. 486. ν . 34. 'Απολλώνιος] Locus eft IV. 9ο9. ubi vid.

και Καρπάθιον ούτω. λέγεται δε παρά τω ποιητή (11. Β . 676.) Schol. Conf. εύκρέκτου αοιδής ΙV . 19ά.
Κράπαθος . BLOCH. Ρ . 486. ν. 35. Κρεμόω] Vid. liad. Η. 83. ibique Schol .

Ρ. 485. ν. 1. Κραταίπεδον] Vid . Ody . Ψ. 46. ibique Bar

nef. Anon. Κραταίπεδον ούδας ex Homer. 1. 1. legendum , elle Ρ . 486. V. 42. αγοράσω - κρεμώ ] Conf. Pier/ on . ad Moe

monuit Alberti ad Hefych. T. II. p . 341. not. 3. rid. p . 125. α .

Ρ . 485. ν. 6. ούτω Σωμανός) Cod. Gud. ούτως ' Ωρος . Ρ . 186. V. 54. λέγει δε Ωρος ] Cod. Havn. 1971. λέγει και

' Ωρος εν τη Ιταλική προσωδία. BLOCH.
P. 485. V. 7. • xga's] Phavorin xgas. Vid . Oudendorp. Ρ . 486. Υ. 56, το κρείον σημαίνει] Vid . Iliad. 1. 20 .

ad Thom . Mag. p . 530. b. Bg. Mox τον κράτες και κράτα ibique Schol . ΔΙΝΟΝ

ANON .

ANON .

ΑΝΟΝ.

BLOCH. BLOCH.

BLOCH.

ANON .

BE.

ANON

ANON .

ARON .

BE. BE .

ANON .

.
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ANON.

AXOX.

ANON .

naer.

BB.

SCHLEUSNER ,

BLOCH .

- ΒΕ.

101 . ANON.

τεί.

ANON.

BLOCH.

ANON.

Ρ ν . φησιν] .P. 486.*; 3. Pabu]" Cod. Havne 1971. pro hoc verbo ha- Ρ . 488. ν. 34. τα λεγόμενα] Ηic Codex Havη. 1971 , non
bet nomen Φιλόξενος. ' ΒΙ.ocΗ. nifi haec fubiicit : οίον, Θερσίτ' ακριτόμαθε. Caetera non habet.
Ρ. 486: v. 4. ο δε κρειων έρατίων] Sunt verba Homeri 11 . BLOCH , Exemplum illud eſt ex Iliad. B. 246. sr.

-Λ. 55ο . ubi νid. Schol . et Ρ. 668. ANON . P. 488. v. 38. Kgiu" - Pūka] Sunt verba Homeri Iliad.

Ρ . 486. ν. 11. κρείων 'Αγαμέμνων ] Legitur liad . Α. 13ο. Β. 562 .

et ſaepius. ANON. Ρ. 488, ν. 41. Κρίνας εκ Λυκίας είκοσι φώτας ] Εx 1liad. Ζ.

Ρ. 487. ν. 12. ομοίως και το θηλυκόν etc. ] Sic Cod . Havη. 188. corrigi debet : Κρίνας εκ Λυκίης ευρείης φωτας αρίστους.

1971. Κρείουσα σημαίνει το βασιλεύουσα, παρά το κρατω, κρα

τείω , ως κίχω κιχείω , και όλω όλείω και μετοχη κρατείων, και Ρ . 488. ν. 42. Κρίκοs ] Vid. Iliad. Ω. 272. ibique Schol.

το θηλυκόν κρατείουσα , και συγκοπή κρείσσα . ΒLocΗ.

Ρ. 487. V. 17. Κρείσσων] Deforma κρέσσων conf. Valcke- P. 488. v. 45. xpixos] Sic non potuit fcribere Etymologus,

ad Eurip. Phoeniſl. 11: p . 8. b . Axon . ſed quod eſt in MS. Leidenl, xigxos. Vid . Koen . ad Gregor.:

P. 187. v. 21. diplo7yos) Cod. Havn. 1971. addit haec : de Dialectis p. 165. b . (p. 361. edit. Schaefer.) Anon,ν δίφθογγοs] . : p. . (p. . ANON.
οίον Φρίσσω, ελίσσω, αίσσω , πλην του κρείσσον και του εξ αυτού

δήματος γενομένου, και χωρίς του λεύσσω, σημαίνει δε το θεωρώ, Ρ. 488. ν. 5ο. κακός ] Cod . Havn. 1971. habet φακός .

και γλαύσσω, σημαίνει δε το φωτίζω . ταύτα δια δύο σσ εκφέ

φεται , επειδή τετάρτης συζυγίας έστι των βαρυτόνων ή δε τρίτη P. 488. v. 51. xgime de Suyór] Sunt verba Homeri Il. n.

συζυγία των βαρυτόνων δια του και η δύο σσ εκφέρεται. BLOCH . 470, ubi vid . Schol. et Barnef. Anon.

Paulo ante, inter κράσσων et και, Codex Paril. 316. liaec exhi- Ρ. 488. ν . 51. θέματος του κρίζω etc.] Conf. Valckenaer ,

bet : ως από του τάχα γίνεται ταχίων, ως και ο τρίτος τρόπος Epift. ad M. Rover. p. 76. ANON.
Βάσσων. ούτω

Ρ . 488. V. 57. ο γας ποιητής φησι κεχριγυΐαι] Falfum hoc

Ρ . 487. ν . 24. Κρήγυον] Vid. Iliad. Α. 106. ibique Schol. et eft . Sed τετριγυϊαι legitur Odyα. Ω.9.et τετριγυΐα liad . Ψ.
Hellad . Chreftomach . p. 12. ubi κρήγιον fcribitur. ANON . Conf.

Theocrit. Idyll. XX . 19. Ρro fequenti κηρήδιον fortaftislegen Ρ ν.P. 488. v . 2. Kini - rigue] Conf. Hemſterhuſ. ad Lu .κήρυξη .

dum eft xngduor. ALMELOV. et SCHLEUSNER . Idem ſentit Fiſcher. cian. T. I. p .
513, extr . ANON .

Animadverſi. ad Grammat. Gr. Welleri Spec. I. p. 163. st. Ρ. 458. ν . 8. ούτω Ζηνόδοτος] Cod. Havn . 1971. ούτω δή

P. 487. v . 28. jduvor] Schaefer, ad Dionyf. Halic, de com- Alibi contra 'Απολλώνιος pofitum eft pro άλλοι . BLOCH.

poſit. verbor, XI. p . 137. b , ſcribi iubet sjšůvo %. Be. Atque fic Ρ. 488. V. 19. ουδαίος ] Vid. Lycophr. 19 .

jam fcherus. ] , 1. p. 164. ſcripſerat. ST . Ρ. 488. ν. 20. Κρλος, όνομα Τιτάνος] Vid . Ηefiod. Theog .

Ρ . 487. ν. 29. Κρήδεμνον . το κεφαλοδέσμιον ] Vid. liad . . 375. ANON.
184, 11. 100. et utrobique Schol. Conf. Valckenaer. ad liad. Ρ. 489. V. 24. βίος , δϊος ούτως ούν και Κρίο ] Cod.

Χ. 469. ΑχON. Havn , 1971. οίον βίος, Χίος, ο πολίτης της Χίου , δίoς , ο ένδοξος ,

Ρ . 487. ν. 32. πεποιημένον etc.] In Cod. Havn. 1971. eft : Ορϊος , όνομα τόπου, Κίος , όνομα κύριον, ίος σημαίνει τον μόνον,
πεποικιλμένον εις κεφαλήν. σημαίνει δε τα υπεράνωτων τειχών, λος σημαίνει το βέλος , και τον ιον ( Codex male dat υιον) του

οίον τα περιβλήματα. Ησίοδος εν 'Ασπίδι (verf. 105.) οι Θήβης όψεως, Πίος όνομα κύριον. ούτως ούν και το Κείος.
αρήδεμνον δύεται τε πόληας. Ubi os pro οι , et πόλκα pro πό- Ρ. 489. V. 33. Φλίου Διόνυσον] Vid. Kuhn. ad Αelian .

λεας legendum, et έχει poft κρήδεμνον inferendum eft. Deinde V. Η . ΙΙ . 41 .

fequuntur in Codice haec : Κρηήναι και κρήηνον. έστι κραίνω, Ρ. 489. ν. 37. Κρίμα δίκαιον κρίνατε] Εt locus Zachar. VΙΙ.

αφανώ, έκρανα. το απαρέμφατου κράναι και κρήναι, Ιωνικώς και 9. ANON .
πλεονασμα του η κρηήναι το προστακτικών κgήνον και χρήηνον. Ρ. 189. V. 38. Κροαίνω] Vid. iliad. Ζ. 5ο7 . ibique Schol. "

et O. 264.

Ρ. 487. ν. 34. Kρήμνη - ιστημι] Cod. Havn. 1971. Κρή- Ρ . 489. ν. 43. Κρόκη] Vid. Tzetz. ad Lycophr. 107. Αποκ .

μνη . ως πας Ευριπίδη,Κρήμνη σεαυτόν εκ μέσης. ώσπερ από του Ad verbum κρούσω in margine Codicis Havη. 1971. Γcriptum eft

έστω γίνεται ίστημι - BLOCH. Unde apud Ειymologum legen- κροκήσω . Ιderm Codex paulo poft habet ή παρά το κρούεσθαι.

dum videtur :ως γαραπο τουιστώ γίνεται ίστημι. 8Τ. De loco

Euripidis vid. Pierſon . ad Moerid. p . 208. b. et Volckenaer. Ρ. 489. ν. 47. της κεφαλής] Cod. Havn. 1971. κεφαλαίου .

in Eurip: Fragnim . p . 4. B. De verbo zoýuunja . Barnef. ad

Eurip. Here. Fur. 520. et Electr. 1217. " ANON. "Add. Verheyk, Ρ. 189. V. 48. Κρόκος etc.) Cod . Havn , 1971. Κρόκος παρα ,

ad Antonin . Liberal. XII. p: 97• BE. το εν κρύει έχειν την αύξησιν, οιονεί κρύκιός τις ών. ούτως εύρος

Ρ. 87. ν. 39. Κρημνός] Vid. liad. Μ. 54. ibique Barne /. εν υπομνήματι Ιλιάδος 'Αριστονίκου . BLOCH. Similia inferius le
et Erneft. ANON. guntur p. 490, 3 .

Ρ. 487. v. 47. Αισχύλος ] Vid. eius Fragmenta p. 649. extr. Ρ. 189. ν . 57. μικρόν] Cod . Havn. 1971. addit haec : και
Locus Homeri eſt Odyll. E. 93. ubi vid . Schol. η κρησις παρά τω Ιππώνακτι. BIOCH. Cod . Parif. 546. poft μι

Ρ. 487. ν. 5ο. Κρηπίς] Vid . Aefeliyl. Perf. 816. cum Schol . κρόν habet : γράφεται και κρεκόδειλος, κατ' εναλλαγής των στοι
κείων. ΒΕ.

Ρ . 487. V. 54. Κρήτες etc.] Cod . Havn: 1971. Κρήτες πα- Ρ. 489. ν . 1. Κρόκαλα etc. ] Cod. Havn, 1971. Κρόκαλα•

φά το επί κρέασε βιοτεύειν » κυνηγετικοί γάρ. ο δε Απολλώνιος, ήχοι. πολυκροκάλοιο παρ' ανδήροισιν εμείης. Κρόκαλα λέγονται

παρά το ευ κεκρασθαι τον περί την νήσον αέρα. BLOCH. κροτείν και ψοφεϊν. Νέμεα ποτ' εν "Αργει παρ' ανδήροις, τοίς

Ρ . 487. ν . 2. παρα το κριτήν αυτών είναι Κρήτα ] Pro his του ποταμού αναχώμασι. BLOCH ,

Cod. Havn. 1971. haec tantum habet : παρα το κριτην αυτον Ρ. 489. ν. 2. Κρόμυον etc. ] Vid. Iliad . Λ. 629. cum Schol.,
είναι. BLOCH.

Vid. Athenae. IX. p . 367. A. er, qui cum excitat , Eu.

Ρ . 487. ". 9. το του κοφίνου - μεταφοράς] In Cod. Havη. ftath. p . 1061, 4. Conf. H. Steph. Thef: Ιnd . p . 1299. Poft.

1971. ita legitur : το τού κοφίνου ούν επιβόλαιον κατα μεταφο- δριμύ γάρ Cod. Gud. (et Cod. Havn. 1971.) addit : ούτως Ηρα

φάν κρητέρα είρηται. BLOCH. Sane κρητέρα είρηται praeferendum κλείδης. ΚUι.. (et BLOCH.)

putem, Ρ. 489. ν . 4. ο Κρόνος λέγεται] Ηaec fumta funt ex

Ρ. 487. ν. 13. Κρί λευκον] Vid. Liad . Ε. 196. ibique Schol. Proclo ad Ηefiod. Εργ. 111. ubi poft καθαρός haec inferuntur:

το γας κορον σημαίνειτο καθαρόν, derivataex Platonis Cratylo

Ρ. 487. ν . 15. ομοίως κατά αποκοπήν κρί] Cod. Havn , 1971 . Τ. 1. Οpp. p . 396. B. Conf. ibid. p . 402. Β. et Εuftath. p.

και κατά αποκοπήν κρί. ζήτει πλατυκότερον περί τούτου είς Γ . 203, 20 .

ωργίου του Χοιροβοσκού. BLOCH. Ρ. 489. ν. 7- 24. τον Κρόνον φασιν Φώτιος πατριάρχης)

P. 487; v. 17; Kşißayos) Vid . Schol. Ariſioph. Plut. 765. Haec exhibet Cod . Gud. poft literam 12 in addendis, eadem qua
axon. Vid . Triller. ad Thom . Mag. p. Add. Aihe praecedentia manu ſcriptis. Inveniuntur etiam αυτολεξεί in

nae. III. p. 110. C. et p. 112. F. ST. Scholiis ad Hefiod . Theog. 439. p. 279. edit. Heinſ, ubi eſt

Ρ. 488. τ. 21. παρα το προκριθήναι των ορυών] Cod. Havn. κεραν και κινείν, pro quo Nofier rectius κράν κ. κιρναν. Statim
1971. η παρά το διακρίνεσθαι της άχνης, ήγουν διαχωρίζεσθαι. vero pro . vulgato mlčavta ex Scholiis iisdem pričao reſtituendum

Κρίνει επειγομένων ανέμων καρπόν. BLOCH. Ultima ilia, Κρίνει eft. KUL .

etc. ſunt verba Homeri II. E , 503. unde legendum eft xazrón P. 489... 10. Ori, quod fuperfluum eſſe dicit Sylburgius,

τε και αχνας . 6Τ.
legitur etiam in God, Gud. et Schol. ad Hefiod . l. 1. kul,

BLOCH. ANON.

BLOCH .

BLOCH .

ANON

AXON .

ANON.

Ι

ST.

ANON.

1

KUL,

554. ΒΕ .
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P. 489. v . 15. püs) Legendum eſt rys yus ex iisdem Schol. P. 490. v. 31. xlpagev ] Cod. Ham. 1971. addit : bier, at

φuae mos "impliciter exhibent είτα του χρόνου έκαστα διακρίναν- φασσε δε νέκταρ. (Odyff. Ε. 93.) και παρα Αισχύλο νεοκραι αι

tos. Cod. Gud. ut Noſter. uterque, puto , male. xul. σπονδαι λέγονται, τουτέστιν αι νεωστι εκχυθεϊσαι : BLOCH.
Ρ. 489. V. 16. έκαστον) Sylburg. inferuit, ut lectio των γεν- P. 490. v . 33. KpW ,3ukos ) Vid . Reland. Diflertt micell. P.

νηθέντων fervaretur , Sed e Schol. Hefiod. på revynésta reci- II. 204. Thucyd. 1. 6. p. 6, 10. Lucian. T. II. p. 492 , ibique

piendum eft , deleto illo έκαστον.
interpp. Anon .

Ρ. 489. ν . 23. δια κρόνου] Legendum eft δια χρόνου, ut ha- Ρ. 49ο. ν. 36. 'Απολλώνιος 'Αργοναυτικοίs ] I. 96. ubi τ...

bet Scholiaſtes Hefiodi l. 1. et Cod. Gud. Ex utroque item Schol. Anon.

συνδιαφθείρεται recipiendum pro συνδιατρίβεται . Ρ. 491. 1. 39. πλεονασμα του υ ] Cod. Parir. 316. ed . ,

Ρ . 489. ν. 24. Φώτιος πατριάρκης ] Ηaec defiderantur in κρούω, ως ορό και δρούω. Μox idem poft κερατοφόρων adds

Schol . Ηefiod . Sed Cod. Gud . dat ούτως εγω, Φώτιος και πα- ζώων είρηται. ΒΒ.

τριάρχης. κUL. Ρ. 491. ν. 41. κατα συγκοπήν, κρούειν ] In Codice Parit. 56.
P. 489. v. 27. naga rū nooney] Prior locus eſt 11. A. 405. adduntur verba ojra Orav, fed reliqua defiderantur. BE. Cod.

unde κάθητo in καθέζετο mutari debet. Alter . . 247. valde Hava . 1971 , addit του Φιλοξένου. ΑtocΗ.

mutilatus h. 1. et ita reftituendus : Ζηνός δ' ουκ αν έγωγε Κρο- P. 491. V. 44. Kgouros etc.] Conf. Schol. ad Iliad. X. lig .

νίονος άσσον εκοίμην . Conf. Ody1, Λ . 6ι9. KUL .

Ρ. 49ο , ν. 32. το Κρονίων etc. ] In Cod. Havn. 1971 , funt P. 491. V. 52. xgvegós] Vid. Apollon. Rhod . UL. 390

haec : Κρύνιος λόφος από του Κρόνου ούτω προσηγόρευται.

“ Ωρος. Κρονίδης • παρά το Κρόνος , Κρονίδης. τα από των εις Ρ. 491. ν . 52. συμβαίνει γάς οδόντας) Haec delamata

ος δια του ιδης γινόμενα δια του καιγράφεται, οίον Κρόνος, Κρονί- funt e Schol. ad Iliad.Ι . 2. ubi σημαίνει γαρ legitur. SCHLEC
δης , "Ομηρος Ομηρίδης, Πρίαμος, ΓΙφιακίδης* χωρίς του Κύθνος

Κυθνίδης (lege Κυθνείδης). έστι δε όνομα κύριον . Χοιροβοσκός . Ρ. 91. ν. 8. Κτέρας ] Vid . Apollon. Rhod. ΙΙ . 389. Ακος .

Ρ. 491. V. 9. Κτεάτεσσι] Pro hoc in Codice Havn , 1971 .

Ρ. 49ο. ν . 40. Κρόσσας] Vid. Iliad. M. 258. et 444. cum leguntur haec : Κτεάτισσα, έκτησάμην. BLOCH. Κτείτεσσε Γλcpe

Schol. it. Hefych. ibique Alberti T. II. p . 354. not . 19. et 20. reperitur in carminibus Homericis , *Teárissa Il. n. 57. st. Pau

Apollon. Lexic. Homer. in v. cum Villoiſonii nota, Suid, in lo poft idem Cod . Havn. habet : Κτησιν, την περιουσίαν. Κτήση
ν. Εuftath. Ρ . 903. init. H. Steph. Thef. Ιnd . p. 13οο . et εμήν δμωάς τε και υψηρεφές μέγα δωμα . BLOCH. Eft verius

Weßeling. ad Herodot. II. 125. p. 164, 11 . Homeri ll . T. 333. unde υψιφεφές legendum eft.

Ρ. 49ο. ν. 43. κρηπιδώματα ] Cod. Parif. 346. αποξηθάματα Ρ. 491. τ . 13. Κτάμενος etc.] Pro his in Cod . Havn. 1971 .

Cod. 178. αποκρηδώματα . Β6 . Cod. Gud. αποκριδώματα, fed legitur : Κτάμεν, το αναιρώ και φονεύω. Τον δε καισάμενον πο;

diferte κροσσούς , ut Sylburg. edidit. Apollonius Lexic. Ηο- όχεσφιν. ALOCH.
Sunt verba Homeri II. E. 28. ST.

mer. 1. 1.. κρόσσας et αποκρηπιδώματα, pro quo illoi/on. ma P. 491. v. 19. Kreis etc.) Conf. Tillmann. ad Zonarae

lit υποκρηπιδώματα, vel fimplex κρηπιδώματα. Ηoc recepit etiam Lexicon p. 126ο . CLEUSNEA. Poſt aidoioy Cod. Havn. 1971 .

Panagiota ex editione Sylburgii, fed contra viri eruditi moni- addit: οίον, Ου δ' οίσιν επίκτενος έσχον έθειραι. Statimfequitur πα
tum κρόσσας denuo produxit. AL. φα το εκτ . BLOCH. Callimachi verſum elle diſcimus e Saida

ibid . τα άκρα] Hech. 1. 1. habet τα κατώτατα. Ιdem in v . κτείς, qui habet ήλθον εειραι. ST.

mox , ut et Apollonius 1. I. ra xátw,extremitates live fummae Ρ. 491. ν. 22. επι δε της θαλάσσης ] Rectius Cod . Hava .

ive imae. Conf. Eftath. p. 903, 14. Quae poft λέγουσιν' Γequun- 1971. επί δε του θαλαττίου. BLOCH . Vid . Nicandr . Alexipharm.
tur verba , o και βέλτιον, ante verba και γαρ προσσούς ponenda 395, ANON.
iudico. Manifeſte enim ad praecedentia pertinent , cum de li Ρ, 491. ν. 33. Κτίλος προβάτων ] Vid . Iliad . Γ. 196

gnificatu vocabuli xgorool nulla bic ſit disceptatio. KUL. ibique Schol. ANON.

Ρ. 49ο . ν. 44. λέγουσιν ) Cod . Havη. 1971. λέγομεν. BLOCH . Ρ. 91. ν. 41 , μετά της επάρσεως του και κτίλος ] Cod . Ρa

Ρ. 49ο. ν . 45. παρά την κορσην ] Αnte hoc commationSyl rif. 346. addit : το μεν πρώτον Ωρος ο Μιλήσιος, τούτο δε Ηγω
burgio videtur disiunctiva û deliderari. Ea vero minime necef . διανος . ΒΕ. Cod . Havn, 1971. το μεν πρώτον Ωρίων, τουτο δε

Maria eft , i modo verba παρα τ. κόρσην ad proxime praeceden . Ηρωδιανός περί πάλων. BLOCH .
sia olove xogoous referas. KUL. Ρ. 491. ν. 43. επί του ημέρου ζώου ] Vid . Schol. cand ,

Ρ. 49ο . 1. 48. Φιλόξενοs ] Cod. Ρarit. 346. et 178. Φίλων. Τheriac . 452. ANON.

P.,491. V. 44. KrútoS etc.) Similia tradit Helladius Chre

P. 490. v. 49. oz yovíoxsa] Omittitur où apud Heſych. I. l. ſtomath. p . 7. Conf. Iliad . K. 532. ibique Schol. anox .
inferendum tamen ibi, contra quam ſtatuit Villoiſon. ad Apolo Ρ. 492. ν. 5. κυβερνήτης Φαμέν] In Codice Havη , 1971 , e

Ιon. 1. 1. Vocabulum κλίμαξ notum quidem erat Homero, ut ex quuntur haec : Kύβελιν , σημαίνει δε την πέλεκυν . η ετυμολογία

OdyΓ.Α. 33ο, etc. liquet. Sed , quae Orionis eft fententia, illud εις το Κυβελον όρος. Κυβιστητής, παρά το κυπτω κύψω γίνεται

pro inftrumento bellico poeta non adhibuit. Vid. Εuftath. p. κύβος, όθεν και κυφος και αμφικύπελλον, και εξ αυτού κυβιστής
yo3, 21. Conf. Alberti ad Heſych l . I. Ablata negatione, tam και κυβιστητήρ. τα γαρ επικύψαντα αυλισθήναι κυβιστήναι (Lege

apud Ηefychium, φuam apud Noftrum, Γcribendum efet’ αλλ ' κυβιστήσαι) έλεγoν. Λυκόφρων (ν. 26. et 295. ubi vid. Tzei .

ουδέπω ήν πολεμικά όργανα , np.κλίμακες . κυι. άφλαστον (Male Codex etin textu et in margine exhibet špas.

Ρ . 49ο . ν. 5ο. τα πολεμικα] Delendum puto articulum τα στον) καλεί της νεως κατ' ευφημισμόν, οίον το εύγλαστον. τα!

ob modo dicta . Contendere enim velle, exercitum urbem op- κόρυμβα δε το αυτό δηλοί, και έστι εκ παραλλήλου το αυτό :

pugnanterm omnibus inftrumentis bellicis plane caruite , id qui- διαφέρει (Vid. fupra p. 161 , 46.), ότι τα μεν άφλαστα τα προ
dem videtur abfonum . KUL. μνήσια, τα δε κόρυμβα πρωρήσια. ALOCH.

Poft verba marins

Ρ . 49ο. ν. 52. τοίς τοίχοις ] Cod. Havη , 1971. τοίς τείχε- νεως inferendum eft άκρα, e Tzetza ad Lycophr. 295 , ετ.
σιν . BLOCH. E Cod. Gud. recipiendum eft τοίς τείχεσιν. Quae Ρ, 492. ν. 6. Κύβητος] Cod. Haνη. 1971. Κύμβητος . 1deo
fequuntur verba Homeri, Κρόσσας έρυον, extant Ι. Μ. 258. pro αμφίκτυπον habet αμφίκυρτον. Deinceps haec : και Ρωμα
et Στήλας τε προβλήτας, ibid. 259. KUι .

οι κυμητον (Lege κυβιτον) λέγουσεςκαι κύμβιον τον σφόνδυλ »
• Ρ. 490. V. 2. ζήτει etc.] Infra p. 625, 26. γάρ έστιν . Tum fequitur nova glofla : Κυβιστάν, το επί κεφα

• Ρ . . ν. 3. Κρόκος etc.] Conf . Iliad . . 318. et Θ. λής πηδάν ' κύβην γαρ έλεγον την κεφαλήν. (Vid . Ρ . 19 , 21 )
Vid. ad p . 489, 48 . Itein : Κυδαίνω , το δοξάζω . από του κυόος αυθαίνω λέγεται και

Ρ. 490. v . 10. βοτάνης όνομα ] Vid. Nicandr . Theriac . 676. κυδανω. Ει : Κυδιάνειραν, ενδόξους άνδρας έχυσαν, ή ενδέσεις

cum Eutecnii Metaphrafi. ANON, τους άνδρας ποιούσαν. Denique. Κυδιέων (Lege Κωδιόων) γαυροι,

Ρ. 490. V. 11. όνομα πόλεως] Vid. Τheocrit. Idyll . IV. 32. έπαιρόμενος από του κυους κυδω κυδόω
ANON. P. 492. v. 19. K :30s] Vid . Oudendorp. ad Thom . Nee.

P. 490. v. 19. aurouj Cod. Pariſ. 346. habet ourwr. Statim p. 556. a. be. Sequens xuxin sy in xvx269ev mutandum , er ass

in eodem, pro κερατοφυείς όντες, eft κερατοφόροι τινες όντες. της κυφότητος pro ατο της κουφότητος legendum ele, • Sugd4

monet Heyn . ad Apollodori Fragmm . p . 1159. ST.

Ρ. 49ο. ν. 25. Σωφανός ] Cod. Havn . 1971. dat ' Ωρίων, Γed Ρ. 492. ν. 22. κυβιστών] Vid . Xenoph. Mermorr. 1. 3. 9

non habet quae ſequuntur. BLOCH.

Ρ . 49ο. ν. 28. τάφος δ' έλι etc.] ΟdyΓ. Φ. 121. pro Αχαι. Ρ . 492, ν . 3ο. κυδρος] Vid. liad. Σ . 184, cum Scho !, ας
εις eft ιδόντας. Apollon. Rhod . IV. 1553.

1 .

ANON .

BLOCH .

BB.

ΑΝΟΝ .

ΑΝΟΝ.
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1

ANON.

ST.

476, 53.

mot etc. BLOCH.

6

KUI..

BLOCH.

P. 492: . 34. Kudolusov]Vid. Iliad.A. 324. ibique Schol. P. 494. v. 17. Kuurides) Vid. n. 2. 291. chim Schol. et Plat.

De ſequente xudoujo's vid. Schol. ad Iliad. E. 593, Anon. in Cratylo T. 1. Opp: P: 397, A. ANOX,. . p 392.

P.' 492: v. 40. xeÚSev rôn épwta ] Cod. Havn. 1971. poft P. 494. v.'20 . Ovom cotas] In Codice Havn. 1971. fequitur

selle inſerit verba ly lauri. Poft iqwra ftatim ponit ñ Fapa baec gloſta : Kuveos nestaw nalas auldons saldvardas unaga
το κεύθειν και κρύπτειν - Trily uitive Neque plura. BLOCH. xwv, BLOCH. Eſt gloſſá Homerica'ex Il. I. 373. st.

P. 492. v. 43. 'Holodos] Locus eft Theogon. 198. ANON. P. 494. V. 22. Kúußaxov – okvóevel ] El verſus Homeri II.Ρ ν Κύμβαχον Eft Il.

P. 492. v. 50. Kuxsur, ý noois] Ante haec verba Cod. Havn. O. 536. Sequens, Kúußaxcos - Mous, elt ex 11. E. 586. Kúpa( ώμους ,

1971. habet : Κυκεώ αποκοπή εστιν, αιτιατική. BLOCH . Scholia Baxoy démas habet Lycophron v. 66. Anon.

in Platonem p. 157. edit . Ruhnken. Kuxeak foti apāna dg 0 P. 494. v. 31. Kuußecov] Vid. Barnef. ad Iliad. A. 634.

νου, και μέλιτος, και αλφίτων, και τυρού , και ύδατος , αναμεμι- et Euftach, p. 1205 , 58. Apud Athenae. XI. p . 482. E. et p.
ημένον, ώ έχρώντο προς πόσιν . 483. Α . vocatur κύμβα Γ. κύμβη. ANON. Pro xumBelov fcriben .

P. 492. v. 51. fori de pxevasóuevos] Eadem leguntur in dum ' eſt xumažov ex Euſtathio p . 584. vel sumlov ex Heb
Scholiis ad Iliad. n. 623. Vid. eadem ad verſ. 637. et Nicand. chio et Suida , SCHLEUSNER . Vid . Polit. ad Euftath. T. III. p.

Alexipharmm. 129. Anon , Conf. Muncker. ad Antonin. Liberal. 1244. fq. Saepe xvußioy dicitur apud Athenasum lib. XI. ut

c. 24. p. 162. edit. Verheyk. BR. p. 477; E. P. 481. D. etc. Vid. interpp. Hefych. T. II. p . 376.

P. 492. v . 53. Kuruva xuqxovą ] Scribendum eſt Kusavą not. 24.
Conf. quae monui adPherecyd. p. 209. fq. ST.

xugxavę. Vid. Ariſtoph. Thesmophor. 436. , SCHLEUSNEA . P. 494. v. 47. Kurómvia ] Vid. Iliad. o. 394. ibique Schol.
P. 492. v . 55. Kúxvos etc.] In Cod. Havn . 1971. non niſi

haec funt : Κυανίτης σημαίνει τον του κύκνου. απο του κύκνος P. 494. v . 51. Kurvidai] Scribendum eft Kuulda .. Vid.

το κυκνίτης . το κύκνος εις το κολοιός . BLOCH. Vid. fupra P. Meurſ. Artic. Lectt. I. 3. T. II. Opp: P : 1033.

P. 494. v. 53. Kurwna] Vid . Iliad. A. 159. ANON.

Ρ. 495. ν. 7. Κύκλωπες δ ' έσαν ούνοι επώνυμοι - μετώπω]] P. 494. v. 58. xad occ etc.] Quomodo haec intelligenda

Sunt verlus Hefiodi Theog. 144. 145. Anon . In Cod. Havn. ſint, docet Sylburgius. ANON.

1971. eft : Κύκλωπες, ως Ησίοδος , Κύκλωπες δ' ούν μέσσαν επώ- P. 494. v. 1. Kúytegor] Vid. Iliad. H. 483. et K. 503 .

Conf. Apollon. Rhod. Il. 174. et IV. 921. ubi eft rò xanerna

P. 493. v. 10. Kuxhárecov ] Vid. Eurip. Troad. 1088. ibi TEJOY. ANON . Mox κυνότερον in κυνώτερον, et paulo poft μελα

que Barnes. Anon . vóregov in me avutegoy mutandum eft. Vid. Fiſcher. Animad.
P. 493. v, 12. Kúraw etc.) Cod . Havn . 1971. Kúxzw. site verſl. ad Grammat. Graec. Welleri Spec. II. p . 109. Conf. ad

όνομα, είτε επίρρημα, συν τω ι γράφεται . έστι γας κύκλος κύ- p . 495, 11. sr.

κλου κύκλω και λοιπόν. αύται αι δοτικα ), μετερχόμεναι εις επιρ- Ρ . 494. ν. 4. Κύπελλον, παρά το κύφοs) Conf. Εuftath.

ρηματικής σύνταξιν, της δοτικής της γραφήν φυλάττει ( ic), οίον p . 1775, 36. De fequentibus, raga to rústw ;, ή παρα το κύπτω, παρά το

idiq , onuogiq, xúxhow OTWHEY. BLOCH. qúecv, vid .Euſtath. p . 158, 40. et p. 1776, 30.

P. 493. v. 19. &VÉVETO Jós mod mnon ] Cod. Havn. 1971. gé P. 495. v.10. Kuvogarotéw etc ) Haec defcripta ſunt e
νεται Φός, και επειδή ουκ ήδύνατο διπλασιασθήναι εγένετο τίθος. Schol, ad Odyſ. P. 300. "ubi vid. Barneſ. Conf. Euſtath. p .

1821 , 44. et H. Steph. Ind. Theſ. in v . Kpórws. Similis com
P. 493. v. 20. xúxha Igoxou's ] Vid. Schol. ad Iliad. H. pofitionis eft θυμοραΐστης Iliad. Ν . 545. 'Ιλιοραΐστης in Ara

332, et Schol. Apollon . Rhod. III. 137. Anon. Dofiadae. (Vid. Valckenaer. Diatrib . in Eurip. Reliq p. 136.)
P. 493. v. 22. zagoa ] Cod. Havn. 1971. addit : igeTMO's, Texvogaicrus apud Lycophr. 38. Attice geminato ' ç 'efferuntur.

έρετμά. ούτως Ηρωδιανός εν δευτέροις αυτού επιμερισμοϊς. Iden

paulo poft habet των αυτών τόνων. P. 495. v. 11. Tò aiua autwr] In Cod . Havn. 1971. ſequitur:

P. 493. v. 24. 'Ikádos H.] verſ. 332. Κύντερον . παρά την κυνόςγενικήν γίνεται κυνότερον συγκριτικών, και

Ρ. 495. ν. 29. βαρύτονον] Cod. Havη, 1971. addit : Κυλινδό- κύντερον, οιονεί χαλεπώτερον, ως μέλανος μελανώτερον μελάντε

μενος περί χαλκό (1liad. Θ . 86.), κυλιόμενος παρά τω σιδήρω poy. BLOCH. Legendum effe κυνώτερον pro κυνότερον, paulo fu

των επισώτρων, ο έστι των καιθων . BLOCH. Eadem habot Scholi- perius ad p. 494, 1 , ſignificatum eſt.

aftes ad 1, l. niſi quod nogad pro raça legit. st. P. 495. v. 15. avrai) ciou addit Ariſtarchus min. fol. 66.
P. 493. v. 38. xvcxrides) Scribendum xudcxvides. Vidl.

Toup. Emendatt, in Suid . Vol. 1. p. 358. P. 495, y. 16. Kúrgas ètc.) Integer hic titulus iisdem ver

P. 493. v. 41. Kvaluveos ] Vid. Ștrabo p . 520, - Steph . By:z. bis in scholiis ad Iliad . E. 422. reperitur. Ex iis igitur No.
in h . v. cum interpp. et qui eos excitat Euſtathius p. 360, 36. ſter emendandus erit. KUL.

et p. 1951, 16. ubi v. 18. male Kuzaíacos legitur.‘it, Schol. P.495.v. 21. dio yeyvātai] Pró his, quae Sylburg. retinuit,

ad Iliad. B. 6o3. et ad Odyſ. 12. 1. ubi conf. Barnef. xul. ex Hefiodi Theog. 199. Öte yevro reftitui' deber. Περικλύστα,

P. 493. v . 43. • Otvou dwgurix's] Vid . fupra ad p. 327 , 13 . cum aeque bonum fit ac tohuxaúrræ, quod apud Hefiodum le
gitur, non mutayerim . Pro pirouesdi apud Hefiodum I. 1.

P. 493. v . 46. xulo.diāv] Atticum verbum eſt. Vid. Eu- verf. 200. editur pizodundia,ut ftatim pondéww ſequitur. Sic et

Rath. p. 1951,19. Uluptur eo Arifloph. Lyfiftr. 473. et Theo. Noſter ſupra, p. 162, 9. Ut ſcriptura libi ſimilis fit, ex Schol.

crit. Idyll." 1. 38. ubi in Scholiis femperxua legendum eft, Homeri 1. 1. fcribendum puto Meidéoy, eodem l'enfu, Boeotice
.

Conf. interpp. Pollucis II . 66. et inprimis Ruhn- Scilicet et Dorice je in či 'mutato. Vid . Eaſtath . p. 459, 35 .

E ken. ad Timaei Lexic. Platon. P : 122 , not 29. (p: 169. edit. 2.) coll. p . 101, 5.

Glofar. Barthol. Kvao.dow :: Tous wras, öyxw xul.
P. 495. v. 12. 'Ouengos] Vid. lliad . r. 424. Ai 10. cum

Ibid . ovoua xógror] Similiter Hefych. An Kúnàyvos intelli- Schol. et alibi. Pro ſequenti Znéotyory in Schol. ad 11. E. 422 .

gendus eft ex Apollon. Rhod. I. 1126. eft είπεν ούτως.

P. 493. v. 47. Kualopodíwr] Legitur Iliad. £. 371. alibique. P. 495. v. 25. ústeg vas) Praefero come your apud Schol.

Vid . Euſtath. p. 1147, 56. et Ariſtoph. Avv, 1379. ibique Homeri 1. l. e quo eodem lequens aéyovor in déve! mutan
Schol. KUL.

dum cenſeo. De Homero enim unice ſermo eſt, qui ignem 'H.

P. 493. v. 57. 'Hgav , 'Ežárefox ) Repone 'Hşav dd, Euv- Carstoy dicit Il . B. 426. KUL.

for . Vid. Hemſterhuſ. ad Lucian. T. I. p. 284. init . st . P. 495. v. 26. , outw mal] E Schol. Homer . 1. l. addi haec

P. 493. v. 3. xúw ] Vid . Valckenaer. ad Eurip . Phoeniſ , debent: A goditny rozł. KUL.

P.
81. b . - ANON.

Ρ . 495. ν . 27, ηνίκα περί των μνηστήρων λέγει ] Legendum
Ρ. 493. ν . 3. Δεινον nūke] Eft verſus Homeri II. r. videtur ηνίκα αν περί των υπό μνηστήρων διαφθαρεισών γυναικών

ANON . 1 λέγη. Verba και εκλελάοοιιτ’ (non έκλελάθοντ ) 'Αφροδίτης fiunt
P. 194 , v. g . 89? drahéxTou] Praeftat ſcribere map! drahé. ex Odyſ. X. 444. ubi etiam pro vix et dè eft twv et 78. Omnia

xt ww. Vid . Koen, praefat. ad Gregor. de Dialectis p . XXII. ( p. Noftri Iphalmata reperiuntur etiam in Schol. Homer.1.l. kul.
XVII, edit. Schaefer.) BE. Locus Draconis Sirasonic. de P. 495. v. 30. on juzivox] Bene Schol. Homer . 1. 1. dat oro

metris, quo Koenius utitur, in editione Hermanni eft p. 41, 16. uasvómevom. Kul.
St. Verba fequentia, Kúpati mw¢. leguntur Iliad. z . 16. Cae- P. 495. v. 31. signuévos aro 200 xÚw ] Pro his idem Scholi

terum xima eſt foetus apud Apollon, Rhod. IV ., 1492. ubi Kúrgus oiovei habet. non minus bene. kul.

δchol. κύμα, αντί του κύημα, κατά συγκοπήν. Sed etiam a ver- P. 495. y. 32, TOLTÉOTO nagéxovez] Haec omifit idem Schol.

bo xuw recte deducitur. Vid. Valckenaer. 1. I. Pro Tequenti canus recipiendus eſt articulusai. KUL.

KUL .

BLOCH.

ST.

BE.

BB.

XUL .

non xoza.

KUL..

KUL. KUL.

240 .
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ANON .
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KUL.
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ANON .
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KUL.

KUL.

P. 495. - 4. 54. dogodiorans Idem Schol. exhibet dPgodis praeferas, quanquam eixou etiam eſt apud Schol. Homer. 1. 1.
Qotixis. KUL.

P. 495. v . 36. év © 'Oduorelas ), verl. 362. 363. e quibus P. 496. v . 30. si yas - Dixtis - nagwonacnévoy) E lau.oixeias παρωνομασμένον

pilopleidins geminato , et quýtus pro puweis ſcribendum eſt. dato Scholiafta ſcribendum eſt ,yas oixelws to – παρονο

Conf. ſupra p. 32, 52. mára .. Ex eodem ante ' Idaio inſerendum putem nomen Dia.

P. 495. v. 38. oux eć tus - yeyévyrai) Schol. Homer. 1 . Locus in fine allegatus, o dè Kúrgin etc. eſt 11. E. 330 , xul .

-1. inverſo ordine : oux, si rus si v Tivo τόπο γεγένηται, και τε- P. 496. v . 55. Kúpw] Vid. Apollon. Rhod. IV. 915. et

siuntas {x8iyev (immo éxeil, et mul ante dos rouro inſerit, quae Schol, Sophocl. Aiac. 313.

copulaaddenda eſt etiam h . !. E praecedentibus autem repeten: P.496. v . 39. Kéşßartes] Vid. Lycophr. 78. ibique Tzeiz .

dam arbitror particulam negativam , quaſi ſcriptum fit xai ou dich et Callimach . h, in lov. 46. Verba ös Xzione di Daß ?37x25

rouro, neque idcirco. Vana igitur apparet Sylburgii coniectura : leguntur liad. A. 37. ANON.

diò courw, quamobrem iſtoc . kol. P. 496. v . 42. * uzbasia το την κεφαλήν καλύπτειν. άλ

P. 495. v . 40. oudénw ] E Schol. Hom . l . I. mutandum eft λο: Qara] Codex Taurinenſis CLXV. fol. 39. babet : Kuz3a

in oudéroté. KUL. σία • το την κεφαλήν καλύπτον. Θεοδωρίων δε εν ενίοις επιγράμ

P. 495. v . 42. dio] Idem Schol. di av. Sequens Homeri μασι τας περικεφαλαίας κυgβασίας λέγει. Εtymologica Parilen

locus, Ang – frónss, eſt Odyſl. 2. 162. 163, unde h . l. drón. Te et Sorbonicum dant cowgicos. Vid. Baft. ad Gregor. de, Δήλω

sa ſcribendum . KUL. Dialectis p . 292. edit. Schaefer . Neutrum nomen occurrit apud

P. 495 , v._44. Oudo ora
merguésor] Haecextant Iliad. Fabricium in Indice Poetarum Graecorum,qui epigrammata teri

1. 404. 405. Et quae ſequuntur, " IXETO fası, Odyſl. E. 381. plerunt. PBYRON. Huſchke Analecit. crit. in Anthologiam Graec .

P. 204. mavult Osodwzions pro sodwgitos, quod in Etymologico

P. 495. v. 48. Kuligera] Ante hoc nomen e Schol. Homer . MS. invenerat. st. De nomine xu Basía couf. Reland . Dillerut .

1.. l . ponendum eſt Kal . Verbis ngosexugse Kufýzous innuitur miſcell. P. II. p . 165. 166. Anon.

Jocus Ηefiodi Theog . 198. Μox pro πάσι της Γcribo πάσης της. P. 496. v. 45. Kúşßeis etc.) Vid. Schol. Apollon . Rhod .

IV. 280. et Barneſ. ad Eurip. Hippol. 1252. Helladius Chre

P. 495. v. 53. ' Evg' šve Ogovéovta ] Locus eſt Iliad. ' Z. ſtomath . p. 13. rò xúşßeis oi Mir Areixo digevexws &x ¢wvous..
216. 217. e quo legendum Ozoveórtwy. Kul. Karaimarcos dè, ovdetépws. ANON . Admodum corruptum hunc lo.

P. 495. v. 55. 'Aaaaxousunis ’Aghun] Vid. Iliad . A. 8. et cum cenſeo. Pro xugsastai û vúsBoes, Salmafius de modo

E. 908. Sequens façahoyosouévous eſt line ſenſu . E Schol. uſurarum p . 98. legit xgußusiai xgúBoss. (Ruhnkenius ad Ti .

Homer. 1. I. reftitui debet maga rois eü doy somÉVOIS. KUL. Vel maei Lexic . Platon. p . 170. b . malit xgußastal, a xgußasw . BE . )

faltem naga Porisomévous. SCHLEUSNER. Pro ousias bis fcribi iubet Juolas, et 'Egéstos pro 'EDésias, de

P. 495. v.56. dnanátovoa ] Legeancharxovoa e , pique xvudaxas pro dóvaxas. SCHLEUSNER. Hae tres correctiones,

Schol. Homer. 1. 1. Atque id ratio nominis "Aaaaxonevnis flagi. inprimis vero tertia, probantur Ruhnkenio 1. l. br. 'Ezérios leri

tare videtur, et longe Sylburgii coniecturae, legentis anaknáša- bendum eſſe viderunt etiam alii viri docti . Vid. Fabric. Biblioth .

σα vel απαλλάττουσα , praeferendum. Adde quod, quam ſupra Graec. Vol. II, p . 235. (Vol. III . p . 409. edit. Harles.) Anox.

p. 51 , 19. auctor nofter
, aro Aranxomentoy vocatam dixit, iam Conf. Suid. ad v. Darias. PEYRON . Ruhnkenius I. I. integrain

tradit' denominatam dró 'Agaixomeviou prvos, pro quo Scholia- gloſſam Etymologici MS, Pariſ, appofuit, quae cum edito debec

Stes ad Iliad.A. 8. habet 'Aaaaxomévous (Verba funt: naga 'A- conterri.In illa igitur poft Arrangeáóns dè additur dy, pois 'A

LaXx Mévet ega sisa), ut PauſaniasIX. 33. p. 777:SCHLEUS- Fórwxdtmyntixois, ut in Cod. Paril. 2630. Inferiusilla dat o dd
Scribendum haud dubie και απαλάλκουσα. Statim pro οι Κύρβεις. Deinde legit αμφοτέρων δε τετραγώνων το κατασκεύα

ya's mosómeros rois vEwtégous pasive e Schol. ad Iliad. E. 422. σμα, οίον πλινθίον τι μέγα, Γed in Cod. 263o. eft τετράγωνον.

legendum eft ου γας πειθόμεθα τοϊς νεωτέροις, ο φασιν . ΚUL .
Tum κνώδακας , ώσπες jRÒ Twv avayovrwv, ſed Cod . 2630 .

P. 495. v. 1. Adan.xomeviou } Schol. Homer. 1. 1. dat 'A202. xvudaxa . Scholia in Platonem p . 38. edit.Ruhnken.Tělywvoi
HOMEVOū. "Sed ſcribendum puto 'Aaaaxouévous. Conf. Schol. πίνακες οι Κύρβεις, εν οίς οι περί των ιερών νόμοι εγγεγραμμέ

ad Iliad . A. 8. et Euſtath. p. 439, 33. KUL, νοι ήσαν, και πολιτικοί · ' Αξονες δε, τετράγωνοι, εν οίς οι περί

P. 495. v. 2. 'Eguelas axónnta ] Legitur Iliad. I. 185. et των ιδιωτικών. τινές δε αδιάφορα ταύτα φασίν. ST.

Odyſf. 2. 10. ſed axaxuốios apud Callimach . h . in Dian . 243. P. 496. v. 1. Kugisour] Cont. Valckenaer. Epiſt. ad M.

Vid. ibi Schol. et Euſtath. p. 75, 35. et p. 1053, 60. KUL . Röverum p . 42. ANON . Add. interpp. Thomae Mag. p . 560.

P. 495. v. 4. dornię śćwr] Sic dūros fúne appellatur Mercu

rius Odyir.o. 335, in Homer. Hymn. in Mercur. verl. 12. et P. 496. v . 4. Kugißia ] Lege Kugußia. Idem mendum ex

Hymn.inVeſt. et Mercur." .3; Staum pro nãy your ſcribendum Heſychio ſultulitAlberti T. 11.p. 385.not. 12. et auferriopor
arbitror adve' ovv, ut eſt in Schol, ad Iliad . E. 422 . tete Pollucis Onomaſt. I. 248. Vid . ſupra ad p. 464, 7.

P. 495. v. 6. Hd xggotavd ] Ita vulgo pellime. Schol.

Homer. 1. 1. habet : Hi' axens giva . Cont. Barnef. ad Homeri P. 496. v. 15. Meyaags - súgtas] Sunt verba Homeri II.Ρ ν μεγάλα

Fragmenta p. 109; et ſupra p.. 212, 28. ubi raauxéroov minus r. 23. ANON.

bene fcribitur. Idem Schol. etiam ſequentia rectius exhibet, pro P. 496. v. 20. Aloheis Baguveixol) Sic etiam infra p. 682,

Rogi ze agóownov nadTou's oppaduo's ſcribens meg) trio argóso- 24. Conf. Baft. ad Gregor. de Dialectis p. 601. edit.Schac
ψιν των οφθαλμών. κUL . fer. BE.

P. 495. v. 9. ogăr] Sylburgius ſubaudiendum putabat as P. 497. v . 38. Aidy axwxn ] Eſt verſus Homeri I. ¥.

vel zo. Haud iarnen opus eſt, li cum Schol. Homer. l . l. pro 821 , ubi vid. Schol.

ωνόμασται fcribas ωνομασμένα. Statim pro δια συμβεβηκός των P. 497. v. 45. Kúgua etc.] Vid. Iliad . E. 488. ibique Schol.

idem Schol. exhibet vri Aſa cumßxßrxótwy. Unde legendum iu- et Apollon. Rhod. 1.2011.

dico δια συμβεβηκότων . κUL . P. 497. v. 52. 'Lasados A.] verſ, 425. 426.

P. 495. v . 13. dno agátowy),Schol. Homer. I. I. addit : ws Rhod. I. 1278. Xugtuon. Anon.
“Εκατος, και Εκατηβελέτης, και Εκηβόλος. κUL. P. 497. v . 56. ovgodóxov dyreñor] Ita etiam Schol. ad Iliad.

Ρ . 495. ν. 15. Ελικώνιον τον Ποσειδώνα είρηκεν ] Semel tan E. 67. ANON

tum , nimirum II . r. 404. Vid. ibi Schol. et Barnef. Kul . P. 497. v. 57. dei yáz re Kuraidos atea yains] Apud Apol
P. 496. v. 18. Oi décor aveyousor] Elt verſus Homeri lon. Rhod. IV. 511, eft avrols atre Kutaidos %. yalns. Et

Il. 0. 203. KUL . 11. 1267. Κυταιΐδα τε πτόλιν Αιης. ΙΙΙ . 228. Kυταιέος Αιήται.

P. 496. v. 24. grésus] Sive Quosis legas, fivepureus,perinde Conf. Schol. ad 11. 399. et Tzetz. ad Lycophr. 174. Anox.
erit. Illud proſaicum eſt, et huic loco convenit. Kul . Ego vero, Add. Orph . Argonaut. 819.
cum Schol. Homer. l. l. Sveins habeat, fuseus praeferendum du- P. 497. v. 3. insor) Scribendum eſt xuoir. Ita enim Ev.

ftathius p . 468. arò coù rémutar yiveta. (x48105) dod solventi

P. 496. . 26. oudénote is autou, a22] Haec deſunt apud Sev nara Duos tuow . sculetesen.
Scholiaften ſaepius laudatum. 1dem ftatim pro εαυτό λέγων P. 497. v . 12. rò va's Resepés xuDóv] Schol. ad Odyl. B.
recrius fcribit aura Néye .. Pro illis, l avrov, malim { idiou . 16. κυφός• κεκυφως, κεχυρτωμένος . ΑNON.

ut paulo poſi eſt, v. 33. P. 497. v. 14. 'Oumpos] Locus eft ll . E. 586. ANON .

P. 496. 1. 28. Zü Hledaoyisé] Haec extant Iliad. [. P. 497. v. 18. Evvnv] Cod. Pariſ. 2630. addit : 'Erurga

255. 'Αλλ' εύχου δράται, 11. Ω . 2go. 291 , • quo loco εύχεν δε κύφελα Καλλίμαχος λέγει. ΒΕ . Vid . Bentlei. ad Callimachi

XEB.

BE.

KUL .

KUL.

ANON.

ANON.

Conf. Apollom.

CO. ST.

KUL
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ANON. ANON.
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BLOCH .

ANON. ANON.

ANON .

ST .

ANON .

Fragmm . CCC . et Fiſcher. Animadverfi. ad Grammat. Graec. Ρ. 499. ν. 19. ειλιγμον] Pierronus ad Moerid . p. 197 και
Welleri Spec. L p . 196. IT . legi iubet είλιγγον. ΑNON, et BE .

Ρ. 497. ν. 22. Κυψέλη, πλεκτον αγγείον] Ρaufan. V. 17. Ρ. 499. ν. 23. Κωνήσαι) Glorema το κέραμον πιστώσαι po .

p . 419. Γq. τας δε λάρνακας οι τότε εκάλουν Κορίνθιοι κυψέλας. tius ad mwvisai pertinere, et in loco Ariſtophanis (qui eſt inter
Conf. Herodot. V. 4. et 5.

eius Fragmenta p . 1242. b . περιενείκειν in περιενεγκεϊν Γmutandura
Ρ. 497. ν . 24. κυψελίτης ρύπου ] Cod. Havη . 1971. dat κυ- elle , oftendit Alberti ad Heſych. T. II. p . 400. not . 11. BE.

Usa's gimus, et ſequens Quómeros omittit. Bloch. Conf. Lu- Pro βείμακας Cod. Ρarit . 265ο. exhibet βέμβηκας.

cian . T.' ll . p . 318, 5. ibique interpp. Anon . Brunckio ad Ariftoph. Frgam . p. 269. legendum eſt Blußrxa

Ρ . 48. ν. 38. Ως δε BEBWOX] Eft verſus Homeri Odyſl. Vid . Schaefer. Meletem . crit. p . 112.

η . 14. Sequens. Εξελάαν – κηρεσσιφορήτους, Ι . Θ . 527. Conf., P. 499. v. 27. Ažußda etc.] Conf. Hellad. Chreſtomath . p.
Tzetz. ad Lycophr. 87. ANON.

Ρ. 498. ν . 41. Χρύσειοι ήσαν ] Homeri verfus eft, Ody1. Ρ. 5ου. ν . 27. 'Αριστοφάνης Βατράχοις ] verf. 514, ubi nunc

H. 91. Ει “Οντε καλέoνται, Il . X. 29. Verba Δελφινάς ανεχεράννυ legitur. ΑΝ ΟΝ . Coof. Fiſcher. Animadverſſ. .ad Web
κύνας τε, Ody1.Μ . 96. ANON. leri Grammat. Graec . Spec. Ι . p. 125 .

Ρ. 498. V. 52. 'Εξ αυ κύον] Ηaec extant Iliad . Λ . 362. Ρ. 5οο. ν. 31. Καλλίμαχος] Vid. eius Fraginn. p . 53ι .
Statim pro Το ίκελον in Cod. Havη. 1971. eft το ί .

Ρ. 498. ν. 54. Κώεα] Conf. Schol . ad iliad. 1. 657. ANON .

Pro κωας εις το κωος in Cod. Havn. 1971. haec funt : κωας εις P. 500. v. 34. 'Hgodórrio etc.] Idem Codex Havn . habet :

το κωδιον. οίον,Κωας άγειν κριοίο μεμαώτας (Vid. p. 498,16. Ξενοφώντιος, Ηροδότιος, 'Αριστάρχιος, Θηβαϊκός, Ρωμαϊκός, παδε δε είπον .
Et verfus Apollon. Rhod . 11. 198. Γed τρως, Μινώς, ήρωος. ούτως ούν και Κώος. BLOCH .

ita legendus : Κώας άγ. κρ. μεμαότας, ωδέ τ' έειπεν . 8τ. Locus Ρ . 5οο. ν. 36. το ύδωg] Cod. Gud. addit : υμείς μεν κωπη

Ηefiodi eft Εργ. 6ι . div.etc . ex Odyſ . M. 214.

F. 498. v 59. Kudeca] Conf. Tzetz. ad Lycophr. 37. ANON . Ρ . 5οο . ν. 37. η λαβή του ξίφους ] ut Iliad . A. 219. ulti

Auctore Mitſcherlichio ad Homer. H. in Cer. 13. pro ä sidos vid . Schol.
βοτάνης Ιegendum eft ή (μήκων) εστιν είδος βοτ. Certe Tzetz . Ρ. 5οο. ν . 39. κόπη ] Legendum κώπη. Conferri tamen pol

1. 1. dicit : ούτω λέγεται κώδεια , ή από ομοιότητος της κωδείας eft κοπάεν, fupra p. 479, 12. Mox pro σιδηρόεντα ή μέλανας

βοτάνης , ήτις κωδεια λέγεται etc. reponendum eft σιδηρόδετα ή μελαίνας, e Schol. ad iliad. Ο.
• Ρ. 498. ν. 1. το δε κωδιον κοιμάσθαι] Vid. Schol. ad 713. ubi non quidem κωπήεντα ξιφη, μελάνδετα, Γed φάσγανα

Iliad. 1. 657. Sic Plato in Protagora T. I. Opp. p . 315. D. μελένδετα, κωπήεντα memorantur . Sic κωπήεν φάσγανον apud

ο μεν ούν Πρόδικος έτι κατέκειτο, εγκεκαλυμμένος εν κωδίοις τι- Apollon. Rhod. IV. 696. et μελάνσετον ξίφος apud Εurip . Phoe

σι και στρώμασι . ΑNON. nir. 1998. ubi vid . Schol.

Ρ . 498. ν. 14. Νικόχαρις etc. ) Cod. Havη, 1971. his omni- Ρ. 5οο ν. 42. του ξίφους ] In Cod. Havη. 1971. Γequitur

bus omillis alia addit: Κοιμωμαι, αφ ' ου και κείω, και κώμα και haec gloffa : Κως η νήσος, ήν φασιν από της Κω ονομάζεσαι,
ύπνος. Ησίοδος (Theogon . 798.) : κακόν δ' επί κώμα χαλέπτει, ήτις ήν θυγάτης Μέροπος και 'Εχεμείας. BLOCH. Fere eaden

και κως, όηματικών όνομα. BLOCH . Ubi καλύπτει pro χαλέπτει vidimus fupra p . 46ο, 55. ST.
ponendum eft. ST. Pro Νικόχαρις Λημνία , Έπλέομεν Hem/ter .. st. Ρ . 5οο. ν. 45. είρηται εις το Πλειστοίο ] Infra p . 613 , 5.

huſ. ad Ariftoph. Plut. p. 57. legi iubet Nixoxagns Anmvig, Ρ. 500. V. 48. Του δ' ήτοι μετροχον ] Sunt verba Apol

Πλέομεν . ANON . Sed Porfomus ad Eurip . Med. 6. Νικοχάρης, Ionii Rhodii 111. 854 – 856. ubi legitur πύχνιον, et διδυμοισιν

Λημνίαις , Πλέομεν . ΒΕ. επίορόν. ANON .

Ρ. 498. ν. 16. Κωας Memadras) Jenfius ad Lucian . T. I. Ρ. 5οο. ν . 52. Όππιανός έν τρίτω Αλιευτικων ] verf. 15.

p . 583. b . dicit eſſe locum poetae anonymi. Sed eſt Apollonii Ρ. 5οο . ν . 55. εν Σικελία ] Lege εν Κιλικία . SCHLEUSNEA .

Rhodii II 1198. ANON. Vid. ad p. 498, 54. Ρ. 5οο . ν. 56. Κωτίλλων etc.) Codex Havη . 1971. haec

Ρ. 498. ν . 27. Κώθωνες] Cod. Havn . 1971. praemittit hanc habet: Κώτιλλος, όρνεον ούτω καλούμενον, αφ' ου και οι πολλα

glofarm : Κώληψ σημαίνει τον αστράγαλον. Αc deinde poft έλε- λαλούντες κώτιλλοι καλούνται . Κωτίλλων, πανούργως κολακεύων,

γον, ante ότι, inferit haec : Διόδωρος δε λέγει. BLOCH. De no- και λέγεται από τινος ορνέου, αφ' ου και οι παραλαλούντες και κολ.
mine xwqwr vid . Schol. Ariftoph. Pac. 1094. et Xenoph. Cyrop. κ . λέγονται. BLOCH. SaneCod. Gud. pro χελιδών habet κώτιλ .

1. 2. 8. ANON . Inprimis Athenae. XI . p. 483. Γα. στ. λος. Sed Athenaeus XIV . p . 622. A. e Strattide affert xwte

Ρ . 408. ν . 20. Κωκυτός των θρήνον] Vid. Iliad . X. 447. λάδας ταςχελιδόνας. Conf. Χ . Ρ. 428. Β. et Ηefiod. Pργ. 374.

ibique Schol. it. Aeſchyl. Sept. contr. Theb. 249. cum Schol. Theocrit. Idyll. XV. 89. Theoġnis 265. Stobaeus p. 483, 40.

et Sophocl. Aiac. 857. ANON .

Ρ. 499 ν. 33. κύτος λιβάδα έχειν ] Sumta haec funt e Ρ. 5οο . ν. 6. Ηροδότου ] Vid. Herodot . Ι . 47. p . 12, 25.

Schol. ad Lucian . T. I. p . 623 , 61 . ibique Wedeling. ANON.

Ρ . 499. ν. 40 οι λογογράφοι] Scholia in Platonem p . 63. Ρ. 5οο. ν. 8. λέγεται] Scribendum eft λέγει. Ρertinet enim

edit. Ruhnken . Λογογράφους εκάλουν οι παλαιοί τους επί μισθω ad Apollonium , qui id dixerit in Gloſſis Herodoteis. SCHLBUS

λόγους γράφοντας, και πιπράσκοντας αυτούς εις δικαστήρια : Ρή- Vid. Valckenaer, ad Eranium Philonem p . 170. b .

τορας δε, τους δι' εαυτών λέγοντας. P. 500. v. 20. ras díxas] Lege eis pas dixas, ut eſt apud

P. 499.v. 41. Kwacados ' AQgoditus] Vid. Strabo p . 611. Harpocrationem , unde totus Etymologici locus deſcriptus eft.] .

Α . Lexicon Rhetor. MS. apud Ruhnkenium ad Τι

P. 499. v. 43. Paßey] Larcherus apud Baſtium ad Gre- maei Lexic. Plat. p . 160. (in Bekkeri Anecdot. Gr. Vol. 1.p.

gor. de Dialectis p : 787. edit. Schaefer. legit necev. 268, 14.) habet τας δίκας προσκαλούνται.

Ρ. 499. τ . 47. 'Αριστοφάνης] Loci funt Nubb. 52 , et Lyfiltr . Ρ . 501. V. 45. κέκλιται] Cod. Gud. γίνεται. ΑNON.

Cont. Nova Acta Eruditt. anni 1760. p. 248 . Ρ. 5οι. ν. 48. Καππαδόκας) Cod . Gud. (αππαδόκους. ΑNON.

Ρ. 499. V. 49. κωμος είδος ορκήσεως] Vid. Schol. Eurip . Ρ. 5o 1. ν . 57. "Ομηρος Ιλιάδος Μ .] verf. 462. ubi eft υπαι
Phoenii. 797 . grasñ's. Vid . Euſtath. p . 891. init. et Schol. ANON .

Ρ . 499. ν . 52. κωμάζειν δε κυρίως etc.] Aelius Herodianius Ρ. 5ο1. ν. 4. πόλιν] Vid . Schol. ad iliad. Β . 585. ANON.

in Schematismis Homericis : Κωμάσθαι, κυρίως το επι τοίς κοι- Ρ . 5οι. V. 6. Λαός ] Scribe Λαοί. De hiftoria , quae fequi

μωμένοις βαδίζειν. "Έστιν ουν κωμος ο καιρός και απο δείπνων προς tur, vid . Schol. ad Iliad. A. 10. Meurſ. ad Hellad . Chrelto.

ύπνον καλών. 'Εκ τούτου και το κωμάζειν, το επί ύπνον βαδίζειν. math. p. 64. Clericus ad Ηefiod. Fragm. 25. ANON.
Το δε κωμος απο του κοιμώμαι " εξ ου και κώμη το χωρίον, και Ρ . 5οι . ν . 21. το δε λάας το προσηγορικόν etc.] Vid . Βaft .

κοιμητήρια και ανάπαυσις των ζώων. w . ad Gregor. de Dialectis p . 3to . edir. Schaefer. be . Conf. Dra.

Ρ . 499. ν. 3. κω μάζειν &swuévas) Conf. Antholog. Graec. co Stratonic, de metris p . 11. extr . edit. Hermann, quem locum

P. 100. edit. Wechel. ( In Brunckii Analectt. Vol . 11. p. 271 . attulit Baftius antequam Draconis libellus editus erat.

Carm . 23.) ANON . . 5οι . ν. 46. εύας εύαντος] Vid. Valckenaer. ad Eurip .
Ρ. 499. ν. 5. Κώμα] Vid . Nicandr . Alexipharm. 458. et Phoenill. Ρ .

683. b. ANON.

Apollon. Rhod. III . 748. qui idem IV. 1524. mortem vocat xw- Ρ. 502. ν . 52 ένθεν και ομαδος etc. ] Ηaec Sylburgio eollo

μα λυσιμελές. ΑNON. canda videbantur poft verba παρα το λαλώ λαλός και λαός p.

Ρ . 499. ν. 15. Νίκανδρος ] Locus eft Alexiph. 186. ANON . Pro 5οι , 11 . Crederem potius, hic derivationem excidiffe, quae vo.

Κεινόποτον Ιcribe Κείνο ποτόν . cabulum όμαδος in mentem revocabat Εtymologo, eam fcilicet ,

ETYMOLOG . T. II . Ο οο

ANON .

ANON.

NBA. BB.

ST.

.

ANON , SCHLEUSNER.

BB
BE.

ATON .

ΑΝΟΝ .

ST.
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10. KUL .

KUL ,

ANON . vos

ANOX.

ANON.

tamen vocem ne ANON.

KUL ,

ANON .

quam Euſtathius p . 23, 32. profert: oro haol naga có ma tri- ne, quam Etymologus, derivationem exhibet: Faça có në xal

τατικόν μόριον, και το αύω τοφωνώ, εξ ών λανός, και κατά κρά- To géav, ý nohugeou évn . Eiusdem urbis meminit . PindarusPyibe.

σιν λαός, εκπεσόντος του υ δι' ευφωνίαν » πολύφωνος γάς ο λαός. HII. 59. Conf. Suid. in v. et Palmer, ad Strabon. P.

His fi addideris : & * roj aŭw de audw , reliqua Etymologi, évev

xal omados etc. plana erunt. Namn önados eſt sjómoū avóri, le- P. 503. v. 15. Aarréorgia] Vid. Schol. Ariſtoph. ad Equitt.
cundum Eufiathium p . 180, 9. 167. et ad Thesmoph . 63, item Pherecrates apud eundem Scho

P. 5o2. v. 55, onpayos) Cod. Gud. adom payos.. Verba liaften ad Rann. 1343. ANON.

Außgos nary'swv extant lliad. B. 148. ubi vid . Schol. Apud P. 503. v. 18. Auxtil Vid. Baſt. ad Gregor. de Dialectis

Apollon. Rhod. ll. 594. eſt xúcari adßqq . Verbo aaßzásain p . 388. et p. 898. edit . Schaefer. Be. Schol. Nicandr, The

utuntur Nicander Alexiph. 160. et Lycophr. 260. ubi Tzetzes: riac. 109. λάκτις δε ο λεγόμενος παρά τοϊς Αττικoίς αλετρίβα.

λαβράζων, ήχων τοίς πτεροΐς. νύν δε λέγει την τορύνην, το κίνητρον . De Callimachi lo .

P. 502. v. 3. sáßgay] De hoc piſcium genere vid . Athe- co vid . interpp. ad eius Fragmenta p. 508.

nae. VII. p . 310. E. F. et p . 311. ANON. P. 503. v. 23. Aaneda Ww róars] Conf. Schol. ad Iliad . B.

P. 502. v. 6. 'Orriavos Šv toïs 'Alleuroxois] Locus eft II. 581 .

130. ANON . P. 503. v. 28. 'Holodos] Locus eft Egy. 747. Etiam apud

P. 502. v. 7. Naſzósouros] Dorvillius ad Charit. p . 45. Apollon . Rhod. III . 929. lunt Taxigusao xngwras . ubi vid . Schol.

(p. 226. edit. Lipf.) probatDaugósouros, eam

que in Codice ſuo accuratiſlime ſcriplo, neque in prima editio- P. 503. v. 29. 2axsiv] Inde Ariſtoph. Plut. 59. maxsy, et

ne reperiri oſtendit. ST. Nicander Theriac. 758. Néanxe. ANON.

p. 502, v. 8. Aaßgayógav etc.) Vid. lliad. Y. 479. ibique P. 503. v. 34. raūra xal raher] Cod. Gud. addit : agoun

Schol. et Barneſ. Cont. Aeſchyl. Prometh. 327. ANON. αρχει δε του λόγου ψυχή και θέσεις (Fort. legendum eft θέλη
P. 502. v . i1 . nayagóv , us nayagróv] E Cod.Gud. reponen- σις). ούτω Φιλόξενος. κUL .

dum eft sépavoy w's dayagáv, quaſi tenue quid . Conſentit P. 503. v. 36. Fugepidus) Locus eſt Androm . 671. anos,
Suidas : Λάγανα • πλακουντάρια, ως καπυρώδη, παρά το λαγαρόν. Vid . Baſt. ad Gregor. de Dialectis p. 129. et Valckenaer. ad
Cod. Gud . ws nanugadin, ut Portus volebat, £x depodálews. Theocrit. Adoniaz. p . 305. (300.) A. Be.

Conf. Helych , eiusque interpp. T. II. p . 407. not. 1. KUL. An- P. 503. v . 38. ¿710xismata ) Orion Thebanus apud Ruhn.
thologia Graeca p . 47. edit . Brodaei ' ( Analecit . Brunck . Vol . kenium in Praelatione Tomo Il. Heſychii praefixa p . vil . legit

II. p . 231. Epigr. 71.) habet notamór hayapoúpevov. ANON. επί σχίσματος , et poft verba εν τω σκίζεσθαι addit haec : ούτως
Ρ. 502. V. 12. λιανθεν ασθενέστερον γίνεται) Cod. Gud . λί- 'Αρίσταρχος εν τοίς σημείοις Ησιόδου. ΑNON.

Baftius l. ! . pag.

ay a's Sevegtégwa yeyove. Male . Sequenda eft coniectura Sylbur- 458, ima , Orionis verbis allatis, praefert Autxiomata, et in 'Co.,

gii neravgév. KUL . dice MS. reperiri ait {voxis03X6. Be.

P. 502. v . 13. Thúyw ] Scribendum aýyw , a quo verbo fe- P. 503. v. 40. Acxxoxatanúyww] Vid. Ariftoph. Acharnn.

cundum Euſtathium defcendit aayus, unde nayazov, de quo 661. ibique Bifetus, Sic Maxxúngastos apud Ariftoph. Nubb.λαγών .

hić fermo eft. PERGER. Recte. Vid . Euſtath. p . 625, 15. 1333. ubi vid. Bergler. ANON .

P. 502. v. 14. Aarown] Quali dictum ellet 2a9ayow's, unde P. 503, v . 42. Aadrá očúveral] Conf. infra p. 596, 54 .

Latinum languor. PERGER. Vid. Hemſterhuſ. ad Hefych . T. II .

P: 407. not . 9, et Toup. Emendatto in Suid . T. III. p . 262. P. 503. v. 46. Ana ] Vid. Theocrit. Idyll . XXII . 39.

(Vol. II. p . 200.) KUL . edit. Valckenaer . ANON .

P. 502. v . 18. trávu dextexń ] Cod. Gud. ó sáv deXTIXÓS. P. 503. v. 50. Aduia , fugíor] Vid . Schol. Ariſtoph. Veſpp.
Suid . πανθεκτικός . 1030. ANON.

P. 502. V. 20. *a? Toy yuvaixa ] Melius Cod. Gud , nad ró P. 503, v . 51. Manía, nódes) Vid . Schol. Ariftoph. Pac. 757.

γυνή, λάγυνος παρωνύμως γίνεται λάγνοςεκατα συγκυπήν , αφ' anon . Pro lequente Aauiou legendum eſt screou , qui fuit Herculis
ου λαγνεία. ANON. et Omphalae filius. Vid. Steph. Byzant, in Bágyasa. SCHLEUS

P: 502. v. 23. %ww.] Cod. Pariſ. 2630. addit : 'Anordów
gos, oro hayapós dots. BE. De verbo nárov conf. Hellad. Chre- P. 503. v. 54. Tô xátuara ] Reponendum eft ra cásuara ,

Itomath. p. 10. De nomine hayços, Ariſtoph. Velpp. 707. vel φάσματι.

ibique Schol. P. 503. v. 55. Aépuzos etc.] Vid. Oudendorp. maximeque

P. 502. v . 30. ro's AaBupivsous] Cod. Gud. Tous Saß . Hemſterhuſ. ad Thom. Alag. p . 568. ſq . BE .
Idem paulo poft habet : úr púdeis dúvaras éxcursive Ad notio P. 503. v. 57. aauugriui Ruhnkenius Epilt . crit. I. p . 89.

nem v ústwv Córwv pertinet Anthologia Graeca p . 136, corrigiι αλμυρήν. ΒΕ.

edit. Brodaei. ( in Brunckii'Analectt. Vol. Ill. p . 269. carmen P. 503. v . 1. süxw – EuXkTns] Cod . Gud. ** - * xérms.

564.)ANON. Euſtathius tamen 1725, 57, habet et iple suxérys, unde ductum

P. 592. v . 33. nadglorri] Ruhnkenius Epift. crit. I. p . 86. lit etXETÓWYTO. Conf. Phavorin. in v . sumairus. Anon.
aut me omnia fallunt, inquit, aut Grammaticus ex vocibus P. 504. v. 5. Tó ö ] Cod. Gud. addit : oloy Boówita Prúgou

AAAAE 'PE'ONTI foediſlimo errore finxit verbum AAAPE'ON- (lliad. B. 198.), xal , ' Ogowy Ro?Vopia rúrrov . (Iliad . A. 350,)
TI. Quod ſequitur, aqMRETÓWYTo, eſt Iliad. A. 104. KUL.

P. 502. v . 36. Taras sis as etc.) Vid. Koen . ad Gregor. · P..504. v. u . Tútny etc. ) Cod. Gud. avrny agosayozetor

de Dialectis p . 487. edit . Schaefer. Be. τες, και ούτω τους πολεμούντας αυτους βαρβάρους λοχοποιη

Ρ. 5o2. ν. 40. Λαγός, Λαγίδης] Philemo p . 41 , Λαγίδης. σαντες, δια της αστραπής ιδόντες, κατέκοψαν. e quibus altern

πατρωνυμικόν · έκ του λαγωου ως και του πελαργού γόνος, πε- xatéxoyar recipiendum videtur, kul. Cod . Pariſ. 2630. pro xer.
λαργίδης : του λύκου , λυκίδης : αλεκτορίδης : κηλίδης' περδικίδης . έκαυσαν habet κατέκοψαν αυτούς .

Ρ . 502. ν. 45. όθεν και αυτήν ειληφε την ονομασίαν ] Phile- P. 504. V,17. Ourgos"Incidos K.) verl. 258. Vid. ibi Schol.
τηο : όθεν και ωνόμασται ταύτην ειληφε την ονομασίαν. ΒΕ. Sed et Apollon. Rhod. II. 106.

in Philemonis lexico edito p. 41. nihil eſt nici o sev xal wróma- P. 504. v . 22. nažis Qimarras) Cod. Gud. habet: Algs.

De etymologia nominis llar conf. infra p . 589, 24. ý oiuedóm nors ainasia's aétavteS . Ex his igitur , deletis verbis

Botin , apud Etymologum ſcribendum puto séžos , oinodo

P. 5o2. v. 49. Súiyyes] Vid. Odyff. E. 433. ibique Schol. Mh
addito carmine Αίμασιας λέξoντες αλωής έμμεναι έρχος ex

et Z. 95. ANON . Odyll. s . 223 , cuius veftigia in vulgato aipagras deprehendeban.
P. 502. v . 53. aaceto da 7x03] Sunt verba Homeri Il. E. Conf. Odili. £ . 358. ainaoids te léywv . ubi Scholiaſtes :

745. bixodowy { * cümléx wy 1.9wv, pro quo ad priorem Odylleae lo

P. 503. v. 9. 'Idrados X.) verſ. 83. ubi vid. Schol. Anox . cum fortaßis melius lcribitur ex Autrirangwa. Conf. Euſtath.

P. 503. v . 10. Aíxxos etc.) Cod . Gud . Aixxos magáró ha- P : 1939, 43 Atque ex his Homeri locis procul dubio Heſychis

κω λακήτω, και σημαίνει το διαχωρίζω και πατάσσω, ο δεύτερος aliorumque Gloflographorum verbi Piyeu interpretatio fluxit, qua
Vid . interpp : Heſychii T. II. p. 417. not . 6. et p . 463. illud veibo oixodonsiv reddunt. Vid . Alberti ad Heſich. T. ' Il .

not, 13 , KUL . Conf. Alberti ad Helich. T. I. p . 818. not. 20. p . 438. not. 14. Pierfon . ad Moerid. p. 53. a. Ruhnken. ad

Vid . Caſaub ad Theophrafii Characut. p . 150. Timaei Lexic. Platon. p. 125. (r. 174.8 .) Quae fequuntur,

P. 503. v. 13. Aruzigaz] Legendum eft Azuige.2 , ex Apole oi oi 'AIT xod etc. licet valde ſuspectá, toriallis tamen inde ex:

on. Rhod . IV . 616. ubi Codex "Guelpherbyt. eandem in margi- plicanda fuerint, quod proprie įpinelum denotat vox sipas.d,

ANON

NER .

SCHLEUSNER .

ANOX .

BE .

BБ.

ANON .

OTO . ST.

ANON.

tur.

ANON

etc.

BE , ANOX .
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p. 714, 24.
KUL

AXON .

ANON . ANON.

KUL.

nous etc. KUL . ANON.

SCHLEUSNER,

apud Atticos ſignificat muros lapideos. Vid . Demofth. Orat. Ρ. 5ο5. ν. 5ι. Λαφύστιος, ο Διόνυσος ] Ιta legitur in Brun

in Calliclem p. 1274. extr. et p . 1280, 9. Conf. Euſtath . Po ckii Analecit. Vol. II . p. 238. Carm . 413. Sed apud Lycophr.

1851 26 215. aapuotius eſt vorax. . ANON.

P. 504. v. 25. sis ad sj Nempe in v. fc p: 418, 15. Şi- P. 505, v . 53. Eugiaidus] Locus eft Androm . 671. ubi vid .

mili modo fupra p. 159, 41. eis zo'p , hoc eſt, ' in v. pagū p. Barneſ. Anon.
P. 505. v. 55. nára ] Vid . Lucian. T. II. p . 325, 80, et

P.504. v. 26. rò ri ; ] E Cod. Gud. legendum eſt Tóti Athenae. XI . p . 479. E. Mox pro 'Holodos Ruhnkenius Epift.

i diari; KUL. crit. I. p . 67. (105. ) corrigit 'Howdsavós, ut Grammaticus Alexan

P. 5o4. v. 33. aaoosóos si 'Agnvå etc.] Vid. Iliad. N. 128. drinus intelligatur. ANON. et Be.

cum Schol. AXON . P. 505. v. 1. nóxera] Vid. Schol. ad Odyſ . 1. 116. Anon .

- P. 504. v . 52. ' Iacédos [ 1.] verl. 161. ubi vid. Schol. Non a 2 a RITA ixơ derivari poſſe hoc nomen, docet Ruhnken.
1. I. p . 86. BE.

P. 504. v. 55. čxwx] Cod. Pariſ. 2630. addit : 'Agoorougárus Þ . 505. v. 9. Máxera vñsos] Commemoratur Odyl. d. 116.
ούτω διεβάλλετο. ΒΕ. Cod. Havn. 1971. 'Agioroxgárus dè e quo ipſo loco petita funt, quae paulo poft lequuntur, nágos
our. doeB. PLOCH. λιμένος τετάνυσται . Sed ex eodem loco nagèx pro nágos ſcrie.

Ρ . 5ο4. V. 1 , παρά το λίαν νάσσεσθαι τον εκτιθέμενον ] Cod. bencluιu eft . ANON.

Guelpherbyt. παρα το λίαν εγγίζεσθαιτον έπειτιθέμενον, quod P. 505. v . 15. nagurrisery] Vid. Demoſth . p. 323, 1. et

Sylburgii coniecturam , Tòv {vToféusvov, firmare videtur. Kul. Ly. Ariftoph. Equitt. 357. ANON .
cophron 235. habet Aagvaxo @ gógous geras. Vid. ibi Tzetz. P. 506 v . 24. Aamuw ] Vid . Odyll. 1. 445. ibique Barnef.

Ad hunc Homeri locum pertinent verba alieno loco poli.
P. 504, v. 5. Aáguroa ) Vid. Schol. Apollon . Rhod. I. 40. ta , Σέλευκος δε αξιοϊ o onpainee aagumy. Vid . Schellenberg .

ad Antimachi Fragmm. p . 99. Pro ó onuaires acxony Codex

P. 504. v. 4. Nágos] Suidas dicit, adcov elle õşvkou. dzna- Pariſ. 346. habet ivæ omniaivatar si adxvm ." Bk.
xTvxor et addyfayov, ex Schol. Ariſtoph. Equitt. 952. et Avv. P. 506. v . 32. Navxavin, ó casuós] Vid. Iliad. X. 325. cum
568. Quod ſequitur hemiſticbium , aágy ögredo dorra's, extat Schol. et 82. 642. et Apollon . Rhod. IV. 18. ibique Schol.

Odyſ. È. 51. In Codice Guelpherbyt. verſus 52. cum fequente Anon .
allegatur. Scribitur ibi : Λάρος , ο όρνις, όστι κατα δεινους κόλ . P. 506. v. 34. aderv, : ESTIV dhomave.v) Sic Helladius Chre

tomath. p . 10. το λάειν . το απολαυστικώς έχειν εστίν .

P.504. v. 6. Aagov, to jdu, fcilicet, quod additur, róma. P. 506. v. 39. aa gaia ] Cod. Gud. Naszaiws. Anon.

Sine dubio ad Iliad . P. 572. reſpicitur. Photius in Lexico, ut Ρ . 5ο6. ν: 40. Λαίς, κάπρος και λάγνος και λάμυρος ] Legen

Suidar: Λαρόν, χλιαρόν, προσηνές, ηδύ. Μox poft verba ή πα- dum eft Λαίσκαπρoς , ο λάγνος και λαμυρός. Vid. Ruhnken.

ga'zo hias, addendum puto participium agngós. ex Scholiaſta Epiſt. crit. I. p. 87. BB. Dilerte Zonara's in Lexico p . 1283.

Apollon. Rhod . loco Itatim excitando . KUL. Conf. Iliad . T. Kaloxangos á dyros, Vid . ibi Tittmann. Et Heſychius: Aar• ·

316. Odyſ. B. 350. cum Schol. et Schol. Apollon. Rhod. l. oxánçav : aapugáv. ubi vid. Alberti T. II . p . 414. not. 30.
659. ANON .

P. 505. v . 9. 'Holodos, Balvou zagois nosiv) „ Si Scholiaftae Ρ. 5ο6. ν. 43. Λαισήία τε πτερόεντα ] Sunt verba Homeri

Apollon. Rhod . 1. 456. credimus. dixit Hefiodus aagois 500l, 11. E. 453. ubi vid . Schol. Anon. Vid . Oudendorp. ad Thom .

pro rois_wat co ndéanv. Idem fragmentum uno verbo auctius Mag. p . 574. b . BB . Conf. fupra ad p. 505, 29. Aelius He

profert Etymol. M. in v. nagov βαίνου λαρoϊς ποσί. Sylbur- rodianus in Schematismis Homericie: Λαισήία ασπιδίσκια. ή

gio βαίνου fulpectum eft, nec ipfi, an verum fit βαίνουσα, fatis πάντα τα σκεπαστήρια , δια το εν τη λαιά φέρεσθαι.
liquet. Ego duplicem in his errorem deprehendo, alterum libra- Ρ . 5ο6 . V. 47. από του λελιάσθαι και κεχωρίσθαι των πρα

rii, alterum Grammaticorum . Dedit enim Hefiodus Baivos de Eswx] Sed Schol. Apollon.Rhod. III. 120. daard foxmua.

napois nogi. Ita pallim_Homerus, a quo vix discedit Hefio- τισται από του λώου, και εστι βελτίoνος. όθεν και ευώνυμος.

Haec Ruhnken. Epiſt. crit. I. p . 68. ( 106. ) KUL.
P. 50 ν. 9. λαρινός]' Photii Lexicon : Λαρινοί, οι πίονες , P. 506. v. 49. Aaipos ] Vid. Odyn. N. 399. ibique Schol.

GITIOTO! Mogapoi. Vid . interpp. HefychiiT. II . p. 428. not. 23. et T. 206. ANON .

et Suidàs, quifua, notante Kuftero, e Schol. Ariſtoph . Pac.924. P. 506. v . 51. noitua ] Vid. Iliad. T. 267. Ad verba có

et Avv. 465. exfcripfit., Addatur Euſtathius p. 1243, 11. et poidnuca pñs Saldoons comparanda funt haec "Schol. Apollon.
1382. lg. ubi et verbum aageveversa. per ortistofa. reddit. Rhod. I, 1299. Aait pas de Tò xútos TÖ'sgohuoons sal deestuua,
Conf. H. Steph. Thef. Ind. KUL. οιονεί λάτμημα . ή παρα το λατύπεσθαι υπό των κυμάτων , και έστε

P. 505. v. 19. eis rò laxaviserv] p. 505, 15. τύπτεσθαι.

P. 505. v. 24. Ern9890 . Rasioion ] Sunt , verba Homeri II . P. 506. v . 53. Aairal) Vid. Iliad. A. 278. ibique Schol.

A. 189. B. 851. ubi vid. Schol. ANON. Inprimis conferendum eft Etymologicon Ms. Leidenſe
P. 505. v. 29. oišovor ] Legendum isouov, inquit Pierfonus apud Hemſterhufium ad Thom . Mag . p . 564. b.

ad Moerid . p. 251. a. Verba λαισήία τε πτερόεντα ( Iliad. Ε. P. 508. v . 2. dò xégveßox] Vid. Schol. et Biſet. ad Ari
453.) male e lequentibus (Etymol . p. 506, 43.) huc fuille illata, ftoph. Avv. 851. ANON.
secte perſpexit Sylburgius, pro quibus verſus Ariftophanis Pac. P. 506. v. 5. ' Xéguiße αργυρέoιο λέβκτος] Sunt verfus

893. aut alius excidiffe videtur . Ultima autem fic caſtiganda Homeri Odyſf. A. 136. 137. Conf. Apollon . Rhod. 1. 409. ibi
Cant : δασέα δε τα περί τον όρον. ANON. et BE.

P. 505. v. 31. sústaugos, rapa co dãs etc.] Sylburgius, P. 506. V. 8. rgnus - fanevízovro] Haec leguntur Odyſi.

quosdam antiquos Grammaticos ſecutus, locum tentavit perperam . T. 386. 387. unde {cribendum eft fanévesey. Sequens locus,

Nam has eſt lapis, et raūgos pars prima viri.. Aastaugo's igi- 'Ns de héßus 8022, extat Iliad . O. 362. Ultimus , Ahwya's

tur, cui lapis eft pars iſta , dum nibil ſentit, inſtar lapidis. Sic deixosi, Iliad . I. 123. et 265.

patbicum habemus, et homo , pudicus id tecte fignificavit iſtis. P. 506. v. 15. Néyw zò aanw ] ut Iliad . T. 241. - ANON.

Vid. Caſaub. ad Athenaeum p. 28,24, P. 506. v. 18. & daSCHLEUSNAR. λέγοντο] Haud dubie eft locus

P. 505. v . 34. dörzs Vid. Antholog . Graec. IIl. 25. 31. Iliad . W. 50 %. Sed ibi eſt néveohe Verba Tony de SeoTorv

(in Brunckii Analectt. Vol. II. p. 264. Carm . 535.) Anon. extant OdyII. A. 303. ubi vid . Barnef. Anox .

P. 505. v. 45. auga ) Vid . Coray ad Plutarch. T. III. p. P. 507. v. 38. viaróuevos etc.) Haec leguntur. lliad . n .

300 , 23. be . Verba'H,odos is aaugau extant Odyff. X. 128. 573. alibique. Anon.

ubi vid . Schol, Conf. infra p . 557, 12. in v. 'Odos. Ab Ety- P. 507. v. 39. Senaatw ] Vid. Sophocl. Aiac. 5i2, ibique

mologo dillentit Schol. Ariftoph . Pac. 98., Aaugas £ xárovy zás Schol. anon.
steva's gumas , žva näoa axafagoia siv. Vid. Theocrit. Epigr. P. 507. v. 50. abhoyxa ] Aelius Herodianus in Schematis

IV . 1 . mis Homericis : Λέλoγχα: λήχω λίληχα : τροπή του και εις ο
P. 505. v. 47. ám Doda ] Pierſon. ad Moerid . p . 252. a

λέλοχα , είς τύπον του κέκλoφα και επενθέσει του , ως το ένBaft. ad Gregor.' de Dialectis p. 506, edit. Schaefer. ita ſcriben
dum putabant pro d poda, quod Sylburgius ediderat, et quod xos šyxos.In margine Codicis additur:dofgerai váę. w

Schaeferus ad 'Gregor. l. 1. dicit fortalile recte habere. P. 507. v. 52. Aküvto etc.] Vid. Fiſcher. Animadverſl. au

Grammat. Graec. Welleri Spec. II. p. 420.et BE .

W.

dus. “
ANON .

ANON .

ANON.

BE.

.

que Schol. ANON.

ANON .
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AXON.
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AXON.

ST.

000 a
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ANON.

AXON .

βT . SCHLEUSNER.

ANON .

ANON .

ST.

AXON ..

ANON .

ANON .

ANON.

Ρ. 5ο7 . ν. 3. Λελιημένος , προθυμούμενος ] Vid. Πiad . Δ , 465. 11. B. 697. ubi vid. Schol. SCHLEUSNER . Eadem dicit Politus ad

ibique Schol. ANON. Euſtath. T. III. p . 1056. st.

Ρ. 5ο7. ν. 16. Λέξασθαι] Vid . liad . Δ. 13ι . et Apollon. Ρ . 5ο8. ν. 28. Σοφοκλής ] Vid. Heath. p . 111. b. Sequens

Rhod . IV . 794. ANON. Homeri locus, Nux αλώναι, eft II. Φ . 28. ubi vid. Barney .

Ρ . 5ο7 . ν. 18. σημαίνει δε και το επιλέξασθαι) Schol.

Apollon . Rhod. ΙΙ . 899- Λεξάμεναι, αντί του συλλεξάμεναι . Ρ. 5ο8. ν. 3ι . σημαίνει δε και το ολέθριον ] Vid. liad. 1 .

119. cum Schol. ANOŃ .

Ρ . 5ο7. ν. 21. το δε λέων, παρά το λάω etc.) Cod. Havη. Ρ. 5οο . ν . 38. Λευκή νήσος εν Πόντω ] Vid. Εurip . Iphig .

1971. Λέων έστι λάω, το σημαίνον το θεωρώ εξ ου και αλαος, Taur. 436. Dionyſ. Perieg.: 543. Tzetz . ad Lycophr. 186. et

το σημαϊνον τον τυφλόν, οιονεί ο έστερημένος του λέειν απ ούν. Muncker. ad Antonin. Liberal. C. 27. p . 273. (p . 183. edir.
του λάω γέγονε λέων οξυδερκής δε το θηρίον. φασι γαρ, ότι ου- Verheyk.) ANON. et BF.

δέποτε καθεύδει ο λέων. τούτο δε απίθανον. ουκ ενδέχεται γας Ρ . 5ο9. ν . 40. Λευκανοί, από τινος Λευκίου ] Conf. Schol .
αεί τινα εγρηγορέναι. αλλ' ίσως , ως η δορκας εν τω καθεύδειν ad Dionyf. Perieg. 362 .

ανεωγμένους έχει τους οφθαλμούς, τον αυτόν τρόπον και ο λέων Ρ. 5ο9. V. 41. Λευκιμμα ] Potius Λεύκωμα legendum puto .

εν τω καθεύδειν ανεωγμένους έχει τους οφθαλμούς, και λοιπόν Comrma poft ειλημμένος τοllendum eft.

υπόνοιαν έχει του μη καθεύδειν. ανεωγμένους δε έχων (Lege έχει) Ρ. 5ο9. ν . 52. Λυκόφρων] verf. 187. Conf . Ae/chyl. Sept.
τους οφθαλμούς , επειδή, των οφθαλμών μεγάλων όντων, το δέρ- adv. Theb. 205. Anon . Codex Pariſ. 546. addit verba Lycophro

μα το επικείμενον τοϊς οφθαλμοίς μικρόν έστι, και ου δύναται nis , fed ita fcripta: Λευστήρα ούνεκ' έρριψε πρώτος πέτρον . ΒΕ.

σκεπάσαι αυτούς. BLOCH. Ρ. 5ο9. ν. 53. Λευρόν, το λείον και πλατύ ) Vid ' Tzelics

Ρ . 5ο7.ν . 23. ο Μανέθων εν τω προς' Ηρόδοτον] Vid. Gro . ad Lycophr. 159. et 263. ANON.

nov. Praefat. ad Manethon. p. 8. et Fabric. Biblioth . Graec. Ρ . 5ο9. ν. 57. Λευκανία , στόμαχος, λαιμός ] Vid . Schol . ad

Τ . ΙΙ . p . 497. (Vol. IV. p. 132. edit . Harle/.) ANON. Iliad. x. 325. et Nicandr, Alexipharm . 131.

Ρ. 5ο8 . ν . 34. Λεωκόριον ] Vid. Τhucyd. Ι . 20. p. 16, 13. Ρ . 5ο9 . ν. 4. αποβλεπτω] Legendum eft αβλεπτω. Vid.

ibiquc Duker. Valckenaer. ad Herodot. VII. 168. p. 583. b . ANON , De Aco .

Ρ . 5ο8. V. 38. Λέπαδνα ιμάντες]. Vid. Schol. ad Iliad. lica forma βλέσσω et όσσω conf. Fi/cher. Animadvert. ad Wel

E. 730. Schol. Aeſchyl. Perſ. 191. et infra ad p . 525, 13. in leri Grammat. Graec. Spec. I. p . 214.

Μέριμνα. ΑNON . Λέπαδνα et μασχαλιστηρας inter fe diterre Ρ. 5ο9 . ν. 8. Λεύσσετε, οράτε) Vid. Iliad. Α. 120. ibique

oftendit Schefferus de re vehicul. I. 11. p . 124.
Schol. ANON. Editio Romana ibi habet λεύσετε, ut fit futurum ,

Ρ . 5ο8. ν . 47. Λέλoγκα] Vid . ad p. 5ο7 , 5ο . Unde Ειymologus: άλλοι δι' ενός σ γράφουσιν. Vid . Fi /cher.
Ρ. 5ο8. V. 52. Λέπτυνιν παρα Λυκόφρονι] verf. 49. ubi 1. 1. Spec. 11. p. 329. ST. Verba 'Αξετε βίην extant 11. Γ .

vid . Tzetz . 105. Οίσετε δ' άρνας, Π . Γ . 103. Ει καταβήσεο δίφρου, . Ε .

Ρ . 5ο8. ν . 1. Λέκτρον etc.] Αnte hanc fectionem poni haec 109.

poteft e Cod. Havη. 1971. Λέκτον, ακρωτήριον της " Ιδης , κεκλη- P 5ο9. ν . 13. Λείηναν δε χορόν] Sunt verba Homeri Ody .

μένον από του εν αυτώ κατακλιθήναι Δία και Ηραν. τρία δε ταύ- Θ. 26ο. ubi vid . Schol.

τα ακρωτήρια της "Ιδης, Λέκτον, Γάργαρος, Φαλάκρη. BLOCH. Ρ . 5ο9 . v . 20. Λειόβατος) Conf. Athenae . lib . VΙΙ. p. 312.
Ρ . 5ο8. ν . 12. Λέσχη] Vid . Schol. ad Eurip. Hippol. 384. Β.

et ad Sophocl. Antig. 166. ANON. Pro Βοιωτοίς Cod. Gud . Ρ. 5ο9. ν . 21. Λειώδης, όνομα κύριον ] Legitur Ody11. Φ.

Γcribendum eft τοίς Βοιωτοίς . Ηefychius in v . Λέσχη pro δει . 144. Ιbid . verf. 15ο. Γg. extant verba ο δ' έπει κάμε 'Ατρέ

πνητήρια habet δειπνιστήρια . πτους,αταλάς, nifi quod ibi editur πρίν γαρ κάμε -'Ατρίπτους,

Ρ . 5ο8. ν. 13. τα φρύγια) Pro hac vitiofa lectione bene απαλάς. ΑNON .

Cod. Gud. exhibet καταφύγια, confugia, ad quae confabulan- Ρ. 5οο. ν . 26. ατασθαλίαι hoav] Sunt verba Odyſl. .

di ei tempus lerendi caufa fe recipiebant, adeoque vitanda 146. [ q. unde šsay pro hoxv lcribendum eſt.
αλεεινους τόπους, non, ut in Guelpherbstano elt, ελεεινούς. Si- Ρ. 5ο9. ν . 29. Λειμώ. ] Vid . Apollon. Rhod. Ι. 88ο . ANON.

mili modo Aelianus V. H. III . 1. de Tempis Theſſaliae dicit : Ρ . 509. ν. 33. Λείριον] Vid . Callimachi Fragm. 229. p .

εν αυτοίς δε τοίς λείοις και καθημένοις άλση τε εστι ποικίλα 524. et Apollon. Rhod. IV . 3o3. Anon . Conf. Hemfierhuſ, ad

και υποδρομαι συνεχείς , εν ώρα 9ίρους καταφυγείν οδοιπόροις ή- Αriftoph. Ρlut . p . 188. b.
διστα καταγώγια, α και δίδωσιν ασμένως ψυχάσθαι. Conf . Xe- Ρ. 5ιο. ν . 40. λιφός, και σημαίνει τον αναιδή ] Vid. Valcke

noph. Memorr. III. 8. 10. Eurip. Suppl . 267. et Cyclop . 294. naer. ad Callimachi Elegiarum fragmenta p . 228. fqq. Be. Cod.

Cod. Parif. 2636. et 2638. καταφύγια. ΒΕ.
Cod. Havn ,

Havη. 1971. Λιρός, ο αναιδής, παρά το λίαν οράν. οι γαρ λίχιοι
1971. Λέσχη σημαίνει την φλυαρίαν, παρά το λίγω λέξω λέλεχα, λίαν ορώσει τα κάλλιστα των σωμάτων. εκ του λίαν δια του

και εξ αυτού κατά πλεονασμόν του σ ' λέσχη. Λέσχη παρά τοις γράφεται. τα γας εις αν λήγοντα επιρρήματα ου θέλουσι τη
Βοιωτοίς τα κοινά δειπνητήρια : τινές δε τα καταφύγια και τους ει διφθόγγω παραλήγεσθαι, οίον πέραν, αγαν, λίαν.
αλεεινους τόπους λέσχας καλούσι . συμβαίνει για τους εν ταίς Ρ . 51ο. v . 53. το γαρ πριτανείον λήϊτον εκαλείτο] Vid .

δ Valckenaer. Animadverit. ad Ammon. p . 145.

οικίαις ταύταις καθεζομένους χάριν θέρμης, και λόγους συναίρειν. Ρ. 510. ν . 3. απαλοίο δι' αυχένος ] Sunt verba Homeri 2 .

γίνεται ούν ή λέσχη παρά το λέγω, ο παρακείμενος λ'λεχα , και Ρ. 49. et X. 327. ANON.

εξ αυτού λέσχη, πλεονασμό του σ. και εις το άδολεσχία. Λέσχη Ρ. 510. v. 8. Λειψύδριον ] Vid . Αriftoph. Lyriftr. 666. ibi

ή κάμινος, παρά Ησιόδω. "Ομηρος . λέσχη, δημόσιον οίκημα, οίο- que Schol, et ſupra p. 327, 32 .

νει λέχη , παρά το εν αυτό τους μη έχοντας οικήματα λέσχην Ρ . 5ιο. ν. 1. παρα Αισχύλω] Prometh . 5. ubi vid . Schol.

ποιείσθαι, ή παρα το λεσχαίνειν εν αυτώ, ο έστιν ομιλείν. ΒLocΗ .

Ηefiodi Iocus eft Εργ. 5οι . Ηomeri, OdyΣ. Σ . 528. Ρ. 5ιο . ν. 17. λεία , ή των τετραπόδων κτήσεις etc.) Conf.

Ρ . 5ο8. ν . 15. λόγους συναίρειν ) Sequenda eft coniectura Sophocl. Αiac. 26. cum schol.

Sy burgii, λόγους συνείφειν. Νam λόγους συναίρειν eft rationes P. 510. v. 19. Aria etc.) Vid. Valckenaer. ad Ammon. p.
conferre . Vid. Matth . XVII. 23. KUL. 88. b. bé . Conf. Suicer. Obſervatt. ſacr. p . 344. b. st. Nomen

Ρ. 5ο8 . ν . 17. Λεσχάραι etc.) (Cod. Gud. Λευχάραι, αι σχο- ληίς habet Apollonius Rhod. 1. 167. ANON.
λαι, από του λέξαι τι έχει γαρ ωμίλουν» ως : Οιδ' εθέλεις εύ- Ρ. 51ο . ν . 20. Ληϊάδες ] Vid . Iliad . Y. 193. ibique Schol. α
δεν χαλκήίον ες δόμον ελθών, Hέ που ές λέσχην. Ex Odyll. Apollon . Rhod. IV . 36. cum Schol. Sic Tzetzes ad Lycophr.
Σ. 327. . Κυι . Cod . Havη, 1971. eodem modo exhibet Λευ- 105. Λήίτιν explicat αιχμάλωτον. Sed ληίτιδα liad. Κ . 46ο. ad

κέραι usque ad ωμίλουν. Sed fequentia petime corrupta habet , clore Scholiafia eft λαφυραγωγώ, πολεμική . ΑNON.,

lic : ως ουδ ' ήθελε λεμπαίζειν χαλκίονα δόμον έλθη. ΒLocu. Ρ . 5ιο. ν. 22. Λίστοί, οι εν λείας και ληστείας ] Vid . Iliad .

P. 508. v . 19. Néxos) Vid . Dupori. ad Theophraſti Cha . I. 406. ibique Schol. Anon. Cod . Havn. 1971. Ληϊστοί, οι εκ

Tactt. p . 47ο . ΑNON . λείας και ληστείας, από του ληίζω. 'Ανδρας δε ψυχή ούτε λη

Ρ . 5ο8. ν . 21. λεχεποίην Ομηρος επί του ποταμού ) Locus ιστή, ούθ ' ελετή (Iliad. Ι . 408. ) : ούτε ένα λείας λαμβανομένη, φα:

eft l . Δ . 383. Apollonius Rhod . 1. 185. habet λεχαίην σιν, ούτε πάλιν ληπη (Lege ληπτή). επάν άπαξ φάση παρελθείν

φυλλάδα λειμώνων. ANON . τον περίβολον των οδόντων. δια γαρ του στόματος εξείσοι (Lege

Ρ. 508. ν . 25. την έχουσαν πολλών πόαν] Corrigo τον έχων- εξεισ .) το φυσικόν πνευμα . BLOCH.
τα πολλνν πόαν. nifi forte Ειymologus intellexerit πολιν έχουσαν Ρ. 51ο ν. 26. καταχρηστικώς δε etc. Vid. liad. Σ . 28. 11. .
πολλήν πόαν, ut Πτελεον, urbeim Tliellalicanm , vocat λεχεποίην, que Schol. et Εurip. Ricί. . Verba oύς μοι ληίσατ ' Οίνε

KUL .
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BE.

XUL.
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BE .
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ANON.

ANON .

ANON.
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ANON .

not . 5 . BE.

ANON .

ANON .

BE.

ΑΝΟΝ.

ANON .

cur . 1ο4. ANON

-

ANON

orús haud dubie ſunt ex Odyf . A. 398. quanquam ibi legitur tim in Cód. Havn . ſequitur: Aißún. Bi xwięce, ws dancy's ústür.
ληΐσατο δίoς Οδυσσεύς. Vid. ibi Schol . Verba Ληϊστον · βόες Λιβύη ωνομάσθη υφ' "Ελλησιν αγνώστων. BLOCH.

extant Viad. I. 406.
Ρ. 51. ν. 44. Βύνη] Vid. interpp. Hefychii Τ. Ι. Ρ. 779.

Ρ. 5ιο. ν. 32. Λήδιον ] Vid .. quae ex Etymologico Leidenfi

MS. excerplit Hemſterhuſ. ad Ariftoph. Plut. p . 415. b . Conf. Ρ. 51. V. 49. Λιβρος, ο σκοτεινός] Cod. Gud . 1971. addit :

Toup . Addend. in Theocrit. p. 401. extr. et Brunck. ad Theo- raça có aiav iseBós. BLOCH . Conf. Suicer. Obſervalt. lacr. p.
crit . Idyll. XXI. 10. be. De forma nominum in doy conf. Phi 348. ST.

lemo in v . κλινίδιον . p . 40. et fupra p . 133, 14. 8Τ . Cod . Havn. Ρ. 512. ν. 54. λιγύς Πυλίων αγορητής] Sunt verba Home

1971. Λήδιον, το τριβώνιον. Μένανδρος, και εν συναιρέσει , ληΐδιον. ri 11. Α. 248. Conf . Β. 246 .

Ει multis interiectis : Λήδη και λήδαον ( ic), εξ ου και λήδιον Ρ . 512. ν . 3. Μάστιγι λιγυρν ] Sunt verba Homeri 11. Λ .
ιμάτιον το πεπαλαιωμένον, εκ του λήθω το λανθάνω . BLOCH. 532, cuius loci Scholia Etymologus h. I. deſcripſit. Conf. Schol.

Ρ . 5ιο. ν. 35. Λήθαργος ] Vid . Lycophr. 241. ANON. Conf . ad 11. Ε. 526.

de Dialecto Macedon . et Alexandr. p. 44. st. Ρ . 512. ν. 11. έστιν ειπείν , ότι αντιπαράκειται αυτό το λί

Ρ. διο. ν. 36. Λήκυθος , αγγείον ελαιοδόχον ] Vid. OdyT. Ζ. γω] Cod. Havn. 1971. έστι ρήμα λιγώ. Ναι, ευεπίης μελέεσσιν
79. ibique Schol. ANON . εφύμνια ταύτα λιγαίνειν .. Λίτρα , δια του και εύρηται γαρ εν

Ρ . 5ιο. ν. 41. Λήμα και λήμμα] Conf. Valckenaer . Αni- συστολή παρα τοϊς Δωριεύσι. λίτρα δε εστι νόμισμα παρα τοϊς
madverll. ad Ammon. p. 141. BE. Σικελιώταις, όπες: ισοδυναμεί τωοβολώ. BLOCH. Pro αντιπαρά

Ρ. 51. ν. 45. Λήμμα - θράσος - τόλμημα ] Αpud Εurip . κειται in Cod. Parif. 263o. et 2638. eft παράκειται. ΒΕ.

Troad. 587. legitur & λήμ’ Αχαιών. ANON. Scholia in Platonem Ρ. 5ι2 . ν. 16. λίγεια] In Cod. Parif. 263o. et 2638. addi

p. 238. edir. Ruhnken. Λήμμα : φρόνημα, ως νύν (apud Ρlaton. tur : θέρω, θέρεια . και έστι ρήμα λιγώ . Ναι, ευεπίοις μελέεσσιν

lib . X. de Legg. Τ. ΙΙ . Οpp. p . 9ο6 . Β.) ή κέρδος. Ει p. 239. εφύμνια ταύτα λιγαίνει. τοίνυν αποδεδεινται είναι βαρύτονον. δια

Λήμμα • κέρδος , ως νύν (apud Ρlaton . 1. 1. Lib . XI. p . 92o. C.) τούτο προπαροξύνεται το λιγεία .

η φρόνημα. Ρ . 52. ν. 24. Λιγνύς] Vid. Schol. Apollon. Rhod. 1V .
Ρ . 511. ν. 5ο. έστιν εις το λιγνύs ] Infra p . 512 , 41. ANON . 1188. Π. 1οο8. et ipfe Apollon. I. 389. ΙΙ. 153.

Ρ. 5ιι . ν . 52. "Ομηρος] Locus eft Odyr. Τ . 229. ubi vid . Ρ . 5ι2. ν. 27. "Ομηρος, Λιγνυν αιθαλόεσσαν ] Ηaec in Ho

Schol. meri carminibus non reperiuntur, ANON .

Ρ . 51. V. 55. Λήμνος] Unde Λημναίον πυρ apud Lycophr. Ρ. 512. ν. 29. καπνός γαρ λέγεται, και από ξύλων γινόμενος
227. ubi vid. Schol . etc. ) Similia tradit Scholiafies alter ad Aeſchyl. Sept. adv.

P. 511. v. 1. Anvós] Vid . Barneſ. ad Homer. h . in Mer. Theb. 500. De aigadóev, quod paulo poſt fequitur, vid. Schol.
ad Iliad . B. 415. ANON.

Ρ. 51. ν. 6. Ησίοδος ] Locus eft Εργ. 5οή. ubi vid . Cle Ρ. 512. V. 35. Αυτή Méñalga ] Eſt verſus Homeri Odyſſ.

ricus. ANON . Cod. Havη . 1971. Ληναιων, όνομα μηνός κατα Χ. 239. ANON.

Βοιωτούς, κατα δε "Ίωνας ληλαιων, ό εστιν Ιανουάριος , ληναιων Ρ. 512. ν. 39. " Ομηρος ] Locus eft Ody. T. 64. Ιbidem

δε είρηται δια το τους οίνους εν αυτώ εισκομίζειν. ούτος δε ο verf. 3 , extant haec : Χρύσεον λύχνον έχουσα, ubi vid. Schol .

μην αρχή χειμώνος. οι δε ληναιωνα φάσκουσιν αυτόν καλείσθαι

δια τα λήναια (Lege λήνεα), ο έστιν έρια . BLOCH . Ρ. 5ι2 . V. 5ι . Λικριφίς] Vid . Iliad. 1. 463. ibique Schol.

Ρ . 51. ν. 17. Πλάτων] Locus eft in Cratylo Τ. 1. Οpp . ANON:

p . άο6 . A. ANON . Sed verba Platonis funt haec : Λητω δε, Ρ. 513. ν. 57. όλοοίο πολέμοιο ] Sunt verba Homeri 11 .

από της πραότητος της θεού , κατά το 19ελήμονα είναι ών άν τις Γ. 153. ANON .

δέηται. ST. Codex Parif. 263o. dat 'Απολλόδωρος pro Πλάτων. Ρ. 515. ν. 8. ένδειαν δηλοΐ] Cod. Ρarit . 346. ένδειάν τινα

δηλοί, φημι δη των επιτηδείων. ΒΕ.

Ρ . 51. ν. 19. κατά δέ τινας Ληθώ etc.] Plato 1. 1. ίσως δε 2. 513 , ν . 10. Ιστέον ότι παρά μεν τοίς "Αθηναίοις αρσενι

ως οι ξένοι καλούσε πολλοί γας Λωθω καλούσιν. έoικεν ούν προς πως λέγεται ο λιμός ) Conf. Oudendorp. ad Thom. Mag. P.
το μη τραχύ του ήθους, αλλ' ήμερόν τε και λείον Ληθω κεκλή- 578. a. ΒΕ. Sed Sextus Empir . adv. Grammat. c. 7. Sect. 149,

σθαι υπό των τούτο καλούντων. ANON. έκαστος γαρ, ως τεθε μάτικεν, ούτω χρήται. και οι αυτοί δε (h.
Ρ. 51. ν. 22. λης Ευριπίδης ] Vid. Kocn . ad Gregor. e. live Attici fint, five Dores) dragógws tuïta, ore mes agjeve

de Dialectis p . 252. edit. Schaefer. Ad etymologiam nominis κως εκφέρουσιν , ότε δε θηλυκώς λέγοντες την λιμον, και τον

Ληθώ pertinent, φuae in v. Λίβανος habet Codex Parif . 263ο. λιμόν.

Χρύσιππος δε παρά τηνλειότητα των ηθών. Ησίοδος επ ' αυτής, Ρ. 5ι5. ν . 11. παρα δε τοϊς Δωριεύσι, θηλυκώς ή λιμός]

"Ηπιον ανθρώποισι και αθανάτοισι θεοίσι . ΒΕ. Conf. paulo poft Cod. Parif. 546. addit: ήπειράσασθε δε τας λιμοί κακάς. ΒΕ.

ad ν . 66 . De loco Euripidis omninoque de verbo now, 1w, Eft locus Ariſiophanis Acharnn . 743. ubi Kufteri editio habet :

vid. H. Steph. Thel. Gr. Ling. Vol . I. p . 174. not. 1. edit . πειρασείσθε τας λιμού κακώς . 5 .

Ρ. 513. ν. 12. έστιν εις το λοιμός] Infra p . 5ι5, 25. Et

Ρ . 511. ν. 24. λαμβάνει] Cod . Havn. 1971. addit : το δε enim in ν . λοιγός . ΑNON .

λω σημαίνει τρία λω το θέλω , εξ ου και λέγω. Αω το επιθυμώ, Ρ . 513. ν. 14. αχαλαρείτης] Iliad . H. 422. et Odyd. T. 434.
εξ ου και λιλώ. λω το βλέπω , όπες απο του λάω. και λελιη- eft αχαλαρρείται 'Ωκεανοίo. Sequens verfus , Hέλιος λίμνην,

μένος. Λη 9 ώ , η νυξ, παρά το λήθω το λανθάνω, παρά το λή- legitur Odya. Γ. 1 .
9ην ημίν εμποιεϊν. Λη Φώ, η νυξ , παρά το λήθην ημίν εμποιείν : Ρ. 513. ν. 17. λίμνη λέγεται και επί της θαλάσσης] Conf.

και παρά το λεληθότως ταύτην δείν επέρχεσθαι. 'Απολλόδωρος δε Schol. Sophocl. Trachino. 644. ANON .

ελεητώ: ελεήμων γας (και ) πιαεία ή θεός. Ρ . 513. ν . 19. επί της θαλάσσης] Vid. Apollon . Rhod. IV .

Ρ . 5ιι . ν . 25. Ιλιάδος Λ ] verf . 829. Conf. Apollon. 599. Eurip. Troad . 442.

Rhod. 11. 1o33 . et III . 876. ANON . Vid .
quae ex Orione MS. Ρ. 513. ν. 21. Λίμνη κεκλιμένος Κηφισίδι] Sunt verba Ho

attulit Baft. ad Gregor. de Dialectis p . 301. edit. Schaefer. Be. meri Il. E. 709. ANON .

Add. Suicer. Οbfervatt . faer.
p :

345. Ρ. 513. ν. 3ο. Λιμενήρχος άκρα] Glolla Tumta eft ex Apol

Ρ . 51 , ν. 33. Λιάμαθοι, οι αιπόλοι από του είναι λίαν Ιon. Rhod. 11. 965.

αμαθείς ] Legendum eft Λιάμαθοι , οι αιγιαλοί • απο του είναι Ρ . 513. ν. 40. Λιπαίνω ] Vid . Τoupii Addenda in Theocrit .

. Epift. ezita 1 p. Vi. p. 395. ΒΕ .

tium non animadvertit Suicerus l . Ρ. 513. ν. 46. παρά το λίαν παρεϊναι] Conf. Schol . Αrifto

Ρ .5. ν. 34. Λιασθείς] Vid . iliad . Α . 319. et Apollon. phan. Lyfiftr. 674. ANON.
Rhod. lll . 827. De verbo arcsw conf. Tzelz. ad Lycophr. 21 . Ρ . 513, ν . 48. λίπ ’ ελαίω ] Ηabet Homerus Π . κ . 577. ubi

vid. Schol. AXON . '

Ρ. 51. ν . 36. Λίβανος ) Cod. Havn . 1971. Λίβανος και λί- Ρ. 513. ν. 5ο . Λιπερνήτις λιπερνήτης) Ηomer . Αriftoph .

βανωτος διαφέρει . λίβανος μέν γάρ, το Φυτόν λιβανωτος δε, αυ- Ρac. 6ο2. ex Archilocho et Cratino affert λιπαρνήτες πολίται .

τος ο καιτοπος, τουτέστι το θυόμενον τοϊς θεοίς, αντί του λιβα- Conf. Wefeling. ad Diodor. Sicul. XII. 40. p. 5o4, 47. Τ . 1.
νωτός (tic). Χρύσιππος δε, παρά την λειότητα των ηθών. Ησίο
δος δε επ ' αυτής , " Ηπιον ανθρώποις και ανανάτοισι θεοίσι. BLO H.

Verſius Hefiodi extat Theog. 407. Sed totus locus, inde a Xú- Ρ. 513. ν. 54. Κον ] In Cod. Parif. 263o. et 2658. additur :

σιππος , quo perLineat, dictum eft paulo ante ad ν. 22. 51, Sta- λέγονται δε και αλιπερνήτες. ΒΕ.

:

BE .

DOV. ST.

ΑΝ ΟΝ .

BLOCH .

1 ANON

ST.

88. ΒΕ.

. ST.

ANOX .

ΑΝ ΟΝ.
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BE.

ANON .

ay

Ρ . 513. ν. 55. του πλούτου ] Cod. PariΓ. 346. addit : Ηρωδι- Γcribi. 61. Sunt verba Homeri Π. Α. 171. Conf. OdyΣ. Ζ. 93 .
ανος λέγει τον πρότερον πλούσιον, ύστερον δε πένητα , παρά το

λείπεσθαι εονέων, ήγουν φυτών. ΒΕ. P. 515. v. 55. dei dd Bagúverfa , etc.) Vid. Hemſterhuſ. ad

Ρ.513. ν. 56. λίπτοντα γάλακτος ] Sunt verba Apollonii Αriftoph. Ρlut. p. 33ο, 8 .

Rhod. IV . 813. ubi vid. Schol. Conf. Lycophr, 131, et 353. Ρ . 515. ν. 6. Λοεσσάμενος ] Vid. liad. Φ . 56ο. ΑNON.
Add. Dorvill. ad Charilon . p. 664. (p. 607. edit. Lipſ.) Ρ. 515. ν. 9. 'Ιλιάδος Α.) verf . 183. ubi vid . Schol. Αλου .

Ρ. 515. ν. 15. μαρτυρόμενοι τιν] Omnino legendum μαρτυ
P. 514. v . 5. Mote als wüyéveros] Haec leguntur Iliad .P.109. góusvou tra, h . e . quum teftem aliquem facimus aut amtefta

Sed verba , επεί τε λίν ' Σίντιν, Iliad . Λ. 48ο. ubi Cod. Ven .

dal dir , ut eft apud Eurip. Bacch. 1173. ANON . Omnino conf. Ρ . 516. ν. 25. Λογείον] Vid. Oudendorp. ad Thom. Μας .

Fiſcher. Animadverſ. ad Gramm.Gr. Welleri Spec. I. p . 396. st. p. 579. b. ΒΕ. Statim pτο είδος κρατήρος Ιego είδος χαρακτήρος
Ρ. 514. ν. 9. παρα Καλλιμάχω λίες ] Vid. Callimachi Fra- ex Demetrio Phalereo de elocutione S. 58. SCHLEUSNER .

gmm. p. 551. ANON. Ρ. 516. ν. 34. "Ιων εν Κίου κτίσει ] Pro Kίου, φuod eΠet
Ρ . 514. ν. 10. λαμβάνει δε λείας πέτρας ] Conf. Schol. nomen oppidi in Bithynia liti, legendum videtur Xiou. Nam

ad Odyſl. M. 64. Verba Πέτρα είκυία , extant Odyſl. M. Ion, poeta , dicitur etiam καταλογάδην nonnulla fcripfe , in his

79. Sedapud Τheocrit. Idyll. XXII. 57. eft υπό λισσάδι πέτρη. Krion . Vid . Schol. Arifioph. Pac. 835. Cum autem ille Chium

De quantitate literae : in nomine ais apponere lubet inlulam habuerit patriani, eum buius potiſſimum Kriou ( cripfiffe
verba Chaerobosci f. 107. νerfo : Ει γαρ ευρέθη το λις συνεσταλ- probabile eft.

μένον έχον τι τ, ως πας Ευφορίωνι εν Μομψολία, ως επί του, Ρ. 516, ν. 56. ποιεϊν ] Legendum eft ποιεί ν'. i . e . ποιεί πεν.

Οι δ' επιθύουσι βών λίες, και πάλιν, Κάπρύς τε λιές τε, αλλ' τήκοντα. Vid . Βaft. ad Gregor. de Dialectis p . 85ο. edir .

ούν και εκτεταμένον έχει αυτό, ως επί του, Λίες μέντοι λεσιν . Schaefer. et Append . ad Εpift. crit. p. 54, quo loco eliarm τέως

BE. In his pro Μομψολία legendum eft Μοψοπία . ST. pro Téw legi iubet.

Ρ . 514. ν . 12. Λισσή Vid . Schol. ad Odd. Γ. 293. Ε. Ρ. 516. v. 46. Λοξίας] Conf. Hellad. Chreftomath . p. 25 .

412. K. 4. Verba λισση επικέλλεται νήσω funt Apollon. Rhod. Schol. Eurip. Oreft. 165. et Barney. ad Iphig. Taur . 1ο13 .

ΙΙ. 382. Sed ibi legitur λισσή επικέλσετε νήσω. ΑNON .
Pro ver

bis paulo poft (equentibus, παρά το λίαν αυτό λαμβάνει, Co- Ρ. 516. v. 51. "Ομηρος, Οίον δε καιρομύοιο λοπός ] Εx Odvd.

dex Taurinenfis CLXV. fol. 40, verfo haec habet: παρά το λί- Τ. 235. legendum eft Oϊόν τε καιρομύοιο λοπόν. Vid. ibi Schol.
ίσον ειναι . ενίοτε δε και επί του υψηλού τόπου λαμβάνε- ANON . Cod. Havn. 1971. Λόπος, το λεπτών του κρομμύου. Sta

ται . PEYRON . Pro Στυφελίδας et 'Αρηα ex Schol. Apollon.Rhod. tim addit : Λουκάς. Ρωμαίον το όνομα , ουχ Ελληνικόν . ' Αλ .

1.1. Γcribe Στυμφαλίδας et 'Αρητιάς. SCHLEUSNEA . λοι δε λέγουσιν, ότι από του λευκος γέγονε Λευκάς και Λουκάς.

Ρ. 514. ν. 18. Λίστροισι, ξυστήρσι] Vid. Ody. Χ. 455. Λυγίζειν (unde p . 421 , 51. eft ελύγισον) του θρύπτεσθαι δια.

ibique Schol. ANON . φέρει. λυγίζειν μέν έστι το τεχνικώς ορχείσθαι και θρεπτεσθαι ,

Ρ . 514. v . 20. Λίσφοι,] Vid. Pier/on. ad Moerid. p. 245. είτα τοίς μέλεσι και τη φωνή κατακλώμενον ακκίζεσθαι (Codex

b. Anon . et Be. Codex Taurin. CL.ΧV. fol . 40. verfo : Λίστην h . I. et bis deinde dat ακίζεσθαι). Φρύπτεσθαι δε εστι το άνευ

φασιν είναι ζωύφιον λεπτών σφόδρα, αφ' ου και οι τα ισχία λε- Φωνής καιτέχνης ακκιζεσθαι και κατακλυσθαι τοϊς του σώματος
πτοι λίσποι λέγονται. Confer Suidam ad h . ν. et Scholiaft. μέλεσιν. είρηται δε το λιγίζειν από του λύγου · λιγος δέ εστι

Αriftoph.ad Rann. 818. Turn paulo infra : Λίσβητα ισχία. παροξυτόνως,το ιμαντώδες φυτόν, ακκιζόμενόςτεκαι θρυπτόμενος.
Anne legendum Λίσφη , idemque verbum in Etymologico repo- εύδηλον δε οξυτονούμενον το λυγός (immo λοιγός) όνομα σημαί
nendum ? Sed praeſtat tollere interpunctionem poft Xboco ., ut νον ποιητικώς τον όλεθρον. το δε εν τη πυγμη λυγίζειν παρα το

μι Λισφοί τα ισχία οι Αττικοί. Αttici Jic dicebantur , φuibus φυτόν μαλακών γας και εύκαμπές και εύτονον. BLOCH . Conf.

erat femorum gracilitas. PEYRON . infra p. 536, 44.

b. 514. ν. 26. Ιλιάδος Α.] verf . 394. Ρ. 5ι6. ν. 53. Λόφος ] Vid. Lycophr . 29. ibique Tsets .

Ρ. 514. ν. 3ο. πήρα λιτέσθαι] Vid. liad. π. 47. ibique ANON.

Euſtath, qui eundem canonem exhibet. ANON. Ρ . 516. ν . 54. λόφοι πάντα τα μετέωρα και εις ύψος ανέ

Ρ. 514. V. 45. Ιλιάδος Σ.] verf . 352 . χοντα ] Conf. Schol . Sophocl. Αntig. 358. ANON .
Ρ. 514. ν. 5ο. θητη Cod . Parif. 2426. addit : είς εκφω- Ρ. 516. V, 3. 'Έσβάντες κνήμας τ ' ήρε ungous] Eft ver

yoúmevoy aýyousa. Poſt ſequentia, oj xahws, in eodem haec ad- ſus Homeri Il. K. 573. ubi rectius legitur xvýuas at idd etc.

dita leguntur : χωρίς ει μήαπό συναιρέσεως ευρεθή η δοτική, (δια ANON.
το κέαρι κύρι, έαριέρι, λάαϊλάι, Θίτι Θέτι ) και προς αντιδιαστολής Ρ . 516. ν. 4. λοφίη θηλυκώς] Vid. Ody1 Τ . 446. Conf .

ετέρου σημαινομένου, (διατοτινι)ή χαρακτηρι ακολουθήσει (δια Geopon. ΧΙΧ . 6. 3. λοφιαν δε καλούμεν τας κατά τουαυχένος
το Φθάντι κύριον.) ΒΕ. Quae ftatim fequuntur, παραιτητέον δε εγειρομένας τρίχας. ΑNON :
τον 'Ασκαλωνίτην είς και λήγουσα βαρύνεται, eadem praecipiun- Ρ . 516. ν. 6. 'Ααρον υπες λόφον αυτόν] Sunt verba Homeri
tur a Schol. Venet, ad Iliad . E. 352. ¥ . 254. et ab Euftachio Il . N. 615. Sed ibi una? pro mig, legitur. Sequentia, doivon?
ad Iliad . O. p. 722, 33. et ad Odyſ. A. p. 1400 , 14. SCHLEUS- etc. extant Il . r. 337. ubi vid . Schol . Anon .

Ρ . 516. ν. 10. λοφνίδες γεγονυλαι] Paulo aliter Tzetzer ad

Ρ. 514. ν. 55. άπο του λιτόν λίτα ] Conf. Koen. ad Lycophr. 48. Sed Αthenaeus XV . p. 699. D. λοφονίαν -την εν

Gregor.
de Dialectis p . 443. edit. Schaefer. BE. του φλοιου λαμπαδα . Vid. ibi Cafaub . p . 99ο, 20. ANON.

Ρ. 514. V. 3. 'Ιλιάδος Θ. ] Verf . 441 . Ρ . 516, ν. 15. ένιοι δε λοφνίδας γενομένας] Sic Athe

Ρ. 515. v. 25. λιμος μέν έστιν ένδεια σίτου : λοιμος δε , έν- naeus XV. p. 7οι . Α. Κλείταρχος δ' εν ταϊς Γλώσσαις λοφνί

δεια των σωμάτων] Codex Havn . 1971. Λοιμος λιμου διαφέρει. δα φησι καλείν Ροδίους την έκαι του φλοιού της αμπέλου λαμ
λιμός γάρ έστιν ένδεια των αναγκαίων, λοιμος δε πάθος θανάσι- παδα . ST.

μον , λιμου παρακολουθούντος . και Δωριείς μεν η λιμος, Αθηναϊ- Ρ. 516. ν. 22. Ιλιάδος Κ .] verf. 349. 35ο.

οι δε ο λιμός. έδει δε δια της ει διφθόγγου από γας του λεί
Ρ. 517.ν. 28. Λόχμη - σύνδενδρος τόπος] Vid. Ody. T.

πω εστί. και επειδή ένδειαν σημαίνει των αναγκαίων, τούτου χά- 439. ibique Schol . Μούσα λοχμαία eft in Αriftoph. Ανν. 758.

φιν και ένδειαν φωνής (Εtymologus P. 513, 8. halet φωνήεντος )
ανεδέξατο. ώσπερ και χαράδες, αι των χειρών ραγάδες " το γαρ Ρ . 517. ν. 42. προς την Ίριν ] Legendum eft προς τον Ιρον,

έχoν ραγάδας, ουκ έστιν ολόκληρον ει και από του χεις εγένετο, et paulo poft ως φάρος φαριαμός και φωριαμός, pro ως φάρος

όμως κατά τούτο δια του γράφεται. Statim in Codice fequi- φωριαμός. Vid. Βaft. ad Gregor. de Dialectis p. 421. Γρ. ΑΣ.
tur : Λογγούβαρδας παρά το λόγγος κατά Ρωμαίους και Cod . Havη, 1971. προς τον Ιρον. Ιdem in fine fectionis poli

σημαίνον το μακρόν, και το βάρβα το γένειον. : Λογοθέτης , ο στίβη haec addit: σημαίνει τον ορθρινόν παγετόν.
τους λόγους κατατεθων. BLOCH. Ρ. 517. v. 47. Λώλον, παρά το λω το θέλω) Conf . Tset:.

Ρ . 515. ν . 42. Λοισθος] Vid. Lycophr. 279 . Sed λοίσθιος ad Lycophr. 223.

legitur apud Sophocl. Aiace 467. Apollon. Rhod. IV. 471. Ly. P. 517. v . 53. Agua) Schol. Callimach. H. in Dian . 12.

Λεγνωτόν. το έχων ώαν, τουτέστι το απολήγον του ιματίου

Ρ . 515. ν. 49. επί μεν γας του τόπου etc.] Vid. Duport. Λέχναι γας, αι ώαι, τα λώματα, οι κψωσσοι, άπερ "Ομηρος Φισά
ad Theophrafii Characit. p . 281. ANON, νους καλεί . ΑNON . Etymologus b . 1. plane diſtinguit fimbria ,

P. 515.ï 53. Aypara núvea xanqar) In editione Sylbur. cui nomen öx301Bos , a fimbria in fine veſtis . g 2013 pro

gii recte Aúpara elt pro Avata. Sed debet etiam refugey prie dici de manicaruin vinculo lo vodo, quo inter fe iungeresnius

NER .

.

ANON .

BLOCH.

ΑΝΟ Ν .

cophr. 246.
ANON .



953 954AD ET
YM
OL
OG
IC
ON

' MAGN V M.

9

>

:

BARKER.

manicae circa pectus, deinde de manicarum fimbria, demonſtratum φος damnatur. « Athenae. II. p . 67. Ε . Λεκτέον δε οξύγαρον

eſt in Spicilegio vocum paucarum pro Aegyptiacis habitarum , in δια του ύ , και το δεχόμενον αυτο αγγείον οξύβαφον · έπει και

nova editione Thelauri Gr. Linguae Stephaniani p.CCCLXIII.Γ . Λυσίας εν τω κατά Θεοπόμπουαικίας είρηκεν: Εγώ δ' οξύμελς
Ηinc Photius : 'Οχθοίβους ' τα λώματα . έστι δε περί το στή- πίνω. Ούτως ούν έρούμεν και οξυγόδινον. Schweighieferus ad

θος του χιτωνος αλουργές πρόσραμμα. Λώματα, i. e. manicarum h. 1. » Nec tamen apparet , quid lit quod hoc loco docere

fimbriae. Vocem hancce h . I. vulgari ſenſuy, quo exponitur fim Athenaeus voluerit. Nam οξύγαρον, οξύμελι, et quaecunque

bria in fine reſtis muliebris, non lumi , patet e verbis, quae ſunt alia vocabula ex ošus compofita, conſtanter omnia ab om

Photius ftatim fubiungit : "Έστι δε περί το στήθος του χιτω- nibus (ut confentaneum eral) per i fcribuntur, ut nil opus fuite
νος αλουογες πρόσφαμμα . Μanicarum vero oras timbriis ornatas videatur de iſta ſcriptura aliquid praecipere. “ Sed latis conſtat,

fuille patet ex his Salmaſii verbis ad Vopiſc. p : 397. „ Quem- Athenaeum hoc monuifle, ut ſcriptorum illa aetate florentium,

adniodum talares tunicae circa extremitatem inſtitis erant prae- qui ófóvagor pro ošúyagov uſurpabant, conſuetudinem culpamet.
textae, et fafciis verſicoloribus, fic etiam circa manum , ubi ' ma- Phrynichus Σοφιστ, Προπαρ. p. 56. Vol. I. Bekkeri Anecdot.

nicae, variis et picturatis limbis variegatas et fimbriatas fuiſſe, Graec. 'Οξύβαφου • δια του και παρά το οξυ, και ου παρά το
minime dubium eft.

Caefar Iulius , referente Suetonio (c. 45.) όξος σύγκειται. και Οξύγαρον, και ουκ οξέγαρον δηλοί δε το
utebatur laticlavia tunica ad manus fimbriata . “ Notanda eft οξυ κατα γένος ποιότητα πάσαν οξείαν, ή γεύσιν ή σχήμα ή όψιν

Photii vox ppóogauplus , quam in Lexicis fruſtra quaeras. Idem ή παν οτιούν ήκον εις οξύ . ώς είναι και το όξος είδος του οξέος.

Photius verbum προσράπτω, quo augeri poteft H. Stephani The- Ceterum το οξύγαρον effe Adiectivum, Subftantino fubintellecto,

Taurus , eodeivi fenfu ufurpavit : Πέζα • το άκρον και το απολήγον του e Zonarae loco patet: Οξόγαρος βάρβαρον · οξύγαρος γάρ. ubi

χιτώνας, και ημείς ώαν λέγομεν. πρότερον γας υπέρ του μη τρί- Tittmannus fcribi iubet ουδετέρως , fed nil mutandum eft. Αd

βεσθαι δέρμα προβάτων προσέγραπταν. BARKER . Verba ſequentia, iectivum cuyagos Lexicographis eſt commendandum . Ut igitur
το εις το κατώτερον και κόκκου, Codex Taurinenfis CLXV. οξέγαρος, οξύγαρος, οξόβαφος, οξύβαφος, fiςγλυκοκάλαμος, γλυ

fol. 12. verfo ita exhibet: το εις το κατώτατον μέρος του ιμα- κυκάλαμος. Ζonarας : Λωτώ . το αυλώ. Tittmannus : a λω

τίου επίβλημα εκ βύσσου, και πορφύρας, και κοκκίνου . PEYRON. τός · αυλός. Ignorant Lexica . « Nefcio an alibi hoc verbum

P. 517. v. 2. Awrtūvra] Schol. Venet. ad lliad . M. 283. legatur., Schleuſnerus Cur. Novill. in Photii Lexicon p . 209.

'Αρίσταρχος δια του ου , λωτούντα. H. Steph. Thef . Gr . Ling .
5, Εuftathius ad ΙΙ. Σ. p. 1157, 43. Λιβυκόν λωτον appellat. Ιdem
tradit Dioscorides c.

Ιnd . , Attice λωτούντα, Ionice λωτούντα . « Apollon. Lexic. Ho
112. p. 229. λωτος άγριος · οι δε Λίβυον

mer. Λωτεύντα • ενιοι μεν εν καθ' ενός απέδοσαν, ανθούντα: δεί
καλούσι φύεται μεν πλείστος εν Λιβύη. Ηinc etmendandus eft

δε νοείν, ως έστι λωτόεντα, λωτον έχοντας ωσεί ελεγον πυρουντα, Heychius, apudφuem pro λιβάσι exis locis reftituendum et

Augóv exovta. Verbum Awréw , quod Lexicographi non agnofcunt; H. Stephanus in proprio loco Thefauri non pofuit, agnoſcit taAußías. " Vocabulum nißuos, quod Schneiderus praetermiſit,

(an id fecerint recte, dubitamus) exſtat in corrupta Heſychii glof.

Ia : Λωτεύσι δε πάχνη : άνθη ποιούσιν αισχρότητες . Cod . Hefi
men fub voce λωτός. Quod ad Schleufneri coniecturam, Λιβύ

chi Marcianus, tefte Schow, Λωτεύσι δε, πάχνη, αιθεί π. α . Le αις reponentis pro λιβάσι, fi quid mutandum effet , praeferrerm

Is. Volii emendationem, nißuos. Sed recte ſe habei Heſychii
ge Λωτεύσι δε πάχνη , prata canis albicant pruinis , ut cum
Horatio I. Od. 4. loquamur.

Lotos enim nymphaea candidum gloſa : Awrós. κυρίως το εν ταϊς λιβάσι φυόμενον, quod in

habet colorern . Ut diysisw, avgtw , ita awrisw , Awstw . Heſychius: pratis nafcitur, ut benevertit Salmafius in Solin.p. 172. D.

Πάχνη» η λεπτή χιων, ή παχεία δρόσος. Verius fortafle Toupius μώνες et Λείβηθρα. Ηinc λιβάδιον Ηefychio eft χωρίον βοτανωSuidas λιβάδα exponit ένυδρον τόπον, qualia fiunt prata , οι λει

Emendatt. in Ηefych. Vol . IV. p . 122. fcribit Λωτεύσι δέ τ' αί

des. Gloſlae MSS. in Librum Sapien !. ap. Albertium : Arcuar

6Xm, ut Helychius aloxy, explicet nomine aisxgórnTES .
ανθοφόρον πεδίον, ήτοι λιβάδιον. Ι. Ν . Νicles ad Geopon. 11. 5.

1bid. λωτος δέ εστιν είδος βοτάνης] Photius : Λωτός : βοτά 16. verba, το εν ταϊς λιβάσι φυόμενον, vertit trifolium pratenfe .

νη ευώδης, ήν ένιοι μυράλωτον καλούσιν. Εadem verba occurrunt Dioscorides IV. 111. Λωτός ήμερος " οι δε, τρίφυλλου φύεται

apud Suidam. Zonaras : Λωτός : το γλυκοκάλαμον, ή βοτάνη εν παραδείσοις, i . e . λιβάσι. BAH KER. in Curis pofterioribus.

ευωδεστάτη, ήν ένιοι μυρόλωτον (Cod. Αuguft . μυρίλωτου ) κικλή- Ρ . 517. ν. 5. λωτέοντα] Scribe λωτόεντα. Conf. Thefaur .

Oxouor. Cyrillus in Lexico MS, a Schowio ad Codicem Hefy- Aldi p. 99. ANON.

chii Marcianum laudato : Λωτός • βοτάνη εύοσμος, ήν ένιοι
Ρ. 517. ν. 8. Λωφώ λοφήσω etc. ] Vid . Schol. ad Iliad. Φ.

ρόλυτρον κικλήσκουσιν. Scholia Luciani de Merc. Cond . c. 8. 291. et Odyd. 1. 46ο. Conf. Schol. Apoilon . Rhod. II. 485.
Τ. Ι. p . 664. Βωτάνη ειώδης, ήν ένιοι καλούσι μυρόλωτον. ubi V. 1418. et Schol . Sophocl. Αiac. 6ι . Αpud Αpollon . Rhod.
Reitzius : ,, Μυρόκωτον V. Hoc Schclion in M. non exftat. Utra 11. 648. eft τοίων ελώφεον μύθων. ΑNON.
praeftet ſcriptura neſcio , ait M. du Soul, Sed ego nelcio cur Ρ . 517. V. 14 .
dubitet ille.

μετελώφεον ] Sunt verba Apol .Τειφόμενοι
Nam cum awtos, i. e. locus, berba et arbor fit lonii Rhod. 1. 1161. ubi vid . Brunck. qui laudat Ruhnkenium ,

nomine notiffima, licet de generibus eius controverſia ſit, ( vid . non addito libro. Sed locus eft Epift . crit. II. p . 202. Idem

Matthiol. ad Dioscor. p . 157. et Salmar. de Homon . Hyl. Iatr. Apollonius 11. 616. κούρης δ' εξ αχέων αδινός κατελώφεεν -

p . 6.) zwrós [ xw us] vero apud rei herbariae ſcriptores non in- πνος. ubi Schol. εκ των λυπων αυτην κατέπαυεν ο ύπνος . ΑNON.

veniatur : mihi dubium non eſt pupółwtoy Veruni elle. Etſi Ρ. 517. v. 20. Λυγαΐου] Vid. Schol. Apollon. Rhod. Ι. 218.

compoſitum hoc non invenio inter locos, eft tamen tò jugo Eurip . Heraclid . 855. Iphig: Taur. 110. Apollon. Rhod. III.

alibi ufitatum , ut myrobalanus.“ Vocabulum uugółwt's non (323. 863. 1361. Eiusdem etiam , non Homeri, ſunt verba paulo

egnoίcunt H. Steph. et Schneideri lexica . G. Burgefius, vir poft allata, Νύχθ' υπό λυγαίην, ΙΙ. 1121, ubi vid . Schol . et IV.

ecutilimus , legit μελίλωτον pro μυρόλωτον, in Cladical Journ. 158. Quare pro "Ομηρος Γcribendum eft Απολλώνιος , ut etiam
XVIII. p . 300. an recte , alii viderint. Voce λωτοφόρος carent Toupius oblervavit, Emendatt. in Suid . 1 '. 11. p . 137. (Vol. I.

H. Stephani et Schneideri Lexica. Athenaeus XV. p. 685. e p. 394.) ANON.

Metallicorum auctore, έν λειμώνα λωτοφόρω. Νοtanda eft vox Ρ . 517. ν. 23. Λύγος ] Vid. Damm. in Lexico p . 1443. Se

γλυκοκάλαμον , φuarm non agnofcunt Lexicographic
Zonaras : quens υπολυγίζεσθαι in επιλυγίζεσθαι mutari iubet Pier / on, ad

Λωτός · γλυκοκάλαμον. Facile lector nobis veniam dabit , fi in Moerid. p. 163. b. ANON . De verbo λυγίζειν vid. ad Ρ.

bac rariſſima voce explicanda nimii fueriinus. Plura peti poflunt 516, 51.
e Salmaſii Exercitati. in Solin. p . 924. et libro de Homonymis Ρ . 517. ν. 26. φυτον] Vid. Odyff. Ι. 427. cum Schol .

Hyles latr. p . 6. ubi permului veterum loci laudantur, in quorum item Sophocl. Trach. 792. et Lycophr. 213, ibique Tzetz . ANON .

aliis pluroxánapos, in aliis pauxuxánamos dicitur. Sprengelius Ρ. 517. ν. 27. Λύθgos] Vid. Ody0. . 402. et Ψ. 48. Conf.

Hitt. rei herbar. p. 218. Γcribit: η γλυκοκάλαμον , can Eftu- Schol. ad liad . Y. 5ο3. AOR .

Prius illud, γλυκοκάλαμος, φuod puritas Grae- Ρ. 518. ν. 33. Λύκιον etc.) Cod. Havη. 1971. Λύκειόν εστι

cae linguae non tulit, tamen non eft reiciendum. Nam fic fcri- τόπος Θετταλίας, ένθα λύκος έπιων τοϊς του Πηλέως βουσιν, απ

bebantGraecipofieriores. Zonaras inLexico p , 1456. ' Οξό- ελιώθη. Δια της ει διφθόγγου γράφεται τα γας δια του ειον
γαρος βάρβαρον οξύγαρος γάρ. Ubi Tittmannus : 25 Leg. ουδε- τρισύλλαβα ιδιαζοντα και προπαροξύνεται , και δια της ει δι

τέρως. Vid. Athenae. ix . p . 366. C. « Locus eft : Oρώ δε φθόγγου γράφεται, οίον Λαύσειoν έστι δε τόπος της Αττικής, τρι
και μετ' όξους αναμεμιγμένον γέρον. οίδα δε , ότι νύν τινες των ων μετάλλων. Λέγειον• ούτω δε λέγεται το ιπποδρόμιον 'Αλεξ .

Ποντικών ιδία καθ'αυτόκατασκευάζονται οξύγαρον. Ζonaras : ανδρου, από Λάγου. Κλούνειον και αυτο τόποςλεγόμενον εν Αι

Οξίβαφος,ουχ)οξυδαφος. Tutmanni : ,, Κ , εξυβάφος, ουχί τωλία, ένθα και Χλούνης διέτριβεν.Ούτως ούν και Λύκειον. Conf.
οξοβάφος. Scrib .οξυβάφος, ουχί οξόβαφος ,utPhotiusLexic. fupra p .485, 3ο. Ισg.BLOCH . Pro ’Airžárdgou legendum eft

NS . Οξύβαφον, ουχί οξόβαφον λεκτέον. Sc Italirm poft οξόγα . 'Αλεξανδρείας, et Χλούνειον pro Κλούνειoν. 6Τ .

5

lam, BARKER
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ANON .

ANON .

C BE.

ANON

ΑΝ ΟΝ .

ANON .

ANON

BABKER.

BLOCH.

Ρ. 518. ν. 35. Λυκόφως] Conf. Schol. ad liad . H. 433. et P. 519. v.9, Mayvieus] Conf. Hellad, Chreſtomath. p .

Damm . in Lexico p . 1436. ſq . ANON. Add. Scholia in Platonem a Ruhnkenio edita p. 138.

Ρ. 518. V. 2. δαιτών απολυμαντήρα ] Sunt verba Homeri P. 519. v. 22. Máddu ] Vid . Schol. Ariſtoph. 'Acharnn .
OdyT. P. 220. et 377. Vid. Schol. ad locum priorem. ANON. 732. ANON .

P. 518. v. 47. Auxwgela) Conf. Apollon. Rhod. IV. 1490. Ρ. 519. ν. 23. Μάζα)- Vid. Schol . Αriftoph. Ρac. I. Asos ,

ibique Schol. De verbo unequaçuw vid . quos laudavit Oudendorp. ad Thor .

Ρ. 5ι8. V. 5ι . Λύπη παρά το λύω etc.] Similiter Plato Mag. p. 869. b

in Cratylo T. 1. Opp : P : 419. C. ANON .
Ρ. 519. V. 24. Ησίοδος) Locus eft Εργ. 59ο. ΑNON.

Ρ . 5ι8. ν . 1.λα, λύτρα τις ούσα etc.) Conf. Schol . ad Ρ. 519. ν. 35. έμαθον ] Vid . ad p . 529, 55 .

Nicandri Alexiph . 557. ANON . Ρ. 519. ν. 36. Μακάριος ] Vid. Hellad . Chreftomath . p. 8.
Ρ. 518, ν . 4. Λύσσα Toy vojy] Ita etiam Schol. ad Iliad .

1. 239. ANON . Ρ. 519. ν. 41. άλευρον μάλευρον] Helladius 1. 1. 'Οτι το

Ρ . 518, ν . 8. Λυσ. τελεί ] Conf. Sophocl. Oedip. Tyr. 324. αλευρον κατα πλεονασμον του και εστιν ευρείν μάλευρον. ΑΝο .
ibique Schol. et Barneſ. ad Eurip. Med . 1112. et Plato in Ρ. 520. V. 42. Σώφρων εν Θυνοθήραις] Meurfius ad Ηefych .

Cratylo Τ . 1. Οpp. p. 417. Β . C. de viris claris p . 200. (Vol. VII. Opp. Meurſii p . 289 ) legit

Ρ . 518. ν . 10. 'Ιλιάδος 12. ] verf. 1. ubi vid . Barner. ANON. Θυννοθήραις. ΑNON. Recte. Nam etiam -fupra p . 384, 26. lain
Ρ . 518. ν. 12. Νυν πορών] Ηaec leguntur Iliad . Φ. 8ο. datur Σωφρων εν Θυννοθήρα . Conf. Harley. ad Fabric . Bibio

Verba Της δ' άρα κλαιούσης, funt ex Ody. Y. 92. Γed λύτο thec. Graec. Vol. II. p. 495. ST.

γούνατα , ex Odyf. Ψ. 205 . Ρ. 520. V. 46. μάκα; ] Vid. Hellad . Chreftomath , p . 8.
Ρ. 5ι8. ν. 19. Λύχηos] Vid. Schol . ad Odyll. t. 34 .

ΑΝΟΝ . Ρ . 52ο. ν. 49- μακαρίται, οι αποθανόντες] Vid . Schol. Ae .

Ρ . 518. ν. 25. παρά Καλλιμάχω] Vid. eius Fragmm . p . 531. Jchyl. Perf. 655, et Schol. Αriftoph. Equitt. 1148. Quod fe

Αιλhenaeus XV. p. 7οι . Α . λύχνα δε ουδετέρως είρηκεν Ηρόδο- quitur, μακραίων, habet Apollon. Rhod. ΙΙ. 5ος . ubi vid. Schol.
της ε δευτέρα ιστοριών. ANON . Vid . Herodot. Il. 62 . Ρ. 132 . Ρ. 520. ν . 52. Μακάρτατος] Philemo p. 43. addit μαχαριά

25. ubi vid. Wefeling . et II. 133. p . 167 , 34. ST. τατος, et pro εις υς dat εις ης . ST .

Ρ . 518. ν. 36. Καλλίμαχος ] Vid. Fragmm. p . 495. et ibi Ρ . 520. ν. 55. Φωφοτάτους τει - τα εις ω λήγοντα] Bloπ.

interpp . ANON . fieldus ad Sophronis 'Mimorum fragmenta, in Claſſical Journ .

Ρ ν. ] . . .P. 519. v. 52. Máyos] Conf. Schol. Sophocl. Oedip . Tyr. VIII. p .385. ,,Dubio procul hunc in modum glolla refingenda.

395. ANON . Cod. Havn . 1971. Μάγος, παρά το μάσσω το μα- eft : Φωτάτους αινι τα εις ως λήγοντα . Οuare Εινηologum

λάσσω, ο δια των μαλακτικών αυτού και μαγικων εμπλάστρων nullo iure reprehendit Valckenaer . ad Τheocrit. Adoniaz . p .

τα μέλλοντα προλέγων . ή παρα το άγος, και σημαίνει τον ρυπα- 204. B. qui veram lectionem praetervidit. Fragmentum vero ex

τόν. άγος και μάγος και μισητός και ρυπαρός πας ανθρώποις, το 'Αχεστριαις elle , dicimus e Suida in V. Kατηλος . «

δε μάγος σημαίνει δύο : τον μάγος και μαλακτικών, και τον τα Philemo 1. 1. in loco Sophronis omittit παρέχεται. De lequen
μαγεία εργαζόμενον. Ει multo poft : Μάγοι , έθνος, οι έλα- ibus , ουδέ γας τα εις ω λήγοντα συμπεπτωκέναι δε τοις σιγ

φρώς επίδοντες τους αλγούντας ιωνται, ως και οι Φρύγες αυ- κριτικούς, vid. Fi/cher. Animadverlf . ad Grammat. Graec. Ψεί.

Χούντες τους αλγούντας τόπους ιωντο των πασχόντων, που προσ- leri Spec . ΙΙ . p. 112. Γg . ST.

πνέοντες . His ftatim fubiuncta reperiuntur haec : Μέγας , από Ρ 520. ν. 7. δειλόν γάρ] Cod. Havη. 1971. δήλον γαρ.

μεταφοράς του υψηλού τόπου, και παρά το εις γην μη είναι- De fequenti, η μακαρία , vid. Schol. Αriftoph . Equitt.

Μέγας, και πολύς διαφέρει μέγας μεν επί πηλικότητα τάσσε 148. ANON .

τοι. πολύς δε επί ποσότητα. Ομοίως το μικρόν του ολίγουτο Ρ. 520. V. 9. Μάκελλα, η μη κίλλουσα τοϊς οδούτι ) Cod .

μεν μικρών κατά πηλικότητα, το δε ολίγον επί ποσότητα. Οθεν Havn. 1971. Μακέλλη, και μη κέλουσα τοις οδούσι. Μάλα9g oν
5 λέγων, μικρόν ύδωρ, αντί του ολίγον . αυγολογεί (Scribe ακυρο- μίλα αθρεί ήγουν λίαν βλέπει. ' Ωρίων . Εt fupra , poft δήλον

λογεί). BLOCH . γαρ habet : Μακελλάριος , ο σφάζαν τα ζώα. κάκελλον γας

3. 519. V. 54. μαγγανεύω] Vid. Schol . Lucian. Τ. Ι. p. 9. και μακέλλης Ρωμαϊστί ο σφαγεύς.Μακ καβαίος. κατα Πέρ

Ε : 519. ν . 56. Μαγίς, η τράπεζα ] Vid. Hem/terhu/. ad πολεμιστής, δυνατοτατο Μαιμό.i, και μεταμόα,
, δεσπότης τη δέ Συρία διαλέκτων ανδρείου

Polluc. Χ . 8ι. p . 125ο. not . 84. Helladius Chreliomath . p . 17. και πλεονασμό του και μαιμόωσα, και ενθουσιωσα και οξέως όσμωσα,

και η μαγις δε, αντί της τραπέζης , Αιγύπτιον δόξει, και παντε- ή του αίματος γεννητικως έχουσα. BLOCH. Pro Marrów sa Icribe

ha's exdesmov. Adde tamen, non modo Epicharmnm et Cerci. Marmwwsa ex iliad . E. 661. ecuius loci Scholiis etiam reliqua
dam , ſed etiam Sophoclem , vocabulo ita ulos elſe. Anon . Conf. vitia corrigenda funt, ut yevunTexws in Yevstixws mutandum . Pro

de Dialecto Macedon. et Alexandr. p. 105. Málasgov legrndum putem Mai' aspec. st. Schol. Apollon.
Ibid . uayis dè το σκουτάριον ] Ηefychius : Mάγιν ' ασπίδα . Rhod. ν . 1333. Mάκελλα , δίκελλα.

quod Alberti T. II. p. 520. not. 22. cum Hebraico Ρ . 520. V. 10. Μακκοάν] Helladius Chreftomath. p. 8. " Οτι

in lacris paflim obvio . το μακκοάν, αρχαϊκώς εστι το μη ακούειν και το μη κοείν , όπερ το

Ρ. 51ο. ν. 2. μετάπολλοι] Sylburgio videtur fignificare peni- νοείν εδήλυ etc. Conf. Schol. Αriftoph. Equitt. 62. et 395. ANON :

culos aut panniculos, quibus detergentur et depurgantur lordes, Ρ. 520. V. 14. 'Ακκω γυνή διαλέγεσθαι ] Ita etiam Schol.

quales et αι απομυγδαλίαι Ρ: 532, 49. Hi peniculi et pannicu- Lucian. Τ. ΙΙ . p . 343, 26.

li Sylburgiani, cum ob oculos verfarentur , ex μεταπόλλoις μι- Ρ. 520. v. 17. μακκοώ] In Codice Havη . 1971. Γequuntur

τοπλύναs , itemque cum απομαγδαλίαι, μεγαβλώμους facere ten- haec : Μα καιφαν , επίρρημα τοπικών μεσότητος. γίνεται δε παρα

TABAm. Sed mihi e non fatisfiebat. Nunc taventibus Mufis το μακρος τούτο παρά το μήκος, μηκερος , και εν συγκοπή μα
legendum puto : λέγονται δε Μαγίδες και αι μυροβόλλαι εξ ων κρός. Μα και φα , όνομα, εκ του μακρός· τούτο εκ του μήκος και σ

etc. vocaniur autem Mayidos etiam ampullae unguentarine, e πες παρά το κύδος γίνεται κυόρος και κυδρα, ούτω και εκ του

quibus Jere abftergent et mundant , puta in balneo. Sed Give μήκος γίνεται μηκερος και μακρός. ηνίκα γαρ έπλεόνασε το σύμ

ampulla fit nec ne fit,num eodem iure, quo Ciceroni Stoici, quvor, izpirn to maxşov sis Beaxi. zo maxpa Bepärra ( l'i

irridear, i laboraverim ? Μυφαβόλλαι extrito , ut 'Aπληκτάριοι, ad. Γ. 22 ) εστιν επίρρημα μεσότητος αντί του μεγάλες. ως το
Amplectarii, Ampacker , fupra p. 478, 28. PERGER. Non liquet. ταχέα τάχα, ωκέα ώκα, ούτω και το μακρές μακρά . Ο δε 11

Codex Grdianus, ex quo verba , λέγονται δε μαγίδες καθιί- νων , ως το αντίβιος. Μα καιρος ετυμολογείται παρά το μέχρις

ρουσιν, exulant, nihil auxili afert. Εx Ηefychio interim pτο ως άκρου διήκειν. τουτέστιν αρκής και παρά το μήκος μηκερος , και

recipiendum puto vis
Conſule illius interpp T. ll . p . 520. not. συγκοπή μικρός και μακρος.

23. inprimis vero, qui ibi allegatur, Hemſierhufium ad Polluc. Ρ . 520 , ν . 18. , εκ του μήκος και μακρός ] Ita etiam Bi

p. 125ο. not. 84. κι . Mirum eft Codicis Havn. 1921. τροφήν fetus ad Αriftoph. Acharnn. 909. ANON.
Codex Havn . 1971 .

pro Τροφωνίου . BLOCH .
Μακρύνης παρά το μακρύνω : τουτο παρά το μακρός · τούτο παρά

Ρ ' 519. ν . 7. παρα το αγείρειν etc. Cod. Havη. 1971. Μά- το μακου παρα τομη κοείν, ό εστι νοεϊν . μήκος, μηκερος, και

γειρος δια τo τα μάγματα αγείφειν . μάγμα γαρ η άρτυσις, άγει- κατα συγκοπήν μακρός . Μακρόθυμος παρά το μακρον έχει
ρειν δε το ποιείν . Μάγειρος, ως όνειρος, πεπειρος, αιγειρος • και τον θυμόν. BLOCH .

φαση γενεσθαι παρά το μίσσειν . " Αλεξίων δέ φησιν, ήτοι ότι μα- Ρ. 520. ν . 23. μακρα βιβώντα] Locus eft liad . Γ . 21.

γει τίς έστιν και άρτυσις των εψημάτων, η επεί εις μείον αυτο

συγκόπτουσι. Β1.0cm . Ρ. 520. 1. 26. Μαλακογνώμων etc. ] Ηuc referenda funt,

ANON .

ST.

ΑΝΩΝ .

1-2 confert,

KUL.

ANON

BLOCH .

ANON .
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quae
de nomine μαλακός habet Cod . Havη. 1971. Μαλακός, νας . τα γαρ δια του Αη μονογενή, μη όντα από κράσεως , και μη

ο μαλα ήγουν πάνυ κακός . Et pluribus interiectis : Μαλακός, έχoντα από του πλεονασμού το ί , αποστρέφονται την ει oi
παρά το μαλάσσω μαλακός , ως παρά το λείσσω λευκός. Ει in- φλογγον. οίον σμίλη σμιλίον, ίλη την αθροισιν, σπατάλη το απόξυ
ferius : Μαλακισθέντες , αντί του χαυνωθέντες . το θέμα μα- μα των δερμάτων , μη όντα απο κράσεως , ότι ενδεία τo (Lege

λακίζω γίνεται εκ του μαλακός · τούτο εκ του μαλάσσω. του ) έλη γίνεται διέλη (Lege δείλη), και κρασει δείλη μη όντα
λάσσω , εκ του αλλάσσω" τα γαρ μαλασσόμενα αλλάσσεται. από των εχόντων το ί , ότι από του έλη του σημαίνοντος * ) το

Poli primumn horum locorum in eodern Codice haec fequuntur: χρέος, και απείλη. Μαραίνω. μαραίνω παρα το ' Αρης, ο σημαί

Μανία . μαναν έλεγον το αραιον, ως και Αισχύλος : εμμανος στή
νει τον πόλεμον, αραίνω, και πλεονασμό του και μαραίνω. και εις

μοις (Ruhnken. ad Τimaei Lexic . Platon . p. 177. b. emendat το μανόμενος (Lege μαρνάμενος). Μαργαρίτης, μαρμαρυγή

έν μανoστήμοις ) *) πέπλοις, τουτέστιν αραιοϊς. μιν αν ου (h , e .
μανίαν ούν.) **) την αραίωσιν και χαυνότητα των Φρενων. αραιον θα το έστερήσθαι τι εργάζεσθαι αγαθόν, παρά την μη στέρησιν,

εκ ρείθρου. Μας γος , ο μαινόμενος , ου μή έστιν αρωγή : ή πα

για το ασθενές. και τουναντίον δε αγχίνουν καλείται, παρά το και το έργον . και εις το ετύχθη. Μαγκαίρω εις το αμά

συνεχείς και πυκνές έχειν τας Φρένας, κα) πινυτος και πυκνός ,
ρυγμα , και άμαυρος, και μαίρα, και μάρτυς. Μαρμαρέηνή

και αυτή η συνέχησις * * *) εστι σύμβλησις και οίον γνωσις Φρε- ευθεία μαρμαρέη.. “Ο κανών • τα εις υς αρσενικα ποιούνται κατ'

νων . Paulo poft : Mανία , λύττα , φοίτος , κόρυβος , μάγος. ιδίαν θηλυκά. εκ του μαρμάρεος, τούτο εκ του μαρμάρειος, απο

Sed fatim poft Φρενων legitur: Μαλάκη, δια το μαλακεύειν βολή του τ. επι γας των δια του ειος κτητικών οι"Ιωνες από

(Lege μάλα χεύειν) τον θυμόν . Ει poft Μαλάσσω αλλάσσε

ται, quae fupra allata funt : Μαλά και η παρά το έκλυτον και
βάλλοντες τοι της διφθόγγου , δια του εος προφέρoυσι , φλό

ακρατητος είναι, ολισθαίνουσαν εκ των χειρών. έστι δε είδος φυ γειος φλόγεος, εκδόχεα, φλόγεα, το ρει , δίφθογγον. τα δια του

του, το λεγόμενον μώλυ . Μαλερύ πυρί (lliad . Y. 316.), μα- ειος κτητικά, σημαίνονται μέρος σωματικών και μετουσιαστικόν, δια
φαντικά , καυστικώ . Μάλλον , λίαν , πάνυ, πλέον. έκ τής μη της ει διφθόγγου γράφονται,, σιδηγειος, χρυσειος . ούτω και μας

απαγορεύσεως και του άλλον γίνεται μήαλλον και μάλλον. μάλ- μάρειος γίνεται εκ του μάγμαρον σημαίνει δε το λευκόν . τούτο

λον το μα μακρον, πάν δίχρονον έχουν διπλασιασμόν αμεταβόλον εκ του μαρμαίρω το λαμπω" μέλλοντα ουκ έχει. Μαίρει μέ

επαγομένου, συστέλλει αυτό, οιον άμμος , Φαλκονίλλα. σεσημείω- τρον εστι παρα Ποντικοίς διο υοριών ή δε υδαία παρ' αύτοϊς δέκα

ται το μάλλον παρ' 'Αττικoίς εκτεινόμενον. Μαλώ εις το α- ξεστων , ώστε είναι τον Κύπριον και ξεστων 'Αλεξανδρινών, και εις

μαλδύνω. Μακεφτίνοι. Μάμερτυς εν Ιταλία ο " Αφης, δεν το Κύπρος. Μαυλίς, και μάχαιρα. και ίσως είρηται παρά το

και οι εν Σικελία oικήσαντες στρατιώται Μακερτίνοι ωνομάσθησαν, μαύγον, ό εστι το αμαυρών τη λαμπηδόνι. ότι δε άνευ του α λέ

οι ίσα εργαζόμενοι 'Αρει . Μανδήλιον: μαντήλιον και μανδή- γεται, σαφές παρ' Ησιόδω Εργ. 325.: ετία τε μιν μαυρουσι θε

διον , το σπογγίξον τας μάνους, τουτέστι τας χείρας. Ρoft alte- οί. Δημήτριος δε παρά το όμου αιλίζεσθαι τους φορούσαν, αμαυ

ram glofam Μαγία , μαργος , fupra allatam, haec funt : Μάν- λίς . αποπεσόντος ούν τι ομ , εμεινεν αυλίς . ** , Μάραθρον.

ορα , παρά το άντρον άντρα και μανδρα . το δε άντρον και της Ρωμαίοι λέγουσιν αυτο φαινούκολουμ ( Margo exhibet φαινίκου

ανά προθέσεως, και του τρώ, το τρυπώ. Ει poft Μανδήλιον λουμ , παρα ότι φαιον ποιεί τον όχλον Margo όπουλουμ, ήγουν

χείρας , haec : Μάνδρα , παρά το άντρον, ο σημαίνει το σπήλαιο τον οφθαλμών . "Ελληνες δε , δια το μαραίνειν και ξηραν ποιείν

εξ αυτού άντρα, και τροπή του τ' είς δ, και πλεονασμό του την σάρκα , ήτοι ψωριαν, εσθιόμενον πολύ. Μάραθρον κατα απο

μ , μάνδρα και παρά το μένειν εν αυτή τα τετράποδα. Ρoft' alte- βολήν του και μάρανθον. μάρανθον γας παρά το μαραίνειν ευθέ
ram fectionerm Μαλακός , φuae in λευκός definit , fequitur: Μά- ως το άνθος . Μάταιος. παρα το μάτος, όπερ είρηται παρά

λεια , όνομα όσους, δια της ει διφθόγγου γράφεται. εύρηται την ατην . o Lege ως , ***) φίλος Φίλιος φίλαιος, ούτω μάτας
και χωρίς του i, Μαλέα, ως και παρ' Ευριπίδη. Ιστέον δε, ότι , μάτιος μάταιος, αφ' ου μάτια και μάταιος, ως παρά το 9ίλα
ηνικα μεν δια της ει διφθόγγου γραφεται, προπαροξύνεται, οιον σα, θαλάσσιος και θαλάσσαιος. Καλλίμαχος : πολυ θαλασσίων
Μάλεια · ηνίκα δε δια του μόνου, παροξύνεται, οίν Μαλέα. το μανδότερον επιδών . Τί ως παρα την ώραν, ώριος και ωραίος . "Ομη
δε Μάλεια , διά της ει διφθόγγου γράφεται. Ρoft verba τα τε- ρος. Οdyfr. Ι. 131.) Μαρμαμον δια την μαρμαρυγήν, ήγουν
τράποδα , quibus alteram gloflam Μάνδρα terminari vidimus, liaec την λάμψιν , ή διά το μέρη αίρεσθαι, ή δια το μαρμαραίνεινLe
fequuntur: Μάνα σημαίνει , τι τούτο; ου γαρ σημαίνει την τρο, ge μαρμαίρειν , ήγουν στίλβειν. Μασω και παρά το σώ , ο δη
φήν κυρίως , ηγείροντο γαρ το πρωί, και εύρισκον αυτο, όσον αρ- λοι το σείω και κινώ, αφ' ου το σήθω" και προσλαβών την μα

κέσαι αυτούς του φαγείν , μα λέγοντες και λοιπον ελθόντες οι συλλαβην, εποίησε το μασω και μασωμοι, το είς λεπτά την φω
“Ελληνες προσέθηκαν το να . και σημαίνει , τί τούτο ; ειχον γαρ νην κερματίζειν και κατακόπτειν. Μαρτζί και αυλος, πτωχος,

τούτο, ότε ήθελον είς τινα τόπον, και απο δισχιλίων πηχών εποί- καύλος . Μάρναται , μάχεται εν πολέμως παρά το μαραίνε

ουν την σκηνήν. Μνα βάρβαρον. γίγανε δε από του μω το σθαι και φθείρεσθαι, Μάοψαι. Κυρίως μέρψαι εστί το ταίς

ζητώ. όνομα θηλυκόν ή μαννα, της μάννας , ήν πάντες επιζητου- χερσι συλλαμβάνειν. μανη γας έλεγον τας χείρας. ένθεν το ευ
τι · και εκ τούτου το βάρβαρον ωνόμασται και το ουδέτερον, το χερές εύμαφές. ούτως εύρον εν υπομνήματι. Μας μιτον. εις το
μάννα Μανούντων εις το υλoμανoύντων. (Vid . Ειymol. infra βάρβοι. Immo βάρβιτος , fupra p. 170. Γα. ) Μαρνάμενοι ,
p. 70+, 56.) Μαντικός εις το αντιμελή γ. Μαντίνεια , οι μαχόμενοι . " Ομηρος. (1ι. Ζ . 250. ei faepius., Μαναμένοιιν

της ει διφθόγγου . έστι δε όνομα τρόλεως . γίνεται παρά το (liad . Α. 257.) από του μαγνω , μανημι , μαρνάμενος μαρναμέ
μαντινές Μαντίνεια. Αηιο Μαλακισθέντες etc. quae fupra exfcri- νοιν, και πλεονασμά του ή μαφναμένοιϊν. το δε μαρνω απο του

ptimus, Codex habet haec : Μάλαι , εκ του μαλλού των τρι- αρνός : οι παλαιοί γας τας πραγματείας μετ' αρνων έποιούντο .
χών, και μάλη . (Conf. infra excerpta ex Ana/tafio Monaclio P. δεν και το αρνω αρνούμαι. Μανάμενος ( liad. Ι. 327.) εκ

751 , 5ο.) Μαλλός επί των πλαγίων των τριχών της κεφαλής . του μαρνημι · τούτο εκ του μαραίνω , του σημαίνοντας το φθείρω»
είρηται δε απο εμφερείας των του προβάτου μαλλων . μαλλος ο μέλλων μαρανώ, και συγκοπή - μαρνών και εξ αυτού μάχνημα
από του μήλου , του δηλούντος το πρόβατον , μαλος, και πλεο- Μαρνασθαι, μάχεσθαι. Μάπτω δηλοί το καταλαμβά
νασμα τουλ μαλλός. BLOCH. νω. και εις το αμαρτία . (Supra p. 71 , 10.) Μαρσιππιος και

Ρ . 520. ν . 27. Μάντις etc. ] In Codice Havn. 1971. haec εν αυτώ πάντα μάρττων και συνέχων · έιτι δε το ύγιον. τω .

Irint: Μάντις, μάντει , και μαντιπόλος. Μαντεία, ο χρησμός, Μάρτιος. Παρά το "Αρης Αρτιος, και Μάρτιν κατά πλεονα
οιωνός , και υποφήτης, ο μάντις . Μανω , το οργίζομαι. και εις

το μηνίει, Μαπία σπογγίστρα , παρά το μάσσω το μαλάσσω.

συντάσσεται μετα δοτικής και αιτιατικής γ . Μαρίλη ) σημαί

νει την κόνιν, την γινομένην εκ του κατασβέννυσθαι τους, κάρβω
*) E Codice Ultraiectino apud Kulenkampium p. 41. cui

codici nofter in voce Magian, et tribus fequentibus plane congruit.
)

adde haec : την θερμασία , γίνεται ειλη πλεονασμό του ί..Πρόσ

κειται μονογενή,, δια το δειλός δειλή χωρίς του οφειλή , τον

*) Conf. Kulenkampii Specimen Emendatiounm et Obſer- onpaivortos rú . x3éos elc ..

vationum ia Etymol. M. p : 39. et Zonarae Lexicon p . 1332. ** , Pro Toù on - odnís legendum .' eſt Kulenkampio p .

**) Ita legendum putat Kulenkamp. p. 40. I. I. 42, duce, του ο, έμεινε μαυλίς .

***) Ita etiam Codex Gud. et Ultraiect, led Kulenkamp. ***) E Cod . Gud. et Uluraiect. apud Kulenkamp. I. 1.

1. 1. corrigit σύνεσις.
ipir + Kulenkampius de la cum Erneftio ad Callimachi Fragmm .

+) De hoc et de' Μαραίνων.Μαργαρίτης at Μάργος, vid. p. 532. Ιegit πουλν θαλασσαίων μυνδότεροι νεπέδων, multo mu
Kulenkamp. I. I. pag . 40. 41. cioresspifcikias marinisi 7.1 ,
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:

μον του κ . τα γας μην τούτω εορτήν ήγον το 'Αρει. εφευρετήν 49.) Ματω , εις το αυτομάτως (fupra p. 157, 12. ) και χατίζεις
γαρ λέγουσιν Ελλήνων παίδες της των όπλων γυμνασίας, και προς (infra p . 732, 36.) 'Ωρίων. Μάχαιρα , δια το μάχεσθαι

τιμήν αυτού 29υον τράγον, και εχρίoντo εκ του αίματος αυτού. οαον ή δια το μάχεσθαι πάσης φύσει και τόπον έμποιεί βία και
όθεν και το γυμνάσιον μέχρι της δεύρο κεκράτηται παρ "Ελλησι, παρά το τοϊς αιμασι χαίρειν ή παρά το εις μάχην αίρεσθαι και
και το των κυάμων άλευρον κατά μίμησιν χρίονται αντι του αί- λαμβάνεσθαι' ή δια το χέειν αύθις το αίμα. Μάχη. Παρά
ματος. Μάρτυρος δύο γενικές επιδέχεται. ως το ψίθυρος, ψι- το άχος άχη, και μάχη πλεονασμό του και ως άλευρον μάλευ
θυρος , ψιθύρου, ούτω μάρτυς μάρτυος , και πλεονασμό του και φον , και χείρ χειρος χειρίδιον και κερμάτιον. Μ α χ ήσομαι.

μάρτυρος, και κλίνεται μάρτυρος μαρτύρου. Το δε μάρτυς γίνε- Μαχω μαχήσω. Το μαχώ εκ του μέχω βαρύτονον ούκ είρηται,
ται παρά το μάρπτω το καταλαμβάνω μάπτυς, και μάρτυς απο- το δε παθητικόν μάχομαι. Ο γας χαρακτής παθητικός έστι , το
βολή του π , ο εκ του κατειληφέναι δυνάμενος περί αυτού είπείν • δε σημαινόμενον ενέργειαν δηλοί. Κανών γαρ έστιν ο λέγων · ότι

ή παρά το μαρμαίρω το λάμπω, ο λαμπρύνων και εις φώς άγων τα εις χω λήγοντα ρήματα δισύλλαβα, τα καθαρή παραληγό
το ζητούμενον. Μάρτυς ελέγχου διαφέρει . Μάρτυς γαρ επ' μενα , σπάνια εισι, το έχω και το μάχομαι. και ταύτα μεν άχρι

αγαθού λαμβάνεται έλεγχος δε , επι φαύλου. Μάρτυς παρά του παρατατικού κλίνονται ως βαρύτονα, από δε του παρατατικού
το μαρμαίρω το λάμπω, ο εις φώς άγων τα πράγματα . Μαρ- ως περισπώμενα ποιούνται την κίνησιν. 'Ηρωδιανός. Ν αχλάς,
τύρια παρα το μάρτυς: τούτο παρα το καρμαίρω το λάμπω. η πόρνη, η κατωφερής, παρά το μα και το χαλεϊν (Lege χαλάν).
Επιδέχεται κλίσεις τρείς μάρτυς μάρτυος, και μάρτυς μάρτυ- Μαχλός. Παρά το χαλω άχαλος, και πλεονασμό του και και
φος, και μάρτυρος μαρτύρου. “Ομηρος. (1liad . Α . 358.) τω δ' αυ- συγκοπή μαχλος, ο κατωφερής. Και παρώνυμον μαχλάς. Μ α
τω μάρτεροι έστων. Mαρύσσω εις το αμάρυγμα . (Vid. fupra κιμώτατος. Δια του τα δια του ιμος. Μ αψ, επίρρημα
p. 70, 29 ) Μαφω εις το αμαλδύνω. Ρ. 69, 21.) , Μασος, μεσότητος, αντί του ματαίως. Μεγάλη. Παρά το μή και
παρα το μώ το ζητώ, καιτο 9ω το θηλάσω, κατα αντίφασιν,ο το γή, και τροπή του και εις ε, και του δευτέρου εις μίγα » και

μή προς το θηλάζεσθαι ζητούμενος. Μάσσω εις το επάσαντο το σέλας ( Fort. θήλυ ) από του μέγας . Τούτο δε είρηται από με:

(P. 320 , 51.), και μάγος, ( Vid. ad Ρ. 519, 52. , και μαπία, και ταφοράς του υψηλού και επηρμένου τόπου, ή παρά το μή εισ
μείζων» Μαστάζω εις το κεκληγώς . Μάστιξ, εκ του μαστί. γήν είναι. Μέγαρον , το της Δήμητρος ιερόν. Μέγαρον δε και
ζω: τουτο παρα το μάσσω το μαλάσσω, ή παρά το ιμάσσω το στιν ο οίκος μέλαθρον δε η οροφή, από του μελαίνεσθαι υπό
πλήσσω . Μαστίζα. 'Απο του το ενος , σημαίνει την δύναμιν, του καπνού , ως "Ομηρος (Ody11, X. 239.) : Αυτή δ ' αιθαλόεντος
γίνεται έμs, και γενική ιμάντος και εξ αυτού γίνεται μαστίζω, ανα μεγάροιο μέλαθρον. Ου γαρ αν είπoι τις οίκου οίκος.

και αποβολή του η μαστίζω, το δυνάμενον πλήσσειν. Μαστις

παρα τοιμάσσω" σημαίνει δε τοπλήττω τούτο παρα το ίμας, και σημαίνει

τον λόγον. Μάτα κάστακος διαφέρει μάταξτοστόμα, μάταξη ibique Schol. et ad veri . 319. ANON.
Ρ . 52ο . ν . 29. Μαριλάδης] Vid. Αriftoph. Acharnn . Gog .

με μασημένη τροφή. Ματζουμα, ισχνόχεις. Μάνος γαρ η χειρ.
και μάτσου το ισχνών. Μαστροπος , ό έστι μαυλιστής. Μα. P. 520. v. 31. Ni ďfueño mér réy? <7o] Sunt verba

στροπος ήξει τους εραστές και ερωμένους. Μάτρικες, αντι
Homeri I. K. 12+. Sed ibi hodie legitur Νυν δ' εμέο πρότερος

γραφα , ή απογραφεί. Μαστροπος παρά το μαίεσθαι τοϊς μάλ' επίγρετο. Verba Η κε γέων extant 11. Η . 125. , Ει

τρόποις, *) Μαστροπός. Μα τι σημαίνον την μητέρα, και μέγα τόξον έπεινεν, Ι. Δ . 124 .

τον τρόπον . Οιώνει η δοκούσα έχειν μητέρος τρόπον . Σημαίνει Ρ . 52a. V. 35. Και Πέριμον Μεγάδην ] Ηaec leguntur liad .

δε την μαυλίστριαν: συν αυτώ δε τετάχθω και το προαγωγής . Π . 695. Οι ε μέγαν περ εόντα, 1liad . Ε. 625. κύς τε μέγας τε,
Μαστος και μαζές διαφέρει. Μαστός μέν γάρ έστιν ο γυναι Iliad . B. 653. ubi vid . Schol. ANON . Codex Havn . 1971. Mé.

κείος κυρίως, δια το ειναι μεστός γάλακτος μαζος δε , ο άνδρείος , γας, το επίθετον , συστέλλει το α, διότι τα είς σ λήγοντα μετα

ως και ο ποιητής (Iliad. Δ . 123. ) δηλοί: Νευρην μεν μας πέλα- διχρόνου, και τα εξής , και σημαίνει το μέγας. Βαρύνεται το

σε, τόξ» (Codex dat τόσω) δε σίδηρον. Τινές δε διαφόρως κρων- κύριον όνομα, όπερ ισοσυιλάβεως κλίνεται. ο Μέγας του Μέγα .

ται ταις λέξεσι . Μαστός , παρά το μεστός είναι γάλακτος , ή εξ ου και παρώνυμον Μεγάδης. Και ο ποιητής• Πέριμον Μεγά

απο του μαστεύεσθαι υπο των παιδίων, η παρά το μαστίβεσθαι δην, ήγουν τον Μέγα ( Male Codex dat μεγάλου) τον υιόν. Και

(ita Codex pro μαστεύεσθαι , και εστι ητείσθαι. υποτου βέ- διαφέρει το κύριον του προσηγορικού, ότι το μεν κύριον ισοσυλ
φους. Μαστο κυρίως επί των γυναικών, οιον μασητοί ούτοι λάβως κλίνεται , και εκτείνει το α, το δε προσηγορικον περιττο

γας άλλος τροφή από του τον μάστακα, τουτέστι την τροφήν, συλλάβως, και συστέλλει το α . Και εις το βασιλεύς και μεί

των γεννωμένων παρέχειν " αφ' ής και μάσημα. ή από του προσ- ζων. Μέγας. Παρά την μη απαγόρευσιν, και το γή· ο εν τη γη
μάττεσθαι και προσφύεσθαι τούτοις πρωτον τα βρέφη . ή οιον μη ων. άλλ' εις ύψος έπαιρόμενος. Σημαίνει δε όνομα κυριον,

παστού , από του πάσασθαι . ή σπαστοί (Codex παστοί) τινες όν- και τον πλατύν. ζήτει εις το επί. BLOCH . Conf. lupra ad p .

τες , από του σπάν αυτοις τα βρέφη. Ο δε Σωφανος φησίν υπό 519, 52 .
των θηλαζομένων επισπάσθαι. " Η παρα το μω, το ζητώ, παρά- Ρ . 520. ν. 41. Μεγανήτεα – έχοντα] Vid . Ody Π. Γ. 158 .

γωγον μάζα , και μαστος, ον επιζητούσαν οι παίδες. Δύναται και ibique Schol. ANON .

παρα το μάζω μάζα, η ζητουμένη τροφή, ως σχίζω σχιζα. Μασχά- Ρ . 520. ν . 42. Μεγανήτει μεγάλη] Vid. liad. Θ. 222.

λη , παρά το είς μαστον χαλsσθαι παρά το σχω, σχίζω σχήλη, cum Schol. et pluribus locis.

ως στήζω στήλη, και μεταθέσει του και εις ασχάλη, και πλεονασμό της Ρ. 521. v. 46. Μεγαλείου] Αlii μεταλείον Γcribunt . Vid .

μα συλλαβής μασχάλη , η λίαν κατέχουσα άτινα αν σχή: Hellad. Chreſtomath. p. 14. cum noia Meurſii p . 53. et inier .

από (του ) χαλάσθαι εις μαστόν . ή εις ην χαλάται ο μυς» ή από pretes Heichii Τ. ΙΙ. p. 585. not. 6. Conf. infra p . 532 , 7. ANON.

της άλαίας της δια την καμπής του σώματος : ούτω Σωμανός. P. 521. v. 52. 'Holodos] Locus eſt Theog. 210. Anox. Conf.

“Ο δε Ηρακλείδης, από του μαστεύειν τι υπ' αυτήν, επειδή οι Ruhnken . Epift. crit . 1. p . 97... Br .

υφαιρούμενοι τι υπ' αυτήν κρύπτου σι. Μαυριτανός, Μαύρος Ρ. 521. ν. 56. Μέγεθος] Vid. Heliodor. p , 218, 9. ASON,

τετανος, και το κει και τη χρήσει πολύδολος, πολιτιυλος , κα- Ρ. 521. V, 1. Δωδώνης μεδέων ] Sunt Homeri verba Ι . Π .

τάλαλος, ψεύστης, θυμώδης, oγίλος (Lege oργίλος ), παμμέθυσος, 254 .

μηνιαστής, Φιλοτάραχος , άστατος, διψοκίνδυνος , ποντι και πάσι Ρ . 521. ν . 5. μέσω το βασιλεύω] Vid . Αriftoph. Rann . 658.

γέμων την ακρασίαν. Μαχλας πόρνη, και μαχλος και κατωφε

ρης , παρά το χαλώ, μαχαλος και μαχλός. Μαστροπος, πα- Ρ . 521. 1. 10. Μέδεα , τα αιδοία etc. Conf. infra p. 528,
φα το μαίεσθαι τουςτρόπους των πονευουσών γυναικών. ούτως εν 33. Orion Theb . MS. apud Baftium ad Gregor. de Dialectis

υπομνήματι των σωφρόνων ανδρείων. (Vid. paulo fuperius, not. *) p . 535. edit. Schaefer. Eu/iath. ad Iliad. Β. p. 254. (p . 177,
Μασσαλία. Φωκαείς, καταλιπόντες την Ιωνίαν δια την των 40.) et Γ . p . 407, 1. (p . 308, 31.) et Gregor. I. l . ubi pro

Περσών έφοδον, παρεγένοντο εις Γαλατίαν, και ιδόντες αλιέα, έπ” μέζεα Codex Auguftanus exhibet μάζα. Koenius ibi haec no .

αυτον ίεσαν, εαυτοίς παρακελευόμενοι
μεσσαλείς . ούτος δε συλ. tavit : ,, Helychius suuiçros , ut bene corrigit Pergerus, sesun's

ληφθείς έδειξεν αυτοίς οικήσιμον τόπον. όθεν “ Μεσσαλίαν ωνόμα- τοίς αιδοίοις. In Herodoto μέζεα frefira φuaeras. ** Fallitur vir

σαν εν και έλαβον τον αλιέα. Ματεύω , εις το γνωματεύοντες. doctilimus, putans Gregorium de vocabulo μέζεα quafi Herodo..

( . p. ) ) εις το μήτηρ ( . ,(Vid. lupra p . 215, 46.) Mázas) tis rò miting (intra p. 530, teo loqui. In hoc articulo llet Gregorius de Herodoto , at in

ANON

ANON

AXON

:

>

* ) Cod . Parif. 263o . et 2658. Μαστροπολ, παρά το μαίεσθαι ανδρων in exemplo Bekkeriano legi etiam poterat ανδρείων, ut in
τους τρόπους των πορνευουσών γυναικών. Ούτωςεν υπομνήματι, Ferius eft etiam in Codice Havn.gr.

των σωφρύνων ανδρών. ΒΕ. Dubitanter haec appofui quia pro

i
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fequenti loco , de vocabulo doxßeßamulvos , Herodoti meminit.' ſenlu non obſtante, "Ruhnkenius Epiſt. crit. I. p . 48. vocem
Falliiur quoque Koenius, dicens Heſychii locum fic corrigere YuIoß pous reftituendum elle cenſet, Pro fequenti avalyoucas,

Pergerum : Eiué seos • supus's roīs aidaho:5. Pergerus enim fcri- Thelaurus Aldi in v. je nedavęs p . 99. b .habetXITESFlosas. Kul.

bit fvuiltas (pro symástws, quod Albertius edidit), Alice , ut P. 522. v . 26. "Oungos] Locus eft Odyſl.1. 200.

autnews , " non ruuistos, ut legendum eft . Codex Heſychii Mar- P. 522. v. 28. Mesdamata) Vid . Odyll, A. 650. ibique

cianus, teſte N. Schow , babet suudžews, Puris. Heſychius: Schol. et Apollon. Rhod. Il. 4.

M?Sos . aldošov: Conf. quae idem habet in v . Mydea. Suidas : P. 522. v. 30. Evginións] Conf. Valckenaer . Diatrib . in

Médou rů aidoia . BARKER , Eurip. Fragmm . p. 138. A.

P. 521. v. 12. 'Holodos] Locus eſt Egy. 512. ubi oúga's de P. 522. v .32. Mirov) Vid. Iliad . K. 480. et Euſtath. p .
pro mudeli. Conf. Nicandr. Theriac. 722. 819 , 40 et Schol. Sophocl. Trach . goś . Locus ibi allatus, oft

P. 521. v. 15. Tó agortaxtıxòv és] Cod. Havn. 1971, xa? Hiad . ¥. 795. KUL . Codex Havn. 1971. Mέλεον , το μάταιρη

το προστακτικόν ές, και μέθες έν συνθέσει . σεσημείωται γαρ το παρα το λώ το θέλω, και Ιωνικώς λέω και μη λέομεν , τουτέστιν
gis , dos , és . BLOCH.. και μη θέλομεν ουδείς γαρ θέλει το μάταιον. ΕLocΗ.

P. 521. v. 24. MESémev xóov) Sunt verba Homeri Il. A. P. 522. v. 36. mellén düzr] Eft locus : Apollonii Rhodii

285. I. 1161. PERGER. Eft verſus 1249. ubi tamen pollonii editiones

P. 521. v. 33. Mefruwv] Vid . Iliad. B. 241 . habent črieTo (wwr, cuius loco düzme ut exquiſitius, reponen

P. 521. v. 43. Metuooxórtaßos] Vid . Schol. Ariftoph. A. dum eft. Conf. Odyſl. E. 416. KUL.

charnn . 524. P. 522. v. 37. ' n Mé1801 etc.) Locus eſt Apollon , Rhod. II.

P. 521. v; 45. Metuuvaios) Vid. H. Steph. Theſ. Gr. Ling. 341. et 349. Sed hic alter verſus, 'P “Bar Mihavar, huc mia

T. II . p . 1603. F. in v. MeJudótus. ANON. nime pertinet. KUL. Vid . Scholia Pariſina a Schaefero prie
Ρ. 521 , v . 48. Μέλαινα μέλανος) Nempe επενθέσει του ita . formula w uéde vid . Scholia in Platonem a

inta . Vid . Euſtath . p. 1129, 7. KUL , Ruhnkenio edita p. 27. st.

Ρ. 521. V. 5ο. μελάντερον nisoa] Sunt Homeri II . A. P. 522. v. 39. MężETØY] Heſychius , eodem ſenſu, habet

277. KUL. Poft xhiverv, quod eft in hac ſectione extrema, Co. Menetapństov. KUL.

dex Havn. 1971. addit haec: agáskait20 FERITToovanáßws drae to P. 522. v . 47. oùdénote Bagútovos ČVECTW's etc.) Conf. ſupra

Μέγας Μέγα, λάας λαα. Deinde ftatim : Μέλαν. παρα το μή p. 405 , 37. Γg . ANON.
και το λάειυ, το μη βλεπόμενον. Λάτιν γαρ το βλέπειν . όθεν P. 522. v. 51. Eod πάντα μέλειν] Locus eft Iliad . Ε .

αλαος ο τυφλός. Και, Ο μεν λάε- νεβρόν απαγχων. Vid. not. 490 .

ſequ. Paulo poſt: Meheduv, óBüros, h . e. baiulus. BLOCH. Ρ. 522. ν . 54. Ωι μέλλεις ακόντων ] Eft verfus Homeri
P. 522. v. 51. Bréaw] Cod. Gud. addit : 098x adaos ó Il . n . 564. Et fequens, ourw φίλον είναι , 1. Β . 116 . De

Torós. Kai, 'O més ade veßför atárowr. quae leguntur Odyfl. verbo ménaw conf. Hoeltlin. ad Apollon, Rhod. III . 260. Anon.
T. 230. De fequentibus, Ajonews de médais etc vid. Gregor: P. 523. v . 58. Tí méders] Haec formula non confundenda

de Dialeciis p . 281. et Koen, in nota. KUL. In editione Schac- eſt cum hac : ride ou méades, de qua vid. Hemſterhuf. ad Lu

fer. p . 599. 19
lq cian. T. I. p. 419. a. et Wyllenbach. Animadverfl. in Plutarch.

Ρ. 522. ν. 55. χαίρουσι και τη βραχυτέρα συστολή ] Εtymo- T. I. P. I. p. 427,

logicon Leidenſe habet : xaigovor rõ BagutéS ? Ovadaßi, MS. P. 523. v. 2. 'Enxov vuxta pénarvav] Haec leguntur Iliad .

Vaticanum : rý tür ByaXUTÉSWY oviraß , oblervante Koenio l . Θ. 486. Φρένες αμφιμέλαιναι, Iliad . Α. 103. κρήτη μελάνυδρος,

1. Ex utriusque igitur lectionis comparatione vir doctus in Ety- Hiad. I. 14. ubi vid. Schol.

mologico .noſtro corrigendum cenlet : xaigouse Tüv Bagutégwe P. 523. v. 11. rd owmara.] Codex Paril. 346. addit : 0i.
OUTTONã. Certe Boxxutésq, mendolum eft. Sed cur, quaelo; TW Ewgavós. BE .

βαρυτέρων ? Scribendum vel βαρέων vel βαρυτόνων . Sed hoc P. 523. v. 16. Músrußdos ] Cod. Pariſ. 2630. Mógoudus.

polterius praeferendum duco . Cod . 2638. Mógcidos. Uterque paulo poſt, pro napfévous Moú

P. 522. v. 7. ' Incados N.) verſ. 589. σας , exhibet παρθενομούσας. ΒΒ. Cod . Havn . 1971. Múgsidos

P. 522. v . 12. dyuméTM ) Scribitur etiam duréans. Vid. δε τ . ε . Λ. γ. παρθενομούσας. BLOCH .

Euſtath, p. 664, 38. p. 1726, 14. Schol. Lucian. Lexiph . T. P. 523.' v. 19. Menyuguos] Vid. Odyſl. M. 187. Pro le .

Il . p . 340. 41 . Conf. quos excitat Alberti ad Heſychi T. l. quentibus, yAuxegutega õppanos, in Codicibus modo laudatis eſt,

p . 1037. not . 16. γλυκύτερος όμφα. ΒΕ. Cod . Havη . 1971. γλυκύτερος όμφα.

P. 522, v . 13. diuoxonartus] Vid. Euſtath. p . 1652, 18 .

Ariftophanes Avv . 480. habet duxoldnins, eiusque Scholiaftes P. 523. v. 27. Msaiofova nupów} Habet Homerus 11. O.

δουηκολάπτης . Κτι . Conf. Alberti l . l . not. 15. ' ST. 188. Conf. Apollon. Rhod. Il. 1003. Sed pelindia fumor rur.

P. 522. v. 15. melayxsins] Reponendum puto mehayxgcins. ſus Homerus 11. K. 495. ANON .

Vid . Euſtath . p. 1799, 16. qui uehayxgxi's Atticum elle refert, P. 523. v . 30. Tuga -- yauxes] Haec leguntur Odyſl. r .

idque phraſi Menandrea, mehayxgis msipíncos, confirmat. Hinc 69. ANON .

apud Moeridem p . 262. ſcriberem : Mstayxgris, 'Attixws• Me- P. 523, v. 33. Meheridas ! Vid . Barnefii Fragmenta Homeri

hayxsolus, 'Euanvexws. kul . Pierfonus ibi p . 263. a . ex no

firo loco non μελαγκρίης affert, Γed μελαγχρόης. ΒΕ.
P. 523. v . 34. Mértoa Miñaor] Fere eadem tradit Hel.

Ρ. 522. ν. 17. υπότονον) Scribendum elt υπέρτονον. Ιta enim ladius Chreſtomath. p . 25. ANON . Cod . Havn. 1971. Midstoa,

Euſtathius, qui ex eodem lonte hauſit quo nolier, Pi 249 , 20, οιονεί μέλιζα , ή πάσιν εφιζάνουσα τους καρπούς . Μήλα γαρ κατα

et Phavorin. in v. pédaipov, ubi tamen neiofa male pro * • πάντα είρηνται οι καρποί των βοτανων όθεν και πολύμηλος γη.
2rista legitur. KUL. Cod . Havn. 1971. Únégrovov . BLOCHM Et poſt ea, quae ad p. 522, 32. ex eodem Codice allata ſunt:

P. 522. v.18. Ojungos] Relpicitur locus Odyff. X. 239. Macoa auga có tv rois undous izáveer å reiñaz onnaives can

21ο. Αυτή δ' αιθαλόεντος ένα μεγάροιο μέλαθρον“ Εξετ' αναίξα- άνθη, ως "Ομηρος (Iliad. 1. 558.): Αυτησι ρίζησι, και αυτοϊς άν
co . Atque ita b . I. Scribendum elt. Conf. Schol. ad Iliad. B. θεσε μήλων. Και τι μετέχει του άνθους · και γαρ η μέλισσα των

414. et ad Apollon . Rhod. 11. 1088. KUL . Pro fequentibus, ανθέων τα κρησιμώτατα συλλέγουσα ποιεί μέλι.
τούτο Φησί δηλούν, τeponi debet : τουτο φημι, δηλοί. Vid . P. 523. 1. 39. Néyovrai dé muri etc.) Vid . van Goens ad Por

Boſt. ad Gregor. de Dialectis p . 847. fq . edit. Schaefer. be . phyr . de Antro Nympharum p. 108. b.

Cod. Havn. 1971. τούτο , φασι , δηλοί . τινές δε απλώς τον όρο- P. 523. v . 50. Meniraia nuvid:a) Vid. Aeſop. Fab. 293. ibi.

que Franc. de Furia p . 87,.et Theophraft. Charactt. 21. cum
P. 522. v. 20, Meadóuevos] Vid . Iliad . 0. 363. indice Fi/cheri in Μελιταίος κλάδος. Sed Μελιταίου κυνιδίου

P. 522. v. 25. Mehedira. Eft Odyff. T. 517. Vid. Enfiatk. meminit eciam Clemens Alexandr. Paedag. IIl . 4. p . 231 , A.

p . 1874, 28. kul . Locus Hefiodi eft Egy. 66. ubi legitur yange edit. Colon ,

Trovov . PERGER . Amanuenſis peccatum videtur, pro VFootóvous, P. 52't. v . 10. dnäge 'Agni Sunt verba Homeri Il. H. 240 .

quod editio Eraſmi Schmidii , qua forte uſus eſt Pergerus, ex. e cuius loci Scholiis verba Etymologi fic ordinanda funt: xugiws

hibet. Verum et hoc errori typothetae tribuendum videtur, cum (rév ) naiseur, j righteofa .. yov dd, niveio fuo suxega's xaù tutteigws

in enarrationibus Phil. Melanchthonis, editioni Schmidianae ad- xare Friv páxmp. Anox.
iectis, vox yuroxogous explicetur. Reliquae omnes, quas conferre . P. 524. v . 18. MÉRØYTÉS juvoūvtes) Vid . Iliad . A. 474.

licuit, et inter eas Trincavelli, Morelli, Heinſii, Clerici , yura ' ibique Schol...

kózovs, habent. Hoc tamen Codicum et Grammaticorum con- P. 524. v. 22. Memawtes, ago Juuoúpevoi ] Vid, Iliad. B.

KUL.

KUL .

BLOCH.

,

p. 106.
ANON

BLOCK

ANON .

Qoy etc, BLOCH.

KUL .

ST.

ANON

Ppp 2
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818. cum Schol. et Apollon. Rhod. II . 121. ubi eſt immeuaw's.
Ρ . 526. ν. 25. Μερμήριξε] Vid. Iliad . Α. 189. Ε , 671 , et

faepius alibi . Videtur tamen Nolier fcripfille μερμήριζε , quae

P. 524. v. 24. 'A1X - Mémovæs] Sunt verba Homer . II . H. fcriptura faltem eo loco, quem altuit, 'Ara' öve megpöpišev, re

36.
ſtituenda erat. Eſt enim ex Iliad . B. 3. KUL.

Ρ. 524. ν. 26. μεμαώς] Vid . Apollon. Rhod . ΙΙ . 564. ibi- Ρ. 526. ν. 36. Μέροψ ] Vid. Schol . ad liad. Α. 25ο. et

que Schol. ANON . Codex Havn , 1971. Mεμαώτα, προθυμούμε- Etath. p . 97 , 32. Paulo poft pro εαν είπω e Cod. Gud . τε
νον . χρόνου παρακειμένου . "Έστι δε μετοχή από το μεμώ, του cipiendum puto εάν λαλή. ΚUι.. Cod. Havη . 1971. Μέροψ · ο

σημαίνοντας το προθυμούμαι, δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων» άνθρωπος συνώνυμον γίνεται παρά το μείο και το μερίζω , ο μεμε
“Ο μέλλων μέσω,ο παρακείμενος μέμηκα, και ημετοχή και μεμη- 9ισμένην έχων , την έναρθρον όπα, ήγουν την φωνήν, ως προς συγ

κως, και τροπή του και εις α , και αποβολή του και, μεμαώς. Tum κρισιν των ζώων· επειδή, αν λαλή ανθρωπος , μερίζεται εις συλ :

haec habet : Μεσίτης , σημαίνον τον μεσάζοντα , διά του και γρά, λαβές. Rurfus fequitur Μέροψ , eadem fere. explicatione addi

φεται. Τα γας από των εις ος δια του της γενόμενα δια του ta, fed paulo turbatiore. Deinde : Μέροπες, οι μορητικοί και

* γράφεται, οίον τόπος τοπίτης, στύλος στυλίτης, χόλος χολί
κακοπαθείς. Οι δε , μεμορημένοι το λόγιον. Οι δε , με μυζητες

της, μύθος μυθίτης. Ούτω και μέσυς μεσίτης . BLOCH. Aelius (Lege μεμoρηκότες ) τον λόγον εκάστω γαρ ονοματι φωνή παρα

Herodianus in Schematismis Homericis: Mέμασαν με μώ μέμα
κειται : Ου για πάντων ήεν ομόθρους ( Lege oμός θρόος) , ουδ' η

κα εμενάκειν έμεμακεισαν εμέμασαν. w.

αγυρις. (Lege ουδ' ία γήρυς. Eft enim verſus Homeri Il . A.

Ρ . 524. ν . 33. Ιλιάδος Δ .] verf . 10, 11 . Conf. Barnef. ad 457.) "Αλλοι δε τους υπό όρον πεπτωκότας, οίς και τουναντίον

Eurip. Rhef. 629. Εuftath. p . 439. med. et ad Ειymol.infra p. (Codex halbet κατουναντίον) μάκαρες, οι μη κήρα έχοντες, αθά

593. extr.
Μέροπες , οι άνθρωποι κατα Λεοντίνους, οί με μερισμό

Ρ . 52. ν. 41. Μεμετρέαται ] Vid . Koen . ad Gregor . de
νην την όπα έχοντες, Tum ; Μεταβαλείν και μεταμορφου

Dialectis p. 485. edit . Schaefer. Be.
σθαι και άλλοιούσθαι και έτεροιούσθαι διαφέρει. Μεταβαλείν μεν

Ρ . 524. ν. 46. μέμηλα] Aelius Herodianus in Schematis- γάρ έστι πάθος κοινόν και για καιρών γίνονται μεταβολα ) , και

mis Homericis : Μέμηλεν, από του μολώ · όθεν και το μέλει' μο
πράξεων, και αφροδισίων" μεταμόρφωσις δε, μεταχ121κτρισμός,

λήσω μέμόληκα μέμολα , και μέμηλα κατα τροπήν του και εις ή,
και μετατύπωσις σώματος είς έτερον χαρακτήρα αλλοίωσις δε

ως έτέρωθι του και εις ο.
της προτέρας υπολήψεως ποίησις ετέρα · ετεροίωσις δε, όταν αφ '

Ρ . 524. V. 47. Ιλιάδος E. ] verf. 7ο8 .
ετέρου σώματος εις έτερον μεταβάλλη , οίον Νιόβη εις λίθον .

Ρ. 524. V. 54. Ιλιάδος Ψ.] vert. 361 , ubi Schol. pro επι

σκοποίη habet επισκoπoίτο.
Ρ . 56. ν. 47. Μεταλλω] Vid. Iliad . Γ. 177. ibique . Schol.

Ρ . 52. V. 8. Ησίοδος ] Locus eft Εργ . 508, ubi vid , Graeυ.
ad Εuftath. p. 1ι8, 8. et p . 1413, 55.

Ρ . 526. V. 56. Μετάφρενον] Cod. Haya. 1971. Μετέφρενου,

Ρ . 524. V. 11. από του κρύους] Lege cum Codice Tauri- η μετα το εσχατον σημαίνει και το οπίσω. ως το, Μετ' Αχιλ.

nenfi CΧΧΧΙΧ. υπο του κρύους. λήα , και μετα τεόν . ( Vid. paulo poft.) σημαίνει δε και την α.2

Ρ. 525. ν . 13. 'Ιλιάδος Ε.) verf . 748.
σχέσιν, ως το μέτωπον, αντί του υπεράνω των ώπων. ώδε δε το

Ρ. 525. ν. 16. μέμφεαι] Pleniora e MS. Leidenfi attulit έσχατον σημαίνει, το από του ήπατος και της κοιλίας από γαρ

Koen. ad Gregor. de Dialectis p. 411. edit. Schaefer.
τούτων έστιν εκείνο, Μετάφρενα , οι μεταξύ των ώτων τόποι

Ρ . 525. ν . 21. κράσει του ο και ανείς και μακρόν) Επιγrobat μετά τις φρένας εγγυς τα όπισθεν της κεφαλής εν τη κεφαλή

hanc rationem Fiſcherus Animadverff. ad Grammat. Graec. yaş ai véves. BLOCH .

Welleri Spec. II. p. 436. ſed probat praeceptum Schol. Theo
P. 526. v. 57. Mot' Axiana ] In Homeri editionibus legitur

crit . Idyll. IV . 28 .
μετ' 'Αχιλλήα, Ι . Η. 228. Sic I. B. 674. μετ' αμύμονα Πηλεί

Ρ. 525. ν . 23. άργος] Οξυτόνως Γcribendum eft αγός.

SCHLEUSNER. Idem iudicaverat, Politus ad Euftach. T. I , Ρ :
Ρ . 526. ν . 3. κοιλίας ] Cum Syllurgio reponendum cenfeo

1266.
καρδίας. ΚUL.

Ρ. 525. ν. 43. τα εις ω λήγοντα ρήματα δισύλλαβα etc.) Riod. Ι. 563. cum utriusque loci Schol.Ρ . 526. ν . 5. Μεσόδμη ] Vid. OdyΠ. Β. 424. et Apollon.

Conf. infra p . 6ο6 , 47 .
Conf. Euliath. p .

Ρ. 525. ν . 52. Ιλιάδος Α.) verf . 103. Sequens lowus . Auxe 1452, 55. et interpp . Hefychii. T. II . p. 577 : not . 6. et 8.

θάρσος, eft 1 ) . E. 2 . έστιν , ibid. verf . 25+, μένος KUL . *

'Αρηos, liad . Σ . 264 . Sic augos mévos apud Apollon , Rhod.
Ρ . 526. ν. 6. Μεσούλιοs] Conf . Schol . Apollon. Rhod, II .

1V, 819 . Conf. interpp. Heſychii T. II . p . 573. not. 12. Kul .
235.

Ρ . 525. V. 58. ουδέ τι σε μενεαινέμεν ] Eft verfus Homeri
Ρ. 526. ν. 10. ονόματα και ρήματα] Sylburgius legendum ,

11. Τ. 67. unde h . 1. με pro σε ponendum eft. Conf. ibi Schot putabat ονόματος, και ρήματος. Sed nihil mutandum videtur .

Verba μενέαινε agéogai ſunt ex liad. Φ. 545. Κτεινόμενος Νam μεσότητος επιρρήματα funt fere ea adverbia, (μιae nunquain

μενέαινεν, ex liad. Πι 491. ubi vid . Schol. ab initio ponuntur, Ted ſemper poft unum alterunive nomeu vel

Ρ . 525. ν . 4. μένδης ó siyos] Ita primus Herodotus verbum , ut MÉVTO.ye lapra p . 525, 10. Etymologus tamen h . I.

ΙΙ . 46. p. 126, 15. καλέεται δε ό τε τράγος και ο Παν Αίγυ
aliter explicat. ST.

πτιστι Μένδης . cuius error a reliquis propagatus eft , fed confu Ρ . 526. ν. 17. Μετάφρενα] Cod, Havo. 1971. Μετάφρενον,.

tatur a fablonskio, Panth. Aegypt. Ρ. Ι. p. 272. Γg . Conf. Wey- το μεταξύ των εξοχών του νώτου του μέρους μέσου . - BLOCH.

Seling. ad Herodot, 1. 1. , KUL,
Ρ. 527. V. 33. Μετέησι] Cod . Havn. 1971. Μετέησι , συν τι.

Č. 525. v. 6. Murgägar] Vid . Alberti ad Heſych .T. 11. p . "Έστι το θέμα είναι το πορεύομαι, η μετοχή εις, το υποτακτικον

573. not . 6. et H. Steph. Thef.. Τ . ΙΙ. p. 887. D. ω ής ή, πλεονασμό της σε συλλαβής ήτι , και το έ ποιητικός ,
Ρ . 525. ν . 9. το κένει ] Recte Lic Sylburg . edit pro τεμέ- έησι, μετέησι. Μετάρσιος, ο υψηλός. Έστιν αι ω, Αιολικως .

ren. Nam illud eſt etiam in Schol. ad lliad. 1. 9o . Nicander άρσω , και εξ αυτού άρτιος όνομα , και μετα της μετα εετάρσιος,

Alexiph . 507. habet κοτυλην μενοεικέoς oίνης , et Τheriac. 358. ο λίαν υψούμενος• η γαρ μετά επίτασιν σημαίνει αρτίως (Lege

χύσιν μενοεικές θηλής . κUL . αρσεως.) BLOCH.

Ρ. 525. ν . 10. του τοι ] E Cod. Gud. fcribendum eft του Ρ. 527. V. 41. μεταχρόνιος] Vid. Schol. Apollon. Rhod .

τοίγε . ΚUL. Cod. Havη . 1971. Μέντοιγε, εκ του μεν και του
11. 587. ubi alii habent uerumfovín, quod ipfum legitur ul. ul.

τοι συμπλεκτικού συνδέσμου, και του γε παραπληρωματικού.
1V . 952. 1269. 1335. 1568. et Graeu. ad Ηefiod. Theog. 21 ).

Naos Metewgous dixit Thucyd. 1. 48. p. 3t, glo . ubi vid .

"Έστι δε επίρρημα μεσότητος . BLOCH . Schol.

Ρ. 525. V.12. Cod. Havη . 1971. Μενουνγε τρείς εισι σύνδε
Ρ . 527, ν, 5υ, Μέτριον] Cod. Havn . 1971 , Μέτριον, το τα.

σμοι ' σημαίνει δε βεβαιότητα και αληθές , ΒιοCH.
πεινον και επιεικές παρα το μετρό etc. σημαίνει σε δύο, το τα.

Ρ . 525, ν. 13. παρα το λεπίζω etc.] Rectius Noter fupra p.

5ο8, 4. Εuftathius p . 599, 4. παρα το λέπω, το λεπίζω, λέ
πεινον, και υποκοριστικών του μέτρου. Μετρητής , μέτρον οι

νου ξεστων οθ' . Μεταπλασμός εστιν , όταν τραπή η τελευ
και πλεονασμό του και λέπανού . Κτι. ταία συλλαβη της λέξεως εις άλλης συλλαβην, οίον διχόνοι

Ρ . 526. ν . 21. Μέρμις ) Odyll. κ . 23. eft dativus μέρμιθι. πολυπάταγο. Conf. fupra P. 255, 1. Μετοχή γηματος δια
Vid. ibi Εuftath. p . 1646, 28. Accufatiνum μέρμια explicat φέρει , ότι εν τω δήματι πρώτος και διαθεσις δηλούται, εν δε του.

Hej chius, ubi vid . Alberti T. II. p. 571. not. 29 . τη συνυπονοείται η , πρώτως λαμβάνεται το πρόσωπο ».

P. 526.1. 23.°Miguega žeya etc.j Et exliad. ©. 453. et , Kam AWS to ovoua toughmaros (drapéytos, ori inintimatu

Schol. ad eum locum . KUL.
αν ουσιαν παρίστησιν, εν τούτω δε εοχιστον Ιετυχή ονόματος

>

ST,
1

KUL.

ST

ANON .

έτι μοι ,

ΑΝΟΝ . και

EUL .

KUL.

ΑΝΟΝ .

savoy

KUL .
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BLOCH .

BLOCH.

BE.

ΑΝΟΝ .

διαφέρει, καθ' δ' εν μέν τοϊς ονόμασε τινά εστι μονογενή, τινα δε γον, οίον σωλήν , Πλάτων · έτρεψε τον εις 5 , και εγένετο μείς .

κοινά , τινα δε τριγενή και μέντοι μετοχή την τριγένειαν ησπάσα- Πρόσκειται, αρσενικα και θηλυκά , δια τα ουδέτερα , οίον δια το δι

το, τύπτων και τύπτουσα και τύπτον, πλην του εκτρώσας ταύ- πλούν, δια το χρυσουν. Λέγει δε ο Διονύσιος , ότι μην ήν , και

της γας της μετοχής η φωνη επί του αρρενος ου συνίσταται, το έτρεψε το και είς 5 , και εγένετο μείς. (Scrile μής ) και επειδή οι

δε ρήμα εκ του έκτρω, εοτροίς, εκτρώσασα . BLOCH. αρχαίοι ήγνόουν τα μακρα στοιχεία, και ετίθεσαν αντί του και το
Ρ . 527. ν. 57. μείστος] Cod. Havn . 1971. Μείστος σημαίνει ε και αντί του και το ο, ούτω και ενταύθα αντι του και έθηκαν το

τον ένα . Δια της ει διφθόγγου γράφεται τα γας αποτών εις , και είπον μές . είτα λοιπόν μετά το φανήναι, νομίσαντες ότι

αν συγκριτικα εις τος γινόμενα, ει μεν από των υπέρ δύο συλ . αντί της τι κείται το ε, προσέθηκαν το , και εγένετο μείς δια
λιβις παραχθώσι, δια του μόνου παράγονται, οίον χειρίων χεί- της ει διφθόγγον · “ Ο δ' έβδομος ειστήκει μείς. ( liad. Τ. 117.)
αιστος ει δε απο των δισυλλάβων, φυλάττει την ει , οίον , πλεί. Λέγουσι δε το μείς ο 'Ωρος και Αρκάδιος και Ευδαίμων άκλιτον
ων πλείστος , λόων ληστος, σημαίνον τον σημφέροντα . Ούτω μεί- είναι. Η γενική, ως κτεις κτενός. BLOCH.
ων μεϊστος . 'Ιστέον, ότι τα είς ων καθαρά συγκριτικα δισύλλα- Ρ . 528. ν. 11, παρα το μειω, μείs) Conf . Plato in Craty lo
βα τέσσαρα εστι , και τα μεν δύο διφθόγγω παραλογόμενα εκφω- Τ. Ι. p . 409. C.
Μουσι τοι, οίον πλείων , μείων • τα δ' έτερα δύο διφθόγγω παρα Ρ . 528. ν. 18. μήνη μήνες] Cod . Havn , 1971. Μήνη, ή

λήγεται και ανεκφώνητον έχουσι το , οίον λωον και ράον. (Iota από του μήν μηνός, ή από του μήνις μήνιδες δι αυτής για το

non ſubſcriptum eſt .) BLOCH . πάθος αναπτύoυσι. Εt aliquanto poft : Mήνη , η μηνιαία . θέλου

Ρ . 527. ν. 3. συναιρέσει) Ιdem Codex habet κατα κράσιν. σιν είναι αυτήν από του μινύθειν και έλαττούσθαι" ουκ έστι δε,

De etymologia comparativi μείον h . 1. tradita difentit αλλα απο της εισπτωματιζομένης οργής : δι' αυτής γας το πώς

Fiſcherus Animadverſi, ad Grammat. Graec. Welleri Spec. II . 9ος αναπτύουσιν. όθεν και μήνες και οργή από του πάθους. " Ομης

P • 99. 8Τ . Μήνιν . παρα το μηνίω μηνίσω μήνες και παρά το μένω , η επίμονες

Ρ. 527. ν. 11. Μείζων] Ιdem Codex : Μείζων πόθεν έγένετο ; οργή. καθάπερ γας επί συκής πρωτον μέν έστιν όλυνθος, ειτα
από του μέγας παρήχθη, και εγένετο πρώτος τύπος των συγκρι- φήληξ . είτα συκον, είτα ισχάς• ούτως οργή, θυμός, χόλος , κύτος

τικών μεγάτερος , και ο δεύτερος μεγίων, και ο τρίτος μέσων . και μήνες. Ο μεν ουν ποιητής ως συνωνύμοις ονόμασι συγκεχυμέ

Και έθος εστι τοϊς Βοιωτοίς , τα δύο σσ εις 7 τρέπειν, (Conf. νως αυτό λέγει. Μηνίσκος, ο περιτραχήλιος κόσμος , ο μανιά :

fupra p. 245, 25.) και εγένετο μέζων, και κατά παρένθεσιν του ι , κης , παρά το κυκλοειδή είναι και περιτίθεσθαι. και μεταφορα απο

ήγουν προσθήκην, γέγονε μείζων . Μείζων ποίου είδους των πα- της μήνης (Codex male μήνιος ) ήγουν της σελήνης, κυκλοειδούς

φαγώγων , συγκριτικού και του μέγας ο πρώτος τύπος των συγ- oions. Et poft ea , quae ad p. 529, 45. ex hoc Codice attuli.

κριτικών μεγάτερος, ο β' μεγίων, και ο γ΄ μέσσων. Και οι μεν mus: Mήνις, παρά το μένω, η εναπομένουσα οργής κλίνεται

Αιολείς τον ίππον ίσσον , και το βλέπω βλάσσω υφαιρούντες το δε μηνις μήνεδος κοινώς , μήνες μήνιος Αιολικώς. Μήτι δια του

β και πλεονασμα του υ λεύσσω. Και 9ος έστι τοις Βοιωτοίς ι . ώσπες απο του νεάνις κατα κρασιν γίνεται μηνις , και εκείθεν

τα δύο σσ εις ή τρέπειν, και εγένετο μέζων. Η δε των Ταραν- νήνιος νήνεϊ και κράσει (των) δύο ιι εις ένι μακρόν, νήνι, (Conf .
τίνων διάλεξις τα δύο σσ εις και τρέπει, και γίνεται μέσων, και fupra p. 406, 21.) οίον, νήνι ποικίλους αμβάλω ούτω και από του

πλεονασμα του ι μείζων. Το μέγα ποίου είδους των υποπεπτω- μήτις μήτιϊ, και κράσει των δύο ει εις έν ί μακρόν μήτι.

κότων τα ονόματι, πρός τι έχουν προς γαρ το μικρόν έχει .

Ρ. 528. ν. 21, το δε μήνις etc.] Phocylides verf. 59. οργή
Ρ . 527. v. 20. Μείδυλος Φείδιλος] Scribendum potius eft δ' έστιν όρεξις, υπερβαίνουσα δε μήνις. ΑNON .

Μειδύλος Φειδύλος . Vid . Βaft . Εpift. crit.p . 245 . Ρ . 528. ν. 31. Μήνιγγες] Vid . Nicandr. Alexipl . 206. ANON:
Ρ. 527. V. 25. Μείλινος ] Vid . liad. Ε. 655. ibique Schol . Ρ . 528. ν. 33. Μήδεα , επί των αιδοίων] Conf. Schol . ad

OdyΠ. . 129. ANON. Cod . Havn . 1971. Μήδεα , τα αιδοία , πα
Ρ . 527. ν. 26. μείλανι πόντω] Leguntur liad. Ω . 79. ANON . φα το μήδειν και άρχειν της γενέσεως και μέζια , κατα μετάθε

Ρ. 527. V. 27. Με λίγματα] Vid. Nicandr. Theriac . 896. σιν του και εις το 3 ' και μέδεα, και κατά τροπήν του και εις ή

Aeſchyl. Eumenid. 107. Perf. 612. Choeph. 276. cum Schol, μήδεα. Μ ήδεα, τα μόρια , ήτοι μέδεα , ω . δεί αρατείν ' ή και
et Theocrit. Idyll. XXII. 221. - Conf , infra p . 532, 48. ANON . μετα (lege μέσα) του σώματος • Ουρην υπό μίζε' εθεντο ( Eft

Ρ. 528. ν . 31. Ιλιάδος 1.] verf. 147. et 289. Conf. Schol. locus Hefiodi Egy. 512. ubi ouga's pro oúsni legitur) ws xai 'As

Apollon. Rhod. III . 146. et IV . 1549. Singularis meihoov elt χίλοχος, ένας δε μεδέων απέρισε. Μηδία κέκληται από του

Πί . 135 , fed μείλια rurfus ibid. verf. 594. ANON. μιαρου μαθήματος της Μηδούσης , ής (Lege 8) εδίδαξε τους γε
Ρ . 528. ν . 59. 'Ολύμπιχs] Vid. Βaft. ad Gregor . de Dia- ανθρώπους ο Περσεύς • Μήδεια δε, όνομα θεάς. Maxúdeş, Meme

lectis p : 292. edit. Schaefer. Be. κώμεναι. γίνεται (in Codice eft : γίνεται μηχομένας) από της φω

Ρ. 528. ν. 42 , των συμφώνων] Immo του συμφώνου. Vid. νής : μήκη γας λέγεται η των αιγών (Cod. αργων) φωνή η απο

Koen . ad Gregor, de Dialectis p. 275. (p. 588. edit . Schaefer . ) του επί τα μήκη κίειν , ό εστι πορεύεσθαι. " Ομηρος . ( Vid. liad .

et infra pe -597, 55. ANON . Sed paulo poft rurſus eſt Pluralis : Λ. 383.) BL.ο Η .

αναδιπλασιάζουσι τα σύμφωνα, quem locum afferens iden Koe- Ρ . 529. ν. 34. λέγεται δε μήδεα etc.) Ιdem Cod. Havη ,

nius l . l. p . 610. edit. Schaefer. nibil monuit. ibidem vero Ba- Μήδεα , τα βουλεύματα. η ευθεία , μήκος . BLOCH. Vid. Bifet.

ftius attulit verba Etymologici Sorbon. ubi eft διπλασιάζουσι το ad Ariftoph. Theimophor. 682.
σύμφωνον. 1dem pro παρ' αύτων κέννη ιnalit παρ' αυτό κέννη. Ρ. 529. V. 40. Παίονας äywv] Sunt verba Homeri II . 0.

155.

Ρ . 528. ν . 48. επι γαρ των βραχέων] Recte fic legi , quia Ρ. 529. ν . 45. διέρχομαι ] Cod. Havη . 1971. addit : άνυμα ,

fubaudiendum fit Φωνηέντων Live φωνηέντων στοιχείων , oftendit και πλεονασμό του και μόνυμα εν πολλαίς γαρ λέξεσι πλεοναζει

Baftius l. I. pag. 907. BR. το μ ' : και τροπή του α εις η μήνυμα. BLOCH.

Ρ . 528. ν. 1. 1ηλυκώς λέγεται] . Conf. Oudendorp . ad Ibid. μανύω) Cod . Paril . 316. addit : ούτω Θεόγνωστος . Se

Thom . Mag. p. 6o5 . a . quentia omittit.

Ρ . 528. v. 5. επειδή) Cod. Parif. 2636. και ante επειδή po- Ρ . 529. ν. 5ο. βάμματα] Cod. Paril . 346. addit : ούτω Σί

nit . Cod. Parif. 263o . fiatim deinde habet αρσενικά και θηλυκά, λευκος. Ο δ' 'Ωρος ο Μιλήσιος παρά το μήλω , και πολλών κατά

με paulo poft: πρόσκειται, αρσενικά και θηλυκά. Ρτο έστι δε ιατρικών εργέτις. Reliqua omittir. Conf. Rulinken. Epift . crit.
azarov, in Cod. Paril. 2638. et 2640. haec leguntur : Aéyso del 11. p. 213. Locus Homeri eft ll . K, 289. ubi vid. Schol.

ο Διονύσιος, οτι μην ήν, και έτρεψε το και εις το σ, και εγένετο

μές. επειδή οι αρχαίοι ήγνόουν τα μακρα στοιχεία , και αντίθεσαν Ρ . 529. V. 55. το μαζεϊν] Cod. Havn . 1971. Μαθείν ] μήδω

αντί του και το έ, και αντί του και τα ο . ούτω και ενταύθα αντι εστί φημα, αφ' ου έμαθον , δεύτερος αόριστος τροπή δε γέγονε

του και έθηκαν το ε, και ειπον μές. είτα λοιπον μετα το φανήναι το δεις 9 , μήσω ιήθω .

τα μακρι , νομίσαντες ότι αντί της ει κείται το ε , προσέθηκαν P. 529. v. 56. Muxa'va ] Vid. Callimachi Fragmm . p . 513.

τοι, και εγένετο μείς, δια του εί5. Ο δ' έβδομος ιστήκει Μήκων, feminino genere, legitur liad. Θ. 306. ubi vid. Schol.

μείς. Λέγουσι δε το μείς και Ωρας και Αρκάδιος και Ευδαίμων Cod. Havn , 1971. Μήκωνος. μίκων και μήκων, έστι δε
άκλιτος είναι . ΒΕ. Colex Havn. 1971. Μείς , σημαίνον τον μήνα η πασίνα. και δε ταύτης κεφαλή κωδεια και κωδεία λέγεται.

δια της διφθόγγου γράφεται επειδή οι Δωριείς δια του ή γρά
φουσιν αυτό, έθος δε έχουσι την ει δίφθογγον εις το ή τρέπειν, Ρ. 529. ν. 1. Μήκιστος etc.] Vid. Fi /cher . Animadverfl . ad

οίον , πλείων πλήων, μείων μήων. Ιστέον, ότι το μείς μην υπηρ- Grammatt. Graec. Welleri Sec. ΙΙ . p . 104.
χε , και ετρεψε το και εις την ει δίφθογγον.. και επειδη τα εις και Ρ. 629. ν. 8. Μηλ’ aires ] Sunt verba Homeri Odi .

λήγοντα αρσενικό ή θηλυκα ου θέλουσιν έχειν που του και δίφθογ- . 1. 184. ut lequens verius , Αυτήσι ανεσι μήλων , Π. Ι . 558

.
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BE . ANON .
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9f:

BLOGH. ANON .

ΑΝ ΟΝ . ANON .

ΑΝΟΝ .

BLOCH.

phr . 13.
ANON

ANON .

BLOCB .

BE .

ΑΝ ΟΝ .

ST .

ANON

Hayn . 101 .

ANOX .

Helladius Chreftomath . p . 25. το γαρ μηλον, κατά πάντων λη- Ρ. 55ο. ν. 19. Μήκος τέχνασμα ] Vid . Πiad . Β. 32. 3

πτέον των καρπίμων. ΑNON. Cod. Havη. 1971. Μήλον , ή όπω- φue Schol. ANON .

ρα, παρά το μηλεθρω , και σημαίνει το βάπτω. ώριμον γας ρού P. 53ο . ν. 22. Μαρία osta ] Vid. liad . A. 40.

σιόν έστι. Schol.

Ρ. 529. ν . 15. από γούν του μέλω etc.] Vid. Tsets. ad P. 53ο. ν . 25. ένεστι Scribendum eft έν έστι. . Verbα έχει

Lycophr. 106. κατα μηχ' εκάη funt ex iliad. Α. 464 .

Ρ . 529. v. 22. Ιλιάδος 1. ] verf. 538 . P. 53ο . ν, 3ο. κατα Érma ] Sunt verba Homeri II. A

Ρ. 52 ). ν. 24. Νηλωτή) Cod. Havn . 1971. Μηλωτή, δέρμα , άο.

δορα προβάτου- μήλα γαρ παρα των Ιώνων τα πρόβατα λέγε- P. 53ο. ν. 41. τα πυρα τα οικία ] Cod . Gud. addit

Homeri II . . 558. M. 168. ANON . De talibus vid . Mancter.

Ρ . 529. V. 26. μέλας ] Legendum eft μέλος. _ΑΝΟΝ. ad Antonin. Liberal. c. 6. p. 40. b . edit. l'erheyk . BE.

Ρ. 529. ν. 36. Mήρινθος, η σπάρτος ] Vid . Tsets . ad Lyco- P. 53ο. ν . 45. αγιαζομένων , ως το , Μηρούς εξέταμον και

ét? etc.) Locus Homeri eſt ll . A , 460. ANON . Cod. Haso. 191 ,

P. 53ο. ν. 40. μηρύω] Vid. Apollon . Rhodd . IV. 889. αγιαζομένων, ήγουν θυομένων, και επί των ανθρωπείων δε, ως , το

ουτοι μεν μιάνθην αιματι (Codex dat αίτοι) μηροί ( Iliad. Δ . 16

P. 53ο. ν . 45. Μήτηρ etc.] Cod. Havη. 1971. Μήτης παρα ubi pro τοιούτοι eft τοίοι τε) : το δε ουδέτερον, επί των αγιας

το μη τηρείσθαι etc. Μήτηκαι τινες απο του μαστεύεσθαι, τι- μένων μόνον , ως το . Αυτος etc. (qui locus εχιat 11. Α. 464. Β. 127,

νές ότι μεθειχε το βρέφος εν τη κυήσει" τινές από της μήτρας. Μηρος , κατά μέρος (Fort. παρα το μέλος , conf. ad p. 324
αύτη δε η μήτρα μαστηρα καλείται και έρα από του υγραίνε- 26.) τροπή του αμεταβόλου εις αμετάβολον , και εκτάσει του :

τα υπό του θορού, καθο και οι Ασιαγενείς φύσεως εργαστήριον εις η . το μηή . τα δια του ηγος οξύτονα άπαντα δια του και

αυτήν είπον . Μίλαξ δια του . Τα εις άξ λήγοντα ου θέ- γράφεται, πλην του καυστιρός (Lege καυστειρός ) ,

λουσι τη ει παραλήγεσθαι, οίον Φαίαξ, αύλαξ, θώριξ, κλίμαξ, P. 531. ν . 47. αγιαζομένων) Cod. Gud. addit : μόνο. ΑΦΟΥ

9 :51ξ, πλην του λείαξ (Fort. λείμαξ), και σημαίνει τον λειμώνα , Sic et Cod. Havn. Vid. not. praeced. st. Voculam wóvor et

και του μείραξ . ' Ιστέον δε, ότι το μίλαξ είδος βοτάνης εστίν , effe vidit Valckenaer. ad Ammon. P 171. a.

ήτις λίγεται και η κίλος , εξ ου και το μίλιον χρώμα, δια του P. 53ι . ν. 55. Μη δι ' εμην Tgwas] Haec ſunt Homeri

* γράφεται. Β1.0CH . 11. Ο . 41. Μή μοι οίνον άειρε, 11. Ζ . 264.Μή μιν εγω
P. 53ο . ν . 52. Μήτρα etc. ) Cod. Havn. 1971. Μήτρα . πα

σει , 11. Χ . 123 .

ρα το μήτης μητέρας μητέρα , και κατά συγκοπήν μήτρα. σημαί P. 531. ν. 1. Μη και κοιμώμενος αναστήναι ] Sunt Parts

νει δε δύο, την μητέρα,και γράφεται δια του ή, και την ζώνην, Palm. XL . 9.
και δια του 7 ' και " Ομηρος ( Ι. Δ. 137.) : κίτρη 9' ην εφορει . P. 531. V. 2. Μ δέ τι - υπερβάλλει Pro hoc ultira

Μήτρα . ως από του πατηρ πάτρα , ούτω και από του μήτης τeponendum eft υποστρέψειας, ex liad. Γ . 407.

μήτρα, υπερβιβασμό του και το δε μήτηρ παρα το μω το ζητώ, P, 531. ν . 4. μετα προστακτικού etc.] οκ!.

ή μιστεύουσα τα προςτροφήν τοϊς κυηθείσιν, ή ότιφυσικώς αυ- μετά προστακτικού , ως "Ομηρος (1liad. Δ . άοά.): Μη ψευδε επι
τα τα γεννηθέντα μαστεύει και ζητεί ρήτρα και φρήτρα . ή μή σταση σάφα ειπείν και ο Δαβίδ, (Plalm . LXVIII. 19.) Μη με
τρα της γυναικός. Μιλιαρίσιον , το και χρυσούν και ήμισυ καταποντισατω καταιγίς ύδατος. BLOCH .
του αργυρίου . άγει ουγκίας i . και εις το άργυρος. Μιλιαρί- P. 531. v. 5. Fium dyw Trimu] Eſt verſus Homeri II. E.

« ιον έν, δηνάρια δύο , στρατιωτικών δωρον μίλιν γαρ η στρατιά. 215, ut le puens, M dy ίππους , 11. Ψ. τ.

Μιγας, το κοινόβιον το μοναστήριον. Και μιγάδες, οι εν κοι- P. 531. ν . 10. Μη δε ελκόμεν] Legitur Iliad . Α. ι8ι . PC
νοβίοις μεμιγμένοι ζώντες, ήτοι το έκ πολλών αδιορίστως άθροι- Γequens Pauli Iocus eft Epift. ad Rom. Χιν. 3.ANON. Cod.
εμα. Εx του μίσω (Lege μίγω). BLOCH .

Havn , 1971. locum Pauli fic affert: ó { oliwy zór my 69: Tata
P. 53ο .ν. 4. μικτίετα] Cod. Havn. 1971. Mητιέτα. έστινη κρινέτωκαι ομηεσθίων τον έσθίοντα μη εξουθενείτω. BIOCE.

ευθεία μητιέτης, παρά το μήτις τούτο παρά το μήδω. εκ του P. 531. v. 15. Mzj zálov etc.] Conf Pierfon. ad Herodies.

μήτις γίνεται μητίτης, και πλεονασμό του ε μητιέτης, η αιτια p. 479. b. ΒΕ. Pro Tequenti τύπτου Cod. Havn. 1971. habet

τική μητέτην, και κατα μεταπλασμον μητιέτα. Δια τί προπαρ τυπου.

οξύνεται; αι γινόμεναι κατα μεταπλασμον εις α αιτιατικει , μη Ρ. 55ι . ν . 17. Μή οι εμήν ιότητα] Cod . Havη . 197r. ad

προηγουμένης γενικής και δοτικής, δια το ιππότου ιππότα " προμετ dit etiam reliqua loci Homerici (ll . 0. 41. 42.) verba : [las

επλάθη , γαρ Πρόσκειται, υπέρ δύο συλλαβας, δια το λιτου δάων ενοσίχθων πημαίνει Τρωάς τε και "Εκτορα, τοϊσι δ ' αφήγει
λίτα, και. λίτα πετάσας (Iliad. Θ. 441.). το μητιέτην γαρ, και

και κλητική, ω μητιέτα, ώφειλε βαρύνεσθαι . αλλα κανών εστιν και
P. 531. ν . 18. Μή όφελες λίσσεσθαι ] Sunt Homeri 1. 1.

λίγων, ότι τα εις ης ισοσύλλαβα, εις το τώ έχει (Legendum 694. ubi vid. Schol. ANON.

videtur εί το τ έχει) είς και ποιούσι την κλητικήν, και ώφειλεν Ρ . 55ι . V. 13. Μήτ' αυτόν åkostov] Haec leguntar Odyl

είναι μητιέτα, από μητιέτης ευθείας · αλλ' επειδή έτερος και ών Α . 50. ANON .

έστιν ο λέγων, ότι πάσα πτωση συνεμπίπτουσα ετέρα πτώσει P. 531. ν. 26. εν τη 'Ιλιάδι] Locus eft τ. 261 .
κατά τον αυτών αριθμών και τον αυτον τόνων επιδέχε- Ρ. 55ι . ν . 29. πειράς] Locus eft Π . Δ . 71. ΑκοΝ . Cod.

ται, τούτου χάριν ή κλητικήτον αυτόν τόνον εφύλαξε της Havη,1971. οράν δ' ως κεν Τρώες υπερκύδαντας Αχαιούς αντί
αιτιατικής , και η ευθεία πάλιν τη αιτιατική ωμοφώνη του απόπειραν ποιησάτω. Και, (Iliad. Β . 10 ) Πάντα μάλ ' έτρε
σε . MητιέταΖεύς] το μήτις γέγονεν εκ του μηδω, το κέως αγορευέμε , ως επιτέλλω αντί του αγόρευσον.

σημαίνοντο βουλεύομαι όθεν και μήδοντες οι βασιλείς λέγον : δια τί ; πάν το επίσημα μονοσύλλαβον μακροκατάληκτον οξύνε

ται, οις ευβουλίας δεί, όθεν και βουληφόροι λέγονται· ου μέλ σθαι θέλει , και δια του η γραφεσται, οίον μη, νή, δη, και εί τι

Aων μέσων και ρηματικών όνομα μησις, και μεταθέσεις του σ εις όμοιον. Εις το μή τι προσγράφεις ουδέν; δια τί; τα εις ή λή

τη μήτις, και εν συνθέσει αγκυλομήτης. απο δε του μηδω εγένετο
γοντα επιρρήματα έχουσι και το προσγεγραμμένον , οίον άλλη,

το μύθος όνομα , όθεν και μήδεα πυκνά (liad. Γ. 202.)· και από
πάντη, πλην του μη και νή και δηλαδή. ΒιοcΗ.

τούτου εγένετο μητιόεις , όνομα αρσενικόν, ουδέτερον μητιόεν μη- P. 531. v. 33. Auxó@swr] verl. 96. ubi Pollerus edidit sur

Σιδεντός Ιστέον , ότι τούτα κατα ποιητικής άδειαν λέγονται , λιαθμών. Sed Valckenaer. Epill. ad M. Roverum

ως ιππότα Νέστωρ, και μητιέτα Ζευς, και αυταρ ώ Θυέστα (Vid. ibi et apud Etymologum Menniausucr. ſcribendum elle mosini.
liad . Β . 107.) , και τα τούτοις όμοια. ταύτα γαρ και μονόπτω

Atque fic exhibet Lycophronis Codex Palatiaus g13.
τα εστι, και ποιητικώς μεταπλασμα (In margine eft : κατα πλεο ut docet Sebaſtianus. $ T .
νάσμόν ή μεταπλασμoν) λέγεται είναι αυτά · διό και άκλιτα έ

P. 531. V. 44. Μηριόνης Μόλος ] Conf . Iliad . Ν . 239.

Και άλλως παρα το μηδω το βουλεύομαι γίνεται μη- ibique Schol. ANON.
μειναν .

τίτης, και κατα πλεονασμoν τoυo και συστολή του η (in Codice Ρ . 55ι. ν. 46. Μηδαμινός ] Cod. Havn . 1971. Μηδαμινει,
eli ) γίνεται μετιότης. έστι Βοιωτών και Αιολέων ο τοιούτος άτιμος, ευτελής. εις το ούτιοανρίσι . Μ η 9ενος, τρία μέρη
των ονομάτων μετασχηματισμός: παρ' ημίν δε αρσενικών όνομα λόγου, το μη απαγορεύσεως, και τε συνδέσμου , και το ένοι

επ' ευθείας εις α λήγει . Μιας ία . παρα Δημοσθένει η λέξις· εί
ματος απο του εις ενός · οιον, μή τε ενός, και κατα συγκοσκι

δε από του μιαρού και βδελυρού. BLOCH.
Ονται

Fere ubique in μηδενός, τροπή του και είς 9. Μηλονόμος , και τα πρόβατα

hac qήσει Icribitur μετιέτης etc. Ex omnibus unum Diodo , id
νέμων, όθεν και τα δέρματα μηλοτάρια , από του μαλλού των

que ultimum , μετιότης, Γervavi. ST.
τριχών.

P. 53ο . ν . 18. Μηχανή ) Conf. Plato in Cratylo Τ. Ι. Οpp. P. 531, ν. 48. δαμός] Legendum eft αμός. Vid. Fi /cher,

Animadverll. ad Welleri Granımat. Graec. Spec. II. p . 135. ST.

BLOCH ,

BLOCH.
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ANON .

ANON .

ANON .

BE.

ANON .

Schol. ANON .

ANON .

332. ANON .

P. 531. v. 49. Mhorwg] Vid . Iliad. A. 328. cum Schol. et p . 807. not. g. BE. Verbo yeyovionen utitur etiam Thucydides

Ε. 272 , ANON. Codex Havn. 1971. Μήστωρας. το κύριον δια VII . 36. extr. p. 497, 6. ANON.

του και μικρού, Μάστορα δ' αντίθεον " (1liad. Ω. 257.) το δε ση- P. -533. v. 47. wagiwr] Scribendum eft wagiws. Vid. Fit
μαίνον τον έμπειρον της μάχης, δια του και μεγάλου, μήστωρας clier. ad Anacreont. Odar. LVΙΙ. 2. Scilicet Latinum nomen

ürñs. Iliad. N. 93. et 479. BLOCH. eft orarium . st. Conf. infrap . 730, 27, in v . Ourowy. SCHLEUS

P. 532. ν. 54. Μεταμάξιον, μεταξύ των μαζών] Vid. Iliad. Etiam Politus ad Euliath . T. III. p. 992. reſtituendum

E. 19. ibique Schol. putat wpapíwv, et hoc nomen illuſtrat.

Ρ . 552. ν. 4. Μετανάστης, μέτoικoν , φυγάδα] Vid. Iliad . Ι. P. 533, v. 55. Miones de etc.] Vid . Schol. Ariſtoph. Avv.
614 . cum Schol.

1619. ANON. Conf. Hemſterhuſ. ad Ariftoph. Plut. p. 346. b .

P. 532. v. 6. Metadgonadmy] Vid. Il . E. 80. ibique Schol. et Valckenaer. Animadverſi. ad Ammon. p . 150. BE.
AXOR . P. 533. v . 6. Místuador diéxofar] Vid. Iliad . A. 465 .

P.532; v . 8. & ToŨ ) Conf. ſupra p . 521 , 46. usyantior, ibique Schol. item Schol. Ariſtoph. Plut. 627. Lycophr. 154.
et Ariftophanis Fragmm. p. 1243. a. ibique Tzetz. Conf. infra p. 510, 50. et Theſaur . Aldi p . 102.

P. 572. V. 13. Aitiáo ra méregga ] Valckenaer. ad Eurip. b. extr.

Hippolyt. p. 192. E. et ad Theocrit. Adoniaz . p. 292. A. (p: P. 533. v. 8. Mirga avádeguos) Conf. Hemſterhuſ. ad

287. C.) corrigit A'ridde ta méregga. b . e. airise vel axtarsa Ariftoph. Plut. p. 189. a. Be. Conf. Schol. Lucian . T. II . p .

μέτρια. ΒΕ. Conf. Koen. ad' Gregor. de Dialectis p . 311. (p. 51. edit. Graev.

659. edit. Schaefer.) SCHLEUSNER. Sic κόπερα pro κόπρια, Ρ P. 534. v. 10. xj xalxi aoDansias] Sunt verba Scholia

480, 22, Iléggamos pro Ilgiauos, infra p . 603, 40 . fiae ad Iliad. A. 187. Conf. ibid. 137. et Apollon . Rhod . III .
P. 532. v. 15. Magór] Vid. Iliad .' n. 520. ibique Schol. 156. et Schol. ad l . 288.

P. 534. v. 17. Mavýmen] In Cod . Pariſ. 2630 , et 2638. haec

P. 532 , v. 21. M.G.Póvos, Miarróuevos Póvors] Vid. Iliad. E. addita leguntur : από του μένειν εν ημίν αυτήν. 'Αλκμαν δε, φασι,
cum Schol. et 455. ANON .

δορκον αυτήν καλεί βλέπομεν γας τη διανοία τα αρχαία

P. 532. v. 23. iarnómsvos tã górw ] Cod . Havn . 1971. ó iar P. 534. v. 27. '12 paxas of Bródaimov) Eſ verlus Homeri

νόμενος τοίς φόνοις, ταυτέστιν ευφραινόμενος . BLOCH. II . I. 182. ubi vid . Schol.

P. 532. v. 24. Miyo chois] Vid . Wiad. © . 437. ibique P. 53'4. v . 29. Moigay ärdea] Rurſus eft Homeri verſus

Il. 2. 488. ut verba Moigas: daivurro, Odyſl. r. 66. Conf.'

P. 532. v . 35. énei ne vomă may twor] Sunt verba Homeri ibid . 40. et verba xata' Moigay šertes, 11. A. 286 .
Il. B. 475. ANON . P. 534. v. 56. Morgúrgica etc. ) Conf. Schol. ad Odyſl. o .

P. 632. v. 36. Kannimaxos] Vid . eius Fragmenta p . 508. Poſt praecedens oixou Cod. Paril, 2630 ei 2638.

ibique intèrpp. et Ariftoph.Acharnn. 909. Anon.Conf. Fiſcher. additbaec : oi d ?, o tv tv meux ý jxetwy, w's Acórrisos. CM51 , ne
Animadverfl'.' ad Grammat. Graec. Welleri Spec. I. p . 193. ST. P. 534. v. 40. Tove's Caol juovoay etc.] Ita etiam Helladi.

P. 532. V. 42. Φιτρός · δίκρος , το φουρκίον] Scribe φιτρος us Chreſtomath . p . 7. fq. A verbo ww otai deriva ca's Moucas

dixgos, co pouguio . SCHLEUSNER. et pris Moltsmin Plato in Cratylo T. 1. Opp. p . 406. A. De

P. 532, v. 15. Moxxidos] Legendum . eft Mexxúros. Vid. Dorico'et Aeolico illo mwogai vid. Valckenaer. ad Theocrit,
Fiſcher. I. l . st . Idem ſuadet Koenius ad Gregor.de Dialectis Adoniaz. p. 276. (p . 272.) Ad verba Helladii et Etymologi, ý
p . 381. edit. Schaefer. BE. Vid. Mofchi Idyll. III . 13. edit. ya's Movorms oudly drafégét Muotugiw , conferri poteſt Scholion
Brunck.

Auguſtiani Codicis apud Valckenaer. ad Eurip. Phoenill. 50.

P. 532. v . 47. 'Aşlas] Videtur 'Aşeías ſcribendum e Schol. Mougas dé onoo ta aivbyuara. Conf. Toup. Emendatt. in Suid.

Apollon. Rhod . I. 186. qui omnino conferri debet. ANON . A P. II. p. 193.

Nicandro apud Antonin . Liberal. c . 30. p. 194. edit . Vers P. 534. v. 44. Málav etc. ) Cod. Havn . 1971 : Maia : Maio

hey k. Miletus ile vocatur 'Απόλλωνος και Αχαχαλλίθος της δημα , το ζητώ, και ρηματικών όνομα μαία, η κατα γαστρος παί

Mivw Suyarpe's nais . Vid . ibi Muncker. da sntojoa. BLOCH.
F. 532. v . 48. Mihiypara dartós] Videtur Etymologus in P. 534. V. 47. λέγουσι, Μωσα γε μούσα λίγεια] Koenius ad

mente habuiſle locum Odyr. K. 216. 217. ubi tamen eft Mecháy- Gregor, de Dialectis p. 216. fq. edit . ' Schaefer. emendat: Ké

jata Suuoj. γουσι μωσα, ως, "Αγε Μωσα λίγεια. ΒΕ. Conf. Alcman . Carm.

P. 532. v. 51. Ta dengaürrixa, to ini diplovyov] Vid . I. et I. ANON . Fiſcherus Animadverſl. ad Grammat. Graec.
ſupra p . 527 , 27. Conf. Index in Orpheum in v. usaniymata. Welleri Spec. ! : p. 116 , Apollonium de Syntaxi I. 2. p.
ANON . In Codice Taurin . CLXV. fol. 4. verlo male fcribitur 10. ſecutus, legi iubet aérousi, Mwó' aye, Mūsa. Sed Koenii
Μιλνγματα ο κατίμασθον --- απομυγδαλίαν. Ηefychius et correctio videtur eſſe praelerenda. st . Quid fi legamus : Mã ous .

Scholiaftes Ariſtophanis ad Equitt. -412. {cribunt pecaiyuara. ye Mwza Niysia, dic Nufa canora. Ei ſic Mw eodem pertinet,

quo Mwa, adá. MW vero ſcriptum accipias pro Mãe, an pro

P. 532. v. 53. Memahavęs] Conf. Thel. Aldi p . 102. b. Nós, Mov, perinde erit. Atque ita profecio oi Awporis diupware
Scribe Mosmaakóxes, ut eſt p. 533, 43. et p. 118, 51 . soy héyouri, ad veram nominis originem propius accedunt,

qui dicunt Mwoa, quam qui Movia , cum recentioribus. Accura .
P. 533, v. 4. Ijtanidos] Vid. Schol. Apollon . Rhod. I. tius autem erit et antiquius , Mw 'Túya. Masa depałą. SCHLEUS

25.

P. 553. v. 5. Miran] Vid . Nicandri Alexipharm . 374. et P. 531, v. 49. Mouvezou] Scuibitur etiam Moúvicos, ut apud
Ariſtoph . Ecclel. 644. cum Schol. Antonin. Libernl. c. 14. ubi vid . Verheyk. Bk. Sequens Ilava

P. 533. v . 8. axazaou {noínor] In Cod . Pariſ. 2630, et 2638. Taxiédus Meurſius Antie. Lecit. I. 14. (Vol . II. Opp. p. 1045.)

additur : 'Os Cris. Toapiv lövnéya dívdqov éad 24018 xal Pepe praefertei, quod apud Suidameft, llavesuxadous.
**** 0 %. Pro ſequenti uisgoy rectins ſcribi uingov, animadvertit ad Hellanici Fragmenta p . 58. dixi. st. Vid. Demofih. p . 328.
Hemſterhuſ, ad Arifioph . Plut. p . 98. a. B. (p . 262, 17.) et Duker. ad Thucyd. 1. 126. p . 81 , 70.

P. 533. v. 15. Mivvyga , dr0 óxiyw wgóvo] Vid. Iliad. A.

416. ibique Schol. P. 534. V. 5ο. Μόγος, ταλαιπωρία, κάματος ] Ita etiam Schol.

P. 553. v . 17. Havengadios , é öncvoxgóvos] Vid. Iliad. A.
ad liad. A. 27 .

P. 534. v . 54. Mófos etc.] Conf. Schol. ad Iliad . H. 117.

P. 535. v.18. Merusigerv] Vid. Iliad . E. 889.; cam Schol.
et Athenae. IV . p. 176. B. ANON : P. 534. v . 1. MÓWww] Apud Athenaeum XIV. p. 618. C. eft

P. 533. v. 24. Eugwin – véyorsy o Mirws] Vid . Iliad . cantio tibialis .
E. 321. ibique Barneſ. ANON. P. 534. V. 2. Μόλις] Ab Ionibus et Aeolibus παραλόγως ita

fcribi

9. 533. v. 35. Megyáyusa) Vid. Iliad. 0 453. ibique gilur Mónis apud Apollon. Rhod . 1. 674. ubi Scholiojies itiden
pro máyıs, auctor eſt Helladius Chreltomath. p . 6. Le

Scholia in Platonem p. 43. edit. Ruhnken.

ισγαγγεία,η μίξις, όπου ποταμού ή ρύακες συμβάλλουσι. 8Τ .
dicit : xexws orci Toù ä. ANON . Sed vid . ad Maittaire de Dia.

lectis p : 2

P. 533. v. 43. ai Baxxar xal Bondgóuoc] Conti'Valckenaer .' P. 534. .v. 5.Monoßsós] Vid . Odyll. P. 219. ibique Schol.

id Eurip. Hippolyt. 776. BE . et 3. 26. ANON . Pro agocitus lege cum Codice Thurin . CLXV.

P. 633. v. 45. Yeywvoxumas] Vid , interpp . Hefychii T. I. agosaitus. PEYROX . Sic Schol. Homer. 1. 7. Mohoßgdy interpre .,

ANON .

ANON

BE.

ANON .

PEYROX.

AXON .

SCHLEUSKER.

AXOX . NER.

ANOX 1

Conf. quae

BB.

ANON

ANON.

ANON .

352. alibique. ANON

ANON .

AXON

Schol.
ANON :

ST.
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SCHLEUSXBR .

ANON

Α Ν ΟΝ .

ANON .
ANON .

ΑΝΟΝ .

ST.

PEYRON

ST.

ANON

ANON .

SCHLEUSNER .

p . 6 : 8 . not 22 .

tatur τον επαίτης, τον γαστριμαργον. 57. Aelius Herodianus in P. 537. v. 47. do svéstegor] Ruhnkenius Hift. crit. Orato

Schematisinis Homericis : Mozoßzós, Ï rov (ita ex corrrectione rum Graecorum p. LXXXVI. (p . 161. edit. Reisk . T. VIII .

pro δ) αδδηφάγον, τον είς β φαν προθύμως μολίσκοντα · ή τον Oratorum Graecorum ) emendat avavestegov. BE.
μονοφάγος ή τον πτωχών, και υπηρέτη μη χρώμενον, αλλ' αυτο- P. 537. v. 57 , ona éXEiv ] Caſaubonus ad Athenae. p . 639.

μολοντα (Lege αυτόν μολούντα) επί την βοράν. w. 27.( in Schweighäuſeri editione Vol . IV . Animadverfl. p. 299.)
P. 534. V. 8. Μόλιθος our stiv ] Érrare hic Etymolo ſcribi iubet õnx oux &XEix. st. Pro ſequentibus teftis et 2 .

gum oftendit Pierſonus ad Moerid. p. 257. b . Sic Eurip. An. nos, lege { adensis et dónos , quippe quod eft in compofitione
dromach. 266. uritur formia póroßdos. De loco Sophoclis vid . vocis 22070s.

Heath . p . 111. b. P. 537. v . 9. Maruxas innous] Habet Homerus II . E. 236 .

P. 531. v . 10. ' larddos 12.] verſ. 80. Vid. ibi Schol. et alibique. ANON.

Lucian. T. II. p . 328, 6, Plato de Rep. lib . VII. T. II . Opp. P. 537. v. 16. Mwuos] Vid . Clericus ad Hefiod . Theogon.

p. 519. B. Conf, Wall ad Thucyd . 1. 93. p. 62 , 4. ANON. 214.

P. 535. v. 14. Motwo] Vid . Schol. Ariftoph. Plur . 279. P. 537. v. 20. Mudāv] Conf. nomen cognatum rúdos apud

Nicandr. Alexipbarmm . 248.

Ρ . 555. ν . 19. μολπη Euskouro] Sunt verba Homeri II . P. 537. v . 25. judwrza] Vid . Ariſtoph . Plut. 266. ibique

A. 472. ubi vid . Schol. et verba Navoixóa ctc . Odyſl. 2. 101 .
Schol. ANON .

P. 537. v . 27. Mudówoa aúxon] Sunt verba Apollonii

P. 535. v . 37. tpraxovre] Mcurfius Attic. Lectt. I. 16. (T. Rhodii IV . 1531. ANON . Pro ſequentibus, ato rou vows ide

11. Opp: P : 1018. F.) ſcribi iubet graxosiwy. údwow , lege cum Codice Taurin. CLXV . Strô rou idón do
P. 535. v. 43. xaFawr] Cod . Pariſ . 263. dat magtévwv. Pau- idwtwo

Jo poſt, pro ó múïos, e Codice Pariſ. 346. legendum eft ó Múr- P. 537. v. 29. 'lacados 1.) verl . 53. 54. Conf. Schol. de .

d.os. BE Ita iam Sylburgius correxerat. De verbis tū Schyl. Perf. 537. Schol. Sophocl. Antig 416. Electr. 167 .

Se u vid . ad v. 51 . Apollon . Rhod. 11. 1107. cum Schol.

P. 535. v. 47. did rov m ? 'Alagoslov 'Αλκίππην] Vid . P. 537. v . 31. Músgos) Vid. Schol. Sophocl. Aarig. 270 .

Baſt. ad Gregor, de Dialectis p . 707. qui rectius ſcribit 'Arig- Schol. Nicandr. Alexiph. 50, Schol. Aeſchyl Prometh. 366 .

gofiou. Be. Schol. Eurip. Oreſt. 980. et Valckenaer. Diatr. in Euripidis

P. 535. v. 51. Täs 'Agnvas ispad Maia ] Eudemus: flacar Fragmm . p . 3o. fq. ANON .

ιερμί της Αθηνάς, εξ ών το έλαιον έπαθλον εδίδοτο τοϊς νικώσι P. 538. v. 32. naga Auxóøgovi] verſ . 272. ubi vid. Tzetz .

τα TIαναθήναια ήσαν δε πρωται διςχίλιαι τον αριθμόν · αι με

ταφυτευθείσαι εκ της ακροπόλεως εις Ακαδημίαν · ήτοι απο του P. 538. v. 38. 'Agatro árus] Locus eft Thesmoph. 233,

μόρου και του φόνου του Αλιφροθίου ονομασθείσαι ούτως ή ότι Conf. Eraſın . Adags. 1. 8. 2 p . 769. b. ANON.

ενέμoιτο και εμείροντο το έλαιον το εξ αυτών 'Αθηναίοι πάντες. P. 538. v. 44. ngarepór ÉTelev] Haec leguntur Wiad .

Ab initio lectionis apud Etymologum lectionem iega's tū few de. A. 25. alibique. ANON ;

fendere videtur Verheyk. ad Anionin, Liberal. c. 29. p . 192. P. 538. v. 46. aas' 'Ouýew] Locus eſt Odyſf. 0. 71 , ubi

BE. Rectius vero ispa's Tr Jeço legi , apparet etiam e Schol. Ári- vid . Schol. et Barnef. ANON.

Jioph. Nubb. 1001 . P. 538. v. 47. 'Avongéwy) Vid. Barnef. ad Anacr. p. 281 .

P. 535. v. 52. Moguo Auxelov, agoregionārai] Ita etiam ſcrie ANON .. Pro pubias, Alberti ad Heſych . T. II.

bitur in Timaei Lexico Platonico p . 180. alias vero vel uogmo- putat, etiam uugitas legi poſſe. Sed Fiſchero ad Anacr. Fragm.

dixesov, vel nogMohúxcov. Vid . ibi Ruhnken. p. 181. et Fiſcher. XLVII
P : 380. auctore legendum eſt mintás ' ' ST.

ad Plat. Phaedon. p . 322. st . Ρ. 558. ν . 52. όρεξάμενος TÉMET QI) Eft locus Homeri Il .

P. 535, v. 53. 'Agiosoparms rúzą] Vid. Ariſtoph. Fragmm . n. 314. 315. ubi vid . Schol. Nomen Muu'y habet etiam Apcl.

p. 1230. b. , Locus ev.Oromoopasoais eſt verl . 424. Conf. lon , Rhod. IV , 1520.

Ariſtid . T. I. p . 102. ibique Schol. P. 538. v. 1. Muránn] Vid . Schol. et Barneſ, ad Iliad. B.

P. 535. v. 1. Moguúgoura ) Vid. Schol. ad liad . E. 599. et 869. ANON.

ad . 403. it . Apollon . Rhod. I. 543. cum Schol. P. 538. v . 3. Muxaamoós] Conf. Schol. ad Iliad . B. 498.

P. 535. v. 3. posmugos , óvoua ixtuos] Vid. Athenae. VII.
P. 538. v. 7. arò fou múrytos etc.) Vid . Creuzer . ad His

P. 535 , v. 7. Mógsanov] Vid . Iliad . E. 674. ibique Schol. ftoricorum Graecorum fragmenta p. 77. fq. Be

ANON . legendum eſt mirno Vid. Tittmann. ad Zonarae Lexicon po

P. 535. v. 10. Mogóevra ) Conf. Schol. ad Iliad . 2. 183. 13 ; 6. st. Conf. Berkel. ad Steph . Byzant. p. 569. n . 61 .

Nimirum ille pro ovros legendum ſuspicabatur sro

P. 535. v. 17. ' Insados 1.] verf. 316. Conf. Tzetz. ad Ly . sóvros. Sed orros defendit Politus ad Euſtath . T. II. p. bos.

b.

P. 536. V. 3ο. ον και περκνον καλίουσιν ] Sunt verba Ho- P. 538. v. 10. Nixaydgos] Locus eſt Alexipharmm. 103.

meri II. N. 316. Cont. Tzetz. ad Lycophr. 259. ANON.

P. 536. v . 32. negxaSev] Vid. Callimachi H. in Lavacr . P. 538. v. 12. onu alver de re xasBwvia etc.] Vid . Schol.

Pall . 76. ANON Ariftoph. Velpp. 262. Anon .

P. 536..v. 34. Móour] Vid . Apollon. Rhod . II . 1018. ibi- P. 538. v . 14. 'Agatos) verl. 976. ( Prognoft. 244.) Con £.

que Brunck. ANON. Callimach. Fragmm . p. 432. ibique interpp.

P. 536. ν. 44. Μόσχοισι λύγοισιν] Sunt verba Homeri 9. Λ. P. 538. v. 15. 'lnádos E.) verſ. 749. Conf. M. 460.

105. ANON . Cont. L'alckenaer. ad Ammon. p . 264 . P. 538. j. 21. Karrivaxes) Vid . eius Fragmm . p. 5ng. ibi
P. 536. v. 18. oisov malou onr) Vid. Hefych. eiusque interpp . que interpp. ANON .

T. II . p . 734. not . 26. P. 538. V. 22. μύκλους φασι τας κατωφερείς γυναίκας ] Co

Ρ. 556. V. 5ο. τινές δε αυτο και άγνον καλούσιν] Scholia dex Taurin . CLXV. fol. 45. verlo : Múxãos, taixnios, xa é

in Platonem p . 56. edit. Ruhnken . "Aques, Qutóv 7o amriwdes, εις γυναίκα κατωφερής. Οuare in Etymologico Tege : κυκλους

ή έστιν η λύγos. Conf. guae de nomine λύγos et verbo λυγί- φασή τους καταφερείς εις γυναίκας. Vid. et Scholiafter Lyco

Seov ibid -m dicuntur p. 156. phronis ad verſ. 771. PEYRON,
P. 536. v. 7. Moxingo's etc.] Vid. V'alckenaer. ad Ammon . P. 538. v. 24. Aurópfwr] verſ. 771.

P. 508. v. 33. Mian] Conf. Schol. ad Odyl . H. 104.

P. 536. v. 26. Luod our dy C21247] Haec leguntur 0

dyll. 1. 332 .
Oi Mev ελόντες , ibid. 382. Στήλας εμό- P. 539. v. 40. rogna) Legendum videtur xogeir, vel xozsa

% 4'cor, Iliad. M. 259. Moxhoisir age diav, Odyll E. 261 . yás , Vid. Hemſterhuf. ad Polluc. VII. 19. p. 699. not. 55.

P. 537. v. 33. Mãos] Vid. Schol. Apollon . Rhod . I. 164 .
P. 539. v . 41. Mudupatos) Vid . Odyll. B. 355. ibique

Schol. ANON .

P. 537 v. 35. kwaov "Agnos) Habes liad. B. 401. Anon .

P. 537. v. 40. Mūdu] Vid. Schol. et Barneſ. ad Odyll. K. P. 539. v. 46. 'Haiodos] Locus eft Eşy: 530. ubi Crates

305. ANON Mallota legit meansówites ; quam lectionem probat Graeiiu

ANON

ANON .

ANON

AKON .

p. 313. E. F. ANON

Statim prohi's

ANON . SCHLEUSNER .

cophr. 148.
ANON ST.

ANON

ANON .

ANOS .

BE

AXON

p. 96. BR .

ANON.

>

ALON ANON .

ANON .
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ANON .

ANON

Lectt. Heſiod. ad 1. 1. Conf. Arat. Phaenom . 294. vaúty made III. P : 1284. edit . Wyttenbach. Erixos melougos, aayasos -
mrów.to , et Schol. Nicandr Theriac. 382 . Μείoυγός έστιν, και την παρατέλευτον βραχείαν έχων, οίον ,

P. 539. v. 55. 'Ara'ãye nazé xal) Sunt verba Homeri Τρώες δ ' εoρίγησαν, όπως ίδoν αιολονέφιν.

Odyſſ. 0. 111 , ubi vid . Schol. πυρριχιος γάρ έστι. Ει p. 1288. Μείουροι δέ εισιν οι την ουράν,

τούτ' έστι το τέλος , μεμειωμένον, όπερ έστι ελλείπον, έχοντες,
P. 539. v. 1. múrdos izfüs, Legendum eſt ' murd's ixtús. 's ovros,

Vid. Callimach . Fragmm. 260. p . 532 . Τρωες δ' ερρίγησαν, όπως ίδoν αιόλον όφιν.
Ρ . 559. ν. 4. Μάουρον το επι τελευτής απολεπτυνόμενον] ο γαρ τελευταίος πυρίχιός εστιν. Eadem verba leguntur in

Idem extat in Phavorino. Ut ab ultimo incipiamus, H. Steph . Dracone Stratonicenfi de Metris p. 138. ubi eadem fcriptura
Thel. Gr. Ling. T. II . p . 684. F. ita fcripfit : „ ARORentúvw , ex- morougos reperitur. Sed ibi in Homerico verlu eſt ensi ido : aió .

Item in mucronem colligo. v. 1. “ Schneiderus in Le- cov op.v. Locus eft in II . M. 208. ubi Schol. l'eneta : llɛror

xico ad Ariſtotelem provocat, ſed locum non citavit . Eutecnii θε δε επι τελους ο στιχος έχουν τον εκ β' βραχειων πυρριχιον,

Metaphrafis Theriacorum Nicandri verl. 287. 'Arohen tÚVETRI xai xa hEiT21 Meio: gos. Teſte Erneftio, Scholiaſtes Lipl. ait,

od ris quis ougav, xai xotiv Múougos. Vocabulum ucougos legitur quosdam vocare hunc verlum melougov, alios dicere, Homeruin

in Nicandri Theriac, 287. exprimere voluiſſe ſpeciem lerpentis , cuius tenuiffima cauda lit.

Μήκει μεν ποδος ίχνος ισάζεται, αυταρ επ' εύρος 1.'c. Scaliger Poet. II . 31. usvougous fcribit. Miuri, melougou,I. μείουροι,

Τέτριπται μύουρος από φλογέoιο καρύνου.
verlus apud M. Victorinum in Voſii Etymologico Ling. Lat.

Ubi Schneiderus : Bentleius (Mul. Crit. Cantabr. III. p . 381.) et apud ' Terentianum Maurum p . 2425. edit. Putſch. comme

recte urioupos praefert. Suprà enim verf. 225. jj de múougos morantur, ſed múougos verſus nusquam legitur. BARKER.

prima brevi fuit, P. 539. v. 11. ovozéleTai) Vid . Apollon. Rhod, II. 1121 ,

(-- η δε μύουρος υφ' όλχαίη τετάνυσται .) ubi prima ſyllaba vocabuli mugior producitur. ANON .

P. 539. v. 24, naga Aigxúkw ) Prometh . 571. Anon.
Illam formam in notitia baeniorrhoi uſurparunt Aelianus et Ac

P. 539. v . 25. Mugivva ) Mugismy lcribit Plato in Cratylo T.tius . " Equidem mini perſuadere non poſſum , Nicandrum , in

I. Opp. p. 392. B. et Schol. Apollon. Rhod . I. 601 , item Ly .
deſcriptione lerpentum, tam brevi intervallo púouşor verl. 225. a
miset nugao velut cauda muris in acutum definens,et matou cophron 243, ibique. Tzetzes, ſed oñuxe Mugivons habet Home

rus Il . B. 814. ubi vid . Schol. Anon .

gov verl.287. a uerów, minuo , et ougá , tanquam fynonyma po .

iuiffe. Quid igitur ftatuendum eſt? ' Noftra quidem fententia,
P. 539. v. 27. Múgeofc1] Vid. Apollonii Rhod. IV . 625.

Nicander in verlu 287. metri gratia melougos pro uvougos ſcri

plit, Doricam dialectum fecutus. Doricae enim dialecti proprium
P. 534). V. 29. Múpov] Vid. Biſet. ad Ariftoph. Pac. 168.

et Athenae. XV . p. 686. F.
eſt mutare ü in zi . Salmaſius ad Inſcriptt. vett. p. 16 . ET P. 539. v . 42. Mustaf] Vid. Tryphiodor. 468. ANON .

proυ in multis vocibus veteres fcribebant: μείουρον pro μύουρον P. 540. v. 43. Mūs ] Conf. Barnef. -ad liad. [ I. 315. Ad

dicentes, et μειωπα pro μύωπα, et χειμείανpro χυμείαν, et alia fequentia, Μυσίαή πόλις, conf. p. 22, 3ο .
eiusmodi infinita , de quibus nos alibi “ Sic γειμνασιαρχήσας P. 540. v. 50. Muotqov etc.] Valde corruptum elle hunc

apud Gruterum Inſcriptt. p . CCCXVII. Conf. Maittaire de locum, monuit Hemſterhuſ ad Ariftoph. Plut. p . 210. a. E co

Dialecto Dorica p . 230. edit. Sturz . Dionyfius Perieg. 404. dice Leidenſi varietatem lectionis ariulit Koen. ad Gregor, de

Ειδομένη πλατάνιοιο μυουρίζοντι πετήλη. dialectis p . 559. edit . Schaefer. et verba ſequentia , xai purthov,
Euftachius ibi: τουτέστι, κατά μυός ουραν στενουμένων και λε- , το κοίλω το άρτω εσθίειν. μυστίλλας δε έλεγον, fed putat emen
στυνομένων κατά τον άκρον μόσχον , ήτοι κατά τον καυλόν , ου το danda: και μύστλον . το κοίλω άρτω εσθίειν μυστιλάσθαι έλεγον.
Φύλλον εξήρτηται. Proba tamen eft vox μείουρος , παρά το μει- De verbo muoriadeo9a . vid . Schol, Ariſtoph. Equitt. 1165.

ousta. prin cuges quae dicitur de periodi et verſus certo quo- conf. Lucian. T. II . p. 329 , 20. De nomine uvorhadas, Schol.
dam genere. H. Siephanus Theſ. T. II . p. 994. A. „ Muovgía, Ariftoph. Equitt. 824 .,

vitium , hoc claudicationis verſus , de quo lege Euſtathium P: P. 51o. v. 3. MurTwtóv] Vid . Schol. Ariftoph . Equitt. 768 .

900. Sed affertur ab eo et fcriptura perovgia, quae lane mihi et Bergler. ad Velpp. 63. Conf. Schol. Lucian. T. II . p . 330,

multo magis probatur : ſicut et usloupos magis quam múougos. 27. ANON . Vid . Callimachi Fragm . 282. eiusque interpp: kul.

ut videlicet pelougos vocetur quafi cui imminuta et decurtala fic P. 540. v . 10. Muxóraros] Ita eft . in omnibus editionibus.

cauda. Extat vero cum apud alios, tum apud Athenae. (xiv. Refcribendum arbitror muxoitatos ex Odyl . 0. 146. qui locus

P. 632. F.) haec ſcriptura , ubi kevouzous effe dicit tous en rús fine dubio relpicitur. Qui ftatim fequitur verſus, "Eota móds

εκβολής την κωλοτητα έχοντας, qualis eft hic, innoßórono , exlat Iliad . 2. 152 . Tzetz. ad Lycophr. 44, voca •

Τρωες δ' ερρίγησαν όπως ιδoν αιλον όφιν . bulum μυχος derivat παρά το μύω , το κρύπτω. κUι . Conf.

Sic autem pro Quymosmúougos (apud Galen, de Differ. Pull. Apollon. Rhod. III. 659. Múxaros Kitas eſt apud Nicandr.
1. 11.) ſcribitur etiam uelouços. Ariſtoteles autem Rhetor. (III . Theriac . 184. ubi vid. Schol.
9.) vocavit et periodos ustou? us , quae in extreino funt velut P. 540. v. 18. Múdgos ] Conf. ſupra p . 537, 31 .

mutilae et imminutae. Quin etiam fv qusloupo tñs ovçãs P. 540. v . 21. 571 'di] Scribendum puto lori, particulad?

dixit Apſyrlus in Geopon. (Locus in Niclaſii Indice non nota. omilla . In Zonarae Lexico (p. 1380.) legitur rós Bous. Poft

tur. quod exponitur in mutilata parte caudae.“ In Athenaei Bows ponendum eſt punctum . De vocabulo mów the orftrum lic

et Ariſtotelis locis legitur mslougos fine ulla Codicum lectionis gnificante, vid. interpp. Heſychii T. II. p. 643. not. 8. 9. Add.

varietate. Erneſti Lexic . technol. Graec. Rhetor. p . 207. „ Ari- Mefchyl. Suppl. 313. Nicandr. Theriac. 417. Tryphiodor.
toteles τας περιόδους μειούρoυς τocati breviores, a .pecudibus 352. KUL. Vid. Apollon . Rhod . l . 1265. et III . 277. ANON,

quibus cauda abſciſla eft. Ergo paulo poft easdem ßpaxuxa Comma hoc, o uver ouvexws tous wras pobūvi ad praecedens

hous dicit . Eae ' vero ſunt, ubi finis eſt meiwy, quam principium . refert Bochartus Hieroz. P 1. p. 33. init. et de afilo inteiligit,
Contrariae ſunt Maxgai, immodice excurrentes. Conf . Ariftot. in boum oculos involante, eosque ad continuas oculorum nicta

Poet. 26. p . 218. “ Sic usiwris , eodem leſte , „ dicitur , cum tiones adigente. Sed non aitendit vir lummus, Etymologum ,

fermoni aliquid deeſt, quo minus plenum fit,apudQuintil. VIII. haec innuere voluiſſet, faltem i múecv, ποιουσα Γcribere debu .

3. 50. Addit, illud obſcurae potius quam inornatae orationis vi. iſle. Diſtinguendum igitur eſt hoc alterum comma a priori, et

tium eft. “ H. Steph. in Thel. Indice: „Merwtixòs, vim habens Múer norwv in púwy mutandum . Ita enim diſerte Cod . Guelph.

diminuendi f. imininuendi “ In Schneideri guoque Lexico af- Μύωψ, ο κνύων (Lege μύων) πυκνώς τους οφθαλμούς. Ιdem ver

fertur αμαρτύρως. Ρ /eudo- Longinus XLII. "Ετι γε μην ύψους υum μυωπιζόμενος Interpretatur verbo προβλέπων, fed Ηefychius
μειωτικών και η αγαν της Φράσεως συγκοπή. Sed ut ad μείου- et Suidas verbo 2006kWY KUL.

gos redeamus, Florentinus in Geopon. X. 57. 8. Aci de To P. 540. v. 32. Méregrai] Legitur Odyſt. 1. 221. ubi Schol.

φυτευόμενον σπέρμα ορθον τιθέναι, το μείουρον προς την γήν ά- μέσαι, μεσήλικες . εΤ.
youras, rò è fuiwdes mal dentov, arw, ea parte, quae acumi

nala eft , in terram defira . Damogeron ibid . X. 63. Merov
P. 54o . v. 34. inlocus etc.] Vid. Creuzer. Hiſtoricorum

Graecorum Fragmm . p . 76. Be. Conf. interpp. Helychii T. I.
gov drw xorta, acuminata parte furfumſpectante. Fronto ibid.

XIX. 2. i. de canibus : Try of ougar naxetav, dno rūs in DuisfWS p. 1387. not. g.,et p . 1388. not: 12.

passoupisousay oanv caudam croſſam , eamque a radice paula
P. 540. v . 44. jevorváa] Vid . lliad . T. 164. ANON .

timin aculum definentem . In his Geoponicorum locis conſtang P. 540. v. 50. óxwxv] Vid. l'alckenaer. Animadverfl. ad

eſt ſcriptura per ez Plutarch, in libro negl mét wv, T. V. P. Ammon. p . 24. BE.
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KUL.

W.

ANON.

ANON .

ANON .

ANON.

ANON .

ANON .

PBYRON .

SCHLEUSKER .

AXON .

AXON .

ANON.

ANON.:

625. a. BE.

ST.

BE . ANON

ANON

P : 9, 2 . ANON

P. 541. v. 57. uequesisw ] Melius Maguingisw , fecunda longa, mericis: Néarar ve rò oyxe (Lege oixw) výow, odev mos xal
ut ſupra p . 526., 25. ναός γένηκα , γένηται, και Ιωνικώς νενέσται · και άρσει της ανα

P. 541. v. 14. Náxn ) Vid. Odyſl. z . 53o. ibique Schol. διπλάσεως , νέαται .

ANON . Ρτο προβάτιον legendum puto προβάτειον. Simonidem P. 543. v . 31. ' Incados A. ] verſ. 32 .

non bene ab Etymologo reprehenfum fuiffe ,cum etiam alii fcri- P. 513. v. 40. 'Iasádos B.j Lege ' Iacédos K , ubi vid. verſ.
434. et 558.

prolet, város. damvellere dixerint, oſtendit Bochartus Hieroz. P.
1. Lib. II . 42. p 419. . P. 543. v . 43. Neßgor] Vid. liad . A. 243. ibique Schol, es

P. 541. v. 22. ndry] Vid. Tzetz. ad Lycophr. 96. et 205. . 248.

P. 513. v. 47. veßşíseos } Vid. Demoſth. p. 313, 15. anon.

P. 541. v. 25. Nána ] Vid . Eurip. Hercul. Fur. 625. P. 514. v. 8. 'Ideados Ó .) verſ. 353 .
P. 541. v . 27. Návos ) Suidas duplici i ſcribit , Narvos. P. 544. v . 11. ' Incados E.] verl. 885. 886. Conf. Callima .

Verum Codex Taurin . CLXV . fol. 46. 'locum Suidae exſcribens, chi Fragm . 231. p. 524.

cum uno ñ exhibet, Návos. Idem Codex locum Theophraſti, P. 544. v. 12. Néxtag] Conf. Clericus ad Hefiod . Theog .

a Suida allatum , ita ſcribit : w's vávov xai aidoio , éxorta , tum oi 640 .

your vero., candem ino? pro edito inol. P. 544. v. 15. 'Ihrádos A.] verf. 3 .

P. 541. v. 33. Nánar. Vid. Apollon. Rhod, II . 735. Anon. P. 54+. v. 24. ai asay " Hgas) Adde ispai. Sic enim legitur ia

P. 541. v. 45. 20¢ svārs] In Cod. Pariſ. 2630. et 2638. ad- III. Argum . ad Pindari Nemea. Poft veiba twy Aarvou adde
ditur nomen fabulae , Tgwag. BE. Vid . Heath . p. 111. b. Baidwr.

P. 544. v. 31. 'Incados 2.] verl. 335. 336. Conf. Apollon .
P. 541. v . 47. vegóv] Lege yeşó. Vid. Meurſ. Lexic. Grae- Rhod. IV. 1043. ibique Schol.

co - Barb .
P:

132. Equidem in Meurſii Opp. Vol . IV. P. 544. v . 34. NEMESNTÓs] Iliad . r. 410. VEJLEUCHTÓr. ubi

p . 5g3 nihil tale inveni. sr. Scribendum eft: igéfasa ü vid. Schol.

εις ή λέγει νηρόν Sic infra p. 548, 57. vngos deducitur a futu P. 544. v. 36. 'Inádos B.) verſ. 223.

TO váow. SCHLEUSNER . P. 544. v. 43. Neoyvós] Vid . Oudendorp. ad Thom . Mag.
Ρ . 541 , ν. 48. τον της εκκλησίας νάρθηκα Toü vaoj ] Vid. P.,

Suicer. Obfervalt. Sacr. p . 13. P. 544. v . 43. Neoxmouvris etc.] Vid . Baft. ad Gregor, de

P: 541. v. 50. Tòn lv rý xorv suundsiç etc. ] Vid . Nicandr. Dialectis p. 545. edit. Schaefer. Be. Neoxmós, auctore Schol.

Alexipharmm . 272. et Barneſ. ad Eurip .' Bacch . 147. ANON . Sophocl. Antig. 162. (155.) eſt véos, o reworà xatastafels sis prin

Cont. Coray ad Plus. T. IV . p . 192. 1. a'zxriv xai Tugavida. Conf. Lucian . T. II . p . 318 , 3 .

P. 541. v. 56. ó MEGTÖ's magous] Melius Codex Taurin . P. 544. v. 51. 'Iliados 0.] verſ. 316. ubi vid . Schol. AnOX.

CLXV. fol. 46. ó Metros, nýgns. Pariter Suidas ad b. v. P. 544. v. 56. Néwra) Vid . Xenoph. Cyrop . VU . 12. extr .

dat aanges, MEOTóv. PEYRON. et D uport. ad Theophraſti Charactt.'p . 248. Axon .

P. 541. v . 1. Auxo@ gwr] Locus eft verl. 639. 640. ANON . P. 545. v. 13. Neoúraros, veórgwros ) Vid . lliad. N. 539.

P. 541. v . 6. Naruos] Vid. Porphyr. de antro Nympharum ibique Schol. et E. 536.

P. 545. v. 17. Newborxu.] Vid. Thucyd. VII. 25. p . 459,
P. 542. v. 10. O &oxwintos) Lege Ocodaguros, inquit Fi 61. ANON.

Scherus Animadverſl. ad Welleri Grammat . Graec. Spec. II . p. P. 545. v . 18. vpwzra ] Vid. Thucyd. VII. 22. p . 457,81 . et

175. ST. Lucian. T. I. p . 631 6. Anox .
P. 542. v. 7. suxb@gwr] verl. 8o. ubi vid . Tzetz. ANON . P. 545. v. 24. naga 'Araxştovo ] Fragm . 51 , Conf. Nova

P. 542. v. 8. 'Incados Z.] verſ. 119. ubi vid . Schol. Anon. Acta Eruditorum anni 1760. p . 369. ANON . Apud Fiſcherum eft

P. 512. v. 11. 'Incados O.) verſ. 328. Cont. Athenae. VII. Fragm . 68. p . 399. cuius' nota legenda eſt. sr.
P. 515. v . 29. Nérodes año Two Bes Dwv etc. ) Vid. Apol

P. 542. v. 14 , dúo móvæ etc. ) Conf. ſupra p. 218, 29. ANON. lon , Rhod. IV . 1745. Cont. Schol. ad Odyſ. A. 404, et val.

P. 542. v. 19. 'Incudos 1.] verl. 137. et 279. Conf. Schol. ckenaer. Epiſt. ad M. Röverum p . 39. ANON .

Apollon. Rhod. ſ. 403. P. 545. v . 38. Neugov] Conf. Tzets. ad Lycophr. 155.

P. 542. V. 24. Najprv murómsvor] Sunt verba Homeri II .

P. 545. v. 55. Noceanyegétus] Legitur Iliad . A. 511. ubi

P. 542. v. 31. Nápla] Vid. Reland. Differit. milcell . P. II. vid. Schol. et pluribus locis.

p. 203. ANON. P. 545. v. 1. -Bvioso tự ouPgovo] Pierſonus ad Moerid. p .
Ρ . 542. V. 56. Nαύλοχος xoxpWvTal] Vid. Schol. ad O. 181. a . emendat års eis to ow@sor. et Valckenaer. ad Hero.

dyſf. & . 846. it . K. 141 . dot. VII . 13. p. 516, 63.a. Ýßns és ró owogor. Cont. Heatk .

P. 542. 9. 46. Naje de öxtus] Eft verſus Homeri Il . 2 . ad Sophocl. p. 111. b . De verbo fiveo vid . l'alckenaer. Dia

34. Sequens, Nür ' lne? yažav, I. 2. 101 . trib . in Eurip. Fragmm . p. 6. B.

yćwy, Odyll. E. 441 . P. 545. v. 9. Neidos) Vid . Tzetz. ad Lycophr. 119. Bar

P. 543. v. 1. ysíarga ) Nicander Alexipharmm . 20. veralgas neſ. ad Odvll. E. 258. et ad Eurip. Helen. '3. Clericus ad

yastgós. Verſus Homeri, Nsraigy - Pastry , eft II. E.539. Hefiod. Theogon . 538., Iablonski Panıb. Aegypt. P. II. p.
ubi vid . Schol. et 616. Nelatoy { Xeywva, II . E. 857. &XEITO 256 .

θε νείατος άλλων, 11. Ζ . 295. ANON. P. 546. v. 20. tū rady gas Xornare etc.}! Conf. Dionyſ.

P. 543. v. 5. mécatos] Apud Nicandrum Theriac. 718. eſt Perieg: 221. fqq. , ANON.
γαστέρι δ' εν μεσάτη. ΑNON. P. 546. v. 3o. ' Iliados A.] verf. 578. 579.

P: 543. v . 8. Neárn] Conf. Schol. Sophocl. Aiac. 1195. P. 546. v. 35. verneiegue] Legitur Iliad . B. 221. alibique.

P. 543. v. 10. Neanńs] Vid .Demoſth. p. 788, 22. et Plato P. 546. v . 37. Necós] Vid. Schol. Apollon . Rhod. I. 125.

in Politico T. II . Opp. p. 265. B. qui locus ad alteram notio. et Hefiod . Theogon. 971. ANON.

nem pertinet. Anon. ' Helychius : Neanzis ngós@ut... xugiws de P. 546. v . 41. výremos] Vid. Apollon. Rhod . II . 162. et

επί των αλσλ πατουμένων . pro quo viri docti vel πασσομένων re- Lycophr. 255. ibique Tzetz. Hinc ymuruia in Antholog. Graec.

ponendum putant, vel fattomés . Sed Codex Taurin. CLXV. II. 32. 3. (in Brunckii Analectt. Vol. 11. p . 328. nr. 53.) ANON.
fol. 46. confirmat lectionem Heſychii. Habet enim : Nourris, Ibid . vnxuror udwg] Vid. Apollon. Rhod, III. 53o . ibique

• ngóopatos • xugiws de tal man alol matoupérWY Bj digis. Schol. et Eſchenbach. ad Orph. Argonaut. 39. Sic yoxutor

aluny babet Apollon , Rhod .IV. 1367. Anon .

P. 543. v . 12. Neagol] Legitur Iliad. 3. 289. ubi Schol, in- P. 546. v. 42. uaggou vnxuros ögans] Sunt verba Nl

torpretatur μικροί. Ρro παρά το νέω refcribi debet παρα το νέως candri Theriac. 33. qui et Alexipharmm, 600, dixit rámutov

vel παρά το νέον. pozw . Tryphiodorus verf . 221. výzev aima. De Phileta vid .

P. 543. v. 15. naga po veos etc.) Vid. Baft. ad Gregor. de fupra ad p. 122, 28. et Meurf. ad Heſychium de viris claris

Dialectis p. 904. edit. Schaefer. BE. 216. (Vol. vii. Opp . Meurſii p. 299.) anos. Tam Meurfius

P. 543. v. 20. 'Iliados I.] verſ. 153. 1. I, quam Kayſerus ad Philetae Fragmenta p . 66. verba xud

P. 543. v. 25. vw , onuaiver to oixw ] Conf. Schol. Apollon. wazásov diriscurosoganë putarunt elle Phileiae,nonvidentes
Rhod. I. 403. ANON. Aelius Herodianus in Schematismis Ho. metrum repugnare. Sed cum Sylburgio in notis ad b. l. ita potius

p. 314. B. ANOX.

ANON .

ANON .

N. 700. ANON.

AXON .

ANON.

Ει στόμα ANON

ANON.

ANON.

INON . AXON .

PEYRON .

ANON .
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ANON .

ANON.

ANON .

ANON.

ANON.

1

ANON.

8

in Etymologi loco et diftinguendum et legendum eft : výXUTOy
: νήχυτον και νήσος και νησάριον , και ναύς, η παν μέρος εν τη θαλάσση

σω , Φιλήτες και μαραθον δε ε νήχυτος όρπιξ. Ηaec enim, έχουσα, ως τα νηχόμενα σωματα. νω το φέω , ου μέλλων νήσω "

κι dictum eft , funt Nicandri , fed νήχυτον ύδωρ eft Philelae. εξ ου και ναρόν το γρον, ώς φησι Σοφοκλή, Τρωίλω, Προς ναρα
δε κρηναία χωρούμεν ποτά. ( Vid . Iupra p. 541 , 45.) και να το

Ρ . 546. ν . 23. Mηγάτεoν etc.] Sic Apollon . Rhod . Ι . 775. νήθω, ου ο μέλλων νήσω, εξ ου και νήμα. (Αlio Ioco , ubi dicit:

τηγατέησι καλύβησι. ubi Schol . ταϊς νεοκατασκευάστoις νω σημαίνει πέντε, haec duo addit : νω το νοω, και να το κολυμ

P : 546. ν. 5ο. Ιλιάδος E.] verf . 43. Vid. ibi Schol. et ad βω.) Νήστη ούτως είρηται Σιμωνίδη παρά το έδων και ως
Ξ .185.

παρά το ψεύδω, ου παθητικον ψεύδομαι , ψεύστης, ούτω και παρά

Ρ. 546. ν . 52. Νήγρετος , ήδιστος etc ] Conf . Schol . ad το έδω το έσθίω , ου ο μέλλων έσω, έστης, και μετά του στεγη

Odyſl. N. 74. et Tryphiodor. 366. τικού νε νεέστης, ου παρώνυμον νηστης. ούτως Η ωδιανός εν επι

Ρ. 546. ν 53. Νήδυμος ύπνοs ) Legitur liad. Β. 2. μερισμoίς. Ναούν. In b . v. iterum affertur fragmentum So

Ρ. 546. ν. 4. από του ω νήσω το σωρεύω] Conf. Schol . phoclis e Troilofupra allatum. Νείλος, παρά το νέος γέγονε

Apolton . Rhod . L 403. ANON . Νέλος, και κατά συναίρεσιν του ε και η εις την ει δίφθογγον,

P. 546. v . 9 : undus] Vid . Nicandr. Alexiph. 272. ANON. Νείλος και ( Adde γαρ ) κατ ' έτος νέος φαίνεται πλημμυρών και

Ρ . 546. ν . 13. σύνθετον ] In Codice Parif. 263o haec funt ποτίζων πάσαν Αιγύπτου γην . Νείλος από της νέας ιλύος, και

addita : Ο δε Απίων ετυμολογων φησιν άδυμος , ον ουκ έστιν απο- από του βασιλέως ούτω καλουμένου , και διά το νεάζειν την ιλύν.
δύσασθαι δια το βάθος. ΒΕ. Νείλος , ποταμού όνομα. παρα το νέω το πορεύομαι Νέλος,

P. 546. v. 14. Nutrus] Vid . Apollon . Rhod. IV. 234. cum και κατά τον πλεονασμόν του Νείλος και γίνεται παρά το νέ

Scholiis MSS. Codicis Guelpherbyt. et Thucyd. I. 24. p. 113, αν ιλιν έχειν Νείλος , και εν συναιρέσει Νείλος. και παρά το περι

86. et 1ν . 85. p . 288 , 88. ANON. έχειν τας του χρόνουημέρας εν ψήφω. Του δε Νείλου στόματα
P. 546. v . 20. 'Husis - ünÒ Nucov] Eft locus Homeri Od. εισιν επτα : πρώτον, Πηλουσιακών, δεύτερον Τανικών, τρίτον Μεν

Γ . 8ι . unde legendum eft υπονηΐου.
Vid. ibi Schol. Sed A. δήσιον, τέταρτον Φαμητικόν, πέμπτον Σεβενυτικόν, έκτoν Μολυν

186. eft υπο Νηίω υλήεντι . ΑNON. τικον, έβδομον Καναβικών, το νύν Ηράκλειον, καλούμενον. In

P. 546. ¥. 22. Oußn isor laxin] Legitur Iliad. 2. 397. Sed duabus, quae ſequuntur, explicationibus nihil eſt novi, led eadem

verf . 396. ubi vid. Schol. el X. 479. υπό Πλάκα υλτέσση . ANON. aliis verbis, praeter hoc : Νείλος δια της ει διφθόγγου · επειδή

P. 547. V. 26. Nahańs] Vid. Apollon . Rhod . IV . 477. et Νηλος λέγουσιν οι Δωριείς δια του ή : 29ος γας εχουσι την ει
705 . δίφθογγον εις ή μετατρέπειν. Νεμέα εκ του νέμω, σημαία ,

Ρ. 547. ν . 28. Νηλειως θανέεσθαι] Et versus Apollonii 'Αμαλθαία, προνομιαία, πλην του αιγανέα Νεμέας σέλινα. Ν

Rhodii ll. 626. Conf. IV. 986. Anon. οσμηκτον, εκ του σμήχω το καθαίρω, έσοπτρον το νεωστό κε

Ρ. 547. ν. 31. Νήλπιος ] Vid. Apollon. Rhod. ΙΙ. 646. καθαρισμένον, κάτοπτρον καθαρθέν. Νησί, πλοίoις, τρείς ευ

Sophocl. Oedip . Colon, 342. Apud Theocrit. Idyll. IV. 56 . θείας έχει, ναύς και νηυς και νευς, και γίνεται παρά το νέω το

vulgatur ανάλιπος, Γed Valckenaer. Εpift . ad M. Roveruum p. κολυμβώ. και " Ομηρος, Αυτός ο χερση νέων επεμαίετο νόστου.

42. praefert Ηefychianum αναίλιπος . και δοτική νηΐ• εξ αυτού όνομα νηίτης και επαινω τον νηΐτην νόμον.

Ρ . 547. ν. 36. Ησίοδος) Locus eft Εργ. 777. Conf. Apol- ναύς ναός. ο κανών • δύο μόνα είσιν εις αύς θηλυκά μονοσύλλα
lon , Rhod. IIL 255. ANON . βα περισπώμενα , ναύς και γραώς : κέκλινται δε αμφότερα δια του

Ρ. 547. v. 38. Νήματος βεβυσμένοι ] Sunt verba Homeri ος . BLOCH. Locus Homeri Odyff. E. 344, ita hodie editur :

Ody Π . Δ .134. ubi vid. Schol . Conf. Schol . Αriftoph. Velpp. ατάρ χείρεσσι νέων, επιμαίεο νόστου.

1285. et infra p. 591 , 52. p :58.ν.9.ηνίκαγαρ η τελευταία συλλαβή] Vid . Iupra
Ρ . 547. ν. 40. βυωτάων ανέμων ] Vid . Ody11. κ . 20. ΑΝοΝ. p. 218, 7: in ν. γραδιον. ΑNON.

Ρ . 547. ν. 41. Νηλέι χαλκώ] Legitur 1liad . Γ. 292. alibique . Ρ. 548. ν. 19. νήστις ανθρωπος] Vid . Iliad. Τ . 156. et plu
ribus locis. ANON:

P.547. v. 46. Nousgrýs] Extat Iliad . A. 514. et aliis locis. Ρ. 548. ν. 25. να , παρα Δωριεύσι] Vid. Koen. ad Gregor.

Conf. Tzetzes ad Lycophr. 223. de Dialectis p . 145. b . ( p. 315. edit. Schaefer.)

Ρ. 547. ν. 40 – 52. Νηλήτεις το αμαρτάνειν ] ΕxTcripta P. 548. v. 29. 'Hríodos] Locus eft Theog . 795. anon. Nunc

haec funt e Schol. ad Odyll. Π. 317. ANON. ibi νηϋτμός legitur.

Ρ. 547. ν. 55. ψιμύθιον δια του και ] Vid . fupra p . 94, 25, Ρ. 548. ν . 32. νηφάλια ] Apollon. Rhod. IV . 712, ν» φαλία

Hemſterhuſ. ad Arifioph . Plut . p . 394. a. Pierfon. ad Moerid , σι επ' ευχωλήσι . Conf. Ae/ chyl. Εumenid. 107. ibique Schol .

Ρ. 419. 4 . Codex Paril. 2630, in v. vrlow haec habet : xugiws. Omol,

Ρ. 547. ν. 1. Nis] Vid . Porphyr. de Antro Nympharum νείφειν είρηται κατά του ύδατος προφοραν . και νηφάλια θύειν
p. 8. cum nota , et Apollon. Rhod. IV . 71. ubi eft Νηϊάδες . είρηται, όταν ύθως σπένδωσιν.

Ρ . 549. ν . 39. πλεονασμα του χ, νήχω.] Codex Tarif. 263ο .

P. 547. v. 3. 'Holodos] Locus eſt Theogon. 3. ANON. addit: ούτω Φιλόξενος . Ad praecedens νέω idem Codex addit :

Ρ. 547, ν . 5. Ιλιάδος Ζ.] verf . 21. 22. ως 'Αριστοφάνης Ιππεύσιν (verf . 321.) : ένεόν εν ταις εμβασιν,

Ρ . 57. . 12. νήίς αντί του άπεις s] Vid. Callimachi Fra

gment . CΧΙ. νήίς αέθλων extar OdyΣ Θ , 179. Conf. Apollon . P. 549. v. 42, NISE) Helladius Chreſtomatt . p . 18. róv des

Rhod. ΙΙ. 417. 11. 32, 13o . Lycophr. 117. ξιον υποδείσθαι πόδα , τον δ' αριστερών νίζειν . Conf. Iliad . A.

Ρ. 547. ν. 22. Νηπίαχος ] Vid . Aliad . B , 338. et Apollon. 829. et H. 425. ibique Schol.

Rhod. IV . 868. ibique Schol , Anon. Ρ. 549. V. 45. μάσσω μάκτρον ] Cod. Havη. 1971. in eo 1o

Ρ . 547. ν. 25. 'Ιλιάδος 1.] verf. 487. co , ubi magnani Etymologici M. lacunam in litera M explet, ha

Ρ. 54- ν . 29. Νηπιάις όχέει ] Sunt verba Homeri Odyll. bet haec : Μάκτρα παρά το μάττειν εν αυτή την μάζαν: μάζα
δε ο άρτος. Ει inferius : Μάκτρα , εν και έμασσον οι 'Αττικοί

Ρ. 518. ν. 5ι. Νηπύτιος ] Vid. Iliad . Ν. 292. ibique Schol. καρδωπον εκάλουν» BLOCH.

et Apollon. Rhod. III . 735. IV . 791 . Ρ . 549. ν. 2. έτεραλκέα νίκην] Vid. iliad. H. 26. Ae/chy
Ρ . 548. ν. 33. Νηπενθές] Vid. Ody. Δ. 221 , cum Schol . Perf. 956. et ad utrumque locum Schol.

Ρ . 549. ν . 12. νισόμενον πόλεμον ] Habet Homerus Ι . Ν.

Ρ . 548. ν . 37. νήπoινoν] Vid. Ody . A. 16ο, 58o . Demofth. 186. et Ο . 577. Scholiafter ad priorem Iocum : Νισσόμενον

παραγιγνόμενον. Unde etiam apud Ειymologum videtur παρα
Ρ ν. Νηρεύς ] .P. 548. v. 40. Nugeus] Vid. Tzetz , ad Lycophr. 164.Tzetz . ad Lycophr. 161. γενησόμενον pro περιγενησόμενον fcribendum. Sic Schol. ad

iliad . Ψ . 76. νίσσομαι" παραγενήσομαι. ΑNON.

Ρ . 548. ν. 42. Νηφίτης ] Vid . Lycophr. 238. ANON. Ρ . 549. ν. 15 , ο μέλλων , νίσω . το νι , μακρόν] Vid. Brunck.

Ρ . 548. ν. 5ο . Ησίοδος] Locus eft Εργ . 51. Conf. Apol. ad Apollon. Rhod. I. 53. Anon.
lon . Rhod. ΙΙ . 1288 1V. 158. Nýgotos montis nomen propri- Ρ. 549. ν. 18. η μετοχή , νικώντος] Legendum videtur :

um eft Iliad . B. 632. μετοχή. νικών, aut νικών νικώντος Vid. Fiſcher. Animadverſi.

Ρ. 548. ν. 52. Λυκόφρων] verf . 896.
Grammat. Graec. Welleri Spec. II. p. 384. st.

P. 548. v . 55. Nuçõdes, Bgrades etc.) Conf. Valckenaer. Ρ. 549. ν . 20. νίφα λευκών αλευόμενοι ) Sunt verba Ηefiod :

ad Eurip . Phoeniſl. 268 . Εργ. 535. ubi tamen legitur αλευόμενοι νίφα λευκήν. ANON . Cod .

Ρ. 548. ν. 1. Νήσαντες ] Cod. Havn. 1971. haec habet : Parir. 2426. habet haec : πάσα αιτιατική ενικών, λήγουσα εις &

Νήσαντες , σωρεύσαντες. νω το σωρεύω, ου ο μέλλων νήσω » εξ ου αποστρέφεται την οξείαν τασιν , οίον Αίαντα , Θόαντα, πένητα, μη

.

ANON

AXON . ANON . et BE .

ANON. et BB . ANON .

BB .

1 . ANON .

BE.

ANON.

ANON .

Α, 297 : ANON

ANON.

ANON.

AXON .
2

.

p. 639, 6.
ANON .

ANON .

ANON .

ANON .

099 2
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δου5. BE.

BE .

p.
23 . ANON .

ΑΝΟΝ . ANON.

ANON

ANON .

ΑΝΟΝ.

ANON .

PEYRON . BE,

ANON.

ANON .

ΑΝΟΝ .

ANON .

ANON.

277. et 3ο3. ΑΝΟΝ . ANON .

να , ασπίδα . όθεν το νιφάδα, γινόμενον κατά συγκοπήν νίφα , ανε- Ρ. 551. V. 48. Νυν μεν πειράται 'Αχαιών ) Et verfus

βιβασε τον τόνων , οίον, αλευόμενοι νίφα λευκών και πάλιν ή φυ- Homeri Il . B. 193. unde virs pro Jahr legendum eſt. Verba

την αιτιατική, γινομένη κατα μεταπλασμιν φύγα, εβαρύνθη, ως Νυν γας σιδήριων funt Ηefiod. Εγγ. 176. ANON.

παρα το ποιητή : (Iliad . Θ . 157. ) φύγαθ' έτααπε μώνυχας ίπ- Ρ . 551. V. 5ο . Νυν μεν γαρ 'Agnva] Verlus Homeri eft

11. Γ . 439. Verba νυν ώλετο ängus leguntur Iliad. N. 772 .

Ρ. 549. V. 26. οι νοί σεσημείωνται παρα Φιλήμονι το κωμι- Νυν αύτ' τύχοιμι, 11. Ε. 279. Νύν δη Αινείαο ανάξει, μ.:

* Q ] Koenius ad Gregor. de Dialectis p : 480. edit. Schaefer. T. 307., ANON.

recte ſcribit yoz. Ρ . 552. ν. 1. Βησαντίνος εν τω περί Χρηστομαθίας) Intelligi

P. 519. v . 30. ' Ouengos) Locus eſt Il 0.80, ubi Barnefius et gitur Helladius Chreſtomath.

qui eum lequuntur edidit or draižų. ANON . Ρ. 552. ν. 13. Ει μη δμήτηρ θεών] Scribe δμήτειρα ex

Ρ . 549. ν. 38. νουνεχόντωs ] Plato lib . II . de legib . Τ . ΙΙ . Iliad . Ε . 259. Verlus fequens, Νυξ ήδ' - σαώσει,legitur Iliad.. , d ' , .

p. 686. Ε . dixit εχόντως νούν. 1. 78. 'Αλλ ' έπι βροτοίσι, Odyll.Λ. 19.

Ρ . 549. ν. 40, Νέμω] Conf . Schol. Sophocl. Aiac. 368. Ρ. 552. ν. ι8. Τον δε κατ' etc.] Blt verfus Homeri 11. ε .

659. ANON .

Ρ . 55ο, ν. 5ο , τέμω τεμω, τετέμηκα ] Sylburgius, qui textum Ρ. 552. ν. 20. Νυκτέλιος , ο Διόνυσος ] Αlia eius cognomina

verbum deefle videret, addi poſle putabat mouw (pro xámew ) habes fupra p . 254, 16. Γqq. ANON.

καμα , κεκάμηνα . At facilius ante vel poft verbum νέμω (ν . 49.) • Ρ . 552. ν. 22. "Ηλι9ον via ] Eft verlus Apollonii Rhodii

omiti potuere verba μένω μενω, μεμένηκα . Vid. Fi/ cher. Ani- 11. φο5. (Conf. Mitcellan. Οbfervati. Vol. Ι . Ρ . 120. et Apol
madveril. ad Grammait. Graec. Welleri Spec. I. p . 88. st. lon . Rhod. IV . 113't. Pro Núon. Nicander " Alexipharm . 31 .

Ρ. 55ο. ν. 52. Νόμοs] Conf . Barney. ad iliad . Y. 219 . dixit Νυσαίην. ANON.

Ρ. 552, ν. 24. 'Ιλιάδος Ζ.] verf . 133. ubi vid . Schol . Νι.

Ρ. 55ο. ν. 56. και μέτρον γής, και το ευαγγέλιον] Bolia- cios vocatur Siovusos ab Ariftoph . Lyſiſtr. 1284. ubi vid . Bifet.
nus codex male legit και μέτρον γης κατάτο ευαγγέλιον Sae- et avaş Noonios ab Apollon . Rhod. Iv . 431 .

pe κατά et και confunduntur. Sic Schaeferus ad Gregor. de Ρ. 552. ν. 29. Νύσσω] Conf. Tzetz . ad Lycophr. 15.

Dialectis p . 342. καταθείς pro και 9εις fcribendum opinatur .

Conf. Koen. ad eundem Gregor. p. 23't . lg . edit . Schaefer. Ρ. 552. ν . 39. Nώ) Vid . Pier /on. ad Moerid . p . 266. 4.

Ρ. 55ο. ν. 1. Νόμοι κιθαρωδικοί] Vid . Apollon. Rhod. 1 . ibid. εν τη 'Οδυσσεία] Ο. 474. et Π. 3ο6.

578. Aeſchyl. Prometh . 577. Agamemo, u51. et ad hos locos Ρ . 552. ν. 40. εν Ιλιάδος E. ] verf. 219.

Scholia. Sic Lycophr. 25ο, τον αιματηρόν εξάρχων νόμον. ANON. Ρ. 552. ν . 43. συν τω ί τινες γράφουσι] ut Αriftophanes

Ρ . 55ο. ν. 7. Νόστος ) Conf. Schol. ad iliad. Β. 155. Ρlut . 401 , ANON.

Ρ . 552. V. 51. λέγει δε ο τεχνικός etc. ] Conf. Eu/iath.

Ρ . 55ο. ν. 10. "Ομηρος ] Locus eft Ody Π . Ι . 34. Conf . Eu- p. 153. fere extr.

rip. Iphig . Aul . 1261. Ρ . 553. ν . 3. η νωιν ] Vid . Barney . ad Eurip. Iphig. Aul .

Ρ . 55ο. ν . 22. βαρυνόμενον] Cod. Gud . βαρύνεσθαι. Pro 1207.

πρωί δ' υπ' ήoi legendum eft πρωί δ ' υπηοΐοι , ex II . Θ . 53ο . Σ . P. 553. v. 19. Zágos] Conf. Schol. ad Iliad. 0. 2. et in .

fra p . 649, 36.
Ρ . 55ο. ν. 25. κοί 'Αριστοφάνης τη λέξει ] Locus eft Ρ . 555. ν. 25. ξανθόχλοοι] Ita ctiam apud Εuftath. p . 82 .

Acbaron. 780. Ibid . 746. legirur verbumn xoišete . Anon . legitur. Sed Polito ad eum locum iudice (T. I. p. 165.) legen

Ρ . 55ο . ν. 55. πλεονασμό του υ , Ιωνικώς, νούσος μούνος] dum eft ξανθόχροοι. SCHLEUSNER.

Philemo p . 45. Νούσος, Ιωνικώς , αντί του νόσος. ουκ επι παν- Ρ . 553. ν. 24. είδους τα ονόματι , ειδικου) Cod . Havn .

των οι "Ιωνες το και μικρή παραληγομένων ονομάτων του προστι- 1971. ποίου είδουςτω ο τα ονόματι; ειδικού .

θέασιν, αλλά επι μετρίων τινών , ατινά εστι ταύτα , οίον, νούσος : Ρ. 553. V. 36. Η όα - νύ nalarós] Eft verlus Homeri

μούνος" ουρεα · ούριον πουλύ · κούρη : Ούλυμπος· ουλόμενος 10. Ζ . 215 .

oudo's.
Ρ . 555. ν. 38. Ξεϊνε τίς εί ; πόθε δ' ειλήλουθας;] Fortafis

Ρ. 55ο. ν. 42. νοτίο ] Vid . Nicandr. Theriac. 847 . intelligitur locus Odyll. 1. 273. νήπιος είς , ώ ξείν', τηλόθεν ειλη
Ρ. 55ο. ν. 43. σημαίνει δε την υγρασίαν] Vid . Apollon. λουθας.

Rhod. IV. 663. et Nicand. Alexipharmm . 24. Ρ. 553. ν. 44. ο μεν "Ομηρος] 1liad. Γ . 354. ANON .

Ρ. 55ι . ν . 53. κατα δε idpus) Sunt verba Homeri Il . Ρ. 553. ν. 46. τον επιμάρτυρα ) ( Codex Havn . 1971. dat τον

Λ . 8ιο. ubi vid . Schol. et Ψ. 715. Conf. Nicandr. Alexiph . 1. μάρτυρα . Paulo poft, in loco Pindari
, pro ev aitigi idem ba

1. ANON . bet αιέν αιθέρι. Sed paulo ante : Ξενη και ούσθησαν. έστι ξέ

Ρ. 551. ν. 2. Νωθής , ο βραδυs] Vid . Iliad . Λ . 558. ibique νος , ο σημαίνει τον θαυμαστών, και το ακούω, και εκ τούτων κα

Schol. Conf. Nicandr. Theriac. 222. et Ac/ clayl . Pronieth . 62, τα σύνθεσιν γέγονε ξενακούω, ξενακούσω , ξενήκουνα, ξενήκουσα , ξε

νήκουσμαι, ο αόριστος παθητικός ξενηκούσθην, και το τρίτον των

P. 551. v. 9. Natag] Vid . Nicandri Theriac. 189. Anox. πληθυντικών ξενηκούσθησαν. BLOCH.

Ρ. 551. V. 12. Νωλεμέως ] Vid. Apollon. Rhod. Ι . 346. Ρ. 553. ν . 1. Φιλόξενος εν τω περι Ρωμαίων ] Cod. Pari.

Homer. II. E. 492. ibique Schol. Idem Apollonius II. 554. et 346. Φίλων περί της των Ρωμαίων. Conf . Koen. Praefat. ad

1V . 353. habet νωλεμές. ΑNON. Gregor. de Dialectis p . XVII. edit. Schaefer. BE.

Ρ. 551. ν . 16. Ιλιάδος Μ .] verf. 70. ubi vid. interpp. For- P. 553. v. 2. Segóv] Habet Apollonius Rhod. III. 322.

ma νώνυμνοι utitur Apollon. Rhod. ΙΙ . 982. et IV. 13ο6 . ad

quein utrunique locum vid . Brunck. Ρ. 553. V. 5. εί τι γαρ έξυσται Gegór] Philemno p . 15.

Ρ. 551 , ν . 18. Nώσατο δ' 'Ορφεύς ) Sunt verba Apollon. ή παρά το έξυυται, ξερόν γίνεται, και κατα τροπής του και είς και

Rhod. IV. 1409. Conf. Theocrit. Idyll. XXV. 263. ξηρόν, ούτω Φίλων. ST. Cod . Parif . 263o. 2638. ούτω Φιλόξε.

Ρ. 551. ν . 21. Ιλιάδος Η . ) verf. 238. Conf. Iliad. Ε. 591 . νος εν τω περί μονοσυλλάβων ρημάτων. ΒΕ .

ibique Schol. ANON. Pro Borstáča. Scholiafies ad locum Ho. P. 351. . 6. έστι δε Ομήρου] Vid . OdyΠ. Δ. 62. ibique

mari habet βαστάσαι . Videtur autem hoc verbum, ut Odyd. Schol.
Φ. 405. explicari polle ponderare, librare. Ρ. 555. ν. 12. τοϊν] Vid. Τoup . Emendatt. in Suid . Ρ.

Ρ . 55. ν. 24. Νωμησαν δ' άρα πάσιν] Ηaec leguntur liad . ΙΙΙ . p . 232. (Vol . II. p. 28ο. (qq.) ANON.
A. 471. ubi vrd . Schol. Ρ. 554. ν. 9. ξίφος ) Cod. Havn. 1921. addit haec : το :

Ρ . 551. ν. 27. Nώροπα χίλκόν] Vid . liad . Β . 578. OdyT. δια τίκαι τα εις Φος ονόματα ου θέλoισι τή εί διφθόγγο παρα

Ω . 466. et Schol. ad utrumque Iocum. ANON. λήγεσθαι, οίον έριφος , στέριφος , και ξίφος, και εί τι όμοι . De

P. 551. v. 32. Nwxrańs) Vid . Arat. Phaenom . 39o. et Eu. inde Tubiicit : Ξινος και επίξιμος, ο κορμός , δια του , ενώ τα

rip. Οιeft. 798. ANON. κρέα ξαίνονται . το ξ εντο γραφεσθαι πλέον των άλλων ξένεται

Ρ. 551. V. 56. ννών ανδρών αιχμητάων ] Sunt verba Homeri τον αυτύ χαρακτήρα έχει γας μακραν γραψήν. άλλοι δε , ότι και

II . r. 49. Vid . Goens. ad Porphyr. de antro Nympharum p . τούτου εκφώνησις ώσει ξύσματος εστιν ήχος απο σιδήρου γινόμε

101 , b . ANON . Conf . fupra in Ξυ Ρ. 553 , 16. Ξίρις διά του ι. έστι δε

Ρ. 551. ν. 4ο. Νυμφίος] Vid. Iliad . Ψ. 223. cum Schol. είδος αρωματικού φυτού. Ιστέον δε, ότι τινές, μέν των λεξικο
ΑΝΟΝ , γράφων δια του γράφουσιν αυτο, τινές δε δια της ει διφθογ.

BLOCH .

. ΑΝΟΝ.

ST .

ANON .

ANON .

ANON .

ANON . !

ANON .

ANON

ANON.

SCHLEUSNER.

ΑΝΟΝ .

vos .
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ANON .

ANON.

ANON.

A. 70 . AXON.

ANON .

ST.

BE .

yari BE.

ANON .

ANON . ANON .

ST.
OS,

ST.

XER .

ST.

AXON .

NER.

ANON.

ANON .

ST .

γου. λέγεται δε ξίρις, εξ ου και το ξιφίω. ο μέντοι Ωρος εν τη · P. 557. v. 18. os caa - máyx9] Haec extant Odyff. A.Ρ μάλα

οιχεία ορθογραφία δια της ει διφθόγγου γράφει, εν δε τα υπο
μνήματι της ορθογραφίας, του Ηρωδιανού επικρίνει Fort. έγκρί- P. 557. v. 23. o opa opotra ], Legitur Iliad. A.336. Anon.
νει την διά του ι , γραφήν γράφεται δε δια του ι, επειδή τα εις P. 557. y. 25. 'Oris inlogway omósos] Eft locus Iliad. r.
9ις βαρύτονα ου παραλήγεται τη διφθόγγω, οίον, έρις, δημις , "Ιρις, 279.

Σίφις , όνομα πόλεως Φοινίκης, κίρις έστι δε είδος ορνέου τίριο, Βού- Ρ. 557. V. 29. κωλύσει] Codex Gud. κωλύση. ΑNON .
σιρις, Όσιρις. ούτω και ξίρις . πρόσκειται βαρύτονα δια το χειρός P. 557. v. 34. oov Méyiotox } Sunt verba Homeri Odyſ.
xezidos : onnaire de só Xeigouavixóv. Bloca . Conf. ſupra p . 190, 35. Conf. II . B. 525 .

P. 554. v . 18. napaungov] Elegantem Sylburgii coniecturam P. 557. v. 39. regionu Meror ] Cod. Gud. rectius dat regionwo

mazuágırov legentis , omnino amplectitur Valckenaer. Animad- mévws. Anon.
veill. ad Ammon. p . 119. Be. Barkerus in H. Steph. Thef. Ρ. 557. V. 44. ή δε διαίρεσις αλλάσσει τον τόνον] ut πας

Gr. Ling. Vol. I. p . 185. A. edit . Lond. mavult lligrons et Znovexatrípevo. Iliad . r. I. ins Iliad . 11. 208. quae in Cod. Gud.

paulo ante ex Ammonio igromévoy pro išvamévoy, ibid . p . 182 . afferuntur.

D. P. 557. v . 46. tº is to f18fv] upra p . 288, 45.

P. 554. v. 19. Evtov, raga tó fúw] Conf. Oudendorp. ad Ρ. 557. V. 48. τινές δε λέγουσιν , ότι μία λέξις εστ )] Vid .
Thom . Mag. p. 641. a . Apollon. Alexandrinus de Pronomine, in Wolfii'et Butimanni

P: 554. v. 22. Zukupcov ] Philemo p . 45. ſcribit Evac@rov, Muſeo antiquitatis ſtudiorum Vol . 1. p. 335. 19. st.
et poft υποκοριστικώς addit : το μικρών ξυλάριον . και ξυλήφιον. P. 557. v . 51. TOù deivatos] Cod. Pariſ. 346. addit zų drie

δοκιμώτερον δε το ξυλήριον. ST.doximatesor di rò tvarigaov st. Conf. Oudendorp. ad Thoin .
Mag . p : 642, a . quilegi iubet quaýquos , Sudágiov. BE. P. 557. v. 8. 'Odós napi ró é'w ] Supra p. 178, 34. odos dro

P. 554. v. 33. Eurwgis] Vid . Aeſchyl. Choephor. 982. et του οδεύεσθαι.

Falckenaer. ad Eurip. Phoenit.p . 116. b. De fequente tuvab P. 557. v. 10. & nd ,rógaos ojdą ] Sunt verba Homeri Il . 12 .

ogos vid. Valckenaer. Diatr. in Eurip. Fragmm . p. 8. a. 487. Conf. Lycurg . contra Leocr. p. 127, 22:

P. 554. v . 42. Eureggwyn] Apud Thucyd . 1. 66 , p . 43, 18. P. 557. v. 12. Oudor és gaúsni] Conf. ſupra p . 505, 45.

rectius fcribitur ξυνεργώγει. Εtiam paulo poft Γcribendum eft έgρώγει. "Ην οδος και λαύρην . ANON.
AXON . Vid . tamen laittaire Graec. Linguae dialecti p . 81. lg . st. P. 557. v. 13. Dinúževos] Recte fic legi, neque Olaw cum

P. 554. v. 58. Zúyxaudes] Vid. Thucyd. VII. §. p . 450 , 47. Ruhnkenio reponendum eſſe, oſtendit Baft. ad Gregor. de Dia

Conf. Index Thucyd . ANON . Dorvillius ad Chariton. p. 612. lectis p . 506. edit. Schaefer. be .

( p . 575. ) in Codice luo súrmudes perſpicuis literis ſcriptum te- P. 558. v. 16. 'Odios] Apud Eufinth . p. 519. frribitur 'Odi

fiatur. Pro σύμμαχοι reponendum eft σύμμικτοι. SCHLEUS- fine adſpiratione. Vid. ibi Polit. T. ni. р 1118.

Ita emendavit etiain Fiſcherus ad Aefchinis · Axioch . 13. P. 558. v. 18. 'Odet nasoiato gaiar] Sunt verba Homeri

P. 149. a . Il, R. 418. ubi vid . Schol. Pro ommaires, quod paulo poſt ſe

P. 554. v. 1. Zuvéstwg ] Vid. Thucyd. II . 74. p . 145, 42. quitur, legendum effet ovßuives, etiainſinon ita legeretur in
Scholiis modo laudatis. ANON. et SCHLEUSNER . Simile vitium

P. 555. v. 4. Kad fúvcov] Sunt verba Homeri Il . A. e Schol. ad Iliad . l . 2. ſultulimus ſupra ad p . 491, 52. SCHLEUS.

273. ubi vid. Schol. ANON . Ad ſequentia, naga' có dáxw dółw dáš, conf. Hellad . Chre

P. 555. V. 10. Zurñña , mouva x8ýuara] Vid. Iliad . A. 124. ſtomath. p . 13 .
cum Schol. P. 558. v. 21. 'Odóvres etc.] Conf. Fiſcher. Animadverſ .

P. 555. v . 44. "Oagor ) Vid . Schol. ad lliad . E. 486. et ad Grammat. Graec. Welleri Spec. I. p .400,

Schol. Apollon . Rhod. 1. 46. P. 558. y. 29. FOTiv şinein etc.) Vid . Choeroboscus in Yil.

P. 555. v . 47. ' Incidos 2 ] verſ. 516, loiſoni Anecdot. Graec. T. II. p . 110. not. 2 .
P. 555. v. 49. 'Lacados X.] verſ. 127. ubi vid. Schol. P. 538. v . 53 • ' Odúvn] Vid. Plato in Cratylo T. 1. Opp.

P: 419. C. odvróputa pozuara habet . Homerus II . E. 900.

P. 555. v. 50. 'lavados 2.) verf. 216. ad quem vid. Schol. ubi vid . Schol.e . Eufiath . p . 813, 41 .

Loco praecedentis παρασκευαστική vel eft legendum πα- P. 558. v. 39. odugouévin Pida téxva] Sunt verba Homeri Il .

paroyiotour, ui in Apollonii Lexico Homerico legitur, vel nag- B. 315 .

QueTinxi. -SCHLEUSNER . P. 558. v. 40. 'Odusseus] Huius nominis veriorem quam Ety

P. 555. v. 52. '12 .ádos N.) verſ, 291. Vid. ibi Schol. et mologus etymologiam exhibet Homerus Odyll. T. 406. ſqq.
Plato in Minoë T. II . Opp : p . 319. E.

Cont. Damm. Lexic. Homer. p . 2962. ANON.
P, 556. v. 22. Evorides) Vid . Schol. Theocrit, Idyll. II. P. 558. v. 41. odsúovoar] Cod . Pariſ. 2630, babet ousav.

74. et Caſqub. ad Theophrafti Charactt. p. 152. ANON . Conf.

Scholia in Platonem p . 158. edit. Ruhnken. P. 558. v. 53. ' O3W {r' etc.] Eſ verſus Homeri Il . B. 312.
P. 556. y . 27. 03gimorgyós etc.) Cont. Schol. ad Iliad. E. Anox.

Ρ . 558. ν. 54. Ουδ' όθομαι κοτίοντος] Rurfus funt Homeri

Ρ. 556. ν. 42. "Όγκαι, πόλις εν 'Αρκαδία ovomassical] 11. A. 181. ubi vid. Schol. Cf. E. 403.

Sylburgius edidit nóneis ονομασθείσαι, fed fcite vidit πόλις Ρ. 558. V. 56. παρά τον όταβον ούτω δε λέγουσιν "Ιωνες ]

óvopartsioa legendum efle. Sed fortallis etiam v Borerige Codex Ms. Leidenſis babet: naga, sàv ortaßor outws.pas her
τον

addendum fuerit. Tzetzes ad Lycophr. 1225. 'Eg.vus si Axuna γουσιν οι "Ιωνες, ότταβος, και ου κότταβος, ως αία η γη, και ου

της εν Ογκαις, πόλει της Αρκαδίας, τιμάται. εισι δε και paia . Vid . Koen. ad Gregor, de Dialectis p. 209. (p . 416 .

"Ογκαι , κώμη Θηβώι. ου Κάδμος Αθηνας άγαλμα ιδρύσατο. edit. Schaefer.) Anon . et ne.

Saliem huc pertinet "Oy * a 'Agava apud Aeſchyl. Sept. adv. P. 558. v. 18."Olgus,ögos Ocorarías] Vid. Apollon. Rhod .
Theb. 493. "Oyxa llaras ibid . 507, et ſimpliciter "Oyuz ibid . Il . 515. ibique Schol.
170. ubi vid. Schol. Legerim igitur "Orxan, RÓMets év ' Agradią, P. 559. v . 21. Oi dě — xa Innevoi ] Haec leguntur Iliad. A. 1 .
και εν Βοιωτία, ovoua feioa .. ST. 'Αγχου σινέσκοντο, Ody. Z. 5. Γg . Οι μεν πας νηι σε κορω

P. 556. 6. 45. örou dropidetui ta oiduga swr Brawr] Ae violyémázovto,videntur elle ex Iliad. 1. 1. ubi 'editur 'Ns'oi

lius Herodianus in Schematismis Homerisis : όγκιον : η σιδηροθή- μεν παρά νηυσι κορωνίσι θωρήσσοντο. ANON:

κη, παρά τον όγκον. ν . P. 559. v . 26. "Hor de oi Bouan] Eſ verſus Homeri U.

P. 556. v . 47. ' lacados A.) verſ. 151. B. 5. ut fequens, 'H óriyor Tudeus, qui extat II . E. 8og.

P. 556. y. 5. Tor da o yeswy wycoato) Haec leguntur Iliad .

1. 181. "O ocev dů ogovéwe, Iliad . A. 73. ANON. P. 559. v. 31. oi aurw ] ut apud Apollon. Rhod . I. 1189.

P. 556. V. 8. • yas – vñas] Sunt verba Homeri 11. A. 12. Sic I. 460. éoi avtä. ANON .
ANON .

P. 559. v . 48. ' Iliados T.] verſ. 43. ubi vid. Schol. Conf.

Ρ. 557. ν. 10. Λεύσσετε ãłan ). Eſt verfus Homeri,Il. A. Schol. Apolloq. Rhod. I. 401 .

120. Et folow yüş etc. Odyrt. A. 206 . P. 559. v. 50. Oiaxour.cópos) Legitur apud Aeſchyl. Prometh .

15. " E » 980 dvdgwr ] Ex lliad. ż. 153 , ubi ver- 514. et Supt. adv. Theb . 62. Verbum oia nostpo sir habet idem

lus extat, de poſt ' E-9a addendum eft.Sequens verſus, Aidoios Perf. 71ig. Nomen ojaxquópos, Prometh . 119. Sed Sept. contr.
Miliofan, eſt Iliad . A. 648. ANON , Theb. 3. očaxa jumpave ANON.

ANON .

ANON .

AXOX .

ANON .

Axox.

ANON .

ANON.

BE.

403. ANON

ANON .

ANON,

ANON.

ANON .

P. 557. V.
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P. 559. V. 54. Aga fåpavos galus Oloķidos] Eft locus Apol. terminationem in ui. Inde orta ſunt nap laeri, vevóermi e'xvá

lon .Rhod . l . 1131. unde' Agatanévn legi debet. ANON. odmMo. Quare facile mihiperſuadeo, in Hefychio rodnarodné

P. 559.v. 56. Oidinous) Vid . Eurip . Phoenill. 27. ibique araua, nihil aliud eſſe quam Aeolicum oidnus cum digammate.
Valckenaer. Conf. Sophocl. Oedip . Tyr. 1044. ſq. Anon. Verbum autem sida digamma praefixum habuifle notat Heyne

p . 559 , v. 5. Oidaive ] Vid. Schol. Apollon . Rhod, I. 478. in Excurſu III . ad libruin XIX. Iliadis. At , dum fraudem con

memoro, quam digamma amanuenſibus fecit, lubet aliud exem

P. 559. v. 8. ' Tacados 1.) verl. 549. 550. et 642. ubi vid . plum ponere ex pulculo Tryphonis aspi na9w zäs nižews in
Schol. ANON . edito in Codice 261. Taurinenſis Bibliothecae. Poſt multa prae

P. 559. v. 10. Oidua] Vid . Eurip . Phoenill. 210. ibique milla de nsg00910eu, fic habet fol. 35. 11906ritETU. dè xui 266. To

Valckenaer. p . 75. et Homer. Il . D. 234. cnm Schol. Anon. Γ παρά τε Αιολευσι, και "Ιωσι, και Δωριεύσι , και Λακωσι , και

P. 559. v. 11 'incados Y.] verſ. 230. Βοιωτοίς· οίον άναξ γούναξ ήλενα γουέλενα. προστίθεται δε και

P. 559. v. 14. Oiltras) Vid. Iliad . B. 765. ibique Sthol. τοίς από φωνήεντος άρχομένοις. άπαξ δε' πας 'Αλκαίω το ρύξεις

et Z. 366. ANON . Politus ad Euſtach. T. II. p. 737. „ Nunc yougušaus eiguras. Quae de digammate Aeolico intelligenda' ſunt.

quidem , inquit , quod Grammaticis viſum eſt, nagaróws legi. Norunt enim omnes, digamma pingi folitum fuiſſe vel utis , vel
tur oιετίας, κατα βαρείαν τασιν . Sed eo non quadrat to Evo uti fyllaba öū unico elemento ſcripia, quemadmodum ait Diony

GEBéa. Supplendum eft ex Euſtathio (p . 341. edit. Rom .) ſius Halicarnaſſenfis. lam utrumque fcribendi modum inirite
αναγινώσκουσι δε και τον εξέτε , αομήτην, (Iliad. Ψ. 266. et coniunxit Tryphon , immo non Tryphon , sed imperitus amanu

Ο 655) παροξυτόνως εξετία, ως ευσεβία . « Τ . enlis. Ait enim Lafcaris Grammat. Graec. lib. 3. p. 230. edit.
P. 560. v . 29. Oinnas} Vid . liad. E. 413. cum Schol. Venet. 1698. anak de 'Aixaios Fsugeus dvad gubers titev qs Ansi

Τρύφων ο γραμματικός . Hoc fragmentum Alcaei adde üs,

P. 560. v. 47, oiuasw , opasor ] Sylburgio verius videtur quae collegit Stange. Nec a vero aberraret, qui 17 , Hepychii
oinasw , ornwsov. Ita enim paulo poſt, in v. oimuseos, eſt ornw. revocaret ad iv , vel iv , praefixo digamnate. PEYRON.

sov nad w ogor. De talibus dopogovnévous, h. e. iis verbis quae P. 561. v. 1. Viseze) Legiturºl!iad. r . 103. alıbique. Quo

nunc habent augmentum, nunc eo carent, vid. Fiſcher. Ani- ad reliqua vid Euftach. p. 1887, 63. et Nolter lupra in v. re

madveríl. ad Welleri Grammat. Graec. Spec, II. P: 285 . νώσκω p. 211 , 16.

sq. ST P. 561. v . 10. Omar] Kornius ad Gregor. de Dialectis p.

P. 560. v. 2. 'Incados ^ . ) verſ. 24. 543. edit. Schaefer. legendum putat xangos. quae coniectura

P. 560. v. 5. Oiren , gj wdñ'] Conf. Tzelz. ad Lycophr, 11 . non probabilis videtur Baſtio . BB,
Ibid. Diawan ois oisnämn] Edit. Mediol. et Ald. ors

p. 560. v. 8. 'Iacados [1. ] verſ, 752. ubi šmw eft pro fixeu quidem habent, led eisnátn. Paulo poft vero (v. 15. et 14.)

Verba Oiunge aistós extant Iliad. x . 308. utraque dat oίσπότην et οίσπότη. Mihi et b . I. verum videtur

P. 560. v. 17. Oipwań] Vid. Iliad . A. 450 ibique Schol. Oionunni, et poftea Olorurn et oisnuta. Ita enim fcribitur in
Ariſioph. Lyſiſtr. 575. et in loco Cratini a Scholiafia ibi ad

P. 560. v. 21. oivous ris] Scribendum arbitror oićvous ris. dito, uti etiam in Photii Lexico. Eadem ſcriptura Dioni Callio
Reſpicitur etymologia a Socrate propoſita apud Platon.in Cra- p . 454, 81. a Reimaro reftituta, et Polluci V. 91. ubi virtu709

tylo. T. I, pp. p .406. C.Conf. Athenae. lib. II. p.35.c. vulgatur, reddenda eft. Heſychius ac Suidas oionárn lcribunt,
e Euſtach . p. 1077, 54, Eodem fere redit derivatio Cod. Gud, quod, ut vocis origini congruens, mutare nolim . Eſ vero pisna
ότι οιει τον νούν , τουτέστι φυσιοί και αμβλυωπεϊν ποιεί, quod t”, ſecundum Pollucem l. l. nóngas açoßerwv, vel , ut Photius

efferat et caecutientem faciat. KUL. exponit, oίων ρύπος . Similiter Hefychius : Οισπάτη και τύπος και
P. 560. v . 23. &rivolar] Sylburg. coniicit aróvolay. Sed non των προβάτων. Δίδυμος . Ita enim hanc glollam conſtiino. Et

evolvit vir doctus locum Ariſtophanis, qui eſt Equitt. 90 93. ne quis eiusmodi transpofitionem miretur, ad unam faltem eius

Pro Τολμάς συ εις επίνοιαν οίνον λοιδορεϊν ; fcribendum eft ex dem Heſychii gloſam provoco , quae limile quid palla eſt. Ait

Ariſtophane Oivos ou podpõs sis, ino hod.' Verſus 91 , librarii enim p . 274.

culpa omiffus, Οίνου γαρ εύροις άν τι πρακτικώτερον ; addi de "Αμηνίτως· αμέμπτως . 'Αχαιοί.

bet. Verlu 93. apud Comicum legitur vexworv dixas. KUL. "Αμ' ημέρα : 'Αλκαίω αμ ηοί.

P. 560. v. 26. 'Incados 2.] verſ. 260. Vid . Euftach . p. Cemis corruptionem et confufionem , notiflimamque librariorum
640, 63. et Athenae. l. I. KOL . in deſcribendis Lexicis ofcitantiam . Quid ergo? Scripfit Gne

P. 560.v. 28. tòy Amuntgsanoy napasov) Cod . Gud . röv oi- dubio Gloffographus ex Iliad. H. 331. Ani njoi xavoar 'Axiowy
voy xai zov Alovub.axor nagróv.Sed legendum eſt in Etymolo- även négą. Vel etiam , " Ape noi 'Agarwami Miego Axtrus.
gico : τον οίνον και τον Δημητριακών καρπόν. Atque haec , confulo ordine et minus diſtincte ſcripia , caufam

P. 560. V. 30. Oiviseosa .] Vid. Iliad. © . 506. et ibi Schol. praebuerunt, non tantum ut phraſis exponenda expofitioni locum

P. 560. v. 31. Oivonoráfw ] Utitur hoc verbo Phocylides praecedenti gloffae adglutinatum, repetium vero , in 'Alxalq mur
ceſſerit, ſed ut nomen etiam Agarwr , bis forte pofitum , ſemel

apud Athenae.X. p. 428. B. Anon.
ialum fuerit. Hoc igitur fignificatu vox oign ÓTM venit apud

P. 561. v. 32. Bóe očvore). Sunt verba HomeriII. N. 703. Cratinnm , et Ariſtophanem quoque, uti nofterv. 14.dilerte
ubi vid Schol. aiSona oivov idem habet II. A. 462. et alibi . tradit, uti et apud Dionem 1. 1. Dudum igitur conieceram, Eiye

mologi explicationem , Disturn, on poßárov, vitiolam elle,

P. 561. y. 34. Oivópauk) Legitur in Xenophont. Apol. Socr. et κόπρος προβάτου vel προβάτων legi debere, cum videreiri,

S. 19. Verbum compofitum &voivopaveu habet Lucianus Lexiph. Koenio ad Gregor. de Dialectis p. 256. eandem emendationem

1. Il. Opp. p. 340, 53 . placuiſſe. Hoc conſenſu morus pro orari agoBárou minus dubi.
P. 567, v. 36. Olo adel pou ] Eft ex Iliad. r. 533. et tanter κόπρος προβάτων, et ftatim pro verbo πατώ, contentiente

eius loci Schol. Canon ftatim fequens, oi 'Iwves etc. e Cod. Guyeto ad Helych. T. II. p . 733. not. 15. náros ſcripierim ,

Gud. debet reftitui. KUL ., quod eodem Hefychio p . 892. teliante, etiam xórgov fignificat.

P. 561 , v . 39. kisro byfadí ſupra p . 309, 50. Id adhuc monendum elt, expofitionem Scholiafiae ad Arifio.

P. 561. v. 41, Xugom sy blonóhw ] Sunt verba Homeri II. N. phanem, quod olgnTM fit góros co dziou, quam Suidas in
473. ubi conf . Schol. v . Oionn repetit, minime fenlu generaliori ſumendam elle. Non

P. 561. v. 46. ' Incúdos H.] verſ. 39. 40. enim quaevis Cordes lanam inquinantes bac voce delignantur,

P. 561. v. 48. dvorzó@ w pios d'urw ] Sunt Horreri II. N. ſed illae tantum , quae circa naies ovium lanae inhaerent, i . e.

599. e cuius loci Scholiis apud Noſtrum legi debet: xana's me excrementum l. ftercus ovillum lanae implicitum . XUL.

SiegTempéveu, et rigovég Çevdovr. Conf. Sckolia a Valckenaeria P. 561. v. 12. Diruangal šgia] Habet Ariftoph . Acharn.

edita ad Iliad. lib . XXIl. p. 134. 1176. Cont. Hefych . T. 11. p . 734. ubi pro oisúpripov itidem
P. 561. v . 50. Dicta) Vid . Pearſon . Vindic. Epiftolar. oisuangör etc. legendum eft. Vid interpp. not , 29, 30. Euſtath.

Ignatii Il. p . 126. BE.
P : 1809, 24. et quos allegat Koenius ad Gregor. de Dialeclis p.

1. 561. v . 55. ñ ró oida Aiohows oidupee Néyera .] Re vera 256.

oidnmi Aeolicum elle poteft. Aeoles enim amant tum angmen- P. 561. v. 14. Osnurov] Vid . quae notavi paulo ante ad .

tum velrepetitionem confonae perfecti praeponere praelenu ver- 10. KUL .

borum live barytonorum live circumflexorum , (Vid. quae annota- Ρ . 56ι . ν. 15. οίσυπος , οισυπος οίος βύπος, και εκ τουτου

la luntad Gregor. de Dialectis p . 619. 19.) tum iisdem affigere dicunos, pisuangós] Eiiciendum eſt occguros . Graecum eniin non

: KUL .

AUL

KUL

KUL .

AXON.

ANON.

KUL .
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A. 10 . ANON.

ANON .

ANON .

XUL. BE.

AXON

eſt, ſed male ex ſequentibus duabus vocibus contractum . Etiam P. 562. v. 37 ona ).Habet Ariftoph. Lyfiftr. 1253, Conf.

pofterius olounos, ut ſupervacaneum , eliminandum eſſe cenſeo . Koen . ad Gregor. de Dialectis p. 80. ' b . (p: 187. edit . Schae
KUL. fer.) ANON.

P. 561. v. 18. rigga sisúrva ] Vid . fupra p . 207, 42. De P. 562. v. 39. 'Oxladeæv, oxadferr) Nomen óxhadias expli
nomine oisúa cont. Schol. ad Odyll. E. 256. Euftach .p.

1533, cat Schol. riftoph. Equitt. 1381. Verbum petoxaást. extat

55. interpp. Heſychii T. II. p. 734. not. 26. lg. et H. Steph. Iliad . N. 281. ubi vid. Schol.
Theſ. Ind. p . 1529. KUL. Conf. Alberti ad Hefych. T. I. p . P. 562.v. 42. óxdáz] Hoc utitur Apollon. Rhod . III, 1308.

822. not. 20. BE . et Aratus Phaenom . 516. Conf. Hellad. Chreſtomath . P
23.

P. 561. v. 26. Oitos] Vid . Iliad. r. 417. cum Schol. Apol. Forma oxhadòy eſt apud eundem Apolloniuin III . 122.

lon , Rhod. II . 893. Callimachi h . in Lavacr. Pall . 94. ANON. P. 562, v. 44. 'Oxvsiw] Vid . Iliad . E. 255. Axon .

Ibid. naga to oi xal moi ) Delenda pulo haec , mal os . Ρ. 563. ν. 48. Δημοσθένης εν δευτέρω Φιλιππικων ] p. 25.

Euſtathius : ' &* To od di , Igaunaixo dniggømatos, o viros. A. Conf. Schol. Sophocl. Aiac. 8) .
P. 563. v. 1. 'Oxgidx] Vid. Aeſchyl. Prometh. 1015. Anon.

P. 561 , v . 30. Olorgos] Vid. Oppian . Halient. ll. 521. sq. P. 563. v. 5. 'Oxgiosis) Legitur Iliad. A. 518. alibique. Ver

Schol. Apollon . Rhod. III. 277. Aeſchyl. Supplic. 313. ANON. ba di órgias svepolooas, Odyl .' I. 400. et 11. 365. Sed utro

Codex Pariſ . 2630. Oiorgos, o Reyouevos Muwt. 07 de São que loco edi ſolet órgias, ut apud Apollon .Rhod. I. 1273., ο λεγόμενος μύωψ. έστι δε ζώον

εππόχαλμον την μορφήν, όπερ εαν εισέλθη εις τα ώτα, εξοιστρεϊν ΛΝΟΝ.

αναγκάζει τους βόας. Και Καλλίμαχος : Βουτσόον όν τε μύωπα P. 563. v. 12. óxguóssoa ] Legitur Iliad . Z. 344 , ubi vid.

βοων καλέoυσιναμοςβοί. ΒΕ. Pro ιππόχαλμον legendum eft - Schol. Sed óxg.oecou apud Apollon. Rhod . III . 1331 , et órgió

Tomixov, ex Euftachi' p . 1928, 18. inprimisque e Schol. ad EVTI 1. 1120.
Contra óxquóevtos póßo.o II 607. ANON.

Odyſl. X. 300. unde omnia , quae e'Cod. Paril. attulimus do- P. 563. v. 16. 'Oxtáxunpa] Vid . Schol. ad Iliad. E. 763,
ſumia funt. Conf. Bentlei. ad Callimach. Pragmm . 46. st.

P. 561. v. 32. Oisxós] Sine diphthongo et Bagutóvws ſcri- P. 563. v. 27. ÔMÉXOVTO dè acol] Sunt verba Homeri I.

b.ndum eſt osxos cum reliquis Gloſfographis, conlentiente etiam

H. Stephano Thef. T. 1. p. 977. D. Plerumque çoxu obtinet, Ρ. 563. ν . 33. πρώτου επαύρηαι) Scribendum eft πρώτη επ

idem fignificans. Vid . Euſtath. p: 1524 , 31. et Schol. Nicand . aúenas, ex lliad . o . 7. Sequens locus, Autos ögnai, extat

Alexiph. 109. quem mendo liberavit , mtedens legendo pro róme Odyſ. z. 343. Conf.' fupra p . 321 , 18. et Euftach. p. 1701,

ws , Alberti ad H.fych. T. II. p . 798. not. 15. (E codicibus 24. et p: 1763, 24 .
Tedéns edidit Schneider, vid . p. 297. st.) Statim pro boxopo P. 563. v. 45. 'H óriyor Tudeus] El verſus Homeri Il.

gia ſcribendum eft opxoQozta, ut infra p . 748, 1. Ad lenlum
E. 800. ANON.

conſtituendum e Cod . Gud. poffunt haec: 'N6Xo¢ ógia , éogra P. 563. v . 49. 'Olymehewy - ioxÚw] Vid . Iliad . 0. 24.ν . Ολιγηπελέων ]

Διονύσου, Ωσχον γας Αιγύπτιοι καλούσι την άμπελον. Η άσχη cum Schol. et 245. Adiectivum óreynthès, quod in Lexicis de

δέ εστι τα μετα των βοτρύων κλήματα . Ex his enim verba fideratur, Etymologus ſupra p. 263, 42. in v. 'Apún ex Oppiano

opry A.ovúcou, et 'Hüsxn dé dot. Noftro ſunt inſerenda. De autulit .

iplo feſto vide Caſtellanumde Feſtis Graec. p: 683. et Meur- P. 564. v . 55. rò óyivvos, virvos etc.) Vid. Guyet. ad Ha

Jii Graeciam Feriałam p . 831. T. VII. Theſauri Gronoviani. Sych . T. I. p. 831. not. 7. ei Schneideri Anmerkungen aber
die Eclogas phyſicas p. 30 .

Ρ . 561. ν . 34. παρα 'Αριστοφάνει] In Αriftophanis quae fu- P. 564. v. 1. Diovúsios o negiryntus] verſ. 239. Conf. ſu

perſunt, 'Ooxopógia fruftra quaeliveris. KUL. pra p . 245, 26.

P. 561. v . 36. gaga To ordew oigewc ] Ita Euſtath. p: 670, P. 56 * v . 4. Axúdes ai vñes] Sic apud Apollon. Riod.

62. et Schol. Sophocl. Electr. 167. " Opéyw ogeyoc idem Euſta- IV. 283. onxádí vni. Conf. Schol. Apollon. Rhod. I. 1167. III .

thius p . 1173, 52. Conf. Barneſ. ad Eurip. Bacch. 1253. Kul. 141. 413. 1378. IV . 296. ANON.

Schol. ad liad . Ε. 790. Οίχνεσκον ' επορεύοντο , πρoσίεσαν . P. 564. v. 26. 'Okoń] Vid . Iliad . 1. 849. Conf. A. 342.

et X. 5 .

P. 561. v . 39. View6s, 6gvis, o top] Vid . Iliad . A. 5. ibi- P. 564. v. 28. 'Olohuyń] Vid. Schol. ad Iliad. 2. 301 .

P. 562. V. 44. Oiwamy] Vid. lliad . Z. 1 , et 1. 401. cum P. 564. v . 51. ó onusw ) Vid. Schol. Ariſtoph. Pac. 96.

Schol. KUL. Caſaub, ad Theophraſti Charactt. p . 151. Aiſchyl. Sept. adv.

P. 562. V. 46. Oiwronóros] Vid. Iliad. A. 69. ibique Schol. Theb. 831. Eurip. Iphig. Taur. 1337. ibique Barneſ. Anon,
Oiwrós, de omine eft apud Herodot . IX. 91. p . 333, 35. ubi. vid . P. 564. v . 52. 'Oro Dudvóv] Vid Iliad. E. 683. cum Schol.

Weljeling, apud Thucyd.V1.27. p. 395, 64. Plai. Menex. T. II. et ¥. 102 .

Opp : p. 249. B. Eurip. Oreſt. 786 . P. 564. v. 34. 'OloDugómsvos] Vid . Iliad. 6. 202 , et ¥ . 75.
P. 562.v. 50. 'Oisugós Talainwgos) Gloſſa cum gloffe- cum Schol. Conf. Apollon. Rhod. III . -72. ibique Schol. et

mate eſt ex Iliad. A. 419. eiusque Schol. Conf. Apollon . Rhod. Ernefii ad Callimach.'h. in Dian. 77. ANON. Cod. Havn . 1971.

IV . 1630. KUL . ' Ολοφυρόμενος κυρίως το μετά τιλμού των τριχών κλαίειι . Καλ

Ρ . 562. ν. 51. οιούς , η ταλαιπωρία ] Vid. Iliad . Ζ. 285. ibi- λίμαχος, ολόψατο χαίτας, αντί του έτιλλε. BLOCH. Videtur in

que Schol. KUL. telligi h . in Dian. 76. Γq . εδράξαο χαίτης , "Ώλοψας δε βίνφι .

P. 562. v . 57. ož inigginace OXETHICOTıxor] Conf. Euſtach,

p . 224, 10 . P. 564. v. 38. raga Norávdgwlv Ongraxois] verſ. 1. et 327.

P. 562. v . 1. xai ač ač aiášw ] Alterum aš delendum eſt ut Conf. Apollon. Rhod . I. 476. et IV. 477.
ſuperfluum . Euftachius l. 1. WOTES nagai tò ai có giásw etc. P. 564, v. 39. 'Iacados N.) verſ, 137, . Vid. ibi Schol. et

Euſtath. p. 925, 4. Conf. Valckenaer. ad Herodot. V. 92. 2.

P.562. v . 3. za sis e os otútova etc.) Conf. Schol. Theo . p. 419, 93.
crit . Idyll . I. 57. ANON. Ρ. 564. ν. 41. όλεόν] Lege όλούν .

P. 562. v . 20. ätovi otw ] Haec leguntur liad. A. 289.

Sequentia, Keivov nájmogov, Odyſ. B. 351. ubi vid. Schol.
P. 564. v. 49. 'Olomregos } Vid . liad . r. 365. cum Schol.

it . X. 15. et ¥. 439. Anon. Cod. Havn . 1971. 'O nomregos éx

P. 562. v. 23. 'Incados, r .] verſ. 198.
του όλους γίνεται. έστι συγκριτικόν . αντί του απλού λαμβάνε

P. 562. v. 26. Tožou
ται. το γαρ δικαιότατος και όλοώτερος παρά την ποιητή αντί

Toooos] Sunt ' verba Homeri 1 . απλού λαμβάνεται . BLOCH . Conf.
125. ANON.

e MS . Leidenſi attulit
quae

P. 562. V. 29. Nürov &Inx' oios) Sunt eiusdem 11. 1. 207.
Koen. ad Gregor. de Dialectis p. 113. edit. Schaefer. BB. .

'Hd' atáveugev õiv. Odyſl. K. 524. ubi id ortum eft e verbis P. 564. v. 53. 'Oamos Vid. Tzetz. ,, ad Hefiod. Egy . 423.
Taigesin d' . Sequentia. Ma' alyes, Odyff. j . 184. Formula p. 105. a. Sequens verſus, "Onuoy duídou, extat Iliad . A.

oio's dwrw legirur II. N. 599. et alibi. ANON. 147. ubi vid . Schol. Anon. Cod. Havn. 1971. "Odnos y :400

Ρ. 562. ν. 33. πολλα γάρ έστιν € 907s ] Vid. Fiſcher. διαφέρει. όρμος μέν γάρ έστι λιμήν : όλαος γας (Lege δ ) μυ

Animadverll. ad Grammat. Gr. ec. Welleri Spec . 1. p : 133. st. φεψιπόν τι σκεύος , εις ο κόπτονται τα είδη τα μυρεψικα, το ιγ

Tous Qgois babet Ariftoph. Plut.677. ubi vid . Hemſterhuf. p. diay deyousvay raga' Iranois. 'Oduos naga ro auw auomos, xa?οίον λεγόμενον παρα . Όλμος παρα το λύω λύομος,

225 , a . AXON . εκβολή του και λόμου , και καθ' υπερβιβασμών του και όλμος » ή

AXON . ANON

que Schol, ANON . AXON .

ANON

ANON .

ST.

KUL.

ANON .

KUL.

ANON

SCHLEUSNER .

ANON
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ANON .

ST.

ANON.

BLOCH.

ST .

ST .

ΝΕΑ.

BLOCH.

ΑΝΟΝ .

-

ANON .

• pra p. 502 , 53.

ΑΝΟΝ .

ANON .

ANON .

παρά το άλλο (Immo άλλομαι) το πηδώ . BLOCH. Ad έγδίον e MS . Leident calligandum cenfet Αιολικώς δε όππατα , παρά

conf fupra, P. 421, 49 .
τας οπές Conf. Barner. ad Eurip . Rhef, 372. ANON .

Ρ . 56 1. ν. 2. Καλλίμαχος ] Vid. eius Fragmenta p. 5ο9 . Ρ. 566. ν . 2+ Muiñon] Vid. liad . A. 315. ibique Schol.

Conf. Theocrit. Idyll . XVIII. 45. et II. 156. et ad utrumque et Arat. Prognoſt. 329. Anon .

locum Schol. Ρ . 566
ν. 27. επί των επων] in carminibus epicis , Γeu

P. 565. v. 6. 'ORUMrtos] Vid . Schol. Apollon . Rhod . 1. apud poetas epicos, interprete Polito ad Euſtath. ' T. III . A

5ο9. ANON. Codex Haψη. 1971. "Όλυμπος , ο ουρανός, θεού οι
1141. not. 2.

κητήριον , οιονεί όλολαμπής τις ών και σελήνη και άστροις. Ρ. 566. ν. 28. Oμοκλήσασχεν ] Vid . liad. Β. 199 .

Ρ. 566. v . 49. τλάσκε] Fi/chero Animadverit. ad Grammar .

Ρ . 565. ν . 12. Ολυμπία] Cod. Havn, 1971. Όλυμπία και Graec. Welleri Spec . 1. p . 374. legendum videtur τλήσασκέ .

Ολυμπιας διαφέρει . 'Ολυμπία , χωρίον επι 'Ηλικής μοίρας, εν

ώ τα 'Ολύμπια ετελούντο : Ολυμπιας δε σημαίνει την πανήγυ- Ρ . 566. ν. 56. δεύτερον] Legendum eft τρίτον, auctore Fi

φιν . έκαι του χωρίου της Ολυμπίας τοίνυν , εν ό χωρίο οι αληται Jchero Ι. Ι. Ρ .
340.

ήγωνίζοντο Ολυμπιας ωνομάσθη η της Ολυμπίας εορτή. “Ολυ- Ρ . 566. ν . 57. τύπτεσκε , χαίρεσκε ] Sic Herodot . ΠΙ . 119.

φα, και κριθή, και υλυρίτης άρτος έκ τής κριθής. 'Ολυφα είδος κλαίεσχε και οδυρέσκετο. Vid ibi Wedeling. ANON. Sequens
κριθώθους καρπού , γεια . η γας κριθή εξάστιχος,ο σίτος τετρα- nomen 'Αμβρων in "Αβρων mutandum eft. Intelligitur enin
στιχος , η δε όλυρα δίστιχις και όψιμος. Ad Olympiam pertie Abro Grammaticus, etiam ſupra p. 390, 31. laudatus. SCHLEUS
nent , quae paulo fuperius Γcripta funt : Ολυμπιονίκη, η πα

νήγυρι» , και Ολυμπιονίκης , και γενναιότατος ή ο στεφθείς , Ρ . 566 v . 7. Τυπτε δ ' επιστροφάδων ] Homeri verba font
11. 0. 20.

Pro "Hψατο δήμου, ex II. Ψ . 666. corrigendum eft

Ρ . 565. ν. 15. Όλύμπιος] Vid. liad . Α . 353. cum Schol . "Αψατο δ' ημιόνου. Aoriftus άκουσε legitur 1. Β . 16. et Iaepius.

alibique. ANON.

Ρ . 565. V. 18. Ιλιάδος Β .] verf. 96. Conf. Eufiath . p . P, 566. ν. 14. oμoκλητήρος ακούων] Ηaec extant liad. M.

18ο, 9. Ριο Γεquenti αμαυδος legendum eft όμαυδος. Vid . fa- 273. Πέπληγών – επέεσσιν , iliad . Ψ . 563. Participium ομοχλή, . . u

σας. Π . Ε. 439. ubi vid. Schol. Verba Τον σκήπτρα - μιθρο ,
Ρ. 565. ν. 20. Ομαρτείν] Vid . Schol . Apollon. Rhod . Ι. Iliad. B. 199. ANON .

305. et Barnef. ad liad. o . 262. Ρ. 567. ν. 22. μετα δε Τρώεσιν αυτος ομόκλα ] Εx liad . Σ .
Ρ . 565. ν. 22. Τω δ ' εξ auOw] Eft verſus Homeri O.

156. legendum eft μέγα δε Τρώεσσιν ομόκλα. ΑNON.
dyΛ. Φ. 188. Sequentia verba , 'Αλλ' σπεύδετον , extant 11 . Ρ. 567. ν. 25. αντι της αντί ευρίσκει) Codex Taurine Για

0. 191. Conf. Apollon. Rhod. III . 111 . CXXXIX . ad Oppian. Halieut. l . 152. recitans verba Etymolo

Β. 565. ν. 28. oμαρτήσαντες] Vid . Apollon. Rhod. ΙΙΙ . 375. gici, habet αντί της αντί ευρίσκομεν. Ηanc vocem reftitue rty

mologico pro mendofo ευρισκει. PEYRON.

Ρ . 565. ν. 3ι. "Όμβρος etc.] Codex Havη . 1971. 'Ώμβgo- F. 577. ν. 26. παρα Σοφοκλεί έν Αίαντι] verf . 104. ubi vid .

* βλυτείς. έστιν όμβρος και βλύω, και εκ αυτού όμβροβλυτώ Schol . ANON. Ibid . vid . Lobeck. Praecedens nomen 'Ap . 9T0

όμβροβλυτείς. το δε βλύω παρά το βρύω, εξ ου γίνεται βρύα φάνης fi verum eft. eum verbo ενικλάν pro αντιλέγει. ufum elle
τα της θαλάσσης. τούτο παρά το ύω το βρέχω. Ει paulo poft : Ο μ- in deperdita aliqua fabula , ſumere debemus. Sed certius eft ,

βρήματα εκ του όμβρω ομβγήσω το δε όμβρω παρα το όμ- Homerum fic ufurpate ενικών Ι . Ο. 408. et 422. Quare ma

βρος. etc. “Ολος του πας διαφέρει όλος έφ' ενος τάσσεται, lim "Ομηρος pro 'Αριστοφάνης. 5Τ.
οίον , όλος κατατέτρωται ο άνθρωπος και πας δε επί πλειόνων, οιον, Ρ . 567. ν. 34. Ομόργου )- Vid . Iliad . Ε. 416. cum Schol .

ο πας άνθρωπος κατατέτρωται . 8Ι.OCH .

Ρ . 565. ν . 38. Ομαιχμία ] Vid . Τhucyd I. 18. p. 15, 74. Ρ . 567. ν . 37. Ομώλακες ] Vid . Apollon . Rhod. 1. 396 .

ibique interpp. et index. Anon. ibique Schol. et 787. ANON.
Ρ. 565. ν. 43. Ομήγυρις] Vid. liad. Υ. 142. ibique Schol . Ρ. 567. ν. 46. παρα Λυκόφρονι] verf. 1264. Conf. Schol.

Nicand. Alexipharm. 7. p. 43.

Ρ . 565. ν. 44. Ομηγερίες ] Legitur liad. Α. 57. alibique, Ρ . 567. v. 48. όμπνους , τους Δημητριακούς καρπούς ] Sic

et apud Apollon . Rhod. 11. 167; Anon. Apollon. Rhod . 1V . 989. στάχυν όμπνιον αμήσασθαι. ANON. Pro

Ρ . 565. ν. 18. “Ομης s ] Vid. Barnead Certamen Home- ομπνους videtur όμπιας legendum. Vid . Alberti ad Heb ch . T.

ri et Heſiodi p . XXI. n . 7. et Lucinn. T. I.p . 676. Conf. Me ΙΙ . p. 757. not . 7. Β6.

urſ. ad Heſych. de viris claris p. 278. (Vol . vii. Opp. Meur . Ρ . 567. ν. 55. Βαβριος] Vid. Fabric. Biblioth. Graec. Vol .

Jii p. 274.) ANON.
Ι . p . 395. Vol. 1. p. 628. edit. Harle/.) ANON . Inprimis vid .

Ρ. 565. V. 54. Ησίοδος ] Locus eft Τheog . 39. Conf. infra
Thom .' Tyrwhiut dill. de Babrio, fabularum Aelopearum fcripto

re, quae inferta etiam legiiur Fabulis Aelopicis a Franc. de T
Ρ. 565. ν . 56. “Ομήλιξ ] Conf. Schol. ad Iliad . 1. 54. ria editis p. CLIII. fqq . ubi hunc ad locum pertinent, quae pa

CLXXXII. et CXCI. dicta ſunt, ubi verba Babrii ab Etymologo
Ρ . 565. ν . 58. Ομιλος] Vid . Schol. ad liad . Ε. 334. allata, όμφαξ ο μη πεπειρος βότρυς, ως όμην τecte fic etmendat :

Cod . Havn. 1971. Ομιλεί, παρά το όμου και το είλω “Ομφαξ ο βότρυς, μη πεπειρος ως όμην. ST.

το συστρέφω, ο ομου τας ίλας συστρίφων. ομιλείν επί του πο Ρ. 567. V. 54. εν τη θεία γραφή] Locus eft , fecundum

λεμείν, παρά τοόμου και την ελλην παρα των νεφών. το μ :: EXX quidem , Jerem. XXXIX . 29. Lucianus in. Cataplo T. 1 .
τα παρα το είλωμή κατά το άρχον μέγoς λόγου συντιθέμενα Οpp. p . 626, 13. ομφακίας νεκρούς dixit , et Αriftoph. Acharnn.

δια του γράφεται, οίον όμιλος, ομίχλη πρόσκειται, μη κατα 551. ομφακίαν τον θυμόν ανδρών . ad quem locum vid. Schol.
το αρχον μέρος λόγου συντιθέμενα , δια το ειλίπους» ετυμολο- Conf. Coray ad Acſop. p . 91. BB.

γείται ο όφις. Ιστέον δε, ότι το της ομιλίας όνομα τριχη λιμ- Ρ. 567. v. 1. 'Ομφή] Vid . Iliad . Β . 1. ibique Schol . et Υ.

βάνεται , επί του συνείναι και συμπολιτεύεσθαι , επί του διαλέγε- 129.

σθαι κατα την φωνήν, και τρίτον επί του πολεμείν. χρήσις δε Ρ. 567. v . 3. Ονείατα nagéxovra ] Eadem docet Schol.

του μεν πρώτου το πιστον υμάς, ώ Λακεδαιμόνιοι, της καθ' υ- ad iliad. 1. 91. ANON.
μας αυτούς πολιτείας και ομιλίας . ούτω γαρ φησι Θουκυδίδης Ρ. 567. ν. 6. όνειας ] Legitar liad . X. 433. ubi Schol. inter

εν τη δημηγορία των Κορινθίων, πολιορκουμένης τη Ποτιδαίας υπο pretatur nomine ωφέλεια. ΑNON.
"Αθηναίων. 1. 68. Ρ . 44, 71. ) του δε δευτέρου καθ' εκάστου μεν

Ρ . 567. ν. 10. έπειτα
την ομιλία καλείν "Ελληνας καλλον. του σε τρίτου το προς τον

ονήσεαι ] Sunt verba Homeri I. Ζ.
26ο. ΑNON.

"Εκτορα παρα του Ομήρου ειρημένον, ηνίκα και της παρατάξεως

εις την πόλιν απήει την 'Αθηνών εξιλεωσομενος· ημείς δ' ενθάδ' Ρ. 567. ν. 11. και το μέμφομαι] Vid. Iliad . Δ . 559. ibiqu"
εόντες ομιλίομεν Δαναοίσιν , αντί του πολεμου μεν αυτούς . BlocΗ. Schol. et Barneſ. Conf. Apollon. Rhod . I. 205. et 807. Se

11. Λ . 523. Ιegitur :" Εκτορ. νωϊ μεν έν9 ' etc. quens locus, oud x' ονοσαιτο , eft liad . P. 398. 599. ANO3 .

Ρ. 565. ν . 3. Ομιλαδόν] Vid. Εuftath. p. 888, 28. ANON . Aelius Herodianus in Schematismis Homericis : 'Oronmann

Ρ. 566. ν . 14. Hύτ' ομίχλη ] liad . Α. 359. ubi vid . Schol . δ ' · ονώ το μέμφομαι : Νύν δε σευ ονοσάμην (Lege ωνοσάμην τάγ

χυ Φρένας, οίον έειπες, (Iliad. Β. 95 ) γ συζυγίας των πεφ«σπω

Ρ . 566. ν . 19. Αιολικώς όπτα, τα περί τους ώπας] Koenius μένων· δνώ το απολαύω, συζυγίας β των αυτων άτας (Lego 10
ad Gregor. de Dialectis P. 272. Γη. (p . 581. edit . Schaefer.) τας) 'Αχιλλεύς Oιος της αρετής απονήσεται. (Iliad . A. 6. 762

ANON.

ANON. ANON .

p. 745, 53.
ANON .

ANON.

AXON.

ANON .

ANON.

AXOX.
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MAGN V M.

W.

AMON .

ΑΝΟΝ. ANON .

ANON ANON .

ANON

ANON BE .

ΑΝ ΟΝ .

ANON

not ST.

ep. p. 342 ,
BB.

ANON

ΑΝ ΟΝ . AVON .

etc. BLOCH.

BE.

ANON.

ΑΝ ΟΝ .

δνώ το ωφελώ (Codex habet όφελώ) • και ωνώ όπερ ωνούμαι γρά- tur, ut OdyΛ. Γ. 465. et apud Αpollon. Rhod. ΙΙ . 244. ubi

Φεται. Ειδυία dicitur πανοπλοτάτη, ab armis origo duci vix potefi.ST.

Ρ . 567. ν. 17. " Ονειρος, παρά το όνώ το αφελώ] Helladius Ρ. 57ο , ν . 37. πι εοιάζουτι δε το π οι ποιητα ] Vid. Iliad :

Chreftomath . p. 25. “ Οτι το όνειρον ετυμολογούσι, διότι το όν Γ. 299. ιππ'τεροι. Sic πποίος, liad. Υ. 25ο. ΑΚΟΝ .

εερει , τουτέστι, λίγει » ώστε επί των αληθών ονείρων τακτέον την Ρ . 57ο. V. 44. ' Ιλιάδος 1.] verf. 902. , ubi vid, Schol. Conf .

φωνήν. τα γαρ άλλως έχοντα, μάλλον ενύπνια. ΑNON. Nicandr. Theriac. 907. cum Schol.

P , 567. » 20. 'Ονειροπόλος ] Vid. Schol. ad liad . Ε. 149. Ρ. 570, ν . 47. 'Οπυιομένη] Vid. Schol . Apollon. Rhod . Ι.
46.

P. 567. v. 23. 'Ovís] Vid . Ariftoph. Pac. 4. ibique Schol. Ρ . 57ο . V. 5ι . 'Απολλώνιος ] Locus eft II. 109. Vid . ibi

Schol.

Ρ . 568. ν. 24. "Όνομα] Conf . Ρlat. in Cratylo Τ. 1. Opp . Ρ . 57ο. ν . 3. 'Οπταλέα] Vid. Iliad . Δ . 345. cum Schol .

p . 421. A. ANON .

Ρ. 568. ν . 33. επι δε του παρά τέκτονος ειργασμένου] Hel- Ρ .57ο. ν . 7. et 12. οπτανείον et oπτάνιον ] Utrumque pro

adius Clhreftomath . p . 17. όνον interpretatur την κάτω μύλην. bum effe iudicat Heinfterhauf. ad Thorn . Mag . p . 592. a. Conf.

Oudendorp. ibid . p . 593. a.

Ρ. 568. ν. 35. Όνωνις ] Vid . Nicandr . Theriac. 872. ubi Ρ. 57ο. ν. 14. παρα το ορέγω το επιθυμώ ] Sic Phocylid .
ενωνες fcribitur. verf. 59. Οργή δ' έστιν όρεξις. ΑNON.

Ρ . 568. ν. 37. Ευριπίδης εν Φοινίσσαις] verf. 828. ubi vid. Ρ . 57ο. . 19. Κύριε naideusys ps] Sunt verba Pſalm ,

Schol. et l'alckenaer. ' ANON . VI. 2. et verba 'Erol διελογίζοντο , Pfalm . ΧΧΧΙV. 20,

Ρ. 568. V. 44. Οξυθύμια , τα καθάρματα των νεκρών] Vid .

H. Steph . Thel. Gr. Ling. Vol . I. p . 199. A. edit. Lond. cum Ρ . 579. V. 13. των γεννητών και των φρατόρων ] Scholia in

1. et p . 204. not. 2 . Platonem edit. Ruhnken . p. 7. Γεννήται , οί του γένους μετέ

Ρ. 568 V. 55. οξυν άνθρωπον etc.] Vid . Τoup . de Syracus. χοντες και απ ' αρχής έχοντες κοινα ιερά . οι δε, ομογάλακτας,

Φάτορας , συγγενείς, τους γεννήται. ST.

Ρ . 568. ν. 1. 'Οξυβελής etc.] Ηaec debentur Scholiaftae Ρ. 57ο. ν. 32. Καλλίμαχος) Cod, Havn. 1971. habet Κό:

ad Iliad. A. 126 . μανος BLOCH. De nomine ógyás vid . Ruhnken , ad Timaei Le

Ρ . 568. ν . 5. "Οξos] Conf. Hellad . Chreftomath . p. 22. xic. Platon. p. 195. a. Be. Cont. Callimachi Fragmm . p. 551,

ibique interpp. et Schol. Apollon. Rhod. I. 920.

Ρ. 568. ν . 7. "Οπα] Vid. Apollon. Rhod. 1V. 905. ANON . Ρ. 57ο. ν. 35. Σοφοκλής οργάσαι] Col, Havn, 1971 , ad

Ρ. 508. ν. 13. Ως " Έκτωρ ώπας] Sunt verba Homeri 11 . dit ' : και Αριστοφάνης "Ορνισιν , αποδυς οργάδας . έστι δε και γη

Θ. 341. ubi vid . Schol. Sequens verfus , Δή τότ' εταίρους, Ρτο αποδυς ογγάδας legendum eft πηλον διαδυς όρ

eft Ody11. Κ. 59. ANON. gasoy ex . Ariftoph . Equitt. 810. ST. Conf. Ruhnken. I. 1. pag.

Ρ . 568. ν. 17. Οίνον δε φθινύθουσιν] Videtur Οίκον legendum 18o, a. Hellodius Chreſiomath . p . 19. ότι οργάς μεν κοι
ex Odyff. A. 250. ubi vid . Schol. νως πάσα και γή, όση επίτηδεία προς καρπων γονάς οργάδι δε

Ρ . 5f68. ν . 22. Ιλιάδος Β .] verf. 184. Sequens Apollonii ιδίως εκάλουν οι Αθηναίοι την ταιν θεοϊν ανειμένην της Αττικής
Rhodii locus eft IV. 674. 675. Anon .

μεταξυ και της Μεγαρίδος. Conf. Eurip. Rlief . 282. ibique.
Ρ. 568. ν. 25. οπίων Ιδομενεύς) Legendum eft oπίων 'Ιδο- Barner AΝΟΛ .

Hirnos exNiad. H. 165. aliisque locis . Ρ . 57ο. V. 38. ' Οργια, τα μυστήρια ] Vid . Schol . Apollon,
Ρ . 568. V. 27. Τρωσι τε óráte] Eft locus Homeri II . Rhod. I. 920. Unde ögyiáoa, apud eundem Apollon. ll . 907,

0. 327. ubi Tpwody da edi folet . Conf. ibi Scholi et Apollon,

Rhod. Ι. 51. 722. Sequens verfus, Χειμάρους - όμβρω, et Ρ . 571, v. 47. 'Οργυιά] Conf. Schol . ad liad . Ε . 53. Ψ .

Homeri II . A. 493. ubi vid . Schol. 327. et Tzetz . ad Lycophr. 26.

P, 569. ν. 3ο . Η και κυβos] In hoc verfu, pro νεώτερον Ρ. 571. V. 5ο. όργω ] Conf . Tzetz , 1. 1. ΑΝΟΝ.

xidos, ex lliad . T. 238. legendum eſt Nécroyos vias Ρ . 571. ν . 55. " Ορεσιβατος ] Vid. Sophocl . Oedip . Tyr .

κυδαλίμοιο . Sequens verfus , 'Αλλοτε önálwv, extat Iliad . E. 1119. ΑΝΟΝ.

334. é cuius Scholiis Etymologus lua haufit. Ρ. 571. ν. 1. Ορεκτίσι μελίσσι ] Vid . Iliad. Β. 543. ibique
Ρ . 569. V. 33. "Οπατρος] Vid. liad. Λ. 257. cum Schol . Schol.

et Ι . 37. ANON . Ρ. 571. ν. 10. Νίκανδρός έν Θηριακοίs] verf. 413.
Ρ. 569. ν. 36. Ου γαρ Igóos] Sunt verba Homeri Il . A. Ρ . 571. ν 12. 'O285x@ os} Vid. Iliad , A. 208. cum Schol:

437. ubi vid . Schol.
it. Aeſchyl. Sept. c . Theb. 538. et Eurip. Hippol: '1277 , ANON:

P. 569. v. 49. Oinones). Rectius Quotes, iudice Sylburgio. Ρ . 571. ν. 14. προσγεγραμμένον Philemo p . 47. Addit : τα
Vid . Iliad . Z. 1 . Conf . Mitcellan , obfervati. Vol. 1X. p . 129. γαρ δια του ωος, υπέρ δύο συλλαβάς , έχει το κατά την πα

Tera θεών όπιν leguntur liad. 1. 388. ubi vid. Schol. Conf . ραλήγουσαν , και προπερισπάται · οίον 'Αχελώος. Μινωος, πατρος,
Schol. Apollon. Rhod. II . 292 . ήρωος. όρεσκος: οίς συνεξηκολούθησε και το αθώος χωρίς του

Ρ . 56ο. ν, 48 9εων μήνιν] Lege Διός pro θεών , ex Od . κυλωος ο σημαίνει τον θορύβον.

E. 146. Conf . Apollon. Rhod. IV . 700. ANON . P. 571. v . 18. 'Oziyavov] Vid . Duport. ad Theophrafii

Ρ. 569. V. 50. 'Απολλώνιος εν τοις 'Αργοναυτικοϊs ] ΙΙ . 181. Charactt. Ρ . 564. 'Ορείγανον, per diphthongum, fcribitur in Niν . p . ' , ,

Conf. Iliad. x . 532. ibique Schol. ANON . candrt Theriac. p. 559. fed οριγανόεσσα ibid . verf. 65.

Ρ. 569. V. 55. Ιλιάδος Δ . verf. 371. Conf. Apollon . Rhod. Ρ. 571. ν . 35. εν τω όρει χαίρε] Delenda videtur praepofi

11. 406. ei Tzetz. ad Lycophr. 45. ANON. το εν. Εuftath. p. 46ο, 26. ορίγανον, και χαίρει όψεσιν. ΑΣό ».

Ρ . 569. ν. 9. 9εων όπιν ουκ αλέγοντες] Verba funt liad. Ρ . 571. ν. 38. Θεόδοτος]. Cod. Gud. Θεοδώρητος. Zona

11. 388 . ras in Lexico p . 1168. Θεοδόσιος. ΑNON.

Ρ. 59. V. 12. 'Ιλιάδος Α.] verf. 197. Ρ . 571. ν. 43. μυελυτεφή] Fortalis legendum μυελοτ εφή.

Ρ . 569. ν. 13. 'Οπίστατον] Vid. iliad . Θ. 342. cum Schol . Εuftath. ad Odyfr. B. 290. Ρ. 1445 , 6ο . μυελον δε ανδρών τα

et Λ . 178. αλφιτα λέγει, αντί του μυελοποια · 8επτικά. ΑNON .
Ρ . 569. V. 16. Αυταρ 'Αμφιγνύειs] Et verfus Homeri Ρ. 571. v . 47. ο ορίγανος και η ορίγανος και το ορίγανον )

11. Σ. 613. Verba όπλα τε - κατέχευε leguntur Ody11 . Μ. 410. Conf. Eufinth . p . 1148, 26. Feminine apud Ariſtoph . Ecclel.

1022. dgorrixūs vel oudst égws apud eundem Rann. 616. et A-,

Ρ. 569. ν. 21. 'Ιλιάδος Σ. verf . 412. ubi vid. Schol . charnn . 874.

Ρ . 572 ν. 51. Επιχάρμων εν Αταλάντη Vid . Meur . ad

Ρ . 569. ν. 25. Αιχμές εμoίo “Οπλότεροι γεγάασι] Ηaec Hellad. Chreftomath. p. 61. ANON.

leguntur Iliad, Δ . 324. 325. ubi vid . Schol . ANON. Sed legen Ρ . 572. V. 52. Ορείχαλκος] Vid. Schol. Αpoll. Rhod. IV.

dum eft dusio pro- {M019. Vid . Fiſcher. Animadverſi, ad Wel 973. et interpp. ad Callimachi h. in Pallarl. 19. ANON . Verba

Leri Grammat. Graec. Spec. Il. p . 204. Iequentia , και Ακού του νυν ) ευρισκομένου λευκού χαλκου : ούτος

1. 569. ν. 28. "Ομηρος, Locus eft H. Γ. ιηο. ANON: Quae γαρ σκευασία τινι γίνεται, λευκός φύσει, mendofa eΠe docet tam
fequuntur, από των όπλων ούν όπλότεροι , πon probantur Fi /chero rei ipfius natura quain commentarius Tzelzis in Hefiodum p.

1.1.pag. 109. qui verius derivari dicit ab obſoleto adiectivo 199. b. qui ita dicit : %0AXO του νυν ευρισκομένου . ου γας

όπλός . Certe ubi όπλωτάτη et πανοπλοτάτη - de feminis dicun- σκευασία τινί γίνεται ο χαλκός λευκός, φύσει πυργος ών . Lege igitur:
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NER.
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p. 883, 32.
ST.

ANON

ANON
SCHLRUSNER .

10. ANON

6T. ANON .

ANON

ANON .

ANON .

ANON .

ANON .

ANON . ANON .
>

ANON ANON

ANON

ούτος γαρσκευασία τινγίνεται λευκός, φύσει πυρρόςών. SCHL.EUs- P. 574. v. 2. 'Oppogusa de Pisº fsxev] Sunt verba Homeri

Ita ftatuit etiam Bochartus Hieroz. P. II. Lib . VI . C. 16. Odyſl. x. 126. ubi vid. Schol.

P. 574. v . 8. ögoogóra] Euſtath . p . 1921 , 15. ogsúdgar af.

P. 572. v. 2. 'Ogf woíx ] Conf. Sophocl. Oedip . Tyr. 39. fert, et interpretatur onzin éxelvny di s ogrutar üows usou? Qua

re opoúdçay pro ipsogówa reponendum puto . Conf. Heyn . ad. .
P. 572. v. 5. 'Holodos] Egy. 568. ubi vid . Clericus. ANON . Apollodori Fragmm . 1157. st.

P. 572. v. 8. 'Ogfoxgaigów ) Legitur Iliad . . 231 , alibique. P. 574. v . 10. 7oßasiv] Corrigendum eſt ogósBacis, ex Ex

fiathio ad Odyll. x. 126.

P. 572. v. 23. únèę zpeis oualaßa's] Politus ad Euſtath. P. 575. v. 11. 'Ogsokémos] Legendum eſſe 'Ogoodó os prae .

T. I. p . 415. b . tegi iubet jis duo ovadaßis, niſi cum Eufta- ter Sylburgium cenſent Stanleius et de Pauw ad defchyl. Perl.

thio (p . 233. edit. Rom .) malis Trou au 3 * . Et paulo poft, au

ctore eodem Ρolito , pro αυτόσημου , legendum eft ταυτόσημον. P. 575. v . 13. 'Agrotopavns] Equitt. 1341. ubi vid . Schol.

P. 572. v. 30. 'Oguos] Conf. Schol. ad Iliad. A. 435, P. 575, t. 23. Ozránexos ] Thebanum fuit vocabulum. gal

ANON . lum gallinaceum ſignificans. Vid . Strattis apud Athenaeum

P. 572. v. 42. ' Iliados H.] Legendum eſt 'Iacados N. ubi XIV . p . 622. A.

verlus eſt 754. ANON . P. 575. V. 25. 'Os Parós] Conf. Schol, Sophocl. Aiac. 511 .

P. 572. v. 43. 'lacados 0.] verſ. 14.

P. 572. v. 46. 'Ozmýmera] Vid . Iliad. B. 356. et 59o. cum P. 575. v. 28. Nuxta di' osPrainv) Sunt verba Homeri Il .
'Schol. K. 276. 386 , Odyff. 1. 343. Conf. Eurip . Orelt. 1225. ibique

P. 572. v. 47. 'Ozmago's] Vid. Duport . ad Theophrafti Schol. it. Aeſchyl. Agamemn, 21. et Apollon. Rhod . IV. 1096.

Characit. p . 321, Hinc duróp praca tpuxn apud Eurip. : Phoenill. 328. ubi vid.

P. 572. v . 52. ' lacédos N.) verſ. 63. 64 . Valcken aer. ANON .

P. 573. v . 57. "Ogres] Conf. Schol. Sophocl. Oedip . Tyr. P. 575. v . 32. ' Ozxamos, nyeus] Vid . Iliad . B. 837. ibique
52. ANON Schol. Legitur etiam faepius. ANON.

P. 573. v . 8. rò õguis 'Artixws &xTeherai etc.] Vid. Heath, P. 575. v. 55. osxos) Odyff. 2. 340. fcribitur rapotururus,
ad Sophocl. p. 19. ut apud Theocrit. Idyll. 1. 48. ubi vid . Schol. Anox .

P. 573. v. 23. 'Anna airo's] Eſ verluis Homeri II. 2 . P. 575. v . 38. 'Agisto¢ ávns] Vid . Fragnim . Arifioph. p.

563. Conf. Apollon . Rhod . III. 139,
1230. a.

P. 573. v. 25. 'Ogxivn] Vid . Aeſchyl. Sept. adv. Theb. P. 575., v. 40. 'Holodos] Loci - lunt Art . 293. 294. 296.

352. et Eurip. Bacch. 611.

P. 573. v. 27. 030Bos] Legitur in Nicandri Alexiph. 551 .
P. 575. v.47. 'ļasádos 2.) verſ. 123. ubi vid. Schol, axon.
P. 575. v. 54. oyxmory's " Agns] Sunt yerba Lycophr, 249.

P. 573. v. 28. 'Ogos] Vid. Duport. ad Theophraſti Cha . ubi vid . Tzetz. ANON .

Tacit. p . 359. ANON . P. 575. y . 56. 'Incados 17.) verf. 617. ubi vid . Schol. ANON.

P. 571. v. 35. á ró orta sivao drawr] In Prolegomenis Scho- P. 575. v. 1. rşia yaş cion ofxnows etc. ) Conf. Schol.

liorum ad Dionyfii Thracis Grammaricam. (Vol. Il. Anecdotor, Sophocl. Aiac. 703. (697.) De ea laltatione, quae xopdaxispec's
Graecor. Bekkeri p. 647, 19.) legitur ó porá sivat omawr . Sed dicitur, vid . Ulpian. ad ' Demoſth . p. 25. A. et Duport, ad

Fabricius ad Sexi. Empir. p. 114. not. E. utrobique legi iubet Theophraſti Characit. p. 305. Anon.
ó rò si no siva dinhwr. quae eft Ariſtotelica definitionis definitio. P. 575 , v. 5. Burutixos, Morúeros) ' Vid. Iliad. B. 511. cum

P , 573. ν. 39. των της γης ομοθεσίων Tá ógolfo.az] Haec Schol. Conf. Apollon. Rhod . III. 1094. et Schol. ad I. 230 .

vocabuli 'forma Baftio ad Gregor. de Dialectis p. 39o. edit. Arcadičus vocatur nohéunios Iliad . B. 605. Practer hos Scholia

Schaefer. magis probatur quam njogosesia. ſtes Apollon. Rhod. II. 1186. memorat Theſſalicum et Ponti

P. 573. v . 52. Barwrol róze a Asovazovorrõ etc.] Conf .

Koen. ad Gregor. I. I. pag . 388. edit . Schaefer. Be. P. 575.v. 14. 'Os ya's χαλκοχιτώνων) Et verfus Homeri

P. 573. v . 57. "Ozanš ögang] Iliad . O. 38. öganxas legi- Odyſl. A. 286.

tur, non ganxas. P. 575. v . 16. 'Aaa μέγα κεραυνόν] Legendum eft

P. 577. v. 7. 'Ogofuvw] Vid. Iliad . K. 332. ibique Schol. pámono uspavvór, ex Iliad. 0. 198.

P. 576. v. 30. • Xvis, zoù xya ] Choerobascus fol. 36. ad .

P. 574. v. 13. Neixos ógairar] Sunt verba Homeri II . T. dit: ούτω δε ελέγετο ο 'Αγήνωρ, όθεν και η Φοινίκη 'Αχνά λέγε

240.. ANON .

P. 574, v. 14. [91: pwse ögugeiv] Aclius Herodianus P. 576. v . 33. '03¢ws] Vid. Athenne. VII. p . 315. A. et

in Schematismis Homericis : 'O guices. ögw işū uyz, mécos Taga- p. 329. B. ubi et ozow's et os Dc's ſcribitur.

κείμενος, διπλασιασμός όγω ρα · ο υπερσυντέλικος ορώρειν. ». P. 576. v . 37. ogpos ] Etiam apud Athenae. VIII. p •
338.

P. 574. v . 18. ' Iacados A.) verf. 317. extr, ſcribitur ógés. ANON.
P. 57+. v. 21. 'Inradus m .] verſ. 26. Aelius Herodianus P. 576. v. 4+. asios mal 08:08] Philemo p. 49. addit: aszt

1. 1. 'Ορωρέχατο: οξέγω ώρεγμαι, ο υπερσυντέλικος ωφέγμην ώ- ζω , ασπάτω , ασπάσιος' αλέξω, αλέξιος Mvýow, Minionos.

Ψεκτο, Ιωνικώς το τρίτον των πληθυντικών αξέχατο, και διπλα- P. 376. v . 47. ' Oompisar] Vid . Oudendorp. ad Thom . Maz.
σιασμό όρωρέχατο. » p . 658. a.

P. 574. v. 32. 'Ozuymadós] Legitur Iliad . B. 810. ubi vid. P. 576. v . 50. 'Ossa xAndww] Haec debetur Scholieſiac

Schol et faepius. ANON : ad Iliad , B. 93. Pro lequentibus, " Oscar öd ' außgorov isitar

P. 544. 4. 38. 'Osſwdw * r? aggwdw ] Hanc alteram formam fcriben :lum elt Ai đúp 3gorov osoan irisa.. Sunt enim verba

amat Herodotus, (Vid. Welling . ad 1. 54. p. 17, 52.) ut IX . Hefiodi Theog. 43. qui elian verſ. 10. dixit : regexcinia oscar
9. 61 8. p . 69+, 96. et 22. IX . 15. et 46. p. 714,8. 27. 39. Sed ίείσαι. De nomine ossa, vel Artice õrra, vid . Ruhn.

deodw. habet Ariftoph. Plut. 122. ken , ad Timaei Lexic. Platon , p . 197: a.

P. 57'4. v. 43. ' Hzódotos ] Locus eſt 1. 9. p . 5 , 35. ubi ta . P. 5-6. v. 52. onu sível mal To egos só Osztalriv] Vid .
men verba Kai et try foxo defiderantur. Anon. Multa de Odyff. a. 314. ibique Schol. et Schol . Apollon. Rhod. I. 598.

utroque verbo, oggwdw et apowdw. collegit l'alckenner, Animad

verſl . ad Ammon. 1. 9. p . 36 -- 38. P. 576.; v. 53. 0898] Legitur Iliad . A. 104. ubi vid. Schol.
P. 574. V. 46. ragaro ariy ogior idriv] Fortale legendum et Carpius. ANON . Etymologici Parif. verba allulit Baft. ad

παρα τι τον όρον ιδρούν . Conf. Schol. Ariftoph. Plut. 122 . Gregor. de Dialectis p. 615. edit. Schaefer. Be.

ad quem locum monere lubet, Codicem Taurin. CLXV. fol . 99 . Ρ . 56. V. 55 , κλίνεται του όσσεος και όσσους] Philemo p.

Terio legere είωθεν ο όρος ήγουν και πρωκτός έδρούν . Ιnde puta- 49. κλίνεται μεν κατά τινας από του όσσος ουδετέρου ονόματος,
verim ortam elle hodieroam lectionem agator PP.YRON . ως βέλος ' ου ένικη εύρηται εν Χρήσει , τω όσσει, ως τα βέλει.

P. 574. v. 50. 'Og580) Aelius Herodianies in Schematismis Conf.quae plura ibi dicta ſunt.

Homericis: "Ορσεο : όρω όρω· οι Αιολείς θέλοντες βα ύαι φα- P. 576. v. 56. xãivera dè xal dgteyencs] Plura talia collegit

olv ögowa's dto (Codex habet and, unde etiam legi pollit étai). Baftius l. I. pag. 22.
του κερω κέρσω · όθεν και αχερσεκόμης. *. P. 576, v. 1. 'Oscópteros ] Legitur Iliad. A, 106, xax'occópteros.
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ANON

ANON
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ANON

ANON

KUL .

ANON

abı alii olim legerunt maxorróuevos , ' b . e. maxomorrcas. ' Vid .
Falckenaer. Diſertt. de Scholiis in Homerum p . Iliad. 1. 216. Ceterum particulam ?', non s', quam Stephanus

105. invexit , retinendam elle, etiam ex Noftro palet. Vid . BarnesP. 576. v. 2. "OGOETO Supe's ] Sunt verba Homer . Odylr. et Erneft. ad Odu I. 1. KUL.

3-4. ubi vid . Schol.

P. 580. v. 35. cürw TE TanhTwv] Haec leguntar Iliad . l] .
P. 576. v. 5. 'OoTaQis ) Vid. Sallier. ad Moerid. p . 35. 224.

ANON Add. H. Steph. Thel. Graec. Ling. Vol. I. p . 245. not. P. 580. v . 36. ouros "Agns, ó 62 69gros) Vid. Iliad E. 461 ,

2. edit. Lond.

ibique Schol. Quod ſequitur, Ojaoxágnvos, eft Odyff. T. 246.P. 576. v. 8. 'Oatkov] Vid . Tzetz. ad Lycophr. 155. Loquitur ibi poeta de praecone Ullis.
. . Hinc, quod Barne

A NON

P. 576. v. 10. "Ostgator] Conf. Tzetz, ad Lycophr. 89. fins jam monuit, pro * ? Toù 'Odvseka's legendum eft rou
Οδυσσέας κής εκ05. Idem vitium obſidet Euidam in v . ſuus:

ANON.

Eadem fere, quae Nofter bactenus habet Apollonius Lexić. HoP. 576. v.
11. " Οοτλιγγες μαλεροΐο πυρος] Sunt verba mer. p . 616 .

Apollon. Rhod. I. 1297 ANON .

P. 580. v . 39. Eruairen] Hoc et quae ſequuntur a praeceden
Ρ. 576 v. 14. παρα Καλλιμάχω εν τω πρώτο] Vid. Calli- tibus leiungenda ſunt. Quatuor enim ifti fignificatus, quos to

machi Fragmm , p . 421. ibique interpp: ANON.
cem otros habere initio oblervationis affirmabat Etymologus, iam

P. 576. v. 16. Ý nepi ta ootwon] Recte Codex Taurin .

CLXV. legit ή παρά το τα οστώδη . Praepofitiones περί et παρα recenſuerat et exemplis adftruxerat lam vero vel iple , vel in

facile permutantur. terpolatorum aliquis, quos varios fine dubio
promis

cué et nullo ordine habito alia loca colligit et cum gloflis proP. 576. v. 19. ' Agrototéams] T. II. Opp. p.:. 205. B. ANON. ducit. Certe verba ommalvet xoige, uti iacent, line ullo nexu

P. 577. v. 33. lavados 0.] verſ. *491. ubi vid. Barnes. inſerta videntur. Codex Gud. peculiari obſervatione ita : Direto

παρά το , Ουλέ τε, αντί του ίγίαινει και μέγα χαίρε , θεοί δέ τοι
P. 577. v. 36. "Orłos] Inde eſt verbum otacústy apud õrb.c doisy. Si noftrum refingere animus eſlet, vel fcriberem

Apollon. Rhod. II . 1008 .
Ουλη παρά το ούλειν και σημαίνε το υγιαίνειν , ως το , Οίλε etc.P. 577. v. 56. Hoiados] Locus eft Theogoo. 709. Conf. (ex Odyd . 1. 401.) vel integram gloſſam , quae in fine paginas

Aeſchyl, Prometh , 576. et Schol.Sophocl. Aiac. 1212.
(p. 581, 57.) luo loco denuo exhibetur, hic penitus delerem .P. 577. v. 6. 'Iaiádos r. ) verſ. 206.

P. 577. v. 9 'Orgsús] Vid. Homer. Hymn. in Ven . III. P. 580. v . 40. oùav de overgor] Vid . Iliad . B. 8. et ibi

i '* 7 . Verba ſequentia, acous 'Orgños , extant Il. r. 186, ubi Schol. Conf. Euſtach . p . 164, 37. KUL.

vid . Schol.

Ρ. 58ο. ν. 42. τραύματα ] Reponendum eft τραύμα το υγιP. 577. v. 13. órgagai fegároytɛ] Sunt Homeri verba Il. A. Qy9 y. Vid . infra in v Ouari Verba fequentia , Ovan Tou

321 ;

P. 577. V.' 21. "Orgoxas, oistéas) Vid. Niad. B. 765. ibique ba xaivasCezú, delumta ſunt ex lliad. K. 134. eiusque loci Scholiis. Ver

ούλας ex liad . Ω 646.
Barneſ. ANON . Conf. Schneider. ad Demetr. Phaler. S. 151 . P. 581. V. 45. cini di etc.] Potelt quidem hoc gloſſema ad

locos modo allatos trahi . Vero tamen mihi videtur ſimilius, ea,P. 578. v . 28. " Orguve ¿TÉE001] Eft verſus Homeri Il . r. ad quorum interpretationem proxime illud pertinet, verba exci

219. ANON .

P. 578. v. 31. ' Iarádos 0.] Scribendum eſt 'Ixiados E. ubi diffe. Reſpicitur enim ſine dubio ad Odyſl . z. 231. ubi Miner
va Ülyllis caput dicitur capillis tortilibus ornalle. Kad' mágnelt verf. 256. Vid. ibi Schol.

Tos Ojaas nxɛ rómas, ad quem locum Euftachius p . 1561, 55,
P. 578. v. 43. oux ögaas olos royw ] Sunt verba Homeri Ούλαι δε κομαι, αι συνεστραμμέναι , παρά το ειλείν ή και ειλειν

Il . 0. 108. Et Our {dą Kgovidns, II. Ⓡ . 414. ANON .

Bagutóvws . d'origws ya 26787& . Quare legendum puto Oy
Ρ. 578. ν. 48. Ούτα κατα λαπάρην] Ηaec extant 1liad . Ζ. λαι δε κόμαι εισι αι, ελικοειδείς etc.

64. ANON.

P. 581. v . 47. rétaves ] Probo Sylburgii coniecturam , TETIP. 578. v. 53. Oů oe çocuk] Iliad. B 190.

P. 578. v. 4. Zeus do 2482 our] Haec leguntur Iliad. N. 1 . val. Hinc Teraro9916, qui protenſos habet capillos. KUL.
P. 581. V 5ο, είγε οξύνεται το όνομα λεγόμε ον] Minus

Et Zeus Me Néya Kyovidns , lliad . B. 111,
Senlus eft : Očin, ut et ounos,tono gravi pronuntiatur,

P. 578. v . 17. H vá vo Tou] Iliad. H. 48. eft H ga vs Mot. nempe in carminibus Homericis. Forfan auiem , pergit, ſcriptu

Ita etiam Z. 215. ANON . De verbis Où gøy

Moy vid, ad p .
ra apud poetam cum communi uſu concordat, ſi nimirum vo587, 18.

cabulum acute pronuntietur. Sed hoc heri debereΡ. 579. ν. 33. τηναπορίαν και λύσιν ]Scribendum potius eft τας fequentem canonem . Scribendum igitur eft : είγε οξυτόνως το
azozias xal adders. Sic enim habet MS. Leidenſ . ' Vid . Koen.

ővona héYETU., quae verba mentem Etymologi accuratius expriad Gregor. de Dialectis p . 388. edit. Schaefer.

P. 579. v. 51. sivai] Legendum elt vaí.
P. 581. v. 51. za vas sis aos etc. ) Enndem canonem ex

P.579. v. 2. Faça foxglow] Locus eft Idyll. I. 28. axon. ſcriptis Apionis et Herodoti profert Euſtathius p. 794, 27.
Vid . Valckender. Epiſt. ad M. Röverum

p . 26 .

P. 579. v. 17. có té où, xal rò dels ] Non hoc probari cui. P. 581. v. 53. uem'ÉTÉgou Dwynevros] Hoc eſt, ut Eu .
quam potelt, neque probatur Fiſchero Animadverſ. ad Grammat. Stath . loquitur, nj v degóryw . KUL.
Graec. Welleri Spec. ll. p. 219.

P. 581, v. 54. noios, seños] Hoc adulterinum , xoiaos aptiusIbid . oude] Cod. Paril. 346, dat où.
putabat Sylburgius. Immo etiam xocos eliminandum eſt. Voces

ProP. 579. v . 26. • Oldóróvos] In eodem Codice eſt ó Olaw. enim , quarum ultimaeft 105 ,, folum producendae erant.

xolos igitur et metus ſubſtitui debet xiaos, quod apud Euſtath.P. 579. v. 34. Zyvóß.os] Vid. Valckenaer. ad Ammon . p. I. l. dilerte legitur . K0l.

106. a.

P. 579. v. 35. ' Inácos ©. ] verf. 178.
P. 581. v . 55. rò méYTO. Solós ] Ex Euſtath. I. 1. addi de

bet 872 onnias, i. e . de humore turbido vel atramento CopiaP. 580. v. 40. įxxa.dexádwga) Habes Iliad. 9. 109.
Vid. H. Steph. Thef. Gr. L. T. I, p . 1571. H. Deni

P. 580. v. 20. Ougag ágoigns] Legitur Iliad. 1. 141, ubi que in fine ex eodem Eufinth. addenda funt haec : Toù fónov

vid . Schol. ANON .
του επι κτισμάτων . ΚUL.

P. 580. v. 24. smpaivet di TÒN Masóv] Vid. Nicandr. The
P. 581. v.57. vy.2198 ) Cod . Gud. repetitis vicibus dat

riac. 552. et Alexiph . 90. ANON .
Úvoco9tv. Similiter Eufiath. p. 1169. 59. quod perinde eſt.

P. 580. v. 28. ouyxony ] Lege öveu suyxonas. SCHLEUSNER.

P. 580. v. 29. Ovumo's] Vid . Tzeiz . ad Lycophr. 32. P. 581 , v. 1. Oja te Faige) Sunt verba Homer. Odyr.

12. 401. Conf. Koen. ad Gregor. de Dialectis, p . 234. (p . 491.P. 580. v. 31. ouhano's forly rates {'Xosi dvdgws] Haec [q. edit . Schaefer.) ANON .

exſcripta funt e Schol. ad Jliad. A. 251 , ubi tamen ressagáxov- P. 581. * . 6. 'Íarados A.] verſ. 62 .

τα pro τεσσαρακοντατεσσάρων legitur. ANON .
P. 581. v. 8. uudios Égnegos} Vid. Apollon. Rhod . IV .

' P. 580. v. 34, w's sy 'Odusokic etc.) Verba hic allata non 1629. ibique Schol. ANON .
in uno carpine occurrunt, Ούλόν' τ' άρτον ( five, ut editiones

P. 581. v. 15. Ojhonj Vid . Lucian. Theriac. 233. et Ale..

Homeri inverlo ordine exhibent , άρτον τ' οϋλον ) ελών , extant
xiph. 78. 21. Sequens locus, Oünas ojxe xómas, eſt Odyll. z.

Odyll, P. 313. Reliqua Etymologo fuggeflit memoria ex

KUL.

AMON
recte.

negat, ob

BE.

ANON

munt, KUL.

BE 多

KUL .

ST.

ST .

BE.

B8 .

ANON. ruim .

.

KUL.

ANON

#

231 . ANON .

Rrr 2
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TIONES

NER.
ANON.

p . 883, 32.
ST.

ANON

ANON

10. ANON

6T.
ANON

ANON .

1

ANON

ANON .

ANON .

ANON

ANON

AVON ANON .

ANON .

ούτος γαρ σκευασία τι γίνεται λευκός, φύσει πυρρόςών. SCHLETS- P. 574. v. 2. 'Ozoofuga de pis ' Ésxey] Sunt verba Home,

Ita ftatuit etiam Bochartus Hieroz. P. II. Lib . VI. c. 16. Odyff. x. 126. ubi vid . Schol.

P. 574. v . 8. ógoogóra] Euſtath . p . 1921 , 15. ázst'opzi

P. 572. v. 2. 'Ogfwsív ] Conf. Sophocl. Oedip. Tyr. 59. fert, et interpretatur onu dxelva dins ógvurai Cous Lotus

re ozsudgav pro ipsogóra reponendum puto. Conf. Hgr.

P. 572. v. 5. 'Holodos ] Egy. 568. ubi vid . Clericus. ANON . Apollodori Fragmm . 1157. ' st.

P. 572. v. 8. 'Og9oxgaisówr] Legitur Iliad . O. 231 , alibique. P. 574. v. 10. apóßarıv) Corrigendum eſt ngósBatis, al:
ftathio ad Odyll. x. 126. SCHLEUSNER .

P. 572. v. 23. undę zgais cullaßi's] Politus ad Euſtath . P. 575. v. 11. 'Ogsokémos] Legendum elle 'Ogoodías in .

T. I. p . 415. b . degi iubet unes duo ovalußis, niſi cum Eufta- ter Sylburgium cenſent Stanleius et de Pauw ad Aeſchyl. Ia

thio (p . 233. edit. Rom.) malis proud 2.0,3 . Et paulo poft, au

clore eodem Ρolito , pro αυτόσημον , legendum eft ταυτόσημον. P. 575. v . 13. 'ApistoPavus] Equitt. 1311. ubi vid . Sel !

P. 572. v. 30. 'Oguos] Conf. Schol. ad liad . A. 435, P. 575, * . 23. Ogránexos] Thebanum fuit rocabulon k .

ANON . lum gallinaceum ſignificans. Vid . Strattis apud Alkenee
P. 572. v. 42. 'Iarados H.] Legendum eſt 'Iacados N. ubi XIV . p . 622. A. ANON

verlus eſt 754. ANON . P. 575. V. 25. 'OsPavós] Conf. Schol, Sophoc . Aiac 5.2

P. 572. v. 43. 'lacados 0.] verſ. 14.

P. 572. v. 46. 'Osmýmara ) Vid . Iliad . B. 356. et 59o . cum P. 575. v. 28. Nóxta di oppvainn] Sunt verba Hoan !
Schol. K. 276. 386 , Odyll, s. 343. Conf. Eurip. Oreſt. 1925. il

P. 572. v. 47. 'Ozmago's] Vid. Duport. ad Theophraſti Schol. it. Aeſchyil. Agamemn, 21. et Apollon . Rhod. I , 1 ,
Characit. p . 321. Hinc di gópDvala TPúxy apud Eurip. Phoenil . 328. ubi i i

P. 572. v . 52. 'lucidos N. ] verſ. 63. 64 . Valcken aer. ANON .

P. 573. v. 57. " Ogvis) Conf. Schol. Sophocl. Oedip. Tyr. 1. 575. v. 32. "Ozxamos, viveu cv] Vid. Iliad. B. 837. 3

52. Schol. Legitur etiam laepius. ANON.
P. 573. v . 8. To õgues 'Azritüs & XTsheta , etc.) Vid . Heath , P. 575. v. 35, ogxos] Odyff. n . 340. ſcribitur sezoturan

ad Sophocl, p . 19. ut apud Theocrit. Idyll. 1. 48. ubi vid . Schol.. AXOX .

P. 573. v. 23. 'A22 auto's] Eſt verluis Homeri Il. 2 . P. 575. v. 38. 'Agestocávns] Vid . Fragmm. Arifiopk. A

563. Conf. Apollon . Rhod. III. 439. ANON . 1230. a.

P. 573. *. 25. 'Ogrown] Vid . Aeſchyl. Sept. adv. Theb . P. 575. v. 40. 'Holodos] Loci ſunt A0%. 293. 291. 29 .

352. et Eurip . Bacch. 6n .
I

P. 573. v . 27. 'Ozobos) Legitur in Nicandri Alexiph. 551 .
P. 575. v. 47. '17.-ádos 2.) verl. 123. ubi vid. Schol. ANCA,

ANON . P. 575. v. 54. ogxmotus 'Agas] Sunt verba Lycophr. ***
P. 573. v. 28. 'Ogos] Vid. Duport. ad Theophraſii Cha. ubi vid . Tzetz.

racit . p . 559. ANON . P. 575. v. 56. 'Incados [1. ] verf. 617. ubi vid . Schol. As

P. 571. v. 35. ó có őrzo sivao držar] In Prolegomenis Scho- P. 575. v . 1. epia va's sidn ópxúciws etc. ) Conf. Scheme

liorum ad Dionyfii Thracis Grammaticam. (Vol. II. Anecdotor. Sophocl. Aiac. 703. (694.) De ea ſaltatione , quae xspduktus

Graecor. Bekkeri p . 647 , 19.) legitur ó ra cá sivai dar. Sed dicitur, vid. Ulpian. ad Demoſth. p. 25. A. et Dupori. ad

Fabricius ad Sexi. Empir. p. 114. not. E. utrobique legi iubet Theophraſti Charactt. p. 305. Anon.

ó rò siuv sivas drawr. quae eſt Ariſtotelica definitionis definitio. P. 575 , v. 5. Buratinos, Mixteros)' Vid . Iliad . B. 511. To

Ρ. 575. ν. 39. των της γης οροθεσίων Ta ogo365.c) Haec Schol. Conf. Apollon. Rhod . III . 1094. et Schol. ad 1 an

rocabuli forma Baltio ad Gregor, de Dialectis p. 5yo. edit. Arcadicus vocatur molemnidos Iliad . B. 605. Practer bos Sercia

Schaefer. magis probatur quam vj ogoSegia. BE. ſtes Apollon. Rhod. II. 1186. memorat Theſalicum et Pocis

P. 573. v . 52. BowTol Tóte parova covorrū ū etc.] Conf.

Koen . ad Gregor. l. I. pag . 388. edit. Schaefer. Be . P. 575 v. 14. 'Os yang xaaxoxot www] Eſt verſus Homen

P. 573. v . 57. "Ozan's ögarš] Iliad . 0. 38. öganxas legi. Odyſl. A. 286.

tur, non gammas. P. 575. v . 16. 'Aaa Méya mega vróx] Legendum eft wro

P. 574. v . 7. 'Ogofúvw ] «Vid . Iliad . K. 332. ibique Schol. pámono xapauróv, ex lliad. 0. 198. Anon.

P. 576. v. 30. • Xvūs, zoù xva] Choerobascus fol. 56. ad .

P. 574. v. 13. Neixos ögzitar] Sunt verba Homeri II . T. dit : ούτω δε ελέγετο ο 'Αγήνωρ , όθεν και η Φοινίκη 'Αχνά λέγε

140. ANON .

P. 571. v. 14. fqq. ögwea özeiv ] Aelius Herodinnus P. 576. v . 53. '03cws) Vid. Athenne. VII. p . 315. A. et

in Schematismis Homericis': ' O guzea: oow isw dyx MÉcos taga- p. 329. B. ubi et ospws .et osDo's ſcribitur.

κείμενος , διπλασιασμός όρωραο υπερσυντέλικός όρωρειν. ». P. 576. v . 37. pos] Etiam apud Athenae. VIII. P.

P. 574. V. 18. 'Incados A.) verf. 317. extr , ſcribitur oppés. ANON.

P. 574. v. 21. 'Inradus m .] verſ. 26. Aelius Herodianus P. 576. v. 44. asoos val osos] Philemo p . 49. addit : drá

1. 1. 'Ορωσέχατο : ορέγω ώρεγμαι, ο υπερσυντέλικος ωρίγμην ω- ω, ασπάσω, ασπάσιος ' αλέξω, αλεξιος - μνήσω, μνήσιος.

φεκτο, Ιωνικώς το τρίτον των πληθυντικών αρέχατο, και διπλα- P. 576. v . 47. ' Oonmégæi] Vid . Oudendorp. ad Thom . Han

σιασμώ όρωσέχατο. » p . 658. a.

P. 574. v. 32. ' Ozuymadós ] Legitur Iliad . B. 810. ubi vid. P. 576. v . 50. "Ossa xAndWv ]Haec debentur Scholiefi:

Schol. et ſaepius . ANON : ad Iliad. B. 93. Pro fequentibus, ' Oscar öd čußgoro nitas

P. 5-4 . v. 38. 'Ogiju dw xud diggwdw] Hanc alteram formam fcribendum eft Ai s úpis sorov ögoar itisa .. Sunt enim verbis

amat Herodotus, (Vid. Welcling. ad I. 54. p . 17. 52.) ut IX. Hefiodi Theog. 43. qui etiain verf. 10. dixit : regexarka osia
9. et 8. p . 69+, 96. et 22. IX. 15. et 46. p. 714,8 . 24. 39. Sed είσαι . De nomine őssa, vel Artice õrra. vid . Rais

dogwdi habet Ariftoph. Plut. 122. ken , ad Timaei Lexic. Platon , p. 197. a .

P. 574. v. 43. 'Hgódotos] Locus eſt 1. 9. p . 5 , 35. ubi ta . Ρ. 56. V. 52. σημαίνει και το έρος το Θετταλικό. Το

men verba Kai et av fugemise deſiderantur. Anon . Multa de Odyſf. . 314. ibique Schol. et Scholi Apollon. Rhod. 1. 3.j.
utroque verbo, ogówdi et ägowdū , collegit Valckenacr, Animad

verſl . ad Ammon. I. 9. p . 50 -- 38. BE. P. 576., v . 53. Vose] Legitur Iliad , A. 104. ubi vid. Scha?

P. 574, v. 46. aaya to arin oggor ideiv) Fortafle legendum et ſaepius. ANON .. Etymologici Paril. verba allulit Bafi. ad

παρα τι τον όρον έδρούν. Conf. Schol. Ariftoph. Plut. 122 . Gregor. de Dialectis p. 615. edit. Schaefer. Be.

adquem locum monere lubet, Codicem Taurin. CLXV. fol . 99 . Ρ . 576. ν. 55 , κλίνεται του όσσεος και όστους ] Philemo μ.

verio legere είωθεν ο όρος ήγουν και πρωκτός έδρούν . Inde puta- 49. κλίνεται μεν κατά τινας από του όσσος ουδετέρου ονόματος,
verim ortain eſe hodiernam lectionem agūrov. Pr.YRON. ως βέλος' ου ενική εύρηται εν Χρήσει , τα όσσει, ως τα βέλει.

P. 574. y. 50. 'Osteo] Aelius Herodianus in Schematismis Conf.quae plura ibi dicța lunt.

Homericis: " Ορσεο · όρω όρω· οι Αιολείς θέλοντες βα ύναι φα- P. 576, v . 56. xhíveta dè xad dggeyimW ] Plura talia collect

oiy ögow.a's dró ( Codex habet al, unde etiam legi pollit, &R )). Baftius l. 1. pag. 22.

του κερω κίρτω· όθεν ο αχερσεκόμης. ν . P. 576, v . . 'Osrájaros] Legitur Iliad. A , 105, xax'óssópara

cum. ANON .

-

ANON .

ANOS .

ANON

TO . BR .

ANON
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ANOM
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ANON .

ANON .

KUL.

KUL

11 .

ANON

KUL ,

PEYRON

AXON

ANON

KUL.

ANON

ANON

B

KUL .

AD

ETYMOLOGICON MAGN V M.

ubi alii olim legerunt *
axosróuevos , ' b. e. raxonoy cas. Vid . Iliad . I. 216. Cererum

particulame, non ', quam Stephanus
Falck enaer. Diſſertt. de Scholiis in Homerum p. 105.

invexit,
retinendur elle, etiam ex Noftro palet.

Vid .
Barneſ.

P. 576. v. 2. "OOOFTO Supe's ] Sunt verba Homer. Odyſ.
3-5. ubi vid . Schol.

et Erneft. ad Odyll. l . I.

P. 580. v. 35. ora te tanýtwy] Haec legumtur Iliad . II.

P. 576. v. 5. 'OraQis) Vid. Sallier, ad Moerid. p . 35. 224.
AYON . Add. H. Steph. Thel. Graec. Ling. Vol. I. p . 245. not. P. 580. v . 36. odnos "Agns, ó ó a legros} Vid . lliad E. 461 .

1. edit. Lond. St.

P. 576. v. 8. 'Oortov] Vid. Tzetz. , ad Lycophr. 255. Loquitur ibi poeta de praecone Ulyſis.

ibique Schol. Quod ſequitur, Oùaoxáguvos, eft Odyff. T. 246.

Hinc, quod Barne

ANON .

P. 576. v. 10. "Osrpanor} Conf. Tzetz. ad Lycophr. 89. 'Odz aréas xuxx'xos.

fius iam monuit, pro 77 tou 'Odvogéus legendum eft in fou

Idem vitium oblidet Suidam in v. ſugrýs:

SON.

P. 576. v.

Eadem fere, quae Noſter bactenus habet Apollonius Lexić. Ho
"Οστλιγγες μαλεροίο πυρος] Sunt verba

mer. p . 616.

Apollon. Rhod. I. 1297.

P. 580.v . 39. Erraívei] Hoc et quae ſequuntur a praeceden

Ρ. 576 ν . 14. παρα
Καλλιμάχω εν τω πρώτο] Vid. Callimachi Fragmm , p . 421. ibique interpp. ANON .

tibus leiungenda funt. Quatuor enim iiti fignificatus, quos ro

cem otros habere initio obſervationis affirmabat Etymologus, iara

P. 576. v. 16. j nep? td ostudn] Recte Codex Taurin .
recenſuerat et exemplis adftruxerat lam vero vel iple , vel inCLXV. legit ý naga ró ootudy .

Praepofitiones meg? et raga terpolatorum aliquis, quos varios fine dubio. expertus eft, promisfacile permutantur.

cue et nullo ordine habito alia loca colligit et cum glollis pro

P. 576. v. 19. '
AgcototéAMS] T. II., Opp. p.:. 205. B. Anon.

ducit . Certe vertha
σημαίνει zaiga, uti iacent, fine ullo neku

P. 577. v. 33. ' lisados 0.] verſ. 491. ubi vid. Barneſ. inſerta videntur. Codex Gud.peculiari oblervatione ita : Oire,
ANON .

παρά το, Ουλέ τε, αντί του υγίαινει και μέγα χαίρε , θεοί δε τοι

P. 577. v . 36. "Orłos] Inde eft verbum órasúsiy apud önß æ dotev. Si noſtrum refingere animus eſlet, vel fcriberem
Apollon . Rhod . II . 1008 .

P. 577. v. 56. 'Horados] Locus eft Theogon. 709. Conf.

Ουλη παρά το ούλειν και σημαίνε το υγιαίνειν , ως το , Ολε etc.
Aeſchyl. Prometh , 576. et Schol

. Sophocl. Aiac. 1212. (ex Odyll. 1. 402.) vel integram gloſſam , quae in fine paginac
P. 577. v. 6. 'Ikiddos r. ) verſ. 206.

(p . 581 , 57.) luo loco denuo exhibetur, hic penitus delerem .P. 577. v. 9 'Orgrús] Vid. Homer. Hymn. in Ven. III.

147. Verba ſequentia, acous 'Orgños , extant Il . r.

P. 580. v . 40. oŭror de overgov] Vid . Iliad . B. 8. et ibi
186. ubi Schol. Conf. Euſtath. p . 164, 37. KUL.

vid . Schol.

P. 577. v. 13. örgngw'Segéronte] Sunt Homeri verba Il . A.

Ρ. 58ο. ν. 42. τραύματα] Reponendum eft τραύμα το υγι
ay9v. Vid . infra in v Ohni Verba fequentia , Oian -

321 .

Tou

P. 577. v . 21. "Ozgıxas, oletéas) Vid. Iliad . B. 765. ibique ba ' xiaivas

Çeza, deſumta ſunt ex lliad. § . 134. eiusque loci Scholiis. Ver

ούλας ex liad . 646.

Barnef. Anon . Conf.
Schneider. ad Demetr. Phaler. S. 151 . P. 581. V. 45. sisi dè etc.] Poteft quidem hoc gloſſema ad

locos modo allatos trahi . Vero tamen 'mihi videtur fimilius, ea,

P. 578. v. 28. "Orguve ¿TÉECO1] Eft verſus Homeri Il. r. ad quorum
interpretationem proxime illud pertinet, verba excia

249. ANON .
P. 578. v. 31. ' Idrados 0.]

Scribendum eft 'Inados E. ubi

dille. Reſpicitur enim fine dubio ad Odyſl. 2. 231. ubi Miner

eft verf. 256. Vid. ibi Schol. ANON .

va Ulyffis caput dicitur capillis tortilibus ornalle.

Kad da xágnTos Ojaas nxe róuns, ad quem locum Euſtathius p: 1561 , 35.

Ρ. 578. ν . 43. ουκ οραας οίος καγώ) Sunt verba Homeri Oύλαι δε κομαι, αι
συνεστραμμέναι, παρά το ειλείν ή και ειλεινIl . 0. 108. Et Oưx édą Kgosidasi Il. : 414 .

P. 578. v . 48. Oŭre xata danáguv] Haec extant lliad . 2.

βαρυτόνως • αμφοτέρως γαρ λέγεται . Οuare legendurm puto Oυ.
λαι δε κόμαι εισι αι , ελικοειδείς etc.

64. ANON .

P. 578. v. 53. Oŭ de dorms] Iliad . B 190.

P. 581. v . 47. rétaves] Probo Sylburgii coniecturam , TETA
P. 578. v. 4. Zeus ở *ted ov] Haec leguntur Iliad . N. 1 .

val. Hinc teravoggas, qui protenſos habet capillos. KUL .

P. 581. V 5ο, είγε οξύνεται το όνομα λεγόμε ον] Minus

Ει Ζεύς με μέγα Κρονίδης , 1liad. Β . 111.

Senlus eſt: Ovan, ut et otros, tono gravi
pronuntiatiir,

P. 578. v. 17. H vá vỏ 700] Iliad. H : 48. eft “H ra vu tot.
Ita etiam Z. 215. ANON . De verbis Oủ ghy pry vid . ad p.

nempe in carminibus Homericis. Forfan auiem , pergit, ſcriptu

ra apud poetam cum communi ufu concordat, ſi nimirum vo

587, 18.

cabulum acute
pronuntietur. Sed hoc beri debere negat, ob

Ρ. 579. V. 33. τηναπορίας και λύσιν]
Scribendum potius eft τας fequentem canonem . Scribendum igitur eft : είγε οξυτόνως το

drogias xal quotes . Sic enim habet Ms. Leidenf.'Vid . Koen. vonc régerai, quae verba mentem Etymologi accuratius expri

ad Gregor. de Dialectis p . 388. edit. Schaefer.

P. 579. v. 51. sivanj Legendum elt vai

P. 581. v. 51. rà pas sis nos etc.) Enndem canonem ex

P. 579. v. 2. mapa Beoxpitw ] Locus eft Idyll. I. 28 .
Vid.

Valckender. Epiſt. ad N. Röverum p . 26. Be.

ſcriptis Apionis et Herodoti profert Euſtathius p . 794, 27.P. 579. ř . 17. có té oŭ, xal rò dels] Non hoc probari cui. P. 581. v . 53. pet' Étégou Ownevros] Hoc eſt, ut Ex

quam poteſt, neque probatur Fiſchero Animadverſl. ad Grammat. ſtath . loquitur, nj dv dictóryw. XUL .
Graec. Welleri Spec. Il. p . 219.

P. 581. v. 54. noios, xeios] Hoc adulterinum , widos aptius

Ibid. oude] Cod. Paril. 346 , dat our

putabat Sylburgius. Immo etiam xoños eliminandum eft. Voces
P. 579. v . 26. • Oldóróvos] In eodem Codice eſt • 01hwx. enim , quarum ultimaof 175, folum producendae erant.

Pro

P. 579. v. 34. Zmvóßros] Vid.
Valckenaer, ad Aminon . p. 1. l . dilerte legitur. Kul.

xocos igitur etxeics ſubſtitui debet noiros, quod apud Euftach .

P. 579. v. 35. 'Incados ©.] verf. 178.

P. 581. v. 55. TÒ MÉVTO, fotós] Ex Euſtath . I. l. addi de .P. 580. v. 40. &
xxg.dexádwga] Habes lliad. A. 109.

bet tai onnias, i . e . de humore turbido vel atramento SepiaP. 580. v. 20. Ougas ágoigns] Legitur Iliad. 1. 141, ubi

Vid . H. Steph. Theſ. Gr. L. T. I, p. 1571. H. Deni

vid . Schol. ANON .

que in fine ex eodem Eufinth. addenda ſunt haec : ToŨ sónou

του επι κτισμάτων. ΚUL.

P. 580. v . 24. onpaive, di rov Masóv] Vid. Nicandr. The
riac. 552. et Alexiph. 90.

P. 581. v .57. vya98) Cod. Gud . repetitis vicibus dat
üyasféy. Similiter Euftach. p. 1169, 59. quod perinde eft.

P. 580. v. 28. Ourxony] Lege övev furronas.
SCHLEUSNER.

P. 580. V. 29. Orhan's] Vid . Tzelz . ad Lycophr. 32. P. 581. v. 1. Ojné te Kaipe) Sunt verba Homer. Odyſ.

P. 580. v . 31. ovlamos ételv rušis

22. 401. Conf . Koen. ad Gregor. de Dialectis, p. 234. (p . 491.fixos. avdgwr] Haec fq. edit. Schaefer.) ANON .
exſcripia lunt e Schol. ad Iliad . A. 251 , ubi tamen teotagóxov- P. 581. * . 6. 'ínrádos A.] verſ. 62 .

τα pro
τεσσαρακοντατεσσάρων legitur . ANON .

P. 581. v. 8. uros @onegos } Vid. Apollon. Rhod. IV .

P. 580. v. 34. a's t'v 'Oduroria etc.] Verba hic allata non
in uno carmine

occurrunt,

1629. ibique Schol. ANON .
Othói q ästoy (live, ut editiones

P. 581. V. 13. Ojhor, Vid. Lucian. Theriac. 233. et Ale-,

Homeri inverfo ordine exhibent, ágrov vinor) inw's; extant xiph. 78. 211. Sequenslocus,Oirassxe xómas, est Odyll. Z.
Odyll. P. 313. Reliqua Etymologo fuggellit memoria ex

ANON

KUL.

ANON .

recte.

BE.

ANON
munt, KUL.

ANON.

KUL.

ST.

ST .

BE.

106, a. BE

ANON.
rum.

ANON

ANOX KUL.

1

1

Rrr 2

231 . ANON.
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AVON

ARON

ANON ,

ANON .

ANON
ANON.

II. 900 . ANON . .

AXOX.

ANON

SCHLEUSNER.

ANON . ANOS .

P. 581. V. 20. Oumouévny Miñvew ] Sunt verba Homeri II . A. P. 585, v . 37. Öpos de anuaived tax camour] Vid . Pierſon .

ad Moerid. p . 290 , b . Be.2.

P. 581. v. 23. 'Holodos] Locus eſt Ezy. 727. P. 585. v. 39. 'Oxuáśw] Vid . Schol. Eurip. Oreſt, 265 .

P. 581. V. 27. fájpequ nuavén] Ita Homerus Odyſl. M. 243.
ΑΝΟΝ .

P. 585. v. 40. goofuxy rou ] Recte Codex Taurin .

P. 581. V. 29. Ojnoxúras agoBánovto] Sunt verba Homeri CLXV. fol. 51. verſo : {hey9 T€ . TOU M.

II . A. 458. e cuius loci Scholiis et Schol. Apollon. Rhod. ! . P. 585. v. 46. öxudoas] Vid . Lycophr. 41. ibique Tzelz

409. fuppleri poflunt, quae ab Etymologo tradita ſuut. Pro ou- Ad lequentia conf, Schol. Apollon. Rhod. I. 743. Anon.

aoxúras Apollon .Rhod. I. 425. dixit etiam açoxúras. ANON . P. 585. v.47. 'OXvn] Vid. Odyll. 12.216. ibique Barnef.asos.

P. 581. v . 40. Opós] Legiiur liad. ( ) . 560. P. 585. v 37. Ilia) Yid. Ariftoph. Lyfilis, 991. Conf.

P. 581. v . 41. Enixgatew ]" Poft hoc verbum Ariſtarchus Valckenaer. ad Theocrit. Adoniaz. p. 274. (270 .! . C. ANO .

min . fol. 76. ponit ciore Paulo poft idem ſcribit wzódos. Be. P. 585, v. 39. Ilayarajos] Cont. Schol, Apollon , Rhod.

P. 581. v. 44. Ouvexa] Vid , Wali ad Duker , ad Thucyd.
I. 238. et IV . 1781. ANON .

VI. 56. p . 434, 66. ANON . P. 585. v. 41. 'Holodos év ’Agrid :) verf. 70 .

Ρ. 581, V. 48. εν ανταποδόσει τούτου] Pro hoc τούτου Γcri- P. 585. v. 49. Túyos] Vid. Tzetz. ad Lycophr. 135. ANOS.
bendum eſt toi cou. Ρ . 585. ν . 51. 11άγουροι niyors] Vid . Nicandr. Tlieriac.

Ρ . 582. V. 57. τας υπερβορέας κόρας , Ούπιν, etc.] Vid. 788. 790. cum Schol. et Athenae. VI . p . 319. A. ANON.
Callimachi H. in Del. 292. P. 586. v. 52. 'Ofis] Vid . Ian ., Bake ad Poſidonii reli

P. 582. v. 6. 'Oursos] Locus eſt Iliad . T. 170. Vid . ibi quias doctrinae. p . 28+. BE . '

Schol. Conf. Hefiod. A.7 . 430. P. 536. v . 4. 04¢, tad zis įstígas] Euſtath. p . 1729 , 58.

Ρ . 582. ν. 9. Ουρανός] Conf. Plato in Cratylo Τ. Ι. Οpp . το οψε, ου το προς εσπέραν δηλοί, αλλά το μετά τα αρρυν

p. 396. C. ANON . κρόνου : Φασί γάρ οι παλαιοί , ότι εσπέρα μεν , το μετα οισιν

Ρ . 582. ν . 11 , Ησίοδος] Locus eft Τheogon, 126 , 127. ηλίου κατάστημα : οψε δε, ουκ απλώς το μετα πολύ της ούσε

ως , αλλα το μετα πολύν χρόνον.

P. 582. v . 24. 'Ialádos m .] verſ. 80 . P. 586. v. 7. 'O végwr] El locus Homeri 11. H. 399.

P. 582. v. 27. 'Iazédos A.] verſ. 479. Conf. Apollon. Rhod. niſi quod ibi Boriv legitur pro répus. Conf. Schol. ad Iliad . A.

Hinc verbum ougasiv apud Aefchyl. Perſ. 604. ANON .
161 .

P. 582. v. 30. 'Iliados 8.] verſ. 153. P. 586. v. 11. ófet megtov ] Habes Iliad. B. 325.

P. 582. v. 34. aug' o420.56 dngisouro ) Ex liad. M. 421 . P. 556.v. 15. "Obor] Vid . interpp. Thucyd . 1. 138. p. 30 ,

pro ongisorto reponendum eſt ongoicotox. Sequentia verba, šuo gi . AON.
Mera αρούρης , Ιeguntur liad. Φ. 405. όστον τ ' -- Ημιόνων, P. 586. v. 19. 'Obeloves) Legitur Iliad. z. 57. ubi vid .

Iliad . 1. 351. ubi vid. Schol. "Osca oupa , II . ¥ . 431. ubi Schol. Sequens locus, " O 1998---- Extoga] eſt Iliad . 22. 701. ANON
conf. Schol. P. 586. v . 23. ' Arxofesté vor ] Legendum eft 'ALT '

P. 582. v. 41. Ojsia ] Conf. Plat. in Cratylo T. I. Opp. iva, ut paulo poſt legitur. Anon . Verba praecedentia, ou vise

P. 401. C. ANON . Murte: 6711 avros , Ensis , fic intelligenda ei interpungenda funt :

P. 582. v. 42. Sýten kis tú louons] Supra p . 317, 30. ου γαρ μυτεύεται, Γcil. Caffandra, αυτός φκσίν .

P. 582. 5. 45. naga Auró govn] verl. 20. ubi vid . Tzetz , P. 586. v . 27. ' xatavdator] Sunt verba Homeri

Ody 3.3.

P. 582. v. 47. Ourá me Tudíos viés] Leguntur haec Iliad . I ' . 586. v, 5+ . dvoundris vuxta Quadsw] Ex Odyſ. E. 466.

E. 376. Conf. Apollon. "Rhod. II. 111. Anon.Paulo poli, pro dusundéu výura reponendum eſt. Anon .
xata ouyxonúv, melius Etymologus dixiſet xata a'zoxotiv. Apo. Ρ. 586. V , 3. Παγκρατιαστής nuyun] De his conf. Scho.

cope enim eſt, non Syncope. SCHLEUSNER. Eadem (criplic Poli- lia in Plaionem p . 146. edit. Ruhnken.

cus ad Euſlark. T. lll . p . 1096 . P. 587. y. 18. Ou , yas παλαιφάτου ] Sunt verba Homeri

P. 583. v . 4. Ouridavés] Vid . Iliad . A. 231. et 293. ibique Odyſi. T. 163. Vid. ibi Schol. et Barneſ. Alii habent nala;
Schol. ANON .

Páyou. Vid. l'alckenaer. ad liad. X. 128. p. 68. ANON.

P. 583. v . 16. 'AaxoiTy dúvajau idérur] Legendum eft ov- Ρ . 587. ν. 29. άπο των μεγάλων δαχτύλων, προς τον λιχανών

Tev & rw idéer dúvama ex Iliad . E. 475. Conf. Iliad . P. 643 , ăxpor , daxtúkous déma ] Cod. Pariſ. habet: ut, toù hryanov da
'Αλλ' ούπη δύναμαι ιδέειν. κτύλου προς τον λιχ . ακροδακτύλους δέκα . lam addit : και δόκ

Ρ . 583. ν. 18. Ούτιν δέ με κικλήσκουσιν] Ηaec extant Ody Π. μη το πλάγιον, ώς λέγει Συρανός. ΒΕ.
1. 366. ANON . P. 587. v. 43. Ilaaapuvaiss] Vid. Apollon . Rhod. IV. 7oy .

P. 583. v. 44. 'Oceàss etc.] Haec fere iisdem verbis petita

ſunt e Scholiis ad liad. A. 414. Codicis Welteniani. Vid . "Pier- P. 587. v. 49. nahauvažos , Doveus] Vid . Schol. Sophocl.

Son . ad Moerid, p. 286. a. Conf. Schol. Ariſioph. Electr. 588. et Tracbiv . 1217 .

Nubb. 41. Locus Callimachi eft Epigr. XVIII. 1. ubi vid . in- P. 587. v . 12. 'Incados E.] verſ. 100. Conf. Eurip . Iphig.

terpp . ANON .
'Taur. 881 .

P. 583. v. 48. "O082or] Vid . Schol. Sophocl. Aiac. 1202. P. 587. v . 18. X &ip? Featy isusovro ] Iliad. E. 836, eſt Xs

Si tratt igésao'. Vid . ibi Schol . Segnenja verba, 05 Shin this

P. 583. v . 1. Auxoz»»] verſ. 1165. Taher drøserai Jumós, Sylburgils vel fic legenda putabat: 0 ;

P. 584. v. 46. "Oya xad oux détai] lia, non integer eſt un per neno gumo's ordeta, vel ex Iliad . B. 276. OJ Sio Mais
locus. Nam liad. A. 300. legitur ; 'opga nad oux GÉAWY TIS niniwaitis aviser gunos aynuwe. Priora verba , Oj riv Miss

αναγκαία πολεμί . ST . Etymologus etiam fupra attulit p. 578, 15. ANON.
P. 584. v. 29. 'lacédos 0.] verſ. 66. P. 387. v . 21. 0 : ais -- ονόσσεται , et Ουδε πάλιν έρεε ]

P. 584. v. 40. drkoi de zi défis xal qay agoBoaziyetc.) Vid . Haec extant Iliad. l . 55. 56.

Apollonii Rhod . I. 178. IV . 1300. et Mofchus Idyll. 11. 48. P. 588. v. 23. IlahiyxOTOS ] Vid . Ariſioph. Pac, 589 ibi

P. 581. v. 58. sworügos óxñas] Sunt verba Homeri II . A. P. 588. v. 26. Maháyçetov] Habe. Homerus II . A. 526.
132. ubi vid. Schol. ANON . ubi vid . Schol. unde quod in Etymologico legitur Mera,3XTÓs

P. 584. v . 1 OX93.v] Legitur Iliad. A. 297. alibique. mutandum eſt in ustuneingóvo ANOx.
ÖVEGQiv, 11. A. 466, el faepius. P. 558. v . 28. Dahivogsos] Legitur lliad, r. 33.

P. 584, v . 6. *27' gro Qer) Vid. Iliad. A. 493. Sed όχεσ P. 588. v 33 Teddos al verl.326.

Q. ſolet vim Dativi babere. P. 588. v . 42. II a.wers] Vid. Hefiodi Aon. 154 .

P. 585. v. 17. 'Ox52 .] Vid . Schol. ad Iliad . 187. ANON . P. 588. v . 49. ' Incidos M. ) verſ. 11. ubi vid . Schol. Alon .

P. 585.' v . 19. Aitas ó dongend's öx*r] Verlus Horneri P. 508. v. 50. Ila -oyxáznaos] Vid. Demoſth.p.78 +, 8. anos.

eſt II . 0. 17. ubi • Aloyer's editur. P. 508. v . 5i. ' lacad s A. ] verl. 126.

P. 585. v 29. "Os108] Vid . Valckenaer. ad Eurip . Phoc . P. 583. v . 56, llahin Bozos ] Plato de legib. lib. IV. p.705.
mill. 204. ANON. Pindari locus eſt Olymp. IX . 3. SCIILEUSNER. Α . Τ. 11. Οpp. ήθη παλίμβολα και άπιστα.

P. 586. v. 36. 'Oxu&w ) Conf. liad. M. 418. ibique Schol. Ρ. 588. V. 2, " Ομηρος αλλοπρόσαλλον φησίν ) 1liad. Ε . 35ι .
et Apollon . Rhod . IV . 962. ANON . AXON,

6T .

ANON .

cum Schol. ANON ,

BE. AXON.

ANON.

ANON .

ANON

ANON que Schol. ANOX.

ANOX .

ST. ANON .

ΑΝΟΝ .

ANON.
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nota . 6T. ANON.

ANON.

BE

211 , 212.

ANON .

ANON

BLOCH. BE.

ma

ANON .

V.

ANON .

F. 588. v . 5. 'Incados 1.] verſ. 395. ubi vid. Schol. ÁNON. P. 590. v. 30.am &XTOS OXFor] Explicat .haec; et formulam

P. 588. v . 29. nario UTOS ] Vid. Apollon. Rhod . III . 112 . Thì w oxésov, quae p. 591 , 45. legitur,
Hemſterhuſ, ad Ari

ANOX .

ſioph. Plut. p. io. b. ANON. et be.

P. 589. y . 45. xygeso.Posúrous, ous siges Doglovo ] Haec P. 590.v . 32. Anotóruta] Conf. Schol. Theocrit.
leguntur tſiad . ©. 527. 528. ' Pro vgyös rumsvšeos , Odyſ. A. Idyll. IX. 9. Verba naga govádós extant Iliad. A. 327. Anon.
438. legitur γυαίης πυκιμήδεος . Ει pro πυκινα φρεσε μήδε' εχού

P. 591. v. 42. 'Iarádos I.] verſ. 499.

sns, Odyft. . 553. eſt venüs auxivá os. pude škousa. ANON,

P. 591. v. 45. Ilagádevos] Vid. Řeland. Dillertt. miſcell.

Ρ . 589. v. 17.
παλιμπλαγχθέντας άψ απονοστήσεις) Ηaec P. II. p . 210. fq. ANON.

leguntur Iliad . A. 59. et 6o. Aeſchylus Prometh . 837. dixit na- P. 591. v. 47. oi de Paol etc.] Codex Pariſ. 2630. 'Adeglwy
λιμπλάγντοισι χειμαι δρόμοις .

δε το δασι έλεγεν εγκεΐσθαι. ΒΕ . Eadem et plura Relandus l.

P. Seg. v. 50. lL anodice éxádovy etc.) Conf. quae ad Phe- l. ex Etymologo luo inedito attulit. st.recydis
Fragmenta p. 208. [ q. monui.

Παλλάδια
χειροποίητα

P. 591. v. 49. sis qó napoimia] Infra p . 593, 20.

opiime
explicavii de Sainte - Croix in Praefatione ad T. II. des P. 591. v. 52. 'Odvoogias A.] verſ. 134. ubi vid. Schol.

Notices et
Extraits des

Manuſcrits de la Fiblioth . du Roi , Pa- Conf. ſupra p. 547, 38 , 39.

ANON .

sis. 1789. 4. Add.
Schedius de Diis German . p. 587. fq. cum P. 591. v. ;

ſlæpazažyes? Vid . Schol. ad Odyſl

. E. 418.

Conf.
Hemſterhuſ. ad Ariftoph. Plut. p . 75. b. be.

P. 589. v . 53. Ilands etc.) Hauſta ſunt e Schol. ad Iliad . Schol. Sophocl. Αiac. 228.
Παραπλήκτω " τη μαγική.

παραπλήξ

A. 200 . Conf . Schol. ad Iliad E. 1. Scholia a
Bongiolatio ra ở tay:xos. Asos :

edita p. 54. et Plato in Cratylo T. 1. Opp . p . 406. E. ANON,

P. 591. v. 3. 'Holodos] Locus eft Egy . 329. ANON.

Codex Havn , 1971. Danads, ovojle seas, ons 'Anvās, Fraga P. 591. v. 10.
Ilaga.duevos] Legitur liad. 12. 772. Se

το πάλλα το κινω · ή από το παλθήναι αυτήν απο της κεφαλής quens Incus, παραι Suuu's, extat Iliad . Z. 280. ANON .
του Διός ή ότι Πάλλαντα άνακτα των

γιγάντων εν τη μάχη P. 591. v. 12.
Ilazasázyai) Vid . Agathias II . p . 59. B. et

creidsvand Toi naalanan dexíay
Xerrogezo tour Reland . Dillertatt. Miſcell. P. .

P.

λειν, κατάτον μυστικών λόγον.
αναβιβασθέντα για τον Διόνυ- P. 591. v. 18. ſlagalo.a ] Vid . Iliad . A. 281. ibique Schol.

σον υπό Ερμού εις τον ουραιον , φασιν "Ηραν απεχθώς έχουσαν
επεπέμψαι αυτό τους Τιτάνας (Codex corrupte τους τινας) εις P. 591. v. 22 . ini toũ qirxiv etc.] Conf.

Oudendorp. ad

το
διαφθείσαι αυτόν, και τούτους

επιχειρήσαντας διασπάσαι αυ- Thom . Mag. p . 684, a .

τον,
πάλλουσα τι δόρυ, απήλασε . Παλλα κίνος. παρα Σω- Ρ . 591. ν. 29. πόρδαλις nrágozd, s) Nomine ex antiquiſſi

φοι το όνομα δηλοί τον παλληκα και τον της παλλάκης υιον . lingua reliquo, ragdos, utitur Schol. Ariftoph. Plut.' 699.

ubi vid .
Hemſterhuſ. ANON.

:

P. 583. v. 58. Ilamaris , si nais xata . Awgiris ]. Valcke- P. 591. v . nuga Yexus7O1v] Haec leguntur Iliad. K. 349.
naer .

Animadverſl . ad Ammon. p . 52.
ſcribendum coniicit : magen έχευαν , 3. Ι . 7 .

11αλλακίς , η νέα , ο παίς κατα Δωρ. ΒR.

* Ρ. 502. ν. 48. παρεξ– ελαύνετε] Sunt Olyf. Μ . 276. ANON.

P. 589. v. 2. 'lacadosK.] verl. 7. Conf. Apollon . Rhod.

P. 592 .
49.

Ilagaxpoúeta, etc.] Conf. Schol. Lucian,

III, 69. et Schol. Eurip. Phoenilſ. 1166. Apud Sophocl. Antig. T. I. p. 620, 5. et Plato in Cratylo T. 1. Opp ; p. 393. C. ANON;

253. eft dublay nóvrv zadivas. Vid . ibi Schol.

P. 592. v. 57.
Magastusausvos] Conf. ' Oudendorp. ad

P. 589. v. 4.
Tacachyu] Conf. infra p. 599 , 17. ANON. Vid. Thom . Mng. p . 692. a .

Pierſon , ad Moerid . p . 330, a .

v. 9. 'Iacédos K.] verſ. 391.

P. 589. v. 11. drare TW di 'Paviver etc.) .Vid .
Valckenaer. P. 592. v. 26. 'Iacados r.) verſ. 35.

ad
Theocril, Adoniaz. p . 254. B. (p . 251. A.) be.

Etymologi P. 592. v. 27. and TOIOUTOU Jahuroj] Rectius Scholiaſtes

rationem improbat Fiſcherus Animadverfl. ad Grammar. Graec.
Villoiſonianus ad lliad . T. 35. ſcribit ano tūv tovouTWY Induxwv,

Welleri Spec . II . p . 347. st.

et inferius (lin . 30.) cum articulo babet To OnMarrón evov . PEYRON .

P. 589. v. 15. ' Ilrodos E.] verf. 6.

P : 592. v. 37. Ilagεias] Vid . Demoſth . p . 350.a . et Beige

P. 589. v. 18. lóa {anan Darówrtes ÓMOū ] Sunt verhaler. ad Arifioph. Plut. 690. ANON. Pro lequente Dovyra. videtur
Apollon . Rhod. II. 127. ubi vid . Schol. Conf. Ruhnken. Epift. fcribendum Bojxxas. Gloff. vett .

Bouxxéwies, nagłoitos. Bucco
crit. Il . p . 20 , edit. 1 .

nes , i . e . Gnathoncs.

P. 589. v. 22. 'Incélos A.] verl. 422.

P. 592. v . 40. Ilagýčoy Xadrvágsor] Vid. liad . A. 142 .

P. 589. v. 24. ITáv] Conf. fupra p. 502, 45. et Plato in ibique Schol.
Cratylo T. 1. Opp ., p . 408. C.

P. 592. ¥ . 12. ' Iacédos N.] Lege ' Inádos H. ubi verba alla.

P. 589. v . 30. ' Holodos] Locus eft Egy . 81.

ta leguniur verf. 156. Conf.ibi Schol. anon . Vid . Alberti ad

P. 589. v. 51. ' Hsiodos šv 'Agnidi] verf. 208 . Herodoti lo- Hefych. T. II . p . 880. not. 32 .
cus eft l . 50. p . 59. et 62. Conf . Lucion. T. I. p . 630 , 2. ANON . P. 592. v . 47. "Oungos

magnopias hvias ] Vid. Iliad . O.

P. 59o. v. 40. llavófrov š79605 ) Vid. Iliad. ' 0. 397. ibique 87. ibique Schol. Anon,
Schol,

ANON

P. 592. v. 49. xarà xugay] De hac formula vid . Kuſter. ad •

P. 59o. v. 45. Ilavom Daiw Zynd] Sunt verba Homeri Il . ☺ . Hefych. T. I. p . 1255. 7.

laudatus etiam a Valcke.

250. e cuius loci Scholiis fluxerunt verba , maons ακούοντι. naerio ad Theocrit. Adloniaz . p. 246. qui omnino de nomine

Sed hoc ipfum dxocorti ex iisdem Scholiis mutandum videtur gashopos et cognatis fuſe expoluit. Anon . et Be.

in citiw vel dotūgo._Illic enim legitur airio na dorñga . ANON . P. 593. v.57. Ilagiota) Vid. Antholog. Graec. II. 40. 13.

P. 5go. v. 48. Ianúkror] Vid. Iliad . B. 24 .

et quae
Brodaens ibi monuit. ANON .

P. 590. v . 52. Ilavaayic , aj favondáu] Vid. Sophocl. Antig. P. 593. v . 5. Ilago.vía] Conf. ſupra p. 147, 36. et Lucian .
208, cum Schol.

T. I. p. 194, 3. Anon.

P. 590. v . 54. llargudir ] Legitur Iliad. B. 12. alibique. P. 593. v. 6. Ilagoltspos ] Vid . Apollon. Rhod. I. 1116 .
Conf. Wal. ad Thucyd. Vill. 1. p . 506, 5 .

De lequente nágos vid .
v'alckenaer. ad Eurip. Phoenill. p .

P. 590. v. 5. Na] Vid , Schol. ad liad . 2. 518. et ad

Odydr. z . 57. Conf. Bifet. ad Arifioph. Pac. 119. ANON

P. 593. v. 8. Kai dé ms Bšegés0301] Eft verſus Apollon,

P. 500. v. 6. 'Iaradis ! . ] verl. 408. Verbo παππάζει » uti- Rhod. 11. 425. ubi Brunck. edidit regait égw pro navourfow. Sed

tur etiam
Ariſiophanes Velpp. 607. pro lequente rös legen-

ſuperlativum
negoiratos ubiqne ſervavii

, ut l. 910. Bary in mu

ut παππας deinceps pro πάππα. ΑNON. Fal- παροίτοτος. 11. 29. ός μιν έτυψε παρoίτατος, φui eft locus as
ckenaer . ad Theocrit. Adoniaz. p .306. B. pro llasfcribendum Etymologo allacus, et 11. 610. napoitatos nyksto MAX ". ANON .
putat vel llit , vel nã.

Certe mater, inquit,
Sicilienfibus P. 593. v. 1g. 'Ey Fagoríais] Sunt verba lelu apud loh.etiam Må viderur fuille dicta . Conf. Pearſon. Vindic . Epiſio- XVI, 25 .

las. Ignati I. p . 80. Be. Add.
Valckenaer. ad Herodor. iv. P. 593. v . 21. 'Egou nagaßonu] Haec leguntur Plalm .

p. 307, 37.
SCHLEUSNBR .

XLIII . 15 .

P. 590. v. 15. 'Inédos A.) verf. 200. et 497.

Ρ. 595. ν. 25. ο Σαμψών pauxú] Conf. ludic. XIV. 14.

p. 59o. 1: 16. Ilannias) Vid . Ariftoph . Veſpp. 296. ibique Verba
Salomonis, Tóre Tóyor, extant

Proverbb. I. 6. ANOY.
Bergler. Ibid. verf. 653. eli nagnidov ANON.

Conf. Erneſti ad Suidae et Phavorini Gloſſas facras p . 106 , st.
ν. 27. παρ' έμοιγε και άλλοι] Sunt verba Homeri Ρ. 595. ν. 28. " Αλλην γαρ Onsigortr) Vid . Martlas.

XIU , 24. Anon. Conf. Erneſtil, l.

BE.

P. 592 .
BE.

ANON .

SCHLEUSNER.

ANON

ANON .

AXON .

BE.

11

not,

ANON .

ANOX

ANON .

107. b . ANON .

dum eft πάπας ,

59.
ANON.

ANON.

°P . 590.

1. A. 174.
ANON

,
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ANON ANON .

ANON ,

ANON . ANOX .

ANON .

ANON .

!

KUL.

AXOX.

ANON

a . BE. KUL .

6T.

ANON .

ANON .

P. 593. v. 32. ' To MEYahontégus] Vid. Ezech. XVII. 2 . P. 595. v 37. [ Tauowla , ø aváravois) Vid. Niad. B. 386.

et 3. Pro ultimis buius lectionis verbis, sis pò ciros éws, le. ibique Schol. et Plato de Rep. lib . V. T. II. Opp. p. 473. D.
gendum eft eis ro w's , nempe infra p . 748, 52.

ubi eft xax nauru .

P. 593. v. 35. Ilágos eic .] Conf. Schol. Eurip. Androm . Ρ . 595. ν. 41 , παρηπαφεν , το εξηπάτησε] Vid. liad. Ε .

293. ANON.
36o . cum Schol.

P. 593. v. 41. Sama arayei] Sunt verba Hoineri 1l . Ρ . 595. ν. 44. βουκολεϊν το απατάν] Vid Ariftoph.

I. 8. Pac. 152. ibique Schol. Conf. ſupra p . 189, 14.

P. 593. v . 50. "Emaße Káïv éaur yuvaina ) Fortallis memo- P. 595 v. 46. llaçads ) Vid. Schol. Ariftoph . Avv. 1215,

riae errore haec allata ſunt. Nam Genes. IV . g . legitur : a3Ev et Lycophr. 197. Locus Homeri, quem in mente habuit Etvor

Λάμεχ δύο γυναίκας .For
p . 593. v . 52. 'Incados r .) Scribendum eft 'Iliados A.nem logus, et II. N. 798. Kúpara mancsorra. ubi Schol. Anita

αναζέοντα . Ονοματοποιία ο τρόπος. ΑNON.

pe verſ. 385. ANON. P. 595. v. 53. Ilá vetov,maxúrazov] Vid . Odyſl. m. 187 .
P. 593. v. 55. nadonians] Codex Taurin. CLXV. fol. 52. ibique Schol. Conf . Nicandr. Theriac. 585. 387. Axox.

ad hanc vocein recitat ea, quae Scholiafies Ariſtophanis habet P. 595. v. 54. [lóxon ] Vid. Odyff. z. 476. Locus ' Inicia

ad Equirt. 105. atque fcribit : τούτον δε ο Κρατίνος πυροπίπης λί- P. eſt verſ. 112. ubi vid . Schol. Conf. Schol. Eurip . Hippo.

yaio Mendole ruggoniany dạt editio Ariſtophanis Kuſteriana, at lyt . 803 .

que Eustathius ad bliad . I. p . 287. quare Politus vertit rufo- P. 595. v. 1. 'Holodos) Locus eſt Egy. 560. ubi Guietes

rum infidiator. PEYRON. iam iros pro xñs reſtituendum effe vidit. Etiam Euftack ad

P. 593. v. 56. 'Incados A.] verl. 11 . Conf. Apollon. Rhod. Iliad. P. 112. p . 1097, 57. agnoſcit stog . Apud Apollon . Rbod.

IV . 1167. et ſupra p . 524, 32. Anox. Aelius Herodianus in IV . 1279. eli naxwaitin ngading. Plura dedit Alberii ad Helick

Schematismis Homericis : παρμέμβλωκα, μένω μενω μεμένηκα» T. II. p . 896. not. 17.

με μέμβληκα ως έρφηγα έggωγα. ή από του μολω · μεμόληκα P. 595. v . 3. Ünvns wors] Male. Lege vel iavos,

μί ολκα υπε θέσει του κ , μέμλοκα ειτα, τροπή του και εις ω vel reiecta hac voce, ύμνος εις Απόλλωνα επί αφ . Hoc prarle

μέγα, και κατα κατ' επένθεσιν του β. μέμβλωκα . ν . Quae in rendum arbitror. Ita enim habet Scholiaſtes ad Iliad . A. 473.

his vitiofe fcripta fint, non opus eft ut moneatur. quern Exymologus exſcriplit KUL.
P. 594. v. 3. Ilagvasós elc.) Conf . Schol. Apollon. Rhod. P. 595. v. 4. Karo éxáryyou] Sunt verba Homeri II . A.

II. 711. ubi editur llaganogo pro llapragooù (de qua fcribendi 473. Iq. Conf. Apollon . Rhod. 11. 702. ibique Schol.
diverſitate vid . Spanhein , ad Callimach. b . in Del 93. st . ), ſed P. 595 v. 5. idiws aurous nalur] Vid. Eurip. Alcest.

deinde Λαρνασσός et 1Tαρναστος , pro Λαρνησσος et Παρνασός. 425. ſq . et Iphig . Aul. 1469. ANON . Omnino conf. Schol. Ari

ſtoph . Plut . 636.

P. 594. v. 24. & x Toü ama nã Conf. Schaefer, ad Dionyf. P. 595. v . 11. dno tou na'w ) Vid. Euftach. p . 137. ext .

Halicarn. de compoſitione verbor. p . 124.

Ρ. 504. v. 27. τα δε εις ας μονογενή agarrós] Conf. P. 596. v. 15. Ilaru's dé dort xal itvos etc.] Vid. iliad . B.

fupra 485, 10. anon. Polito ad Euſtathium T. III. p 958. 818. ibique Schol. Noſter fcripfit of_tów . Eufiathius sero

legendum videtur: παροξυτόνως εν τη γενική Ζάς, Ζάντος : Πράς , p- 138, 14. Baputóvws ſcribendum elle contendit. KUL. Conf.

Iouitos. SCHLEUSNER. Immo legendum eſſet mayočúseta. pro Polit ad Eufinth. T. 1. p . 263. a .

οξύνεται . 8Τ. P. 596. v. 17. flatwrigantes] Vid . Thucyd. I, 50 . P.
36 .

P. 594. v. 32. Ilássaros etc.) Conf. Schol. ad Iliad. E. 6n . alibique Duker. et IV . 43. p. 264, 68.
209. P. 596. v. 18. {R ég you agxomérous] Cod. Gud . {= šeyou

P. 594. v . 35 násows] Vid. Theocrit. Idyll. XXII. 113. Anon. ågxómevoy. Ex Suid , in ". naiviser legendum puto stopya
P. 594. v. 44. 'Imódos r.) verf. 126. XSXOMÉvous et pro mi rivo , ex utroque ad ty. Vid . Ruhnken.

P. 594. v. 45. nuoráda] Lege agostáda. Porphyrius apud ad Timaei Lexic. Platon. p . 146. (p. 202, b. ) kol.
Valckenaer. ad Iliad . X. p . 101. ékei vas ró Kiiscov avador- P. 596. v. 20. laswr] Vid . Apollon . Rhod. II. 702.

αν τινα προς τα τοιαύτα , πoς τας Παστίδας, Πρόδομος, ' Εξέ
δρα • προωκοδόμητο γας οικήσεως τινος ή Παστες, και η Προπα- Ρ. 596. ν. 22. Φυσαι ituswr] Eft verſus Homeri II. E.

otis . Vid Salmaſ. Exerciti. Plin . p . 856. b. Rutgers. Varr. 470. Alter locus, läsa. πύλαι, 11. Θ. 58. Verum ibi noa

Lectt. 1. 3. p . 10. Antholog. Reisk. p. 415. (in Brunckii Ana- de Graecorum caftris ſermo eft, fed de llio, ut adeo locus hic

lecti . Vol . I. p . 202. ) Sappho p . 144. Eurip. Oreft . 1371 . ad Ariſtarchi ſententiam nihil faciat .

Conf. quae de Dialecio Macedon. et · Alexandr, disi p . P. 596, v. 25. näsa , yag dumato] Recte ſic : omnes enim

108. fqq . st.' Legendum eft aponagrada e Schol. Apollon . (portae) claufae crant. in Giphanii editione p . 434. l-gitar199. p

Rhod . 1. 789. SCHLEUSNER. Haras yag étowwaro, omnes enim acceſſerai. Quafi legiſlet in.

P. 594: V: 47. 'ARONavros] Locus haud dubie eſt 1. 789. terpres RU XETO. Sed contextus ibi lectionem hanc relpuit. Pea
ubi pro vitiofa lectione di evaotados, Brunckius poft Rutgerfi- gBk . Locus Homeri eſt ll. M. 340. Miror varietatem sasai

um 1. I. ſubſtituit veram, dia nacrados. pro násas, qnarum illa mihi verior lectio videtur , a nemice

P. 594. v . 55. 'Inádos H.] verl. 216. oblervaram . Ita tamen legille videtur Scholiaſtes, verbum 156

P. 594. v. 3. 'Oungos] Locus eſt II . E. 408 . χατο explicans verbo επικεκλιμένοι. Lego επικεκλεισμέναι, φuod

P. 594. v . 6 Agosto arms tv Ilmourq ] verſ. 1044. Vid . Fasan eum legille indicio eft.' Dilerte vero ita , praeter Nofirum,

ibi Hemſterhuſ. p. 411. a. legit , Apollonius Lexic. Homer, in v . Tukato. Ariſtarcko,

P. 595. v. 12. Ilamarxós] De Diis Pataecis vide habent
10mai reddenti öxQ.; adverfatør Euſtathius p.909, 13. 'Ops

Heſychius et Suidasad h.v. Seldenus de Diis SyrisSyntagm. xquraum inquiens. w's Fohled neartunai sw'Enamo rima

Il. cap . 16. Bochartus Geograph. lib. II. cap . 5. Atque Sel
Vid . quae fupra ad p . Etiam Schrevelius335, 55. KUL.

denus Etymologici gloffam ridiculum ſomnium appellat, iteingue
aliique ediderunt πέσας γαρ επώχατο. Sed Villoifonus nisa.

in voce " 1280s Aegyptiorum Deum , non
γαρ επώχατο, et recte Wolftις πάσαι γαρ επώχατο .

vero granımaticum ho

minen videt: quam poftremam opinionis fuae partem , probare 214. et lequentia , nonfus
P: 596. v. 27. llaste 981000] Verba funt Homeri 1 !. I.

d'étnous, Il.- r. 126. ubi vid , Schol.

haud potuit anonymo. Theologo Cantabrigienfi . . Equidem cum
risliculum lomniuni admitto in Etymologici M. auctore, qui Deos

garaixous non a dinin : vel quovis alio Orientalium dialecio
Ρ . 596. ν. 32. Παλιπίλημα ] Legendum eft Παιπάλημα .

Vid . Athenae. VIII. p . 535. D.' et Lucian. Pleucol . T. u .
rum vocabulo deducit, ſed per aphaereſin a roce 27017ixos, quae Opp. p . 189. ibique Schol.

Graecam analogiam lapit , ium vix in animum inducere pollum
ut credam , poft lomnium tam ridiculum tantum eruditionis exfpe- Vid. Hemſterhuſ.adArijioph .Plut. p. 391. b. Be.

Ρ . 596. ν. 5ο. το γάς σημαίνουν το παιγνιον olor saidia)

ctavum effe, quantum eſt in voce's2gos, Aegyptius Apollo. Fer
Plaro de

verla haec libido, omnia graeciſlandi, grammatiſtam , cuiusmodi legib. lib.VII.T. II.Opr. p . 8o8. E. rokois. auró (ru supioi.

eral Orus, plane arguit. Putaverim vero , Orum in Etymo 110 Ita enim puerum appellaverat) οίον χαλινοίς τισι δεί δεσμεύει :

minis quarliville refutationem fabularum ethnicorum , quippe πρώτον μεν , παιδαγωγούς , παιδίας και νηπιότητος χάριν»

qui Deos Frutalxce's deceplores, fallaces faciebat.

P. 595. v. i6. 'ládos Z.) verſ, 202, ubi vid . Schol. Conf. P. 596. v . 53. Ta del anuaivovra govou etc.] Conf. En

Apollon . Rhod . IV, 1218. Axox. Stath. p. 748, 14. et ſupra p. 503, 42. Asos.

ANON .

-

KUL.

ANON .

ANON.

BE .

etc.

ANOX,

1

ANON .
PEYRON .
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BB.

ANON.

quo

-

ANON.

ANON.

ANON.

ANON .

SCHLEUSNER.

ANON.

KUL.

ANON .

KUL.

BP..

ANON.
2

ANON .

AKOY.

ANON .

P. 596. v. 55. halsw ] Cod. Pariſ. 346. addit : parduós . w's τα υποκάτω των, ποδών αυτού. έστι πέλμα, και σημαίνει το υπο

αλαπάω αλαπαδνός. ούτω Φίλων.

κάτω των ποδών μέρος. εκ τούτου γίνεται πελματίζω , ο μέλλωνΡ . 596. V. 1. Παισός, σημαίνει την πόλιν ] Vid. Iliad. Ε. πελματίσω. BLOCH.

612. ibique Schol.

P. 598. v. 51. Alovúclos ó repinyntýs] verſ. 469. de
P. 596. v. 2. Παιπαλόεντος, του τραχέος] Vid. Iliad. Ν. loco vid . Sylburg. ad h . 1. Alter Dionyſii locus, 'Hvembesos —

27. cum Schol. et Apollon. Rhod. IV. 1635. Anon .
ogówoa, eſt verl. 472. ANON.

P. 596. v. 8. 'Incudos B. ] verſ, 450. ubi vid. Schol. Verba

Tequentia, rosulsety -- {xtarpáscsv, leguntur lliad . E. 802 . P. 598. v. 58. lleugeos] Conf. Schol. Aeſchyl. Prometh.πολεμίζειν ***
151. ANON .et 883, Conf. METATAIPásoenda. apud Apollon. Rhod. lll. P. 598. v. 3. Ilsundortar] Vid. Tzetz. ad Lycophr. 9. et

1266.

Apollon , Rhod. II. 975. IV. 350.P. 596. v. 14. Déow] Baſt. ad Gregor, de Dialectis p . 25.

edit. Schaefer, emendat párou . BE. P. 598. v. 7. Auxud gwr ] verſ, 682. et 826.

P. 598. v. 19. ' Iniádos 1.] Scribe ' Incádos M. Ibi enim
P. 597. v. 39. 'Incados N.] verſ. 36. ubi vid . Schol. Anon. extatformula πένταχα κοσμηθέντες, verf. 87. ANON .

Ρ . 597. ν. 34, παρά το έξω το κάθημαι] Vid. Tsets . ad P., 598. v. 20. IlsyruzovTóyvor' habet Homerus II. 1. 375.
Lycophr. 23.

ubi vid. Schol. Conf . ſupra p : 220, 22.
P.597; 9; 36. négen, étaique ai xwgls] H.Steph . in The- P. 598. v. 23. Ilɛvéstai ) Vid. Plato lib . Vi. de legib . T.

fauro Gr. 'L. T. III. p. 122. G. monuit, non ns. led 11:scd 11. Opp. p. 776. D. Eurip. Heraclid. 639. Schol. Theocrit.

fcribeudum videri, ut fit femininum adiectivi negós. Sed etiam Idyll. xvi. 35. et Schol. Ariftoph. Velpp. 1263. ANON.

indivulfe ſcriptum oportuit negal étaigai, ai xwgls , etc. Idem P. 599. v. 35. üga] Scribe won. Nam Heſychius : 'Sºa,

Scholion, quod ex Oro protulit Εtymologus, habet etiam Scholia- καιρός etc. ψιλως δε, Φροντις , επιμέλεια . όθεν ολίγωφον λέγομεν,

ftes Euripidis ad Alceft. 446. Conf. Athenae. XII. p. 532 . τον ολίγην έχοντα Φροντίδα . 8CHLEUSNER.

C.

Ρ. 599. ν . 38. Παμφαίνονθ' $750] Sunt verba Homeri II.P.597. v. 39. [ ɛdétegor ] Videtur hoc a manu Etymologi X. 26. ANON.

eſſe, nili eum negaitepos fcripfiffe malis. Scribendnm fuillet

P. 599. v. 45. llevtaétugov ] Legitur Iliad. B. 403. alibique.347a.pou. Quae fequuntur , auroregel apud Ulpiannm ad De

mojih. Olynth. II. p. 31. inveniuntur, ex quo res autò repo- P. 599. y. 53. ovosgos yaş aéyota Aionixws] Conf. Koen.

nendum eft pro γαρ αυτών.

ad Gregor. de Dialectis p . 605. edit. Schaefer . Be.P. 597. v . 44, nést pas ta xatw ToŬ nodós] Conf. Schol. P. 599. v. 4. Ilenáhasse) Vid. Iliad. H. 171. et Apollon,
ad Iliad. E. 204 .

Rhod. 358. ANON.
P. 597. v . 49. Y de rear] Intellige diapogos, quod ab Ul. P. 599.v. 6. martwory] Legendum eft Bangoin, auctore

piano l. l . addituin eft.

Coraco ad Plutarch . T. II . p . 113.P. 597. v. 50. sis có téhos Toù ysápatos] Infra p . 634, P. 599. v. 7. zárney de etc.] Haec leguntur Iliad . H. 181 .

47. ANON .
182 .P. 597. v. 51. Ilédica Tois 7001r ] Vid. Schol. ad Iliad . P. 599. V. g. llenahayuívov] Vid . Iliad. 2. 268. et Apola

B. 44.

lon. Rhod. III. 1016. et Callimach . h. in Lavacr. Pall. 6.qui
P. 597. v. 57. xrigo niggw ] Conf. ſupra p . 528, 43.

idem h. in Del. 78. habet nenáraxto, nt Theocrit. Idyll . XXV.
P. 597. v. 1. Ilmas] A now dedacit Helladius Chreſto

225. ANON .math . p : 13.

Ρ. 599. ν . 11. πάλη δε είρηται το λεπτών του αλεύρου ] Vid.P. 597. v. 12. 1182q8yısór] Vid. Ariftoph. Avv. 833. et Pierfon . ad Moerid . p . 330. a . BB. Conf. ſupra p. 589, 3.

837. cum Schol.

P. 597. v. 16. n / avoi) Conf.Schol. Aeſchyl. Perf. 524. Ρ. 599. ν. 16. πεπαλη] Communius παιπάλη. Secundum

Apolton . Rhod. IV. 712. Eurip. Hippolyt. 147. ibique Schol. quam ſcripturam dicendum , id nominis effe ex acan, per redu

P. 597. v. 27. Eugenidys) Oreſt. 220. Alceſt. 851. Iphig.
plicationem , et epenthelin leu pleonasmum Toù i . Haec Policus
ad Euſtath. T. lll. p . 1133. ºst.Taur. 300. Rbel. 430. ANON.

P. 599. v. 17. hastáan] Vid. Ariftoph . Velpp. 91. ibiqueP. 597. v. 19. 'Atoalvos] Locus eft l. 1077. Conf. de Schol.

Schyl. Eumen. 265 .

P. 599. v. 19. Ilémegi] Conf. Reland. Diſſertatt. miſcell.P. 597. v . 23. "Ourgos] Vid. Iliad . E. 560. cum Schol. et P. II. p . 215. ANON.

Odyll. K. 520. Legitur etiam ſaepius in carminibus Homericis.

Ρ . 599. ν . 21. Χρυσείοις ήλοισι πεπαρμένον ] Sunt apud Ηo

merum 11. A. 246. Conf. Eurip. Phoeniif. 62. Anox.P. 597. v. 24. Esanidas Traon] verl . 1063.

P. 599. v . 27. Enouding magneelóvres ] Sunt verba HomeriP. 558. v. 27. IIěhe1431 ] Vid. Iliad . A. 535. cum Schol. II . 1. 37. 1895€ív babet idem lliad . 1. 184. Anon . De fequenti

TERITO.men haec tradit Aelius Herodianus in Schenatisnis Ho.
Ρ. 598. ν . 3. Καλλίμαχος εν τοίς περί ορνέων] Vid. Cal- mericis: Πεπίθοιμεν · πίθω, δεν το πιθανός, ως απο του ικω έκα

limachi Fragmm . p. 468. ibique Bentlci. et Meurſ. ad Hellad . vós. Ó DEÚtegos cógrotos ěrofov , foifunny, fefolunu , mendoiumu

Chreſtomath. p. 46. Conf. Schol. Apollon . Rhod. I. 1049. ANON , κατα αναδίπλωσιν.

P. 598. v. 33. nélar ] Cod. Paril. 546. Réby. Conf. Pier . Ρ . 6οο. ν . 40. ο δε ποιητής είπε κατεπλήγη δια τού η ] Il.

fon. ad Moerid. p . 325. a .
T. 31 .

P. 598. 8. 36. tedrid's Trenerddos] Idem Codex poft méday P. 600. v. 43. flinhos] Vid. Schol. ad Iliad. E. 194. et

ftatim , legit: xal temeras arasidida XERG !,Minogus. (quae ſunt 734. Schol. Eurip. Oreſt. 1125.et 1457. et

Iphig. Taur.
Apollon . Rhod. II. 555. ) Et in fine addit : ourw Xorpoßooxos. 312 . Schol. Theocrit. Idyll. l. 32. Conf. Schol. Sophocl.
BE . Eodem modo Zonaras in Lexico p . 1532. st. Caeterum Trachin. 6o9. 687. 770. ANON .

néarla et xiguos ſaepe iunguntur, ut apud deſchyl. Prometh . P. 600. v. 49. tenorxartı] Conf. Koen. ad Gregor. de
856. xiqxoi medewx oi uangan helpipe évos. Apollon. Rhod. Ill. Dialectis p . 325. edit, Schaefer. Be.

5.1 . φεύγου σα βίην κίρριο πελειάς. ΙV. 485. Iqα. Κόλχων δ'όλε

P. 600. v. 52, Tòy ngoomn] Vid. Schol. ad Iliad. E. 109.κον στόλον, ούτε κίρκοι φύλα πελειάων. ANON. Codex Havn, 1971 .

Πελίωμα , το μελανoν χρωμα. και γαρ πέλην λέγομεν βουν

Ρ. 6οο. ν . 2. των πεπόνων, α τη μεν créodora] Haec exeτον τοιούτο χρώμα έχοντα. και Πέλλη πόλις Μακεδονική, ότι
βούς αυτήν είχε.. nížin rj xwua, xa? neaias ávegwtos. fcripta funt e Schol. ad Iliad . B.235.ubi pro dvivdora legitur
Πειώλης δια της ει διφθόγγου, σημαίνει δε τον πόνον, τον sveidota, quod etiam h . 1. reponendum eft. ' ANON.
δια το πέος άπιλλύμενον. παρ για το πέος και το όλωγέγονε Ηomerisis : Πεπονθα • πήζω πίσω έπαθον πέπoθα παρακείμενος

P.600. v. 9. [lérovga] Nelius Herodianus in Schematismis
πεώλης, και πλεονασμό του πειώλης , BLOCH . Nonien πέλλη f.

daus, ubi bovem Julinigrum ſignificat, eſt Dialecu Macedoni héros xa núnostia,
cae. Vid. de Dialecto Maced, et Alexandr. p. 44. Iq. ST.

P. 600. v . 13. 'Enixáguou] Vid. Meurſ, ad Hellad. Cbre
ſtomath .

P.
61 .P. 598. v. 42. 'laccoos [ 1.] verl. 612, Coof. Nicandr. Ale De verbi forma πέπoσχε, pro πέπασχε, ο .

xiph. 311. ANON . nuit Koenius ad Gregor. de Dialectis p. 215. ( p. 455. edit.

P.5y8. v. 44. ITła por Vid : Aelian. V. H. IX. i4, ibique Schaefer.) Axon.
Ferizon, dwon . Codex Havn. 1973 , Il &auaricati, šyovy fisure P. 606. V. 11, ' Invédos r.) verl. 99.

ANON .

ANOX

ARON .

ANON .
ANON .

ANON .

ANOX.

.

W.

BE.

ANON.

W.
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ΑΝΟΝ.

ANON .

ΑΝΟΝ .

ANON.

ad Aeſop. Po
BE.

extat . ANON .

ANON.

ST.
ANON

ΑΝΟΝ .

ANON.

De feminino paulo
ANON.

P. 600. v. 15. mayáww ] Conf. Fiſcher. Animadverf. ad Ρ. 6ο2 . V. 19. περί μεν - μάχεσθαι] Sunt verba Homeri]

Grammat. Graec. Welleri Spec. 111. Ρ. Ι . p . 151 , ST.
11. A. 258. ubi vid . Schol.

Ρ . 6οο. 1, 20. Πεποτήαται] Vid . Iliad. Β . 190. ANON.
Ρ. 602. ν. 22. περί týdeta] Haec ex Odyſ. z . 146. ita

Ρ. 6οο. ν. 24. Πεπρωμένων] Codex Havn. 1971. haec habet : legenda Tunt: περί γαρ μ ' έφίλει και κήδετο. Ει pro περιφρων

Πεπρωμένην, ειμαρμένην , δια το πεπερατωσθαι πάντα , και linvenótim ex Odyſi. A. 329. et pluribus locis reponendum eft

μηδέν εν τοίς ουσιν άπειρον είναι η πεπερασμένης και συντετελε- περίφρων Πηνελόπεια . Verba ultima , Αι περιναιετίoυσι , extant

σμένην διοίκησιν ή πέρας του βίου επιζητούσαν. Πεπρωμένον,
OdyΠ. Δ. 177.

αίση, πεπερασμένον, από μετοχής μετήχθη εις επιρρηματικήν σύν- Ρ. 602. V. 36. Περιπλομένων ενιαυτων] Sunt verba Homers

ταξιν, ώσπες και το ειμαρμένον. ή δε μετοχή πεπερατωμένον. και
Odyll. A. 16. Cont. Apollon. Rhod . II. 1150 .

συγκ πο πεπρωμένον, γίνεται εκ περατώ περατώσω, τούτο δε εκ Ρ. 602. V. 59 Περιβόησης] Vid . Odyll . X. 84. Schol . Apol

Ion. Rhod. Ι . 431. et 1V. 1581. ANON .

του πέρας πέρατος, τί δε σημαίνει το πεπρωμένονκαι το προωβισμέ

νον · έστι δε παρ' Ελλησιν η λεγομένη παρ' ημίν πρόνοια, την
Ρ. 602. V. 44. Περισκελής] Conf. Schol . Sophocl . Αntig .

48. ΑNON.
δε αυτήν ειμαρμένην έλεγον και 'Αδράστειαν, δια το μη αποδιδρά

κειν πάντα τα προορισθέντα . BLOCH.

Ρ. 6ο2 . ν. 46. περισκέπτω ένα χώρω] Sunt verba Homeri

P. 600. v. 27. Bußgros etc.] Vid. Fabric. Biblioth . Graec. Odyff. A. 426. ubi vid. Schol. ANON.
Vol . 1. p . 395. (Vol. Ι . p. 628. edit. Harle /.) ANON . Conf. Co- Ρ. 6ο2. ν . 49. όφρα 'Αρσινόη] Sunt verba Callimachi

Epigr. V. 7. et 8 .
441 .

ray

Ρ. 6οο . ν . 31. Ιλιάδος Γ . verf . 3ο8 . et 3ο9 .

Ρ. 6ο3. ν . 5ο. Δίδυμος εν υπομνήματι Ξ Οδυσσείας] Locus

Ρ. 6οο. ν . 38. πλεονασμό του π ] Supplendum eft πίπτωχα. haud dubie eſt verſ. 6. ' Sed Scholion Didymi hodie non ibi

Vid . Fi/cher . Animadverf. ad Welleri Grammat. Graec. Spec.

ll. p. 288. Sed eiusmodi ellipfis eft frequentiffima. Pro prae
.

P. 603. v. 1. Ilegiotwor] Vid . Sallier, et Pierſon . ad Moe

cedente έπτερύγωμαι in Codice Parif. 2668. Ιegitur Επτέρυγμαι ,
rid . p . 295. ΒΕ.

P: 603:v. . ] . .Ρ. 6ο5 . ν. 13. Περίστατοι] Vid , Cafaub . ad Τheophrafti
et adduntur nonnulla , quae apud Noſtrum non leguntur. Appo

Characı .
ſuit ea Koen . adGregor. de Dialectis p. 638. edit. Schaefer. Ρ .

81 .

Cod . Ρarit. 346. οίον, Ως δε πάις παίδα μητέρα πεπτερύγω
Ρ . 6ο3 . ν. 23. ' Ωπτησαν etc.] Ηaec leguntur liad, A. 166 .

μαι. 'Ηρωδιανός εν τοις περί πάθους. Ηaec cum Koenianis fere

confentiunt . ST.

Ρ. 6ο3. ν. 24. Περιωπή] Vid. Schol. ad Iliad. 3. 8. et Ψ.

P. 600. v . 39. Ilintwxa ] Aelius Herodianus in Schematis- 451 .: Conf. Apollon . Rhod. IV. goo.

mis Hoιnericis : Πεπτηυια, πεσούσα· πιτω πεπέτηκα πέπτηκα ,

Ρ. 6ο5. v . 28. Ιλιάδος Δ .] verf . 359. Conf . Apollon. Rhod .

όθεν το πέπτωκα " πεπτωκως ως έστηκώς · και αφαιρέσι πεπτηώς Ι, 466. et Nicandr. Theriac. 518.

πεπτηυΐα , ως έστηυΐα , με μανία. Πέπτωκα άλλως · πετώ πετώσω
Ρ . 6ο3. ν. 31. Περόνη) Conf. Schol. Apollon . Rhod. I.

πεπέτωκαι και πέπτωκά » ή ποτώ ποτήσω πεπότηκα πέπτωκα . w .
567. ANON .

Ρ . 6οι . v . 49. Απολλώνιος] Locus eft 1. 1ο56 . Sic femini- Ρ. . Sophocl. 35ο.
num hentnviav epud eundem II. 535. ANON .

Vid . etiam Fabric. ad Sext. Empir. p . 227. not . G.

lo ante allata ſunt verba Herodiani. st. Verba fequentia , πε .
Ρ . 6ο3 . ν. 40. Πέργαμος , κυπερρα] Vid. fupra p. 48ο , 22.

τάλοις ύποπεπτηώτα, extant Iliad. Β . 312. ANON :

ubi zónega et [léganos ſcribitur, el Fiſcher. Animadverli. ad

Ρ. 6οι . ν. 55. Πέπυσμαι] Vid. Efcher. 1. 1. Spec. 11. p.
Welleri Grammat. Graec. Spec. I, p. 196., ST.

404. ST.

Ρ . 6o 4. V. 4. o επεσον δεύτερος αόριστος etc.] Choero

Ρ . 6οι . ν. 2. Πεπρωμένου ] Conf. ad p . 6οο , 24 . Codex boscus fol. 272. verfo : το έπεσον μονήρες εστίν. ουδέποτε για

Gud. omittit της ante μετοχής, et ειμαρμένον habet pro είμαρ- ο δεύτερος αόριστος προ της ον συλλαβής τοσ έχει . Λέγει δε

μένη. ΑNON .
Ηρωδιανός, ότι έστιν όμοιον αυτό το κακέμφατον . Φημί δε το

Ρ . 6οι . ν. 6. έστι δε] Col. Gud . Ειμαρμένη δε εστι.
έχεσον, και παρατίθεται την χρήσιν παρ' 'Αλκαίω εν Γανυμήδει,

Ρ . 6οι . ν . 8. αδράστειαν] Αliud nominis etymon habet Anti- έχoυσαν ούτως κατέχεσον της Νηρηίδος . ΒΕ.

machus fragmm . XXIII edit. Schellenberg. st. Conf. Schol. Ρ. 6ο4. V. 8. Πέσσει] Legitur Iliad . Δ 513, ubi rid . Schol .

Aeſchyl. Prometh . 935. et Demoſih.p. 381, 8. et Apollon. Sequens negrédev extat lliad . B. 237. Anon.

Rhod . 111. 133. ANON .

Ρ . 6ο4. V. 11. δε μεταφορα etc. ] Ηaec eadem leguntur

Ρ . 6οι . V. 16. Εν περάτης drayrol] Eſt verſus Apollon . in Scholiis ad Iliad. B. 237. ubi male xasodomis pro xa sentitas

Rhod. l . 1281. ubi vid . Schol.

legitur. Καθεκτική δύναμις eft vis ftomachi, retinens abos ut

P. 601. v. 17. duvara.] Vid. Baft. ad Gregor. de Dialectis concoqnantur. AXON .

p . 301. edit . Schaefer. , Be.

P. Go4. . 17. Πεσσοί, βόλια *) κυβιστών. πέσεα ομωνύμος, η

Ρ . 6οι. V. 18. περάτη και το τέλος] Vid . Odyf. Ψ. 2 15. τε γραμμή και ο ψήφος. πέντε δε ήσαν οι ' χρώντος και πίστα

ibique Schol.
πεντάγραμμα και τάχα η πεττεια οιονεί πεντεια τις oύτα, είτε

Ρ. 6οι. ν . 20. Περαιτέρω ] Vid. Εurip. Iphig . 247. ANON . δε αυτην Παλαμήδης" και δηλοί το επίγραμμα των λστ' προς

De origine et formatione vocabuli non contentit cum Etymologo τους τόπους ους έχει το Παλαμήδειον αβίκιον] Quid Gbi velit

Fi/cherus Animadverf. ad Grammat. Graec. Welleri Spec. II. Etymologus per verba , και δηλοί το επίγραμμα των λστ΄ προς

p . 114. ST .

τους τόπους ους έχει το Παλαμήδειον αβάκιον, parum intelligo,

Noſtra quidemΡ. 6οι . ν . 29. παρα Θεοκρίτω ] Idyll. XV . 1. ubi vid . Schol. fta faltem, των Αστ' προς mendola videntur.

ſententia, Etyenologo in animo erat laudare Agathiae Epigraine

Ρ . 6οι . V. 41. Πέρθω] Vid. Aefchyl.. Perf. ιο6ι . ibique na είς Ταβλαν Ζήνωνος του βασιλέως, φuod legitur in Bruncki !

Schol.

Analectt. Vol . III . Ρ:
6ο .

quo docte defcribuntur οι τόποι

Ρ. 602. ν. 46. Περιδέραιον ] Vid. Pier /on . ad locrid . p. oύς έχει το Παλαμήδειον αβάκιον. Αgathias vero , tefte Suida.

520. ΒΕ .

συνέταξε και τον Κύκλον των νέων 'Επιγραμμάτων ,ον αυτής

Ρ. 6ο2. V. 5ο. Περιθώμεθx] Fortalis cx Iliad. Y. 485. legen- συνήξεν εκ των κατά καιρον ποιητών. An in corrupris Etymologi

dum eft τρίποδος περιθώμεθον. Locus Αriftophanis eft Nubb. verbis laleat huius libelli titulus, aliis diiudicandum relinquimus.

644. ubi vid. Schol. Verba Εμέθεν περιβώσομαι extant Odyf1. Εuftath. ad Odyn. A. P. 1396 , 57. Ιστίον δε και ως ποτέ με .
Ψ 78. ANON . Verbo συνθηκοποιείσθαι etiam alii Grammatici ufi εκ μέρους, κύβος η όλη διάθεσις της πεδιάς (Lege cum Salmalio

funt. Vid . Βaft . ad Gregor. de Dialectis p . 422. edit . Schae- ad Hilt. Aug. Scriptt. p . 465. 6. παιδιάs) , ποτέ δε πεσσος " κ..

fer. ΒΕ.

ότι βόλια κυβιστών τους πεσσούς φασιν οι παλαιοί και ότι και

Ρ. 602 ν. 1 , όσσε ióvre] Sunt verba Homeri Odyl . N. πεσσα ουδετέρως οι πεσσοί · και ότι πεσσα ομωνύμως , και η γραμ.

401. et 433 .
μη και η ψήφος, οίον, Και πεσσα πεντάγραμμα, και ότι πέντε

Ρ . 6ο2. ν. 3. εκτός εόντας] Εxtant haec Iliad . Δ. 15ι . ήσαν οις έχρώντο " και ότι επί πέντε γραμμαΐς τις ψήφους τ .

θουν, ων η μέση ιερα εκαλείτο και ότι δια τας πέντε ταύτας,

Ρ . 6ο2 , ν . 7. δύο χιτώνα] Ηaec leguntur 1liad . Ω . 58ο .

ANOX.

ANON .

ΑΝΟΝ .

AXON .

et in

ΑΝΟΝ .

ΑΝΟΝ .

AXON .

-

ANON .

Ρ. 602. V. 11. παρα Απολλωνίω] Locus eft II . 45ο . ΑNON. * ) Notanda eſt haec vox , qua carent Lexica . Vid . Salmaſ.

Ρ . 602. ν . 12. Πεφικτιόνων ] Vid . Iliad . P. 220, cum Schol. ad Hilt. Aug. Scriptores p . 465. et Caſaub. ad Sueton. Cael.

et Apollon . Rhod. l . 913. 982. ANON .
BARKER.48.
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ANON

465. a.

BE.

ΑΝΟΝ,

ANON .

νεται σε

BE.

BE .

KUL.

και πεττεία έδόκει κληθήναι ως οιονελ πεντετα τις ούσα » και ότι ανήφθω. Verba ες ηλύσιον γαίης extant OdyΠ. Δ . 563. Conf.

Παλαμηδης ευρείν αυτήν λέγεται, ού παρώνυμον το Παλαμήδειον Apollon . Rhod. I. 413.

a $20... Euſtathius vero , qui alibi Etymologi ſcrinia compila- Ρ. 6ο . ν. 14. πέπoιθ.] Cod. Havn . 1971. Πεποιθώς. τα

vit, dubio procul ad verba, quae ex ee laudavi, reſpexit, ' ſed γας από τον εις ος σινθέτων δια του τα παραγόμενα , προ μιας

mirum eſt line corruptelae ſuspicione iſta attulille, öri Bónia xu . τον τόνον έχοντα δια του ή γράφεται, οιον άτεχνος ατεχνία , οι

βιστών τους πεσσους φασιν οι παλαιοί, cum pro κυβιστών legi θυμος ραθυμία, υπερήφανος υπερηφανία , εύκαιρος ευκαιρία . Πρός

deberet xußeurūs, ut vidit Salmafius l. I. p . Ceterum
Χειται, προ μιας έχονταςτον τόνον, δια το ευερος ευέρεια" σημαί

in verbis. Kι πεσσα πεντάγραμμα, Ειymologus et poft eum Ειι- νει δε την in Codice et το) καλόν έριον έχουσαν και βοηθός

ftathius refpexerunt ad Sophoclein εν Ναυπλίω, Και πεσσα πεν- βοήθεια και τούτο γιο σύνθετον παρα το βοή και το 9οος, οιονεί

τέγραμμα και κύβων βολάς. Ιta φuidem fcribitur in Ηefychio, ο κατα την βοήν ταχύς: ο γας βοηθός τοίς βοώσι ταχυ θέλει
at in Polluc, 171. 97. et Eufinthio p . 1397 , 28. legitur 302 w zileo30 .. BLOCIL. Patel , haec non ad πεποιθως pertinere . Ea

pro Bonus, quod notare debuerat Brinckius. Vid . H. Steph. dem autem et plura Etymologus attulit ſupra in v. Quoia po

Thel. in v . 'Abéxcov Edit. nov. BARKER , Conf. Schol. ad Ouyil. 418. 19. st.

Α . 107. ANON. Inprimis vide quae ex Orionis Etyinologico Ρ . 6ο6. ν. 21. πείρανθα λέγεται ] 1liad . Ω. 19ο, πείρανθα eft

MS. attulit Ruhnken, ad Timnei Lexic. Plat. p . 217. b. Be. accuſativus. Vid. ibi Schol . etBarnef. Genitivo πείρανθος uti

Plurimum proderit legiſle Brunckii notam ad Ariſtoph. Ecclel. tur Apollon. Rhod . ni. 873. ANON.

987. ubi attulit verba Ori Thebani ex Etymologico tius Ms. a Ρ. 6ο6 . ν. 22. το επάνω της αμάξης ] ξύλον addit Cod. Parif .

Larchero collato , in quo, poſt Bórca wußistwy , leguntur haec : 516.

πεσσι , ομωνύμως ή τε γραμμή , και ο ψήφος, πέντε δε ήσαν, οίς Ρ. 6ο6 . ν. 28. πλεονασμα του ] Ιdem Codex addit : η

εκφώντο κατά Σοφοκλέα • Και πεσσα πεντάγραμμα, και κύβων πείρανθος το σχοινίον. λέγεται δε πείρινθος και η έν τη δύσει “ Ηρά
βολαί. Deinde, poft πεντεία τις ούσα, Γεquitur : επι δετων πέν- κλεια . ΒΒ . Alias Πέρινθος fcribitur.

τε γραμμών τας ψήφους έτίζουν , ων η μέση Γραμμή Ιερα έκα- Ρ. 6ο6. ν . 3ο. Ιλιάδος Ψ.] Seibe 'Ιλιάδος Ω. ubi eft verf .

λείτο. εύρε δε αυτήν Παλαμήδης , ως είρηται εν ηρωϊκό στίχω 8.

παλαιά γραμμάτων τριάκοντα εξ, προς τους τόπους, ούς έχει το P 606. v. 53. [Teişe xba.eu Sor] Sunt verba Homeri Odyli.

Παλαμήδειον αβάκιον : Εύρε σοφός λιμου με παραιφασ. ην 11χλα B. 434. ubi conf . Schol.

μησης. Tum fequuntur verba έστι πέτω μεταφέρειν, fed legi- Ρ . 6ο6. ν . 36. Πειώλης] Conf. fupra ad p. 598, 36 .

tur μεταφέρειν την ψήφον. από των πεττών το ταβλίζειν. γί- Ρ . 6ο6. ν. 39. Πείσμα] Vid . Apollon. Rhod . 423. et 111 .

μετατιθέναι την ψήφον, και παίζειν. Conf. Salma/. 119. ANON.

ad Hiſtor. Aug. Scriptt. p . 459. fqq. SCHLEUSNEA . Add. Scholia Ρ . 6ο6. ν. 47. ταύτα τα δισύλλαβα etc.] Conf. fupra p .

in Platonem p . 230. edit. Ruhnken. 525, 43. ANON.

Ρ. tot . ν . 26. ταυλίζειν ] Vid . Anttiolog. Graec . 11. 27. ibi- P. 606. v. 13. "Oungos] Locus eſt Il. Z. 377. Verba nou
que Brodaeus. ANON. Verba iſius epigrammatis, quod Bruncki- devyo “Εκτορα extant II . K , 4ο6. ANON . De που vid . guos

is Analectt. Vol. II . p . 418. nr. LIII. habet, ſuni baec : sj osi laudat Pierſon. ad Moerid . p. 317. b ,
Καλλιόπη Ταβλιόπη λέγεται. ST. Scribitur tam ταβλίζειν, quam Ρ. 6ο6 . ν. 17. Πηγεσιμόλλω] Vid . liad. Γ. 297 ΑNON.

Tourister. Vid .Witter. ad Thom .Mag. p. 556. Ρ . 6ο7 . V. 22. “Οστ' . αργεννάων] Verfus eft 11. Γ. 298 .

Ρ . 6ο4. V. 3ο . Ιλιάδος Β.] verf. 312. Paulo poft, pro προβάτων , in Cod. Gud. eft λευκών προβάτων.

Ρ . 60+, ν. 32. Ιστία λευκα πέτασαν] Sunt verba Homeri

ΙΙ . Α . 48ο . ANON. Ρ . 6ο7. V. 25. Πηγός τον ευπαγή και ευτραφή ] Aelius

Ρ . 6ο4. V, 42. Πετεωο ] Vid . Iliad. Δ . 327. ibique Schol. Herodianus in Schematismis Homericis : πηγών» ευτραφές , πε

Pro Πετέως, et Πετέω, Politius ad Eu/tail . Τ . 111. p . πυκνωμένον

1039. ex Euſtathio p. 478. edit. Rom . corrigit [ letews et fis- Ρ . 6ο7. v. 26. Πηγους αθλοφόρους ] Ηabet Homerus ΙΙ. Ι .
τεω. 124. ubi vid. Schol . et κύματι πηγώ. OdyΛ. Ε. 388. ubi rurfus

Ρ . 6ο4. ν . 55. Πεύθω] Unde πευσόμενος , Apollon, Rhod . vid . Schol.
1V: 531. ANON . Ρ. 6ο7. ν . 3ο. πολυπάμων ] Vid. Valckenaer . Animadver .

Ρ. 6ο4. ν. 55. ή μάλα ayykkins] Fortallis Etymologus ad Ammon. p . 190. Be.

in mente habuit verba Iliad. Σ. 18. et 19. ή μάλα λυγρής Πεύ- Ρ . 6ο7 . ν, 35. παρ' Ομήρω] Locus eft 11. Γ. 163.

σεαι αγγελίας. Ρ. 6ο7 . ν. 39. μέγα δ' έβραχε πήδονος άξων] Locus eft

Ρ. 6ο4. ν. 1. Πευκαλίμας φρένας ] Vid . Iliad . Θ . 366. ibi- ad . Ε . 838. ubi nunc edi rolet φήγινος . ΑNON . Codex Havn.

que Schol. Conf. Tzetz. ad Lycophr.32. ANON . 1971. habet: Πηδάλια , οι κυβερνοι του πλοίου, εκ του πηδώ.

P. 604. v. 4. lleuxedavos] Vid. lliad. K. 8. cum Schol. πηδω νύν απηδαλίω (Legendum eft πηδώ. πηδω νύν ου πηδαλίω, ο
Conf. Sophocl. Antig. 125. ibique Schol. Schol. ad OdyΠ. Η . 328. ST.) ου γαρ έχoισι πηδάλια , αλλά

P. βο5 . ν . 10. εις το έπεφνον fupra p. 322, 53 . παρα το πλείν τηνθάλασσαν. πηδος γαρ είδος ξύλου τω πλά

Ρ . 6ο5 . ν . 14. Πέφαται] Aelius Herodianus in Scheumatis- τει της κώπης. (Εx iisdem Schol. Ιegendum videtur ξύλου. ή

mis Hormericis: Πέφαται, πεφόνευται " φώ φάζω και σφάζω φάσω τη πλατεί etc. εΤ.) Πηδάλιον και πλήoςγον (Lege πληθρίου ,
πεφασμαι πεφασται πίφαται , καθ' υφαίρεσιν. » . Ita legitur 76 vel certe, ut paulo poft fcribitur, πλήθοιον. ST. διαφέρει . πηδάλι
φαται liad. Ρ . 689. et pluribus locis. De fequentibus, πέφανται ον δια το εκ του πηδώ είναι . πηδος δε είδος ξύλου . Πηδάλιον

αναιρούνται, vid. Iliad. Ε . 531. ibique Schol.. ANON . και πλήθοιον διαφέρει. πηδάλιον μεν νηος, πλήθριον δε σχεδίας .

Ρ. 6o5, ν . ι8 . Πεφοβήατο] Legitur Iliad. Φ . 206. το αυτό και πλήοργον. BLOCH. Hoc loco legerim farrgov pro

Ρ. 605. ν. 19. Πεφήσεαι] Vid . Iliad . Ν. 829. cum Schol . πλήοργον .
Ρ. 6ο7 . V. 42. Πηλαμις] Vid. Athenac . VΙΙ . p . 319. Α.

Ρ. 6ο5 . ν . 20. Πεφιθήσεται etc.] Defumta haec funt ex ANON .

Schol . ad liad. 0, 215. Ρ . 6ο7. v . 49. πηλον έχριο .] Legendum eft πηλό έχριον .

Ρ . 6ο5. ν . 29. Πεφιζότες] Vid . liad . Φ. 6. Conf. Scholia Vid . Valckenaer . Animadverſl. ad Ammon. p. 44. Anon. et

a Valckenaer, edita ad lliad . X. 2. et Apollon. Rhod, Il . 1083.

ANON . Aelius Herodianus in Schematismis Homericis : lleDusów Ρ . 6ο7. ν. 51. Καλλίμαχος ] Locus eft Hymn . in Jov. 5..

τες, λελιγμότες, από του φυσώ και λικμω, λελιχμηκότες πεφυ- ubi vid. Schol.

ζηκότες ' είτα κατα συγκρότησιν. ». Ρ. 6ο7 . ν . 2. εις το βασιλεύς ] [upra p . 172, 5ο.

Ρ . 6ο5. ν . 40. πεξαμένη] Legitur Iliad. 2. 176. ubi Sclol . Ρ: 6ο7. v . 7. η αιτιατική εις ή ] Conf. Hermann. ad Gre

ατενισαμένη . ΑNON .
gor, de Dialectis p . 879. edit. Schaefer. BB. Verba Homeri,

Ρ . 6ο5 . ν. 43. Πειραται]. Vid. Valckenaer . Animadverf. ad αγγελίην 'Αχαιοί, funt Π . Δ . 384. ANON.

Ammon . p . 194. BE. Ρ. 6ο7. ν. 15. Δεί δε γινώσκειν ότι etc.] Choeroboscus fol.

Ρ . 6ο5 . V. 43. αλεγεινά πείρων] Sunt verba Homeri II . 92. verfo : σημειούμεθα πας Ηρακλείδη εν τοις περί χρησμών,

Ω. 8. Conf. Schol. Sophocl. Αiac. 2. ότι πες και λέγουσι τινες πεπλανημένον είναι το , Ω Πέρση ποι

Ρ . 6ο5. ν. 49. Πείρησαι] Legitur liad. Α. 302. et 4 Scho- κιλόδιερε, ίν' απο χείρας έχεσθαι. έστι γας ενταύθα εθνικών, και

tiafta explicatur πειράθητι. ΑNON. εις και καταλήγει η κλητική. ΒΕ.

Ρ. 6ο5. ν . 52. Πείρας έπαλλάξαντες τωνυσσαν) Elt verfus Ρ. 6ο7. ν . 18. παρα 'Απολλωνίω] ΗΙ. 386. et alibi . ANON.

Homeri 11. Ν. 359. Πείρας διεύος legitur Ody . Ε. 289. Pro Ρ . 6ο7. ν. 19. σημειούνται το λάγνης λάγνου, ώ λάγνα etc.)

έκ ο ' αυτού πείρατ' ανήφθη OdyΛ. Μ . 5ι . et 162. legitur εκ Chaeroboscus fol. 93. σημειούμεθα το λάγνης λάγνου ώ λάγνα
ETYMOLOG . T. II. Sss

ANOX. W.

ST.

ANON .

ANON

AXON .

ANON . xωπας ,

ANON .

AXOX.

ANON .

BE .

ANON

ANON.
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BB.

ANON .

ANOX.

ANOX .

ΑΝΟΝ .

Β6 .

ANON.

extr. ANON.

ΑΝΟΝ.

πας Ευβούλω έν Κοροβάλλω (immo Κορυδαλώ). έχει δε ούτως · Ρ. 6ο8 . ν. 12. Πήχυιον βόθρον όρυξης εν Οδυσσεα] Tid. κ .

ως δ' εύρον αφελού λάγνου ταχυ ποικίλα . 517. ibique Schol. et A. 25. Conf. Apollon. Rhod ,' lll. 1207 .

Ρ . 6ο8. ν. 3ο. 1Πηληϊάδης] Codex Havη. 1971. Πηληγά
δεω , "Ομηρος , του Πηλέως παιδός . Ο κανών : οι "Ιωνες και οι P. 608. v. 14. IIiag] Vid. Iliad. A. 549. ibique Schol, et

ποιηται τας εις ως ληγοίσας γενικας, τας απο' των εις ης ευ- Ρ. 659. et Apollon. Rhod. IV. 133 .

Χειων γενομένας, δια του εω προφέρουσιν επί γενικής , οίον Ξέρξης Ρ . 6ο8. ν. 17. πιαλία] Forma πιάλεος utitur Nicander Ale

Ξέρξεω, Ατρείδης 'Ατρείδεώ, εναντίως τοϊς Βοιωτοίς και Αιολευσιν. xiph. 36ο. ΑNON .
εκείνοι γαρ δια του αο ποιούσι, του α εκτεινομένου . πάσα γαρ Ρ. 6ο8 . ν. 19. Πίδαξ] Vid. Iliad. 1. 825. cum Schol. ANON .

γενική ονόματος είς φωνήειν λήγουσα και περιττοσυλλαβούσα της Ρ . 6ο8. ν. 23. Πιδύτης κύριον] Vid . Iliad . Ζ . 3ο.

ιδίας ευθείας ή εκτείνει την παραλήγουσαν και συστέλλει την λή- Ρ. 6ο9. V. 34. Ιλιάδος Λ.] verf. 183.

γουσαν, οίον καλός καλού καλοίο , σοφός σοφού σοφοίο η εκτεί- Ρ. 6ο9. ν. 35. Πιερία] Conf. Schol. Apollon . Rhod. Ι. 3ι .

νει την λήγουσαν, και συστέλλειτην παραλήγουσαν, οίον Ατρείδεω,

Πριαμίδεω, Πηληϊάδεω . "Όμηρος . Πηληάδεω παρα το Πηλεύς, Ρ. 6ο9. 1. 39. “Ιλιάδος Σ. verf. 542. et 511. ubi vid . Schol .
όπερ από του πέλλω. τούτου πατρωνυμικόν 11ηλείδης , διαλύσει Conf. Apollon. Rhod. IV . 983. ANON .
δε, και εκτάσει του ε εις ή, και πλεονασμα του α , γίνεται Πη- Ρ . 6ο9 ν. 41. Πιθι Πακτωλού βοάς] Vid. Athenae. XI. p .

ληϊάδης. εν ηρωικώ δε μέτρω τας από των εις ης ευθειών γενι- 446. B. Conf, Schol. Ariftoph . Velpp. 1480, et de Pausad

ad's ( ita legendum eft pro fcriptura Codicis à γενικών) Anacreont. P. 257, 5. ANON. Et pofterior pars trimetri . Vid .
οι ποιηται ου προφέρονται εις του, αλλά και δια του εω Ιωνικώς, Toup . Emendaut. in Suid . Vol . II . p. 553. Conf . Pierfon , ad

ως Πηλείδεω, ή δια του αο Δωρικώς, ως Ορέσταο· έκ γαρ Ο- Morrid , P. 322. a.
φέσταο τίσις έπεται Ατρείδαο. (Ηomer. Odyll. A. 4ο . ubi legi- Ρ. 6ο9. ν. 46. Πιθάκνη] Vid. Αriftoph. Ρlut. 546. et Equitt.

tur έσσεται Ατρείδαo) Καλλίμαχος δε εν πρώτω Αιτίων έχρήσατο 789. ibique Schol.
τη εις ου ταιρον ερίμυκον Male Codex dat έρυμικήν) εις ενός P. 609 V. 47. IIi9nxos) Conf. Hellad, Chreſtomath . p . 22 .
αστερέτου (fic). πάσα δε γενική περιττοσυλλαβουσα της ιδίας

ευθείας, και εις φωνήεν λήγουσα , ή εκτείνει την λήγουσαν και Ρ. 6ο9 . ν. 49. προσέχειν αυτώ) Cod. Paril . addit : ούτω Φι

συστέλλει την παραλήγουσαν , ή συστέλλει την λήγουσαν και έχ- λόξενος εν τω περί μονοσυλλάβων ρημάτων. ΒΕ.
τείνει την παραλήγουσαν . Πηληλαδεω, όνομα πτώσεως γενικής . Ρ . 6ο9. ν. 5ο . Πικρός Toxgíar) Vid . Euſtach . ad Iliad .

Δεί γινώσκειν , ότι εστί Πηλεύς το πρωτότυπον , και το πατρωνυ Λ . p . 887, 41 ,

μικόν αυτού Πηλείδης, και κατά διάλυσιν Πηλείδης, και τροπή Ρ . 6ο9. v. 57. 'Ιλιάδος κ .] verf. 265 .

του ε εις ή , και πλεονασμα του α δια το κακόφωνον ή δια την Ρ . 6ο9. ν. 1. Ησίοδος] Locus eft Εργ. 515 .
συνεμπτωσιν, Πηληϊάδης. η γενική Πηληϊάδον κοινώς, Δωριείς δε Ρ. 6ο9 . ν . 4 παρά τω αυτω ] Ibid . 541 , 542. ANON.

Loco

Πηληϊάδιο, και Ιωνικώς κατ' έκτασιν κρόνου Πηληϊάδεω. 'Ιστέον, praecedentisoρτάρια lege αφτάρια. 'Αρτάριον eft pedule. Giofr.
ότι τα εις της πατρωνυμικά ή των παραλήγονται μόνον, ή τη vett . Πεδούλια , ποδών καλύμματα τινές δε τα αρταρια ερμήνευ

ει διφθόγγω, ή το ά. ει μεν ούν από της γενικής γένηται η πα- cav . SCHLEUSNER . Conf. Scholia in Platonem p . 52. edit . Ruhn
τρωνυμία , το μόνο παραλήγεται εν βραχεί, οποίας αν είη κα- ken . ST .

ταλήξεως, χωρίς των απο τών εις ευς και από των εις ή5 , οίον Ρ. 6ο). ν. 7. 'Απολλώνιος ) Cod . Ρarit. 263o. addit : ο του

'Αγαμέμνονος 'Αγαμεμονίδης (Codex 'Αγαμεμνίδης), Βίαντος Βι- 'Aρκιβίου. ΒΕ. De verbo nidra vid. Iliad . X. 402 , ibique Schol.

αντίδης . το γας Βιαντιάδης πλεονασμα του α . και παρά την et Valokenaer. p. 58. Conf. Apollon. Rhod. IV . 952. Axox .

Δευκαλίωνος γενικής και Ανθεμίωνος . ώφειλε Δευκαλιωνίδης και P. Co9. V. 18. 'Ιλιάδος Ι. veri. 675.

'Ανθεμιωνίδης, αλλά συγκοπήν πέπoνθεν εν τω Δευκαλίδης και Ρ . 6ο9. V. 22. 'Απολλώνιος ] Vid . Βafiii Fpimetrum 111.

'Ανθεμίδης. και Χαλκοδοντιάδης και Τελαμωνιάδης πλεονασμα Schaeferi editioni Αriftoph. Ρlut. praemifiαι Ρ. ΧLΙ. ΒΕ.

έχoυσι το α . ομοίως δε και από της ου γενικής δια του ειδης P. 6og. v. 23. rivaxa's te veav] Sunt verba Homeri Odyſ.

γίνεται(Codex γινόμενα) η παραγωγή, οίον Ηρακλούς Ηρακλεί- Μ . 67. Sequentia, κρειων nagé nxev, extant Odyſl. A. 141 .

δης και Ηρακλείδης , Δημοσθένους Δημοσθενείδης » και από των alibique. ARON

εις ευς ευθειών δια του ειδης γίνονται, οίον Πηλεύς Πηλείδης . ad Ηefych. de viris claris p. 14. (Vol . VΙΙ . Οpp . Meurfii P.Ρ. 6ο9. ν . 29. Καλλίμαχος ο γραμματικός ] Vid . Meurf.

εν τούτοις γας γίνεται συναίρεσις εις την εί δίφθογγον, επείπε9 208.) et Fragmenta Callimachi p. 47ο.

ωεφάνη το α εν τη γενική των πρωτοτύπων. ει δε από των εις
Ρ . 6ο9. V. 33. Πινάκιον , παρα το τη πείν, ακος φέρειν ] Sic

δε ευθειών εστιν , ει μεν καθαρών όντων, δια του και εκφέρονται, Eucillius Antholog. Graec. 11. 5ο. 24. (in Brunckii Analecit .

οίον " Ηλιος Ηλιάδης, Θυέστιος Θυεστιάδης : το Πάνθους Πανθοί

δνς ήμάρτηται ει δε μη καθαρεύει (Colex : καθιευει) , δια του
Vol . II . p . 522. Γq. ) 'Εζήτουν πινάκων πθεν ούνομα τούτο καλέσ
σω, και παρά σοι κληθείς, εύρον όθεν λέγεται. Τ! είνης για μεγά

ιδης Yλλος Yλλίδης (Codex bis Hλλ.) , Κόδρος Κοτρίδης. ει λης μεγάλους πίνακας παρέθηκας, όργανα του λιμού πειναλέος

δε από των εις ας ή εις ης, ων η γενική εις ου. δια του ασης πίνακας .

ποιείτο πατρωνυμικών , Βορέας Boρέου Βορεάδης, Ιππότες Ιππό- Ρ . 6ο9. ν . 40. παρα το πίνος ρύπον ] Conf. Tzett . ad

του Ιπποτάδης. τα εις δης πατρωνυμικα εις την ου δίφθογγον Ιγcophr. 145. Αriftoph. Lyfitr. 279. Sophocl . Αiac. 308.. , .

έχoυσι την γενικήν. εκ του Πηλείδης πατρωνυμικού πλεονασμα . Orett 225. .

του α γίνεται Πηλειάδης, και οι "Ίωνες χαίρουσι τη διαλύσει, Ρ . 6ιο, ν. 45. Πινοτήρης] Conf. Αriftoph. Vefp . 15οι . ibi

και διαλυεται η ει δίφθογγος , και κλίνεται 11ηλειάδης, και τρο que Schol. Anox .

πή του ε εις η Πηληϊάδης Πηλιάδου. τας εις ου γενικας απο Ρ. 6ιο . V. 46. Πινύσκω ] Vid. Ac/ chyl . Perf. 852. ibique

των εις ης ευθειών γενομένας οι "Ίωνες δια του αν και δια του
Schol.

έω προφέσουσι , και η εκτείνουσι την λήγουσαν και συστέλλουσι Ρ. 6ιο. ν . 54. πινυτή , η σωφροσύνη] Vid . Iliad. H. 269.

την παραλήγουσαν, ή εκτείνουσι την παραλήγουσαν και συστέλλου

αι την λήγουσαν.. BLOCH. Ρ. 6ιο. ν. 57. 'Ιλιάδος Π .] Lege 'Ιλιάδος Ξ. ubi eft ver..

Ρ. 6ο8. ν. 32. Πήληξ] Vid. Apollon. Rhod. 11. 920. ΙΙΙ .

1281. Locus Homeri eft il. r . 316. Ρ . 61ο. ν. 1. Ιλιάδος Ν .] verf. 493. Locus Αriftophanis

Ρ. 6ο8 . ν. 35. Πηλός] Vid. Schol . , ad iliad . Ε. 100 , eft in Fragmentis p. 1235. b . ANON .

Ρ. 60. V. 2 , Οι και εμον αιμα πιόντες , ακέοντό τι δίψαν )

Ρ. 6ο8. ν. 38. ο οίνος )Vid. Tryphiodor. 527. Cont. Schol . Iliad.X.2. ει: εοφ απεψύχοντο, πιον τ' ακέοντο το δεύων. ει
Ariſtoph Plut. 426. et 435. ANON. ibid. 7ο. Οι και'εμόν αίμα πιόντες, ολίσσοντες περί θυμώ. Ε doe

Ρ . 6ο8 . ν . 40. Πηλυγίο ] Vid. Barner: ad Ody Π. Ξ. 476 . bus igitur verſibus unum conflasit Etymologus. ANON.

et Pierfon. Verihmil . p. 209. Nempe ilmuals legendum eft,. p . Πηγυλές Ρ. 6ιο. ν. 16. " Ομηρος ) Locus ell 11. Y. 9. ubi vid. Schel

ut legitur apud Apollon. Rhod . 11. ° 737. quem locum attulit Locus Apollonii eſt 1. 1266. ad quem vid. Schol. Conf. lll.

Etymologus.' ANON .
1218 .

Ρ. 6ο8 . ν. 5ο. Πανέλεως ] Legitur 1liad. Β. 49. ANON. Ρ. 6ιο. ν. 22. πανα Πινδάρω] Verba leguntur IPhm. VI.
108. Sed pro yo nunc ibi eft 508.

Ρ. 6ο8. ν. 5. Πήχυς) Conf . Lucian . Τ . Ι. p . 106 , 18 ,
ΑΝΟΝ . Ρ . 6ιο. ν . 3ο. Πισυνος Δ .?] Legitur 1liad . Ι . 258. Conί.

Apollon. Rhod. in . 181.

Ρ. 6ο8 . ν. 8. 'Απολλώνιος ) Locus eft Ι . 379. Conf. ΙΙΙ . 854 . Ρ. 6ιο. ν. 33. Πίουζες ] Vid. Apollon Rhod. 11. 1111. 6
Ν. 1510. ANON» Nicandr. Theriac. 182. ANON. Conf. Fiſcher. AnimadverlI. a

ANON .

ANON.

ΑΝΟΝ .

ANON.

ANON .

ANON .

ANOX.

AXOX .

ANON .

SCALEUSNER.

ANOX
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1

ANON .

ST.
ANON

.

ANON

ANON .

p: 721. b. BB.

ANON .

p. 226, 15 . ANON

ANON.

Grammat. Graec . Welleri Spec. I. p. 213. et Spec. II . p. 161. der Alexiph . 406. habet igodą. ubi tanien Scholiaſtes: rod!

P. 610. v. 36. raça '
Agrotopáver] Acharnn. 1031. et 1220.

αριδα, ώφειλεν έρι », ώστερ εριν. είη δε οξυτόνως ίρίς, ώσπες βολές,

ή ως Κύπριδα. Verba Κύπριδα μεν πρώτην leguntur Iliad. Ε .

Suidas in v .
Σπίτταλος eum Enittałor nominat. 458. et 883. quo tamen utroque loco editur ngūrov.

Sed ó de

SCHLEUSNER
,

P. 610. v. 45. '
Agodawvros] Loci ſunt I. 933. ubi vid.

Κύπριν επώχετο, Iliad. Ε. 33ο.
P. 613. v. 38. Münvar etc. ] Conf. Schol. ad Iliad . E.

Schol. et IV. 565.

726. et ad Apollon . Rhod . I. 757. ANON . Pro di av o čews

P. 611. v. 46. Nituros) Vid. Aeſchyl. Sept. c. Theb. 862. στρέφεται dicendum potius fuife αι δια του άξονος στρέφονται,
ibique Schol. et Perſ. 981. cum Schol.ad 978. it. Eurip. Hip- obſervat Politus ad Euſtath . T. III. p . 1270.

Commodius di

polyt. 1464. ibique Schol. et Iphig. Taur. 307. ibique Barnes. ctum eſſet ar tv aço a tova ory Porta .. Conf. Scheffer, de re ve

et 1050. et 1346.

biculari l . 6. p . 47. ST . Paulo poft
fcribendum eft του τροχού

P. 611 , v . 49. 11.Qaúrku ] Vid . Iliad. K. 202 .
Rhod . iv . 1346. Aefchyl. Perf. 665. Ariſtoph . Velpp. 676.

Apollon, ras cusiyyos.
SCHLEUSNER.

Brunck. ad Apollonii Rhod . III. 605.

P. 613. v. 42. Llavy] Conf. Schol, Eurip. Hecub. 356.

P. 01. v. 1. Ilíor] Conf. Schol, ad Iliad . E. 511 , Anon. P. 613. v . 47. ' Iarados 2.) verf. 467. 468. Sequentia, nagy

P. 611. V. 12. xogwywv] Ita etian
Dorvillius in Codice ſuo égxe' argüis , ex Odyff. ©. 56. lupplenda lunt égxex malreperiri ait ad Charit. p . 157.(295.) Sed probat Sylburgii emer- δόμοι ανδρών. ANON .

dationem , xogos, puellarum . Conf. 'H. Steph. Thel. Gr. Ling. Ρ. 614. ν . 7. 8. Πλόκαμοι
Vol . I. p. 300. C. edit. nov .

παρα το πλέκω ] Αd hanc Ety
mologiasm alludit Ηomerus 11. 2. 176. χερσί πλοκάμους έπλεξε.

Ρ. 611, ν. 13.
Πλάγχθη χαλκός ] Sunt verba Homeri ( Scholia a

Valckenaerio ad Iliad. X. p . 130, edita diſerie : Tò

Il . n. 351 .

δε Πλοκάμους έπλεξε,
παρονομασία

ετυμολογική .) Ει Apollon.

P. 611. v. 17. 'Incados B.] verſ. 132.

Rhod. μι . 47. πλέξασθαι πλοκάμους . ΑNON.

P. 611. v. 18. &vºna.ayyudur) Sylburgius corrigit - Aaryaky , P. 614. 6. 13.Ilanurwy ] Conf. Plato in Cratylo T. I. Opp.
ut ad

praecedentem ſectionem reſpiciatur. Sed Dorvillius 1. 1. p . 403. A.
totam periodum putat eſle a manu recentiore, cum a fuo Codice P. 614. v. 16. 'Holodos ] Locus eft Theog . 969. Conf . Val
exulet.

ckenaer, ad Theocrit. Adoniaz . p. 216. C. (p . 214. A.) ANON.

P. 611. v . 20. nag' Alekýnw ] Vid . Aeſchyli Fragmm. p. P. 614. v. 18. Ilzuvor] Vid. Damm . Lexic . Homer, p. 1436 .

650. b. Conf. Nicandr. Theriac. 42,

P. 611. v. 32. Daudagóv] Vid. Apollon. Rhod. III . 1398. Ibid. nhuréas --ahutus] Vid. Oudendorp.' ad Thom . Mag.
ibique Schol. Anon.

P. 611. v . 24. naga' 'Apollové ] Locus eft II . 662. ubi vid. P. 614. v. 34. Ilvyús etc.) Hic locus corruptus eſt et tur
Schol. ANON .

batus libique contrarius. Sine dubio duo articuli diverſi hic coa

Ρ. 61. ν. 27. πλάκας ŠXTETQuéva ] Vid. Aeſchyl. Perf. luerunt, qui ita facillime dilcerni poſſunt, fi inferius pro d autot

720. ibique Schol. et 957. ANON.

πνίγος ουδετέρως legatur εξ αυτού πνιγεύς. Πνίγος ουδετέρως,

P. 611. v. 38. 'Ano ancos] Locus eſt II. 1056. ubi vid. ita ut a Iviyos ouder. novus articulus incipiat. Paulo poft, pro
Schol.

του μέν προτέρου, τον ουρανόν λέγοντος του δε δευτέροι , fcri

Ρ . 61 , ν. 43. γίνεται δε εκ του πλάτους ] Conf. Εuftath. bendum et το μεν πρότερον, τον ουρανόν λέγοντες - το δε

deútrgov. Utrumque teftimonium eft Ariſtophanis Comici: pri

P. 611. v. 45. Allaío.a ] Cont. Schol. Ariftoph. Rann . 812. us extat in Nubb. 96. pofterius extabat in Anagyro, ut discimus

ex Polluce X. 54.

P. 612. v. 4. flasiai roi xalxoû] Sunt verba Homeri Il . B. P. 614. v. 36. rvizos ] Vid .Pierfon .ad Moerid. p.312. b. Be.
226 .

P. 614. v. 45. Ivce] Vid. Schol. Ariftoph.
Thelmophorr.

Ρ . 612. V. 7. πλείοι μέλανος θανάτοιo ] Leguntur Odyft. Μ . 665. et Equitt. 165. Add. interpp. Thucyd . vul . 97. p. 567,

43. Anon .“ Conf. Ruhnken. ad Timaei Lexic. Platon . p. 219. b .

P. 61 2. v. 13. Nacióregos ] Vid . Odyll. 358.

Add. Scholia in Platonem p. 210. edit. Ruhnken.

P. 612. v. 19.
Kozarámy ] Fortalli 8legendum eft 'Opúgy, P. 614. v. 49. lóa] Conf. Hellad . Chreſtomath . p. 10.

qui Odyll. A. 358. habet [llscorés , our xrisé.

P. 612. v. 22. "Omingos] Prior locus eſt Odyff. M. 92. al- P. 614. v. 53.
Kandénaxos) Vid . Callimachi Fragmm . p.

ter Diad. I. 71. ANON .

bog. ibique interpp: Molus habet etiam Diodorus
Antholog.

P'. 612. v. 34. raga' 'Horódm ] Locus eſt Egy. 127. Conf. Graec. 11. 23. 26. (in Brunckii Analectt. Vol. 11. p. 187. Epigr.
Iliad . B. 248. ANON .

IX.) Anon .

P. 612. v . 34. (zerés] Conf. Schol. ad Iliad . 2. 486. et P. 614. v . 56. ' Iaiádcs E. ] verſ. 347.

ad Apollon. Rhod. III . 226.

P. 614. v. 1. Nodaßgés] Legitur in 'Oraculo apnd Herodot.

P. 612.v . 41. 'S2giwv] De eo conf. Schol. Nicandr. The- I. 55. p. 25, 33.
riac. 15. p. 6. ANON .

Ρ. 62. V. 45. πλειών ó kvairós] Vid. Lycophr. 201 .

P. 614. v . 3. Ilodáguas] Vid. Phot. Biblioth. p . 487, 35 .

P. 614. v. 5. 'Oungos) Locus eft Iliad. A. 125 .

P. 612. v . 51. ai flasiades ommavrikai eis, etc.) Conf. Arat. P. 615. v. 25. ' izrados .] verl. 832.
Phaenomm. 265. ANON.

P. 613. v . 5. 'Agodavcos] Locus eſt II. 711. ubi vid . Schol. 215. Anon. Lege llodogguin.

P.615. v. 29. Iosoggiugn ] Vid. Callimach. 11. in Dian .P. 613. v. 10. Kwsexcoy

P. 615. v . 32. 116 os ] Conf. Plato in Cratylo T. I, Opp.έν Παρναση] Unde Parnatus ab p. 420. A. ANON.Aeſchylo Eumenid. 22. Kwguxls nézga vocatur.

Conf. ſupra p .

P. 615. v. 36. 'Inádos A.] verſ. 240.

500, 45. ANON .

P. 615. v . 1. ſlov ] Conf. Schol. Sophocl. Electr. 211 .

P. 613. v . 17. Xepiwr] Auctore Fiſchero Animadverf . ad
Welleri Grammai. Ĝraec . Spec. ll. p . 98.

legendum eſt xe- P. 615. v. 2. nag' 'Ouýzw ] Locus eſt Iliad . A. 13.

griwr. st .

P. 613. v. 24. Toù déyen ] Stoebero ad Thom . Mag. p.

P. 6,5. v . 6. ÂBEP vụ xugiºh Sunt verba Exod. XV. 1.
720. a. legendum videtur xal héyev. BB.

P. 615. v . 8. Ei ở är eivexa poñs] Haec leguntur Iliad.

P. 613. v. 26. trannyugis, si anumega] Conf. Schol. ad T. 288 --- 290. ANON .
Odyſ. I. 486. Dionys. Perieg. 202. Eurip . Alceſt. 182. Quae P. 615. v. 13. 11 cmúerr ] Vid . Iliad . A. 600. Compolito use
Teguntur, τα δε από

βαρυτόνου - a guepugis, petita funt e Schol. TATOTTvvery utitur Apollon . Rhod . IV. 1113. De etymologia

Apollon. Rhod. II. 576. ANON.

conf. Schol. ad Iliad .' E. 155. ANON.

Ρ . 673. ν. 3ο . ευλόγως βαρύνουσιν Πλημμύριν] Sed Ly- Ρ. 615. ν. 18. Πνεύμα ο θεός

cophr. 100. habet Tanumugidos, et Nicandr. Alexiph. 404. a mi hann . IV. 24.
pugida. Anon . Cont.

Schaefer. ad Schol. Apollon. Rhod . p . P. 616. v . 20. 'O 70ccy αυτού πνεύματα ] Ηaec leguntur

219. BE.

Plalm . CIV . 4. et Hebr. I. 7. Verba ZÝCETQI TÒ Aveures wea

Ρ. 613. η. 54. τα δε
βαρύτονα QITIATIXÚv] Sed Nican

Toj extant Sirac. XXXIV . 13. Bt Ilvsima Brasov, Vlalm . XLVII.
Sss 2

ANON.

SCHLEUSNER.

92.
ANON.

BE.

ANON .

extr. ANON,

ANON.

AXON
ANON,

ANON.

ANON.

ANON .

ANON .

ANOX

ANON.

AgorxuVETV ] Locus eſt lo .ANON.

-
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1012

AXON.

BE.

-

-

b . BE.

ANON.

DE

ANOS.

AXON .

205. (p .

ANON .

BE.

8. ANON. In Siracidic loco legitur : πνεύμα φοβουμένων κυριον : P, 618. v. 57. NokupósByv etc.) Omnia . deſcripta lunt e

Sýorral . Conf. Erneſti ad Suidae et Phavorini Gloſſas facras

Schol. ad liad . 1. 564. Conf. Iliad . E. 200. et 501. ANOS .

p . 114. st.

P. 618. v. 2. llohuwnor på dixTvor] Vid . Odyli. X. 586. ibi

P. 616. v . 26. oi 'Agnvaio. lv ru xhaíw xad xaw etc.) Vid . que Schol.

Pierſon . ad Mocrid. p . 231. a. BE. Conf. Fiſcher. Animadverſi.
P. 618. v . 8. 'Iniédos 2.] verſ. 171 .

ad Grammat. Graec. Welteri Spec. III . P L p . 174. ST.

P. 618. y . 1o . llou póruyes ] Vid. Schol. Ariftoph . Rann .

Ρ . 616. ν. 41. ή κρόα Αττικής και εκείθεν η χροιά] Hel
251. Nicandr. Theriac. 240. Plato in Timaco T. III. Opp.

ladius Chreſtomath . p. 10. 'Oro avadovutegoy a xgora, xatu p. 66. B. Anon. Ex noftro loco Suidam in P. Rou Cód yes

πάθος δε ελλειπτικών και κρόα. ΑNON .

corrigit Toupius Emendati. in Suid. Vol. III. p . 160.
P. 616. v .. 49. et 52. IIoaépwy 170éuwva ] Potius legen- P. 618. v . 19. 17óvos ] Conf. Schol. ad Iliad . E. 517. ANOX ,

dum eft Παλαίμεων - Παλαίμονα .

Vid. ad Pherecydis Fra- P. 618. v . 28. 'IW'S ŠAesar ] Recte Etymologicum MS. Lei.

gmenta p. 146. st.

denſe dat : Tor 'Iw3 R213E%. Eft enim locus lob, II. 7. Vid.

P. 616. v . 56. Boles] Conf. Koen . ad Gregor, de Dialectis Valckenaer. ad Ammon . p . 116. not . 68. Be.

p. 438. edit. Schaefer. 36.

P. 618. v. 33. meg róv tikowy) Codex Taurinen Lis CXXXIX .

Ρ. 616. ν. 1. 'Αλλ' άγε δη τον δύστηνον άγ εις πόλιν] Εx legit περί τον πλούτον. Sed lectio πλούν etiam quadrat . PEYRON.

memoria parum recte Etymologus laudavit verba Homeri Odyſf. P. 618. v. 35. "Oungos] Locus eſt ll. ¥. 214. ANON.

Σ. 10. Τον ξείνον δύστηνον αγές πόλιν. ST. ,

P. 619. v. 40. 'Oduojelas A.] verf. 1 .

P. 616. v. 5. Teww - Odgovvos] Haec leguntur Iliad . 11 ,3.

. P. 619. v. 45. Ilokosia ] Vid. Pierfon . ad Moerid . p. 332 .

69. ubi vid. Schol. Anon.
P. 616. v. 9. norinens] Vid. Apollon . Rhod. 867. ibique

P. 619. v. 48. Ilostuomata] Vid. Cafaul. ad Theophrafii

Schol.

Charactt. p. 119. Conf. Theocrit. Idyll. V. 7. ibique Schol.

P. 616. v. 11. ' Ilcádos H.] verſ. 453. Sic Apollon, Rhod . item Agaihiae Epigr. VI. in Brunckii Analecil, Vol. ' Ill. p . 35.

Ι. 177. επόλισσεν . ANON .

et Arijioph, Velpp. 624. ibique Bergler. ANON.

P. 616. v. 13. 'Alyvās nodródos] Vid . interpp . Luciani T. P.619. v . 49. [ lónaya ] Vid. Sallier . ad Moerid . p. 580.

I. p. 591, 85. et 88. ANON.
a . et 387. a.

P. 616. v. 16. godon's áros] Vid. Iliad . A. 350, cum Schol. P. 619. v . 53, sulu's Erxerías] Forſan ſcribendum sube E.

Conf. Schol. Apollon . Rhod. I. 454 ,

inquit Valckenaerius Animadverll. ad Ammon. p . 91. BE.

P. 616. y. i8. 'Ixcédos C.) verf. 518.

P. 619. v . 6. 'Ara' igor] Sunt verba Homeri II , E. 433.

P. 616. v. 21. yzéPortai xal 7828101] Scribendum eft ygá- Cont. van Goens ad Porphyr. de antro Nymph. p. 106.

Petai nad ní2.0. Vid. Ruhnken. Epift. crit. II. P

P. 619. v. 9. IIócon, déodou , tpißor } Vid . Apollon . Rhod.

293. ) be . Verba llencol aixo. ſunt Apollon. Rhod. ' 11 , 121. e IV. 619. Conf. Porphyr. in Quaeſtionib. Homer. p. 83. exir .

cuius loci Scholiis Etymologus defcripfit i umiro0301 - pisna- ANON.
Se meraſanovoa tis aúxov. Sed pro zionata in Scholiis legilu P. 619. v. 15. IlogIuós] Conf. ſupra p . 433, 23.

sis Arnor , quod praeftar. SCHLEUSNER.

P. 619. v . 19. Ilógxis] Vid . Lycophr. 237. ANON.

P. 616. v. 22. 'Iliados K.) verſ. 334.
P. 619. v. 21. o yaş IIactwv etc ] Locus elt T. I. Opp.

P. 617. v. 34. [lacóv Te oiongo:) Vid . Iliad . I. 366. ibique p . 220; C. st. Vid. Oudendorp . ad Thom . Mag. p . 731. a.

Schol. Add . Apollon . Rhod. III. 275. ubi Scholiafies : lloaróv
et Ruhnken. ad Tiinaei Lexic. Platon. p. 170. b . et p. 220.

Tò diaPavés. et Eurip. Heraclid . 758. ANON .
b.

P 67. ν . 40. παρα Νικάνδρω εν 'Αλεξιφαρμάκοις ] verf. 3ο5, P. 619. v, 24. Odwr] Vid. Sylburg .

Conf. Theriac. 64.

P. 619. v, 28. deyox da etc.] Conf. Tzetz. ad Lycophr.

P. 617. v. 52. ſló201) Vid. Apollon. Rhod. III. 161. ANON, 74. ANON.
Ρ . 617. V. 55. Πολυάϊκος πολέμοιο ] Sunt Homeri verba IΙI . P. 619. v . 31. ' lacédos z . ] verſ. 320. Anon. Aelius Hero

A. 165 et modvážg legitur ll. E : 811. ANON.

dianus in Schematismis Homericis : Ilógxus tn's { noooguridos ó

P. 617. v. 12. lacados A.] verſ. 171. Vid. ibi Schol. et δακτύλιος. ν.

Strabo p . 569. ANON.

P. 619. v. 41. Tógain] Hemſterhuſ. ad Lucian. T. I. p.

P. 617.v. 18. lloraal door' axysa] Sunt verba Home- 366. legendum putat Buggor, quam coniecturam,

ri Odyſl, A. 4. Et lloana de Šoney, II . E. 124 .
birrhum , probat Pierfon . ad Mocrid. p . 139. b . st .

P. 617. v . 22. 'Ineddos E. ) verf. 148. ANOX . Cod . Paril, P. 620. v . 47. 'Tacados N.) Legendum elt '12 .caídos r. ubi

265ο. et 2638. Πολύιδος. ούτω και Απολλώνιος και του 'Aρκιβίου . et verf . 411 . Conf . Apollon. Rhod. IV. 248. III. 810. 112+.
και εστι, φησί, πολυίδμων, μάντις ών. ούτω δε και το δράμα επι- 1129. cum Schol. et Ruhnken, ad Homeri H. in Cer. 150 .

γράφεται παρά 'Αριστοφάνει : μαρτυρεί δε Φ.λόξενος . Και Σο

φοκλής δε Μάντεσι συνέστειλεν, “Ορω πρόχειρον ( ' alckenaer.
P. 620. v. 56. 'Anouvios) Locus eſt IV . 897. Ante Brun

Diarrib. in Eurip. Fragmm. p . 200. C. emendat ' Opw ago Xere
ckium legebatur ibi popoúveoxov. Cod . Guelph, habet mogelvesxov:

swv) 1102uidou Toù partews . Xa? nárov, Orx stay si uri iloa vie quod lectionem Fiymologi videtur confirmare. Caeterum forma

ont (Valckenger. 1. I. legit lloauidw) tựxoupáv«. Be. Vid . etiarn Rógouvor utitur idein Apollonius IV , 967. ANON,

Hufchkii Analecta critica in Anthologiam Graec. p . 116. st.
P. 620. v . 1. ' Theedos_P.; verf. 4. ubi vid. Schol. Con..

Conf. Heath. p . 103. b.

Schol. ad lliad . E. 162. Tzelz. ad Lycophr. 181. et Barnef.

P. 617. v. 29. Ilonusuyos] Vid. Schol. ad Iliad . B. 293. ad Eurip. Suppl. 629
P. 620. v . 8. Hogecor] Vid. Duporta ad Theophrafii Cha .

P. 618. v . 43. 'Iliados A.] verſ. 641 .
racit. p . 383. extr.

P. 618. v. 44. 110AÚNectos) Conf. Schol. ad Il . r. 371. ANON .
P. 620. v. 12 . 'Odusorías A.) verf. 427. et 572.

P. 618. v. 45. dró Ilonóxtogos etc.) Vid. ll. 2. 397. et
P. 620 v . 13. 'la, idos Z. ) verſ. 16. ubi vid . Schol. Cons.

Odyff. 1. 207.

Apollon. Rhod . III . 397. ANON .
P. 618. v. 46. Iloaudios] Vid. Schol. ad lliad . E. 613 . P. 620. v . 14. #420 uzeor fúvazor) Habes Iliad. E. 83. xūua

Homer. H. in Mercur. 171. et Schol. Apollon . Rhod. I. 51. 1984ugeoy, Iliad. A. 482. Conf. Apollon Rhod. I. 438. Axos .

580. 937. ANON.

Ρ. 620. V. 17. το κατά βάρος μεριμνών, πορφυρείν λέγου !

Conf. Schol. ad Iliad. 0. 551. et ad Apollon. Rhod . 1, 461 .

P. 618. v. 48. Bloqunáumosos avogós] Sunt verba Homeri

II . A. 433. ibique Schol. axon. P. 620. v. 25. Nocedur) Conf. Plato in Craiyło T. I, Opp.

P. 618. v. 54. Osórzıtos ] Locus'eſt Idyll . XV. 90. de quo p. 102. E. Axox.
sid . Valckenaer. Animadverli. ad Ammon. p. 188. qui lectionem P. 621. v. 56. IIóln] Vid . Ariftoph. Nubb, 1010. Axos.

Ειymologi, Πασάμενος ποτίταασε, pra fert vulgatae, Πασσάμενος
P. 621. v . 4. nóros Fotós) Conf. L'alckenaer. ad d .

inimasok. Cont. Erneſt. ad Callimach . H. in Cer. 128. el Cod. mon . p. 118 .
Gud. in v. rw . Perfectum nonaga!, pro * extW099 , habet Theo- P. 621. v. 8. Horaivor] Vid. Aeſchyl. Sept. c. Theb.
critus Idyll. X. 32. ANON. Valckenaer. ad Theocrit. Adonjaz. 215. ibique Schol. Anon. Pro févrov Koenius ad Gregor . de

p. 383. B. p . 384. A. B. (p. 381. B. p. 382 , A. B. mulia dif- Dialectis p. 5.6. edir. Schaefer, e M. Leidenſi reponi iubet šé

punt de verha nárasta1, et praefert {RIT 2678, et pro enosáosess
In fequentibus legendom eſt ato cü rapaxoa chaises

inalit infinitivum indignantis, e' inurasoey. BE.
de Tò agūror, quze wia polucma yerba recte addidit Scholiaſte:

ANON .

vel Búgbron,

ANON .

ANON .

ANON.
ANON .

ANON .
ANON .

1

ANON .

ANON.

BE .

YOY . BE.
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SCHLEUS

ANON

ANON .

ANON .

BE.

que Schol. ANOX .

AXON .

ANON .

ANON

BE . ANON .

ST.

Pindari Olymp. X. 52. unde haec deſumta ſunt. P. 623. v. 53. draagtoved mehed hous ] Sunt verba Homert
NBR . 11. A. 483.

P. 621. v . 11. Ilory, atnaus . etc.) Etymologus ob oculos P. 623. v . 57. Ilsýrow ) Vid. Apollon . Rhod. IV. 1537.

babuit Homeri Odyſi. E. 337. SCHLBUSNER. ibique Schol. ANON:

P. 621. v . 14. 071- ruglov] Haec leguntur Pfalm . LXXIV. P. 623. v. 3. SÉRSHOCOY nadio.o ] Sunt verba Homeri Il. r.
7. Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, Pfalm . CΧV . 4. Πάτες το 14.

sorýgros TOUTO, Mauh. XXVI. 39. ANON . Ρ . 623. ν. 6. ως η ιστορία δηλοίπαρά Λυκόφρονι ] Locus eft
P. 621. v. 21. Iloriviosara . dróxertal] Schol. ad Iliad . verſ. 337. [99. Anon. Codex' l'aril. 2630 , us irrogei Auxopowy.

1. 381. habet dvayetai pro dráxita .. ANON. 'Ωνοτος αιθαλντός πάτρας μολών. ΒΕ. Apud Lycophr. 338. le

Ρ. 621, ν. 24. ποτί, την προς πρόθεσιν σημαίνει Δωρικώς ] gitur Ω:ητος αιθαλωτών ές πάτρας μολών. .
Conf. Schol. Apollon . Rkod. III. 32.2 . P. 623. v. 8. 'Apotnarios] Locus eſt IV. 1671. Sed ibi le

P. 621 , v . 58. Tó tñs Túxus étc.] Conf. Porſon. ad Eurip . gitur Axuyaheos do Iní oi apie xoror. Conf. á Arnaud Lectt.
Bled. 239. n. IV. Graec. p . 245. qui pro náße mallet 3B xha, non ěłaße, ut Syla

P. 621. v.40. Ilorviádes fear] Vid. Eurip. Oreft. 318. ibi- burgius. Anon.

P. 624. 5. 22. Ilgóßator] Vid . Schol, ad Iliad. 2. 124.

P. 621. v. 49 , Ilotvião fa.] Helladins Chreftomath . p . 18.

"Οτι το ποτνιάσθαι κυριώτερον έπι γυναικός τάττεται , φησίν, όταν P. 621. v. 30. Ilpoßanzo] Vid .Iliad. B. 396. ANON.

κακόν τι πάσχη και θήλειαν ικετεύον θεόν: πυτνιιώμενον δε άνδρα P. 624. v. 31. Els tò abanra] Supra p . 3, 36. Statim pro

Ξν τις είπη , αμαρτάνει . ΑNON. apoßorú legendum videtur ngoboko.. ' Conf. infra p. 634, 23,
Ρ . 622. ν. ι . ΙΙ.τταν Awgortas) Vid. Arifioph. Acharon .

751. Sic Lyfiftr. 1255. notrà xará. Ει 1266. ποττας σπραδάς. P. 621. v . 34. Icodonos) Conf . Schol. ad Iliad . I. 469.

Etiam Leonidas Tarentinus Antholog. Graec. I. 38. 7. ( in Bruno Apollon. Rhod. IV. 472 . Valckenaer. ad Eurip . Phoenill.

chii Apalecit. Vol. I. p . 233. n . L.) dixit morta, Kóngir. ANOS . 303, et ad Iliad . lib . XXII. p . 101 .

Theocritus IdyH . XI. 1. #OTTON "Epwta. SCHLEUSNER. P. 624. v . 18. ' Iacados N.] verſ. 130. ubi vid. Schol. Conf.

P. 622. v . 3. Tórva ] Utitur hac forma Apollon. Rhod. III . Tryphiodor. 385. Anon.
467. Anox. P. 624. v . 56. 'larádos 1.] verſ. 627. Alter locus ex eo .

P. (22. v. 8. óróata – Tór távor] Conf. Hemſterhuſ. ad dem libro allatus eſt verſ . 3. Conf . Apollon . Rhod. 1V. 1672.V. ονόματα

Ariftoph. Plor. p. 38. a .

Ρ.62, 1 , 10. τροχος , ο τύπος spérox} Conf. infra p. P.624. v. 1. IIgotutus] Vid. Odyll. P. 352. ibique Schol.

[ 98, 5o. ei Valckenaer. Animadverfl. ar Ammon, p. 216. BE. et Euſtath. p . 1823, 32. Cont. Suidas in v . et Lexicograph.
P. 622. 5. 20. naivetan drà tou 805 ) Vid . Fiſcher. Ani . Herodot. p . 175. b . qui, ut Nofter, hauſit ex Schol. Ariſtoph.

madverfi . ad Grammat. Graec. Welleri Spec. I. p. 400. Equitt. 433. Vid . eundem ad Nabb. 1242. et quos excitat Al

P. 622. v. 23. ayalós) Lege ayavós. SCHLEUSKER. berti ad Heſych. T. II . p . 181. not. 2. et p . 103i , not . II . Adde

P. 622. v. 29. Ti dureros olvos) Vid . Iliad . 1. 638. et Odyſ. Palckenaer . ad Herodoc. 111. 36. p . 213, 93. KUL.

K. 235. et utrobique Schol. Conf. Ariſtoph. Fragmm. p. 1244 . P. 624. 4. 1. 2. raça zo sxveio30 .] Schol. Ariſtoph. omil.
exus. Nicand. Alexiph. 163. ibique Schol . et Brodaeus ad An- fis verbis face to fimpliciter habet rigoïxveio ga .. Scilicet prius,
tholog. Graec. p . 257. Anon. Scholia in Platonem p. 138. edit. arrians naga, abſorbuit altcrum , noga ró. Videtur autem e

Relanken. Πράμνειος είνoς : ήτοι και από της πραμνείας αμπέλου , Lexic. Ηerodot. legendum παρά το πρoϊκνείσθαι. κι.
ή ο πραύνων το μένος . τινές δε, επειδή εν Πρύμνη πρωτον έφυτεύ- P. 624 , v . 2. naga' ro iftar] Si ab isesta . quidam deriva

9η αμπελος τη εν Ικάρω, re volunt azotxons, non agoirtus dicere debebant. Quodų ra

P. 622. v. 33. num ] Legitur apud Apollon. Rhod. III. tionem etymi fequentibus exprimiperhibeant,isss!ai dugzávtoaapéror
157. Axon. Vid . Ruhnken . ad Timaei Lexic. Platon . p . 222. dambóveis, commodius a zipurš deduxiflent. Praeferenda igitur

eſt lectio, quae habetur apud Schol. Ariſioph, ad Equilt . I. 3.

P. 622. v. 31. twv ote2.6 % wy] Codex Taurin. CLXV. fol. (verl. 453.) zones de una foü ötrofa. , ő $971 cwgeáv Tuva außeīvo
51. addit : xal ó xhádys. Qui Grammaticus fi in gratiam lectoris Notarum Sylburgicarum

P. 622. v . 2. Avróosws] verf. 556. et 1055, Conf. Aefchrl. ex adducto srchilochi exemplo poſteriore Noſtrum ſyllaba va?
Perf. 611 , AXOX. poſt xrisa (v: 5.) interenda iuverit, me certe ſponſore immune.

P. 622. v . 3. Ilgécßa 98á, ngeoßurárni Vid. Iliad . E. 721 . ratus haud abibit, fiquidem Etymologus ftatim inveniet, par ubi

itique Sckol. Forma agissos, unde arkoba veriſimius quam a pari referat , nimirum fi eu in eiusdem poelae exemplo priore

géoßea derivatur, legitur in Aeſchyli Pert. 625 . unica fulaba angendum turi dabit. PERGER. Conf. Pierfon. ad

P. 623. v . 6. " Ourgos! Verba appofita, réoßeigu Ofis, Moerid. p . 275. b . be . " lže52a. habent etiam Suidas ei Lexic.
non Homeri funt, fed Apollon . Rhod. IV . 800 . Sic Macedo- Herodot. cum quo pro dwgzáv Tova mallem dwgráy to lcribere.

nius in Anthologia Graeca p . 165. edit. Steph. (in Brunckii

Analectr. Vol . 2. p. 121. ) Παρθένος ειπατέρεια Δίχη, πρέσβειρα P. 624. v . 4. Sýta eis friv xara ] Supra p. 449, 32, in v.

Forwr. Ariftoph . Lyfilir. 86. pécse.ga Botwria . Venus Katungoisaola.. KUL.

vero 9Ewy nioßerga vocatus in Homeri H. in Ven . 32 . Ρ . 624. V. 5. Προτείνω κεΐga ) Coinmation iſtud, inquit

P. 623. v. 10. 'Incudos m .) verf . 289. Sylburgius, incertum elt firne Archilochi an noftri Etymologici."

P. 623. v. 13. napa' có 72303sByxérairin äBmx Verbo 7770- Efi vero Archilochi, ut ex Schol. Arifioph . Equitt . 433. liquet,

Baivar , ut agoýukov, interdum Accuſativum iungi , oftendit Pier- ubi locus hic, in Herodiani ' triprp.omois fervatus, ita legitur:

fon. ad Voerin p . 475. b . Be . Προτείνω χείρα και προίσσομα . Simili τηodo apud Suidam et

P. 623. v. 1. foBus drra yegand] Videtur eſſe locus in Lexic. Herodot. exhibetur. Quare non dubitandum eſt quin

Homeri I. 1. 603. ubi tamen Voivis pro agéoßus legitur, ut lu- xad fit addendum . Idem eft Toupii iudicium Emendatr. in Suid.

pra p. 152, 49. ANON . P. II . p . 77. (Vol. I. p : 319. KUL. Cod . Parif. 316. xal 7501

P. 623. v. 31. ó pas 'Hpódotos ele. ] Is VI. 27. p . 450, 54. Codex Taarin . CLXV. fol. 54. toium locum fic ex

dicit : η ναυμαχίη υπολαβούσα ες γόνυ την πόλιν έβαλε. Vkl. hibet: Προίκτης • πένης, προσαίτης . η προ το ίζεσθαι, ό εστι

ibi Valck.naer. qui etiam oltendit, Euphorionem recte dicere dwgráv Tiva - καταπρoίζεται. ο δε Ηρωδιανός από το ίσσω, ή.

potmiſie, greše prix Euqumédouros nókin h. e. xariBank, vel γουν προτείνω την χείρα . Quare delenda funt infinitia illa verba

doróua sana. ANON . Etiam in Etymologico primitus fcriptum u's 'Apzioxos. Neque enim phraſis sportivw xröja Archilochi
full yis yovo: sala, ut interpretatio docet, non aestiv , quippe el.
quod ea , vicinis fuxit . P. 6:24. v. 6. 112075 napoiw, apottw ] Ex editt. Mediol. et

23. v. 36. Eigeniows de ó IIsporus exchrito] Apollon . Ald. refiitui debet nooit, apaixw, pośw, cum açoit, apoitw, a goi

Rhod . 1513. fq . A.Bine unsgéneato II. gorus Eigtvédw w, ut iple faletur Sylburgius, vel loa vel typothetae culpa intro

και γαρ δή κάλεσκέ μιν ούνομα μίτης. ducta fint. Sylburgianam Icripturam , licet monitus, tamen ler

P. 623. v. 40. 'Hsiodos] Locus eft Theog. 856. Verba apija vavit Panagiota : quanquam caeteroquin perinde eſt,ſive apnik
fúgerya lunt Homeri Il . B. 415. Conf. Apollon. et agstww divifim fcribas, five agoit et ngoixa . Vid. Euſtath. p.

Rhod. IV. 819. Et "Erynge istioy . ll . A. 481. ANON. Pro 1731, 56.

Tequentilus , Δάκρυον πρέσας, lege Δάκρι’ αναπτύσας , ex Iliad. Ι . Ρ . 624. ν. 7. ου καταπολέει : αντί του, ου προδώσει, ου κα

433. ubi Scholiaſtes quoque explicat per draguonoas. SCHLEUSNEA . Tugevel Legendem eft ngoóteis et xaraç sorcais. Eft enim

BE.

PEYRON .

ANON.

KUL .

AXOX .

uai BE.

PEYRON

SCALEUSNER .

ANON .

Gouds

KUL
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BE.

OBR.

KUL .

75

KUL .

KUL.

KaTangoffer ſecunda futuri medii, Attica dialecto, et aliqucties in aarro in loriklorto. KUL. Formam apóxou defendit Pierfon ,

Ariſtophanis comoediis uſurpatur, ut Nubb. IV. 4. 27. ( 1242.) ad Moerid. p. 296. b.

Equitt. I. 3. 199. (433.) Velpp. 1387. Thesmoph. 573. etc. P & R- P. 625. v . 21. arv apóxov. van ) Pellime. Seribendum de

Illud o agodaraus mibi hic non placet, fed potius ex nuo eſt rov Ilgoxównsor ex citatis Scholiis, et faum cum iisdem

Schol. Ariftoph . i quitt . 433. fcriberem : où apoixá nou mota: xafò pro vulgato maines. In Scholiis Pariſ. eſt : óta visos oux

on Deus, non impune me deriſeris. Id enim illud verbum ibi ovca . ubi particula negativa deleri debet. Quaeenim antea un

indicat, quare et potio poenae in illius explicatione neceſſaria vi, dique alluebatur mari, aggello dein lolo inſula eſfe defiit. ktı.
detur. Scholiaftes igitur Ariſtophanis 'Temper od ngoixa vel P. 625. v. 23. 'Aden @ órunsos) Legendum eft 'Clapóruns.s

ου δωρεαν addit, adiiciens :προϊκα γας έλεγον και την ζημίαν οι cum Is I olio ad Scylac. p . 84. qui inſulam hanc a Proconne

παλαιοί. Co diverſam ftatuit, contra quam Plinius (Hiſt. Nat . lib . V. cir .
P. 624. v. 12. ó Osoróyos] hoc eſt, Gregorius Nazianz. ca finem ) primo intuiru tradere videtur. Plininm vero, fi verba

Orat. XX.
P.

342. B. KUL. eius rite interpreteris, Scylaci non contrariari, contendit Hardui

P. 624.v. 14. Ilgornóvensos] Ita riore lonico dicitur, quae nus in Notis T. I. p. 299. KUL. Nimirum nipat et fra Das idem
communi dialecto Igokóvasos. Simplici i ſcribitur apud Steph. fere eft . Confer eriam Berkelium ad Stephanum Byzant. in

Byz. ad quem vid. Holſten . p . 262. Marmoris ibi folli dilerte 'Enapórnoos. SCHLEUSNER. De Phileta vid . fupra ad p. 122,

mentionem facit Strabo p. 880. C. Conf. Salmaſ. Plin . Exer- 23. KUL.

citt. 495. b. KUL. P. 625. v. 25. q &WTOTóxas) Lege newrozónous . Locus Apol

624. v. 16. ü as goig doe Swor ] Haec et quae ſequuntur, ex lonii eſt II . 279. Conf . Odyll. P. 295. cum Schol, et Eufiath.

Schol. ad Apollon. Rhod . II . 279. hauſia ſunt . Sed apo pro P711, 40 et p. 1821 , 22. KUL. Codex Taurin . CLXV. fol.

agoit ſcribendum eſt. lgoit enim, quod ſciam , de hinnulo non 54. legit nowrotóxous. PBYRON,

dicitur. KUL. P. 625. v. 26. ' Inrad ns z . ] Scribendum eft 'laiados E. Ibi

P.624. v. 17. Slovúolos de ó 'Agyvaios dy rais xTMOFON] enim vel. 35. bemiſtichium allatum extat. Etiam Apollonius

Reinefii Criticorum ſummi, verba huc adfcribere lubet ex Cap. Lexic. Homer. in v . " goxpostos habet šgvor, ſed auctor Scholio

X. Variarum Lectionum Lib . II. (p . 208.) „ Iniuriam_facit Ca. rum legit siquora quod idem eft cum riquoay editionis Florent.

ſaubonus lib. 30. Animadverſ. in Athenaeum c. 14. Etymologo, anni 1488. ab Aldo, quem omnes, quotquot vidi, lequuti funt,
qui Dionyſium , cuius opus, Krious rónewv, laudatur pallim , vo- insav mutatum . Cum locus Homeri Aoriſtum requirat, me

cet in Tigoxóvinsos Athenienfem , cum fuerit Chalcidenſis, falli trum vero neutruin relpuat, utrumque exhibendum videtur. Quo

hominem propterea accuſans. Cum enim Chalcis proxima Atti- ad reliqua vid. Hefych . cum interpp. in .v. Suidas in v. Eu

cae et in Athenienſium ditione poteſtateque cum Euboea ompi liath. p. 965 , 36. H. Steph . Thel.Ind. p. 1713. et Wedeling.
fuerit, optima ratione factum eſt, ut, qui Chalcide eſſent oriundi, ad Heredot. VII. 188, p . 593, 99 .

cum Atticis et Athenienſibus cenſerentur: hacque ipſa Tzetzes P. 625. v . 32. x 3050l Rectius xq csal, inquit Sylburg. ut

in Lycophronem (21. 252.) drá extov 'ATToxov et x jaundixi» ha- fupra p . 490 , 40. Qui ftatim allegatur locus liad. M 258. * ós

bet pro eadem . Inepte autem faetum videri non debuit, fi unus oui poftulat, quare ita fcribendum eft. Conf. ibid . verf. 414.

homo a diverſis locis epitheta acciperet. Scimus enim quosdam

a uribus denominatos errore nullo ; ab uno, in quo nati ; ab alte- Ρ. 625. ν. 35 , παρά Απολλωνία) 1ocus eft 1. 26ο. επί προ

quo vixerint, docuerint, floruerint; a tertio, cui familiae Morgo.. ubi Gloſſ. interlin. Codicis ( uelph. interpietatur spoovile
fiae originem deberent. etc. “ PERGER. 'Agnvalos habet etiam oss maà apiekódors. Conf. ibid. verſ. 1170. cum Schol. qui alium
Schol. Apollon. l . I. tum in editis tum in Ms. Reg. Paris.* ) eiusdem libri verſum , Icil. 320. profert, in quo male spomasov

Id vero in Xanxedeus mutatum volunt Caſaub, ad dihenae. p. exhibet. Legendum eft ngomongs, ut eft in texto. (Brunckius

-43, 50. Mauſacus ad Harpocration . in 'HQarstia, et l'of praetulit Genitivom zgomorús, st.) Eadem voce uritur Apollonius
fius de Hiſtoricis Gr. lib . Ill . p . 178. Vulgatum 'Agnyaios tue- III. 215. IV. 1160. alibique. Plura habes apud interpp. Hely

Sur Scherpezelius ad Strabonem p . 881 , 8. Chalcidenfem ab chii T. II. p. 1036. not. 10.

Athenienſe diſtinguens, ac ftatuens, illum nep? Tidsw », **) hunc P. 625. ibid. apónahor] Apud Apollon . Rhod. VII. 201 .
περί κυήσεων fcripfile . Sed vellem , unicum faltem veteris aucto- omnes edidere πρόκαδοι, praeter Brunckium, qui recte προκαλοι

ris locum indicallet vir eruditiffimus, in quo Dionyfii Athenien. reſtituit. Vid. eius in h. 1. notam , et Alberii ad Hefych . T.
fis 78g? xunpew fcriptoris mentio facta fuerit, quod donec fiat, II . p. 1034 , not. 28. Gloſſa interlin. Cod. Guelph. ilgomadou
eum é catalogo ſcriptorum Graecorum exterminandum eſſe arbi- déudga. KUL .

Rectius lectionem vulgatam tuetur Reinrfius a Pergero P. 625. v . 37. Igounteús etc.] Vid. Aeſchyl. Prometh. 85.
allegatus, cui aſſentior. Conf. Ruigerſii Varr. Lecit . p . 436. et ibique Schol. et Euſtach. p . 116. 17. et p . 1436, 54. Kul..
Heyne in Progr. de Arcadibus luna antiquioribus p . 4. not. 1 . P. 625. v. 39. Il pourmotivo Távtes] Sunt Homeri Odya .

0. 230. Conf. A. 232. ibique Schol. Anon.

Pro vulgato * TÝDeon , praeter Sylburgim , etiam Caſaubonus, P. 625. v. 41. MÉV ) Ad praecedens dyalós melius quadra

Mauſſacus et rolius ll. ll . malunt * Titisiv. Schol. Apollon. bit mévos, quam uévwo SYLB. Euſtath. p. 1680, 56. én rol Mevai

Rhod . habet xvýsegur, quod Scherpezelius l. c. Noſtro reſtitu- pevnow o popevnotivos quYKÓRTETA.. Conf. p. 1907, 18. Pro

endum cenfet. Perperam . Legendum eſt utidegi, Ab hoc enim uévw igitur, ut ratio deductionis pateat, ex Euftachio legerim
ad xt15801 et tum ad uuńcess adeo pronus eft laplus, ut alle- Mevcû nevÝJW . KUL. De nomine 'Ayasivos vid. H. Steph .. Thel.

rum ex altero facile oriri potuerit. Kul . Fortaffis verum eſt év Gr. Ling. Vol. I. p . 147. D. edii. Lond. et infra p. 719 , 54 .

ταϊς κυήσεσιν , et explicandum dum l. quamdiu praegnantes ubi eſt appellativum . st.

funt. De permutatione nominum xrisis et xrious praeter alios P. 625. v. 43. lacuos etc.) Eufiath . p . 663, 12. û xers

iple monui ' ad Hellanici Pragmm . p. 88. ST. συγκοπήν (vocabuli πρόμαχος), και εκ της προ προθέσεως και του
Pro Tequentibus, ούτω λέγει τας ελάφους πρόκας, Schol. Apol- μώ, το προθυμούμαι. κυι . Cont. Schol. ad liad . E. 553.

Ιon . habet : φησίν –τας ελάφους ούτω λέγεσθαι πρόκας. Utrum.

que mendolum eft. Codex Reg. cuius Scholia edidit Schaefe- P. 625. 4. 47. Ilgomitos] Suidas II gousons. Statim No.

rus ) legit: pool ras drá Pousxen=78901 rzóras. Recte. Scriben. ſter male, wad oraoi ngoxófas, con rgoxófarra. Delenda ſuot
dum igitur puto : Omol Néyeo33. ra's fafous poxas. Et fimi. iſta, ó aporóbas, ut lupertlua. KUL.

liter emendanda Scholia edita ad Apollon. Rhod. 1.l. 'Elécous

etiam Archilochus dixit agóras , telle Euſtachio p . 711, 41 .
P. 625. v. 52. eis pò sá] Infra p. 635, 39. KUL .

Ibid . eis tò netw ) Rectius sis aó méTeofau, ut patet ex p.

P. 625. v. 18. Igoxóvenoos] Cod . Taurin. CLXV. fol. 54.
Sed ibi dicitur απο μέν του πετώ γίνεται προ604, +9. SYLB.

legit Προικόννησος . PEYRON. Poſt verba oi dè ex Schol. Apollon.
nety's etc. Ad hoc igitur relpexit Etymologus. Quare nibil

mutandum .

Rhod. I. 1 inferendum cenſeo 120xórumqox, tanquam ad lenten

tiam neceſſarium . Tum sgóxou mutandum io ngoxóov, ęt doté- P. 625. v. 57. sigorg' auroño rántan] Iliad . A. 360. et

tero , in

KUL.

tror.

KUL .

ANON .

KUL.

KUL .

*) Vid . edit. Schaefer. Vol. II. p. 144. st .

**) lo Scholiis ad Apollon. Rhod . IV . 264. laudatur A.o.

púscos ó Xarxideus ir agusan Krises. In Schol. Parif. rectius
Krleswy. ST.
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ANON .

AXON.

KUL

ANON .

ANON .

ANON.

ANON .

SCHLEUSNER. ANON

ANON.

2

5oo. pro xohnza , legitur xarifero, quod etiam Noftro redden- 627. v. 53. ' Iacédos l.] verf. 566. Sequentia verba, w's

dum eft. KUL . Dan' youvar' čvor, extant Odyff. 2. 68. 69. Conf. Apal,

P. 625. v. 2. ’ Inicdns K.] verf. 476 . lon. Ahod. I. 1118. ibique Schol.
P. 625. v. 3. Ipohansovra] Conf. Scholi Ariftoph. P. 627. v. 57. X9.5ă agwisa ] Sunt verba Homeri Il. Bu

Thesmophor, 393. KUL. 503.

P. 625. v . 4 uBris σώματος ] Ηoc fenfu verbo προπηλα

ristov utitur Demofthenes in Midiam p . 516, 18. et p . 584, 27.

P. 627. v. 4. Igwt] Vid . Ruhnken, ad Timari Lexic, Play

ton. p . 226. b. be.

Add. ibid . p . 534, 16. et de Corona p. 229 ,9.,
P. 627. v. 1t. axriy Byévovro Powry] Sunt verba Homeri II.

P. 625. v. 10. agis aauns] Reſpicit auctor ad Iliad . Z. 456 . r. 95. et quae paulo poſt Tequuntur, Tigwi d' ut noi, 11. 0. 530 .

προς άλλης ιστών υφαίνοις. PERGER . 1bi Schol . επ' άλλης : τουτ

έστιν επι δεσποίνη. KUL . P. 627. v. 22. 'Ialádos 0.] verf. 469. ubi vid . Schol.

P. 625. v. 11. apoyokan&iv] Pro vitiofo hoc verbo, unde

procul dubio Heſychii T. II . p . 1060. agovychsiv natum eſt, P. 627, v . 28. apo ngas ogav] Schefferus de militia nav.

fcribi debetaposežeiv, atque hoc etiam Tzetzae Chil. IV . 814. IV . 6. p. 302. ſic laudat :so agas ogãi, et exponit praevidere

reſtituendum puto, fcribenti : Tô yug uß sisere agosshows xalxitai tempeftates. ST.
τοίς 'Αρκάσιν» Α προσελεϊν eft προσελούμενος apud Αe/chyl. P. 627. y. 32. xvavon wigovs} Iliad . O. 693. legitur veos xu»

Prometh. 437. ubi Cod. Guelph . habet apoonadeusvos. Eingos- Qyongapolo. Ita etiam ſaepius. ANON.

esüvey apud Ariſioph . Rano . 742. Conf. Suid. in v. et'in- P. 628. v . 36. sýtasis to 29 € lgyor) Supra p. 289, 50.

terpp. Hefychii l . 1. not. 21. Apud eundem Hefych. p . 1043. P. 628. v. 42. Ilgwraitesor] Vid. Plato in Theaetelo T. I.

pro aposére lege agoceně7. Reliqua Noſtri ex Scholiis' in Ae- Opp: P : 150. E. et fupra ad p . 28, ??
Ichylum, ex quibus haufta funt, additis verbis chev et agósrios P. 628. v. 43. Ilgw 9ūBar] Conf. Śchol. ad Iliad. ©. 518.

poolhos reddenda exiftimo. Hac vero ſunt nugae Gram- Odyſf. O. 263. Nicandr. Theriac. 905...Anon.
maticorum, cum neque πρόσελος neque προσέληνος a verbo προσ- P. 628. v . 50. apuoves čxgou] Vid . Iliad . 0. 577. cum Schol.

Theo rite formari, neque caufa expviari queat , cur Arcades prae et M. 282 . Conf. Schol. Aeſchyl. Perſ. 132.

aliis υβριστα, vel λοιδονητικοί lici msruerint. Vid. Sylburg: P. 628. v. 52. 11 goxoanl Apud Apollon. Rhod. I. 456. ago

KUL. Daweſius in Micell. crit. p. 133, edit, Harlef. potius fcri: ovos edidit Brunck.prongoxoso . Neque ille locus Kuc per:
pſille Etymologum puta ! #gosovrasiu, h. e, coeno conſpergere, tinet . Sed ( l. 904. naga agoxoa's notamoro.

Conf. Schol. ad

i . e. modis indignißimis excipere. 1. 11 .

1bid. Προσέληνοι ] Suidas: “Ηρόδοτος τους Αρκάδος ούτω λέ- Ρ . 628. ν. 8. "Αξαντ '
gumą ] Sunt verba Homeri II. n .

you . Fallitur. Nullum enim huius rei apud Herodotum veſtigi- 371. ubi vid . Schol.
um extat, neque facile , cuius nowen lubſtituas, line MStorum P. 628. v. g . Ilgwropaysīs] Vid . Schol. ad liad . E. 194.

ope efficies. Ad veterum vero loca quod attinet, in quibus Ar- et 02. 267. ANON .

cadum agosenýrwy fit mentio, ut Ovidii Faſtt. I. 469. II. 289.

V. go. Luciani de Aftrol. c. 26. T.'ll. Opp: p. 371. Stephani ANON.

P. 628. v. 11. Ilgwródeva ] Conf, Schol. Eurip. Oreſt. 582.

Byz. in 'Arxa's, Scholiaftae Apollon. Rhod.'Iv . 264. collatis

Scholiis ad Ariftoph. Nubb. 397, recenlet ea et docte explicat. B. 73. ANON.

P. 628. v. 16. IIgūra ď— Regýcom2.) Haec leguntur Iliad .

rationemque nominis Arcadibus impofiti vel in eo, quod ante

Lunae cultum remve aliquam de inna mythice traditam , Ar. 11. 12. 243. Conf. Schol, ad Iliad. 258. ARON :

P. 628. v . 29. aas' 'Onýsw ] Prior locus eſt ll. 2. 17. alter

cadum gentem extitiſe norant homines, vel potius, quod Lu- -P. 628. v. 31. ' Imádos M.] verf. 77. Conf . Iliad . E. 744 .

nae defcriptionem et obſervationer ferioribus demum aetatibus et Schol. ad utrumque locum . ANON .
inter eos receptam viguiſe conftabat, quaerendam eſſe docet P. 628. v .36. a punery doxatu] Vid. liad . E. 292. cum

Heyne in peculiaride Arcadibus Luna antiquioribus Program . Schol. Conf. Odyll. P. 463. ANON.
mate, Gostingae 1775. edita. KUL. P. 628. v . 37. Ilgunvýsra

rõ ry] Delumta haec funt e

P. 625 v. 13. deou ] Corrigendum eſt deonewtou. Conf. Schol, ad lliad . A. 436.

H. Steph. Thus. Ind. p . 1722. E. De ipſo Aeſchyli loco vide, P. 629. 1. 40. Ilgumuwgeias
* aleitar] In Schol. ad

praeter interpretes , Stephanum , Stanleium et Pauwium , B. lliad . Z. 307. unde haec petita funt , rectius eſt nahovory.
Heath in Notis ad Tragicos Graec. p . g .

P. 625, v. 14. fan rus] Hemſterhuſ ad Polluc. V. 66. p .

511. not. 22. addi vult û cinn, et ſequens apósdos mutari iubet Mag. p : 762, a,

P.629. V. 49. [iguravešov] Vid. Oudendorp. ad Thom .

in πρόσελος. AΝΩΝ.
P. 629. v. 53. 199. Ilgúrans etc.) Vid . Luzac. de Socrale,

P. 625. V.,19.,METO zās ago 1909'oews ro agodidwo] Conf. cive p. 99. Be. Conf. Scholia in Platonem p. 244. edit.

Schol. Ariftoph. Nubb. 1216. cum nota Bergleri. ANON . Ruhnken,

P. 626. v. 25. 2googénata Vid . Sıralonis Epigr. ll. in P. 629. v. 6. méTW] Conf. ſupra p . 601, 52 , et p. Co4, 22 .

Brunckii Analecit. Vol. ll. p. 359. et Pierfoni Veriſimil. II . 3. P. 629. v. 9. llrézva] Vid , Iliad . X. 397. ANON.

P. 170. AXON, Conf. Toup. Emendatt. in Suid . Vol. ll. p . P. 629. v. 14. avantigw.Siva ] Vid. Ariſtoph. Avv. 433, ali

bique. ANON .
P. 626. v. 28. Súzes sis zo zikos] Infra p . 634, 16. Anon. P. 629. v . 15. črra tegóevra ] Habęs liad. A. 201 , ubi

P. 626. v. 7. Növ agóocatus] Sunt verba Homeri. II . vid. Schol. et ſaepius . ANON .

3. 757. ANON . P. 629. v . 22. 'Inádos B. ) verl. 316.

Ρ . 626. V. 11. Προτέρω TowMTg0Osv] Ita etiam Schol. P. 629. v. 28. Ilgutavsia ) Vid . Hudſon. ad Thucyd. I. 246

ad Iliad . E. 672. ANON .

P.626.v.i3.Azonnuv.os] ut 1. 391. et 492. ubi tamen

p . 20, 94. et Wodeling. ad Herodot. I. 146. P : 72, 55. ANON.

P.629. v. 31. Il -voow ] Conf, Schol. et Bergler, ad Aria

Brunck, agorégw dé xe pro nagorígwoe d? edidit. Conf. Schol. Stoph Veipp. 1481. ANON,
Apollon. Rhod. I. 306. et Theocrit. Idyll. XXV . 90. Anon. P. 629. v . 33. Iloide ) Vid . Tzetz. ad Lycophr. 25. es

P. 626. v 14. lipórovov] Conf. Schol. Apollon. Rhod. I. Nicand. Theriac. 524. ANON .

564. 566. et ad Iliad. A. 434. ANON.

P. 626. v, 15. llgorMinous

P. 629. v. 36. Oricain) Athenaeus lib. X. p. 455. E. ns

Tónus ] Ita Schol ad liad . A. ποίηται δε της πτισάνης τούνομα από του πτίσσειν και ανεϊν ,

424. Conf. Apollon. Lexic. Homer. in h .v .
P. 627. 6. 27. [Igausy'altipov) Vid . fupra p .28, 18. ANON . P. 629. v. 42. IIrohinog90s) Legitur Iliad . ©. 372, et lae

P. 627. 4. 28. Tó ago Toi is you ] Codex Paril. 346. rò agó pillime alibi. ANON .
: Cicero ad Div . X. 13 . Homerus non

gas . BE .
Aiacer, nec Achillein , led Ulyllem appellavit Torinogkov."

P. 627. v. 36. [18'Ozwx] Vid . Odyff. B. 230. ibique Schol.
ANON.

P. 630. v. 49. 11tópfos].Vid. Odyſ . z. 128. cum Schol.

P. 627. v. 37. 116@ gassa ] Omnino vid. Volckenaer, ad
'et Hefiod . Egy. 421 , ibique Tzetz . ANON .

Eurip. Phoeniſl. p. 643. 6. BE. P. 63o. v. 56. abycras xed groww ] Unde Hefiodi Egy. 447.

P. 627. v. 41 : 'Inrodos K.] verf. 290.
&ATOintal. Callimach . h . in Dian . 191. atomikis. Homer,

P. 627. . 45. 11yoxtorto ] Vid . Iliad. B. 465. 0, 360. 0. Odyll. x . 298. trimoin98%. Nicandr. Alexipharmm. 213. stop
6. cum Schol. ANO.. τον όμμα. ΑλON.

ANON

KUL . ANON .

BB,

110 . BL.

AXON . ANON
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ENTO,

6

all .

AXON.

ST.

AXON .

ΑΝΟΝ .

ΑΝΟΝ .

66

ANON .

ANON .

3. Η Β .
.

P. 630. v. 5. IItworaštuev] Videtur Tlrwxaskusy ſerijedom , γων υφ ' εν είναι (Lege e Schol . MS. εφυμνε ? pro υφ ' εν είναι)

ex Iliad . A. 372. ubi vid . Schol. ANON . τον πυρόεντα προσαγορευόμενον δε υπο Ελλήνων 'Αρεως, υπό δε

Ρ. 63ο. ν . 17. 'Ιλιάδος Ν .) verf . 134. ubi vid . Schol . Xarxidéw 'Hgaxhenus. Scholia M6. nuper a Schnefero edita

ANON . p . 268. Ισωςούν τα πυρόεντι αυτον ωμοίωκε, περί ου Περιγίνης

Ρ. 63ο. ν. 10. από τουπτήσσω] Ηaec nominis πτωξ deriva- εν τοις Χαλκιδικούς περί των μαθημάτων, και εφυμνεί τον πυρό

tio placet Scholiaftae ad \lad.x . 310. ANON .
τον προσαγορευόμενον υπό μέν Ελλήνων " Αρεως , υπι σε

Ρ . 63ο. ν.23. Πτύχες] Vid. Εurip. Phoenit. 84. ibique Χαλκιδέων Huκλέους. Ubi Schaeferus: , Chalciderfes Graecis
Valckenaer . Verba πολυπτίχου οίλύμπου leguntur iliad . 0 . non poſluut opponi, poſſunt Chaldaei. Corrige Xaadaiwv, etrau
11. Vid . ibi Schol . et Apollon. Rhod . L. 13 , Ούλύμποιο κατα lo ante lleg.yévns &v rois Xaadaixois . Conf. Fabric. Biblioth .
πτυχας . ΙΙ. 992. άλσεος 'Αλκμονίοιο κατά πτύχας. Nicandr, Gr , Vol. IV. p . 285. edit Harle/. Solennis commutatio nomi

Theriac. 458. εν πτυχι νήσου . Sed 1liad. Σ. 181. σάκειος πτύχες. Etymologi locus, qui Schaeferum praeteriit, hanc con

Conf. Ηefiod . Ασπ. 143 . Ermat enmendationem. Notandae enim funt voces επ' Αίγυπτίων

Ρ . 63ο. τ. 3ι . Ησίοδος] Locus eft Εργ . 373. Conf. Stobae. xul d'orgevouw . Nomen llugiris, quod Aegyptii et Altronomiαστρονόμων. ,

p . 483, 40. ANON. De nomine Mouniorysa ei fimilibus difputat Bellae Martis tribuiſle dicuntur, eft Graecum , non Aegyptiacum ,
Baft . ad Gregor. de Dialectis p. 26ο. edit . Schaefer. ΒΕ. Sed per Aegyptios lo l. intelligendi ſunt non Aegyptii ipli , lod

Ρ. 63ο. ν. 36. κεκλεισμένων Immo vero κεκαμμένων, inquit Alexandrini Altronomi Graeci. Ηinc explicandus eli Iocus , qui

Politus ad Euſtath. T. II. p . 812. b. eruditiſſin :um Tewaterum ad Iablonskii'Voces Aegyptias p. 450.

Ρ. 63ο. ν. 37. Ιλιάδος Γ.] verf. 6. ubi tamen non eft πυ- T. 1. Opusculor. valde tofu . Στίλβων, ισφit, nomen plane

Whatws, quippe quae vox non extat, ſed aurmaio.o.. tae apud Aegyptios. Iohannes Laurentius Philadelphieulis Lr .

Ρ. 63ο. ν . 42. Πυλαγόραι] Vid. Deins /th. p. 277 , I. et p . dus in Opulc . de Menfibus p. 21 , fcribit : Την δε τετάρτην ημέ

278. 19. ANON . ραν Στίλβοντι, εν των πλαικτών κατ' Αίγυη· ίου και ούτω καλου»

Ρ . 63ο. ν . 44. οι πεμπόμενοι etc.] Vid. Demofth . p. 276, μένω, ανέθεντο: “Ερμου δε τούτον 'Ελληνες είναι βούλονται .

19. et p . 277 , 26 . in Codice Barberiniano nibil hic de Aegyptiis. Certe ad ipfo .
Ρ. 630. ν. 49. Λυκόφρων ] verf. 91. ubi vid. Tzetz, ANON . rum linguam Στιλβων non pertinet . Nonen Graecum efi ftel

P. 650. y . 52. fluğ ayatos) Legitur Diad. r . 237. De no- lae Mercurii, non Veneris (aut Apollinis, quod alii voluni. Vid .

minis etymo conf. Heliad. Chreſtomaıb. p . 13. Cic . de N. D. 11. 20. Suid. in v . 1902 , cum nota Kuſteri, et
Ρ . 63ι . ν . 56. Ησίοδος] Locus eft Ασπ. 3οι . 302. ubi οι δ ' Ηefych. in v . Στίλβων, ibique Alberti. « Mercurii ſiellae 00

fuóxovro et éanndór legitur. Sed laickenaer. ad liad. X. p. men Sri i3wy ut videtur, dederunt Acgyptii. Λι Στίλβων eft

52. defendit faxudnu, quemadmodum dicitur £47 vydain, gronu, vox Graed. Ergo per Aegyprios intelligendi lunt Alexandrini Grae

τμήδην, αντήδην , παμπήδην. ci Altiopomi. Similiter dixit Achilles Tatius . Statius apud

Ρ . 63ι . ν . 3. Πυδανιζειν nagi rows nóðas]Deſcripta baec Elmenhorſtiun ad Apulei, p. 72. nomina memorans, quae Ae

funt e Schol. Ariftoph . Equitt. 69+. gypai (ie. Alexandrini Graeci Aſtronomi) planetarum fingulis

Ρ. 631 , ν. 6. Ερηναίο. Εν τω περί της Αλεξανδρέων διαλί- indere Tolebant, treundem , quem Auctor libelli nosi Kórus (ubi

x7w] De eo nonnulla dixi in libro de Dialecio Macedon. et Ale . vid . Kappium p. 38.) lecutus eſt, ordinem retinens: Taoruza

xandr. p. 24. not, 4. st. Conf. Stoeber, ad Thom . Mag. p . 417 . τα των πλανητων διαφόρως εκλήθησαν , και περί του χρόνου έκα

στου διαφωνία πολλή γέγονε πολλοίς · Αίγυπτίοις γαν και λ

Ρ. 631. ν. 13. "Οδυσσείας] Τ. 555. Conf. Schol . Αriftoph . λησε Φαίνων) του Κρόνου ο αστής, καίτοι αμαυρότατος(ού

Velpp: (11 : ANON
furitiunus, ών λέγεται άλλα πας "Ελλησι μεν κατα ειφομον

P. 631 , v . 14. Iluseolar] Vid. Schol. ad Iliad . B. 619. et (ευφημισμόν) λέγεται ούτω, παρά δε Αίγυπτίοις Νεμέσεως αυτής.

Λ. 395. ANON. Δεύτερος και του Διός, καθ ' ' Ελληνας Φαέθων, κατα δε Αιγυπτί .

Ρ . 631. ν. 15. Πυθέσθαι] Vid. Schol . ad iliad . Β. 119. ους , 'Οσίριδος αστής.. Τρίτος και του 'Αρεως, παρά μέν “ Ελληση

Πυροεις , παρα δε Αίγυπτίοις, Ηρακλέους αστήρ. Τίταρτος ο

Ρ . 651. ν. 20. Πυβοίατο] Legitur liad. Λ . 257. alibique . του Ερμού, δεδύσθω γαρ νυν τέταρτον αιτοι είναι είρηται για
ότι διαφωνία πολλη περί των αστέρων τούτων εστίν Ερμου, και

Ρ . 631. V. 22. το 'Απόλλων ] nempe τώ Πυθαιεί Cive Πυ- 'Αφροδίτης και Ηλίου.“ Ο τοίνυν του Ερμού αστής καλείται,
θυεϊ. Conf. I'alckenaer. Εpift. ad M. Rover. p. 74. παρα μεν τοίς Έλλησι Στίλβων, παρ 1 σε Αίγυπτίοις 'Απολλωνος

Ρ. 63. V. 37. Πύκασε] Vid . liad . Θ . 124. et 316. cuum αστή . Ειymiologus et Schol. Apollon. Rhod. 1. 1. (abi Χαλκιδέων

Schol, ANON . pro Xandalwx legitur) dicunt, Herculem eſſe nomen lie Mae Var.

Ρ . 631. V. 59. Πυκνά] Conf. Tzetz. ad Lycophr. 9 . iis apud Chaldaeos, cum in Achille Slavio pro Chaldaeis me

P. 631. v . 40. fnkos ) Significat alfonum , abfurdum , fiul- morentur Aegyptii . Similiter, ut Ioh . Laurentio Pbiladelph.

Lum . Vid . Baft. ad Gregor. de Dialectis p. 211. edit . Schne. Lydo Erialas eft nomen ſtellae Mercurii apud Aegyptios, lic

fer. ΒΕ. in Achille Statio eft nomen eiusdem planeiae apud Graeros,

P. 631. v. 42. Tuxeriu. Bovarir] Vid. lliad. B. 55. ibique Aegyptiorum alirologorum memini. Etymologus p. 181 , 10. do 'A
Schol. ANON. λεξανδρεία δε τέλος τι βλακεννόμιον , και οι αστρολόγοι τελοίσι,

Ρ . 631. ν . 44. πύκα ] Vid . Apollon. Rhod. Ι . 431. ANON. δια το τους μωρους εισιέναι προς αυτούς . Idem Etymologos po

Ρ. 631. ν . 48. πυλάρταο άδου] liad . N. 415. eft : "Αιδος 635 , 18 -- 26. Aegyptios dixit pro Aegyptiorum prophetis I. ma
πυλαρταο . ubi vid . Schol . ANON . gis, ut in loco, de quo nunc agitur: 'Pía . {n} this grou lladrus

1. 63. V. 53. Πύματος] Vid . Iliad . Δ . 254. ANON . μεν, παρα το δείν και μη μένειν τον χρόνον. οι δε , επειδή παρά

Ρ. 632. ν . 13. το δε πυρ, φις τι εστιν etc. ] Plato in Cra- του παιδος αυτής Διος όμβροι καταρίoυσι. Κρόνο δε λέγουσιν αυ

tylo Τ . 1. Οpp . p. 409. D. E. origiae Graecum effe negat. την συνείναι, καθόσον εξ αιδίου χρόνου η τοιαύτη φύσις γινεται.
ANOS , Αιγύπτιοι δέ φασιν αυτήν είναι δύσιν και φορον των γινομένων

Ρ. 632. ν. 19. Πυραί, πυρκαϊα] Vid . Iliad . Α. 52. ibique πραγμάτων κ . τ. λ. Alibi dicuntur vel Aegviorum prophetae,
Schol. vel prophetae fine adiecrione. Galeus ad Iainblich . de Volter.

Ρ. 632. V. 22. Πυρριχισταί ] Vid. Lucian. Τ. Ι. p . Go5, 13. C. 1. p . 184 . Αίγυπτίων προφήται. Τη Codice Fefch . deeft vox

prior, et forte ſine fraude. Aegyptiorum ſapientes omnes lere

P. 632. v. 35. núgyon 09týxsı yoów ta ]Sunt verba Home- vocantur prophetae, fine adiectione. Epiphan, adv. Haercles :Πύργο έφεστήκει ] . . . :

τι 11. Ζ . 35. ως είθον ιούσαν, 11. Γ. 51. δέκα - 'Αχαιών, Παρ' Αίγυπτίοις προφήται καλούμενοι, των αούτων τε και ιερων

Ι. Δ , 347. πυργηθούν legitur 1. Μ . 43. et alibi . ANON. αρχηγοί. Clem. Alca. Strom. 1. Αίγυπτίων φιλοσοφίας οι προ
Ρ . 632. ν. 59. Ιλιάδος Μ .] veri . 332. Verba Τοίος dowe Prai, Prophetae tamen munus , prout deſcribitur ex Mercurii

heto extant Odyll. 1. 555. Conf. Sophocl. Oedip. Tyr. 1223. libris ab eodem Clemente (ut hoc obiter notem ). parum adın:o
dum cum philoſopbia habet cominune . Late igitur ea voce uti

Ρ . 632. ν . 43. 'Απολλώνιος ] Locus eft I. 1184. tur Clemens loco priori . Apuleius : Plato Aegyptum adilt , u

P. 632. v. 50. 'Aro uves) Verba allata extant III . 1377. inde etiam prophetarum ritus addifceret. Vide Hornium is
ubi tamen pro απολάμπεται legitur αναπάλλεται. ΑNON. Verba Hilt . Philor et Borrichium contra Conringium . “ Vetus auctor

11ισεις υπο δε Χαλδαίων, Ηρακλής .περί παθών. Εtymolo- Appendicis ad Dioscorid.faepilfiume Aegypos et prophetas lan

guis tumfit e Schol. Apollon. Rhod.,NII.13-8. El dierus diyeu dans, hos ab illis diftinguit. ' Nempe perAegyptios intelligenda
πε, εν αυτόν ωμοιωκένα. , περί ου Περιγένης εν τω περί της eft Aegypriorum gens, per prophetas autem Aegypriorum Μοει:
Χαλκιδικής των μαθηματικών, προειπων περί των πλανητών, λέ- Cout. Iablonski Prologoin. ad Pantheon Aegypt. p. CΧΧΧΙV.

ANON .

ANON .

AXON

ΑΝΟΝ .

AXOX.

.

UNON .

ANON .

ΑΝΟΝ.
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BE ,

BE.

ANOX.

>

runt. 88.

12 .

ANON.

KUL .

et ad Voces Aegypt. p. 234. et 285. Opuſcc. T. I. IIgopuri Scholiis olim editis, et in Scholiis e Codice Pariſ. nuper a Schasi

mentiofacta eſt ab deliano de Nat.Anim . xi. 10. Plinius fero publicatis . Heſychius: Acaxivery Aporive . Tegevévns. Al.
. : Διαπίνειν προπίνειν. Περιγένης.

H. N. XXV. 3. coniunctim collocat Arabiae Aegyptique Magos, berri ibi : Citatur hic Perigenes Medicus, laudatus etiam a

i . e. fapientes. De Sapientibus , peculiari ordine facerdotum in Galeno T. XII. edit . Pariſ. p. 478. et 482. Erotianus: llege

Aegypto , teſtimonium praeclarum extat Genes. XLI . 8. Plinius yavas da o 'Ogrevito's , ty apita Maxavixwv. Conf. I. 4. l'a

H. N. XXIV. 17. In promiſjo herbarum mirabilium occurrit bric. Biblioth . Graec. Vol. XII. p. 707. in Not. et Vol. XIII.

aliqua diccre et de Magicis. Quae enim mirabiliores funt ? p : 360.“ Ceterum idem Rutgerſius pro i'll ev civao ſcribit 20 °
Primi eas in noftro orbe celebravere Pythagoras atque Democri- y elva. BARKER.

tus, confecrati Magos. lbi Harduinus: Regyptios Chaldaeos- P. 633 ,v . 9. IIwywventus] Conf. Baft. Append. ad Epiſt.

que intelligit, apud quos Pythagorasperegrinando virit. Per crit. p . 47,

Plinii Magos fimpliciter fic dictos, noftra quidem fententia , in- P. 633. v. 14. [ 201] Vid. Theocrit. Idyll. II . 49. ANON .

telligi debent Aegyptiorum Magi. In Schol. Apollon. Rhod. l . P. 653. v . 19. Ilwrūv etc.) Conf. Etymolog. MS. Pariſ.apud

1. emendationem Schaeferi, Xandalwy pro Xuanidéwy, nobis pro- Baftium ad Gregor. de Dialectis p. 271. edit. Schaefer. Br.

bari ſignificavimus. Nonne vero per Chalcidenſes intelligi poſ- P. 633. v . 26. hey agronwys etc.) Vid. Toup. Append .

ſent Coeleſyriae aſtronomi? Euſtathius ad Iliad . B. p. 279. ad Theocrit. p. 12.

"Ην δε και Κορίνθου πόλις Χαλκίς και Αιτωλικη δε , όθεν ο 'Αχε- P. 633. v.28. dzejow ) Vid. Ariftoph. Acharnn. 373.ibi

λος δεί " ής μέμνηται και Περιηγητής . 'Ησαν δε και άλλαι , que Schol. llugiohovou eſt in Nicandri Theriac. 245. 364.

ως μία και Συριακή. 'Ιάμβλιχος γούν ο μέγας φιλόσοφος, Χαλ

xideus Av. {* tñs xoins Eugías. Ibi Politus : Eunapius, Ila- P. 633. v. 31. did you w peyárov] Codex Pariſ. 2630. ad

τρίς δε ήν αυτω Χαλκις, κατα την Κοίλην προσαγορευομένην dit : ούτως Ηρακλείδης. ΒΕ.

έστιν ή πόλις. Chalcidis tamen huius Syriacae gentile nomen P. 633. v. 31. 'Iarddos A.] verſ. 490 .

eſt Stephano Xxxkdyvós. Hinc Plinio, Regio Chalcidena fer- P. 653. v. 40. ll xal nepada] Vide de toto loco interpp.

siliſima Syriae.“ L. Holſtenius ad Steph. Byz. „ Ita quidem Gregorii de Dialectis p . 142. ' [ q. p. 278.p . 353. p. 877. Tq.

iuxta Grammaticorum regulas et regionis formam conſuetam di- edit. Schaefer. qui docuerunt legendum effe notex RW , et 11.o .
ci debebat. Ulus tamen obtinuit, ut Graeco more etiam Xal- Tisovoy avarsitai ; omninoque uberius docteque rem explanave

medeus vocaretur. Ita enim lamblichuš Xaxudeus dicitur, nobilis

philoſophus ex hac civitate oriundus. Ad eandem quoque per
P. 633. v. 45. 'H mana Úcús ] Eft verſus Homeri Il . E.

tinet numus Traiani, ubi in corona legitur: 04. XAAKIDEN. Et ſequens locus, 'H már! ains, ll. 11. 745. ANON.

apud illuſtrem Caltanum a Puteo , item in Mediceis Theſauris. P. 633. v . 56. Ilwodauveiv ] Vid . Sophocl. Aiac. 548. ibi

Et ſic Euſtath . ad Iliad. B. p. 279. Iulianus Orat. IV. p . 273.“ que Schol.
Ceterum ante Schaeferum Xandalwe Apollonii Rhodii Scholia- P. 633. v. 1. Ilugšíxny etc. ] Vid . Schol. Ariftoph. Avv.

ſtae reftituerat I. Rutgerfius Varr. Lectt. V. 6. p. 464. cuius 1169. Euſtath .. P: 957, 46. et p. 1078, 20. inprimisvero in
haec ſunt verba : Quod apud Macrobium Sat. ut. 12. Vettius terpp. Heſychii T. II. p . 1088. not.18. et 19. Apud Eurip. An

Evangelo reſpondet, cum is Virgilio obieciſſet, quod imperite Sac drom . 1135. Tsugjixar fimpliciter lunt xivýseis.

lios Herculi allignaſſet, qui erant Martis, iis verlibus, P. 633. v. 2. Ilugśíxou) Conf. Scobae. P. 294, 24 .

Tum Salii adcantus incenſa altaria circum P. 633. v. 3. [li] Vid. Apollon. Rhod . IV . 485 .

Populeis adlunt evincti tempora ramis, P. 633. v. 4. naga ro i Tó xTwx ]' Conf. Euſtath. p.

Herculem ac Martem eundem elle. Nam et Chaldaeos eam 134 , 43. Et de ſeguentibus, i nivw, idem p . 9 + 1 , 63. KUL.

ftellam , quae vulgo Martis dicitur, Herculis appellare, id ille qui- P. 633. v. 6. Incluſum zápapara poftulat ' ipla ſententia , et

dem, ut pleraqueid genus alia, e Servio haufit; ſed idem apud agnoſcit illud cum Hefychio etiam Euſtathius, Doricae Dialecti

Graecos tradiderat Perigenesin libro quodam , quem de Matbe- proprium elle tradens. SYLB . Locus Eufiathii eft p . 493, 45 .

matica ſecundum Chaldaeos ſeripſerat. Apollonii Schol. ad L. Conf. Schol. ad Iliad . A. 433. Caeterum verba , y oro rů xty

III. Sed eo loco Xanxedoxñs et xaaxıdéwy inepte legitur. Non ματα [παμματα ] έλεγον , ως πολυπάμμονα , male poft ευφραίνε

enim Chalcidenſes propriam quandam Matheſeos partem , ut Chal- 706 polita, iungi debent verbis now to xrwuar, atque adeo Lic ſcri

daei Geneihliacen, 'excoluerunt; neque ab illis, ſed a Chaldaeis, benda funt: pd pag nahuata rámuata časyox , ofev, kohustámo
Martem ita vocari, e duobus illis ſcriptoribus, quos modo nomi. Movos ovogós. Apud Homerum nempe Il. A. 433. KUL.

navi , conſtat. Ut autem h. l . Xaxideis pro Xansaio: irreple- P. 633. v. 7. Ilwgós] Scribendum eſt nwgos. Ita enim

runt , ita viciſſim alibi Xandaños avod Toũ Xaaxudeis ſcriptum re- Schol. Sophocl. Oedip. Colon . 14. cum reliquis Gloffatoribus

perias . Is. Tzetzes ad Lycophr. (21.) Tó de loxásosan Xal- et Lexicographis. Cod. Gud. 11wgos, révfos exányoùy xal hitos .

δαϊκόν, ήτοι της Αττικής διαλέκτου, σμο certe loco Χαλκιδικών πωρος δε, ο τυφλός. De diverto hoc vocis fignificatu confule

legendum eſſe manifeſtum eſt. Ipfe .Tzetzes : (ad 252.) Tò dè omnino interpp. Heſychii T. II. p . 1092. not. 37. (mc:

πεφρικαν αντί του πεφρίκασι, και τα όμοια, Χαλκιδικής ήτοι 'Αr- P. 633. v . 11. öyrir] Recte Sylburg. ita edidit pro vitiofo

τικής διαλέκτου και το εσχάζοσαν , και είπoσαν, και τα όμοια. ηγήν, φuod ante ipfum hic legebatur. Glafar . Bartholini di

Ει ibidem , Το δε είπoσαν εναντίον , ομοίως και εσχάζοσαν έναν- lerte iü-yúv, eandem quam Noſter glolam referens.

rio, vo xal ans. Xalxdexñ's diaréx700• * ) . Ideo autem Atticam P. 634. v. 14. Ilaganos, isza oprugas). Photius in Lexico :

dialectum Chalcidicam vocat, quod Chalcide eademlingua, qua Plaçados, vais legai Sewgíais, pro quo apud Suidam eſt: vaus

Athenis, uterentur. Athenienſium enim coloniam fuiffe praeter ieşá . ® £wpis. Idem Photiusmale 'Avroyávns dat pro 'Aytıyovis.

alios L. XII . teſtatur, Strabo.“ Sed verba Etymologi quoque, Vid. Thucyd. III. 33. p. 185, 37. et VIIL. 74. p . 549., 72: cum

ad finem huius articuli, leviter corrupta funt : 'Hoaxañs negà 72- notis Hudſoni, it . Demoſth. contra Midiam p. 570, 4. ibique

Say Hoc loco citandus erat non Grammatici liber meg! nafar, Ulpian. p. 685. extr. qui navim lágador dictam cenſet vel a

Sed Aſtronomi liber de planetis. Legendum ergo, ut 'e Schol. Paralo, live heroë, live Periclis filio, herois nomen gerente, vol

Apollon . Rhod. ſatis liquet: 'Hgaxhus. llegiyévus negi uana- δια το πλείν την παραλίας, τουτέστι την Ασίαν και τον Ελλή

τικών Γ. μαθημάτων Γ. πλανητών . ftiusmodi menda e fcribendi Conf. etiam Harpocrat. et Heſych. et Suidas in v .

compendiis male intellectis ortum habent, et millies in librorum cum interpp. ac Noſter ſupra p . 425, 20.
titulis, tam omittendis, quam perperam deſcribendis, peccatum eft, Ρ . 654. ν. 20. Παραφυλακτωρευόμενοι) Mallem παραφρυκτω

notante Gaisfordio ad Poetas minores Graec. p . 110 - 114. ubi gevóuevos. PEAGER . Ex Suida nimiruri in b. y. et in v . Pourtes.
plurima adduxit exempla, ex Etymologico Magno, quod egregii Haec fcriptura ſequenda eſt, utque fententia rite procedat, ex eo
Codicis Dorvilliani opecorrexit, depromta. Auctoris autem il- dem Lexicographo voces oi xaxousyouvres addendae. Adhibetur
lius, quem Apollonii Rhodii Scholiaſtes, et ex emendatione no- hoc verbum in " Lyſiae Orat. adv. Agoratum p. 489, 7. Schol.
Itra Étymologus, laudavit, verum nomen eſt non Periegenes, ut Ariſtoph. Avv. 1161. naga Tov Oguxtoy xul ro cgevein. Conf.

fcribit Rutgerſius, fed Perigenes, llegayevns, ut legitur et in Harpocrat. in v. maga@ guxtwgtis, et Hefych . in v. Psuxtogiau

ANON.

ANON.

KUL.

KUL.

GROVTOY.

KUL.

*) Typothetae vitio locus corruptus eft. Sic enim legendum eſt, dedit doxágosav, quod Mullerus, li Rutgerſi notam legillet, reci
ut é Mulleri Editione conſtar: Tò di sinogav dravciws: ómolus pere non dubitaſſet. BARKER . Conf. quae de Dialecto Macedon.

και εσχάζοσαν. ** το δε εσχάζοσαν εναντίον εστι, και της Χαλκι- et Alexandrina p. 58. ſq. ſcripſi. ST.

δικής διαλέκτου , και τα όμοια . Recte Rutgerfius pro έσχαζον ** Immo ομοίως και έσχαζον . ετ .

ETYMOLOG.T.II.
Ttt
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BE,

ANON.

BE .

KUL .

ANON .

XUL.

KUL. 9יד-

ANON .

KUL.

KUL .

eum intérpp. T. II. p. 1527. not. 6. et Noſter infra p. 726, 23. P. 634. V. 19. Nou ] Schaefero ad Dionyf. Halicarn . de
Compofit, verbor. p. 141. a. placet ut cum Sylburgio legaturKUL.

P. 634. v. 23. Ngóßoro. etc.) Diverſa hic articulus gloſlema Moro

ta continet, quae, cum nihil affinitatis habeant, facile quis ſeiun- P. 635. F. 23. 'PW TÒ STOIXE7oy] Conf. Plato in Cratylo T.
genda eſſe ſulpicetur . Sed fruſtra. Ita enim , ut exhibentur, a I. Opp. p . 4266 C.

manu Etymologi profecta ſunt, qui fupra p . 624, 31. verbis, Sører P. 635. v. 26. 'P“). Vid . Baſt. ad Gregor, de Dialectis p .. p
els tò zédos agoBonni xal äraa , ad hunc articulum provocat. 573. edit. Schaefer. qui attulit verba Apollonii 75g) éreggnma
Iplum autem póß.201, cum interpretamento, eſt ex Odyſl. M. Twv, unde Etymologus pleraque haufit. Bk .

25 , et Schol. Conf. Harpocrat. et Helych , in v. Ρ. 635. V. 56. το γαρ #pixe) Vid . Baft. l . I. BE.

P. 634. v . 24. ngoßórior] Cod. Gud . cum aliis Lexicogra- P. 635, v. 3. 'Pqorwen ] Vid . Xenoph. Memorr. III. 13. 6.

phis : tò xuvnyetoxòy dogu • Hoc ſenſu ſaepe eſt apud Xenoph. et Demofth , p . 241 , 2 .

de Venat. c. 10. quare Harpocration inºv, ad eum remittit. P. 635. 1. 10. 'Paußós] Vid. Nicandr. Theriac. 788. ibique

Schol. ANON .

Ibid . apoßantas) Vid. Iliad . M. 259. ibique Schol.
P. 635. v. 12. παρα Λυκόφρονι ] verf . 238. 262. 563.

P. 634. v . 27. Anmoofévns] Locus eſt contra Midiam p.

572, 10. e quo loco άρχοντι pro vitiofo άρχοντος reponi debet. P. 635. v. 16. 'Palotás) Conf. Schol. ad lliad . E. 477 .

'Palotýgia yür habet Apollon. Rhod. IV . 921. ANON.

P. 634. v. 28. ouvdrasīv] E coniectura Sylburgii legendum P. 635. v. 18. IIl.dtww] Locus eſt in Cratylo T. 1. Opp.

eft ouvdiosxeñv, quod fignificatu huic loco conveniente adhibet De- p .
402. B. ANON . Tolus Etymologi locus illuſtratur in H. Steph.

mofthenes adv. Timocr. p . 750, 11. Tbel. Gr. Ling. Vol. I. P: 262. B. et pot . 1. edit. nov. st.
P. 634. v. 30. 11goßaraeofa.] Vid . Ruhnken. ad Timaei P. 636. v . 29. Yuxy AITONévn ] Sunt verba Homeri II .

Lexic. Platon. p . 224. b. Be . II. 856. Conf. Tzetz. ad Lycophr. 173. et Philodemi Epigr.

P. 634. v. 32. ws $ 971] Sylburg. coniicit aut ős toro, quis in Antholog. Graec. III . 12. 11. (Brunckii Analecit. Vol. 11. p .

fit, id eſt, qualis, aut ws doti, ut de eo cenſeant. Kul.
At to

91 , nr. 31. ) ANON. Philemo p . 61. ' Pesos, rugiws tó ngáowros

tus locus in Erymologico mutilatus eſt. Lexic. rhetor. Ms. apud naga rò gãos rà sem avtoj Qairee 90. naroxSMOTIXWS dł. navra

Ruhnken. I. l.'et se!S gntogexal in Bekkeri Anecdot. Graec. τα μέλη και παρά το Απολλωνία ( 1I . 68.) τα πρόσωπα. 'Ιστί

Vol. 1. p . 288. 18. Προβολή και προβάλλεσθαι ' το παράγειν εις ον ότι οι μεν άλλοι τα μέλη φασίν: Αίολείς δε μόνοι, κατα
την εκκλησίαν τον βουλόμενον και αποφαίνειν ως ήδίκησεν , εί τους παλαιούς, το πρόσωπον δέ9ος καλούσιν, έπει δι ' αυτου ρέα,

τις δοκoίη αδικείν, και τους συκοφάντας, και τους περί τα μυστή- ήγουν ευκόλως , το ήθος διαφαίνεται. όθεν και πας” Ομήρω το,

μια και Διονύσια αδικούντας. Ιtaque pro ως εστι potius legendum ψυχή εκ ρεθέων πταμένη, τινές δε εκ των μελών νοούσι: πνευμα
fuerit a's dixngev. ST . τοποιός γάρ Φασιν ή ψυχή ούσα κατα πανοικείτο σώμα.

P. 634. v. 33. deutégw] Scribendum eſt apurw. Extac enim P. 636. v. 38. uby' dy 'Agya, šzęšas) Iliad . B. 274. eſt : méz
gegootorxiteta, Philipp. L. p : 43. init. Sed Philipp. II. p . 72 , 14. αριστον έν 'Αργείοισιν έρεξεν . Yerba " Αλλος 98w leguntur

negroTorxistofe legitur. Photius in Lexico et ex eo Harpocra. Iliad. B. 400. Sic Apollon. Rhod. 1. 13. 14. planirns

tion in v. obfervat , in quibusdain pro illo legi περισχοινίζεται , πατρί Ποσειδάωνι και άλλοις ρίξε θεοίς. Verba Xειρί τέ μιν και

quod gloffam redolet. Kul. Tégešev ſunt bliad. A. 361. ubi vid. Schol. ANON.

Ρ. 634. V. 39. ταύταις] Scribendum eft τούτους, et ad στοί- P. 636. v. 52. 'Incados E.) verl. 576.
xous referendum , ut paulo ante erat στοίχους περιβάλλουσι. P. 636 , v . 54. nagu ' Podavóv] Vulgo edirur resd godavóv.

Praecedens gadnaos quod, quippe cum metri legibus pugnans,

P. 634. v . 40. IIegedélos etc.) Complura hic turbata ſunt, ab Ariſtarcho commendari non potuit, in gaderoy mutari iubet
quae tamen ex Photii Lexico , unde et Suidas lua haulit , facili Vir doctus in Miſcellau. Obſervati. Vol. IV . p. 448. Immo pro

negotio in ordinem poſſunt redigi. Glorema enim, και τη αρι- ραδαλον utroque Ioco fcribendum eft κραδαλόν, pro ραδηλον vero

oteçã eşyasóuevos, quod in vulgatis. verba Theologi, i. e. Gre- çadal.or.. Vid. H. Steph. Thel. Gr. Ling. Vol. 1. p. 133. in
gorii Nazianzeni, excipit, addito articulo é ad legedéğros retero, nota, edit. Lond. st. Sed Ariſtarcheam lectionem fuilfe godavós

ex Iliad. Q. 163. et Schol. Voces na naga rý ocolóyw, quae oftendere conatur Heyn, ad Iliad. 2. 576. SCHLEUSNER .
obſervationem claudunt, revoco ad nos περιδέξιον , et fublata P. 636. v. 58. 'Patoar] Vid . Pierſon. ad Moerid .

P.
334.

poft prius hoc negodiğion diſtinctione maiore et copula xa) , fcri; b. et interpp. Thomae Mag. p. 771. - 774.
bendum puto, ut eft apud Photium . In verbis Gregorii apud P. 636. v. 13. Nínavdgos Ongeaxois) verl. 578. Conf. Ale

Suidamn åropeukura, legitur, et rov pro sedy. (Conf. Hermann. xiph . 57.ibique Schol. et 331.

ad Phot. p . 3o5. not. 80. st .) Denique quod Suidas habet, P. 636. v. 16. gadsve's] Conf. Schol. Apollon. Rhod, III.

βούλεται συνάγειν, in o βούλεται συνάγει mutandum eft . κUL. 106.

P. 634. v. 47. Iedétaigos] Ita Edit. Mediol et Ald . quae P. 636. v. 21. 'Inráðos A.] verſ, 536.

tamen verſu lequenti nesairépous babent, quod, a Sylburgio qui- Ρ. 636. ν. 22. Ράκος] Philemo p . 61. όπερ οι Αιολείς βράχος

dem correctum , in fuam editionem Panagiota denuo invexit. Pasi. xsmos de coraúrn naga Lando, dyr , Tiso aygrowais

Pro Φιλιππικών fcribendum eft Ολυνθιακών . 1bi enium p . 23. 9έλγει νόον, ουκ επισταμένη τα βράκεα έλκειν επί των σφυρών.

init .: Οι δε δή περί αυτόν όντες ξένοι, και πεζέταιροι etc. ubi ήγουν ποία γυνή χωριτική αγροικιώτερον ( malim αγροικότερο»)

edit. Ald. ct Pariſ. regaitegos, quae fcriptura in libris veterum εφέλκεται εραστής.

videtur plerumque obtinuille. Vid. Ulpian. p . 31. A. et Eu. P. 637:v. 30. áravora XERA) , Oudendorpio ad Thom.

ftath. p . 472. init. Quae ſequuntur verba, Kalwr Maxedów Mag. p. 346. b. auctore , corrigi debet a Suida anaing xugi.

štwy, in Demoſthenis orationibus fruſtra inveſtigata, fortallis Be. Bernardo in Epili . ad l. I. Reiske (Vid. huius Lebensbe

ex Anaximenis Philippicis petita funt, ad quae Photius, Harpo- ſchreibung,p . 503.) vox vulgo minus nota latere videtur, et lcri.
cralio et Suidas provocant. Kul. Conf. Blancard . ad Arrian. bendum απληγία τη χειρί. SCHI.EUS NER.

de expedit. Alexandr. lib. II . p . 145. P. 637. v . 42. Adxwves oQiv) Pro oDiv legendum eſſe Øiv,

P. 634. v . 49. Argétaigous divai Dao. ] Haec et ſequentia hu- Sylburgius iam vidit. Confirmat Ms. Leidenfis apud Koeninm

ius oblervationis exhibet etiam Photius. Conf. interpp: Hely- ad Gregor. de Dialectis p . 254. edit. Schaefer, DE. Conf. Fi

chii T. II . p . 899. not. 2 . Pro iegat:xw tamen, ut ibi male Scher. Animadverſl. ad Welleri Grannmar.Graec. Spec. II. p.

Icribitur, omnino cum Noſtro ódo.rsogixwo legendum eſt. Oi dro 213.

odorogixWv šeywe traigou funt, qui in itinere pedeſtri amici- P. 637. v. 43. 'Páxis] Conf. Schol. ad lliad . l. 208 .

tiam contraxerunt.

P. 634, v . 51. oi dè] Photius habet: Anmooévs dr. Re- P. 637. v . 47. And owpatos) Vid. Nicandr. Theriac. 317.

fpicit enim locum ex Olyntlijacis allegatum . Conter Nofirum

ſupra p. 597, 39. KUL. P. 637. V. 49. Evginions tv 'Excßn] Conf. Troadd. 117 .

P: 631. v: 56 11300egeis] Conf. Iliad . K. 352. ibique Schol.

et Graev. all Hefiod. 407. 360. ANON .

P. 634. v. 1. Ilgovata 'Agnva ] Vid . Aefchyl. Eumenid . 21 .
P. 637. v. 55. o súvdeydgos autor ] Vid . Aeſchyl. Prometh.

712. et Antholog. Graec. II. 26. 4. in Brunckii Analectt. Vol.cum Schol.

P. 63+ , v . 10. 119ootFÓRados ] Conf. Oudendorp. ad Thom .
1. p. 2 +6. Epigr. 98. ) ANON ,

Mag. p. 756. b . BE. P 637 .v . 4. ' Psia diangis ] Iliad . B. 475. eſt ' Pria dargr

KUL.

ANON.

ANON .

ANON .

SCHLEUSNER .

ST.

KUL. ANON.

ANON .

ANON .

ANON.
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και το

BE ,

*

ANON .

ANON .

ANON .

ΑΝΟΝ,

ΑΝΟΝ .

ST.

not . 43 .
ST.

νέωσιν, ANON. Conf. Baft. ad Gregor. de Dialectis p. 573. edit. απλώς το κύμα. ΑNON, Thomas Magifter : só910v

Schaefer . BE.

μετα κτύπου κύμα. Vid . ibi Oudendorp. p. 78ι . a.

Ρ . 637. ν. 9. το ρεύμα , και τον λιμένα , εν Οδυσσεία] Ι.

186. ubi vid. Schol. ANON.

Ρ . 639. V. 12. και η σφοδρα των κωπών κίνησις etc.] Α

Philemo P. 62. Ρείθρον επί του chylus Perf. 396. κώπης δοθιάθος ξυνεμβολή. ubi Schol. της

Ρ :,ρεύματος ουδεις των αρχαίων είπεν, αλλ' επί του ποταμού, φημι ηχητικής, και της έν υγρα ελαυνομένης. ΑNON .

δο του τόπου καθ' ου ο ποταμός φέρεται » ρεύμα δε, και δόθιον,

αυτό το ύδως.

P. 639. v. 15. 'Poigos } Vid . Iliad. 17. 361. et Schol. Apol

Και Ρείθρον όνομα τόπου, ως οι παλαιοί φασιν Ιon . Rhod. IV . 1543. Sic Apollon. Rhod. IV . 138. ροίζω παλ

ο εν Ιθάκη λιμήν, ως παρά τω ποιητή , (1. 1.) Ρείθρω, υπό Νηίω λομένοις. Verbo ροιζάσχω utitur Ηefiodus Theog. 834. et έπια.

υλήεντι. δια τον εις αυτόν εκ του Νηίου καταρρέοντα χείμαρρον. οοιούσανpro επιβοώσαν dixit Lycophr.217.
το δε Νήιον όρος 'Ιθάκης καθυγρον, έχον κόλπον τινά νηών δεκ- Ρ . 659. V. 20. 'Ιλιάδος Κ.j verf. 5o2 . Αdverbium σουηδα

τικόν.

habet Nicander Alexiph . 182. ANON.
Et gorsydov, idem The

Ρ. 637. ν. 13. δειτοι δε ποταμοί εισι δύο etc. Conf. Brunck. riac. 556.

ad Apollon. Rhod . III. 1086. ANON.

Ρ . 639. ν. 23. Ρόπαλον] Vid. Schol. Apollon. Rhod . Ι.

Ρ. 657. ν. 17. Ρηγούμενον, προσρησσόμενον ] Vid. Iliad. Δ . 425. 1196. Conf. Schol. ad liad. Λ. 558.

cum Schol. ANON.

Ρ. 637. v. 19. ρηγνύσκω] _Legitur Iliad. H. 141. ANON .

Ρ. 639. V. 29. Ροχθεί δε κύμα ] Sunt verba Homeri Odyd .

Ε. 402.Ρ. 637. v. 20. Ρηγμίν] Philemo p . 62. Ρηγμίν, ο αιγιαλός, P. 639. v. 34. 'Póxtrov xūma ) Fortaffis Etymologus in

ένθα τα κύματα ρήγνυται . λέγει δε που ο ποιητής ρηγμϊνα την mente habuit locum Apollon. Rhod. IV. 924. Iq. μεγάλη υπο

της θαλάσσης επιφάνειαν, ήν φησι και ευρέα νώτα θαλάσσης (11. κύματι πέτραι όχθεον. ANON.Β . 159.) . ούτω και εν Οδυσσεία ( Μ . 214.) λέγει , κωπαις τύπτε- Ρ . 639. ν . 44. Ρωγας μεγάλη] Vid . Barnef: ad OdyΠ. Χ.

σθαι αλος οηγμϊνα βαθεΐαν . ST.
Verba βαίνον

θαλάσσης ex- 143. et Schol. Nicandri Theriac. 389. ANON.

tant Iliad . A. 437. ANON.
P. 637. v. 28. 'Pâyos] Vid. Schol. et Barnef. ad lliad . I. Röver. p . 67. ANON .

Ρ. 659. V. 47. ρωγαλέον] Vid . Valckenaer . Epit. ad M.

657. Conf. ad Ody . Γ. 549. ANON.

P. 640. v. 55. ' Pwrres) Conf. Valckenaer. Animadverſ . ad

Ρ. 637. ν . 29.φαγείς ) Codex Taurinenfis CLXV. fol . 55. Ammon. p. 16ο. ΒΕ. Vid . Schol . ad Odyfr. Κ . 166.
legit geysis. CumEtymologico conſentit Scholiaſtes Villoiſonii Ρ . 640. v . 57. δωπήία ] Conf . Schol . ad liad . N. 199. ο

ad Iliad . 1. 657. ad quem locum notat Heynius, varietatem lcri- ad Y. 122.pturae géyos et gãyos, síga , et gñtai, elle inter librarios . Peyron. Ρ . 640. ν. 4. 'Ιλιάδος Ψ.] verf. 420, ubi vid . Schol . Conf.

Ρ . 637. ν. 3ο. Ανακρέων] Fragm. 54. ANON . In Fiſcheri Apollon. Rhod . IV, 1545. cum Schol. ANON.

editione, cuius nota legenda eſt, eſt Fragm .74. p. 405. st.

P. 64o . v. 7: gudoy d'Overomo] Sunt verba Homeri Odyll. o.

P. 637. v . 33. 'Payudod etc.] Cont. Scholia in Platonem 425. ubi vid. Schol. ANON .

p. 137. edit. Ruhnken ,

Ρ. 640, ν. 17. ρυθμίζει ] Schol . Sophocl. Αntig. 324. ρυθμί

Ρ . 658. ν . 41. Ιλιάδος 1.] verf . 443.

Ρ . 658. ν. 43. Ρήτρη

ζεις σχηματίζοις, διατυποΐs. ANON .

συνθήκη ] Conf. Schol. ad Odyn.

Ξ. 393. Nicandr . Alexiph . 132. Demofth . p. 255, 21. ANON.

Ρ . 640. V. 21. ' Απολλώνιος ] Locus eft IV . 144. ubi συμβό

Vid .

Tid. Mazochii Commentar. ad Tabulas Heracleenſes p . 235. b. Schol. ad utrumque locum . ANON .

ναs et φολίδεσσι legitur. Etiam I. 221. et φολίδεσσι .

Ρ. 610. V. 26. Ρύμβω και τυπάνω ελάσκονται ] Et ver

Ρ. 658. I'. 5ο. Ρηξήνορα ] Vid . Iliad. H. 228. et Π . 146. ſus Apollon . Rhod. 1. 1139. ubi vid. Schol. et Brunck . ANON.

ANOX . Conf. Polit.ad Euftach. T. II. p . 590. ST.

Philemo p . 63. Ρύμβος· ο οίνος. από του φύω αφ' ου φύσις,

Ρ. 658. ν. 53. Ιλιάδος Γ .] Scribendum eft Ιλιάδος Τ. ubi και ουσμός' είτα ελλείψει του σ, και πλεονασμό του β ύμ

verf. 525. verba ριγεφανής Ελένης invenias, non vero libro tertio . βος.ως τό, “ Ρύμβω και τυμπάνω
ιλάσκονται. μυστικώ σανιδίω,

Conf. Wyttenbach . Animadverll. ad Plutarch . T. I. P.

ο ρίπτουσιν εις τον αέρα στρέφοντες, και ήχον εκποιούσιν. έστι δε

1. p . 227.
Ρ . 658. ν. 55. “Ρίγησε etc.] Conf. Oudendorp . ad Thom. λέγεται.

και τις τροχίσκος σύμβος , ο και ρόμβος, και βουτης , παρά τισι

Mag. p .782. b. Verba Ρίχησεν ο' ο γέρων extant liad. Γ. 259. Ρ . 64ο. ν. 3. Ρυμός] Vid. Iliad. Ε. 729. ibique Schol.

Ει ουκ εφάμην διγωσέμεν, Odyf. . 481. ANON.

unde pro fequente προηρτημένον legendum eft προσηρτημένον.

Ρ . 638. ν. 7. 'Ιλιάδος E. ] verf. 873.
Ρ . 658. ν . 14. ρικνούσιν ποδεσσιν] Sunt verba Apollon, Ρ. 64ο. ν. 37. Διονύσιος ο περιηγητής] verf . . 620. Conf .

Rhod. 1. 66) . ubi vid . Schol.
Sic I. 198. ρικνοις ποσίν ήε θύ- 271. et utrobique Eftath . ANON .Sed Homer. h. in Apoll. 317. gixvos nodas. ANON. Ou- Ρ . 640. ν. 1. Ιλιάδος Λ .] verf. 673. Conf. Schol. Apol

dendorp. ad Thom. Mag. p. 783. a, in priore Apollon. loco lon. Rhod. I. 1357. et Toup. Emendatt. in Suid. P. Ill. p.

legi iubet επισκάουσα. ΒΒ.

13. ( Vol. II. p. 143.) ANON .Ρ . 658. ν. 25. Ρινός υπέρ πυμάτης] Ηaec leguntur Iliad . Ν . Ρ. 60. V. 43. ούσια και τα - ευχαριστήρια ] Sic in Antho
]

6. Συν δ' έβαλον οινούς, liad. Δ . 447. ubi vid. Schol. ANON. log: Reisk . Epigr. 520, 4. in Brunckii Analectt. Vol. II. p . 4.

Ρ .638.ν . 27. δινός, το δέρμα] Sic legitur liad . Ε. 3ο8. Epigr. 11.) Τίσιδος ωδίνων ούσια . ANON :

De nomine ευχαριστή

etiam Scholiaſta interprete. Ason.
P. 638. v. 33. 'Heiodos] Locus eſt Theogon, 334. Conf.

sia vid . Hemſterhuſ. ad Ariſtoph. Plut. p. 475. b . Be .

. Ρ. 6ο. ν. 45. παρα Διονυσία τα περιηγητή ] verf . 527.

liad . 0.392. ibique Schol. ANON,
Ρ. 658. ν . 36. Ρίον το ακρωτήριον ] Helladius Chreftomath. Ρ. 640. V. 48. Ρυσός] Αpud Ρlaton. lib. V. de Rep . T.

p . 19. οίον μεν λέγομεν άπαν όρους ακρωτήριον» ιδίως δε , το Μο- ΙΙ. Οpp. p. 452. Β. eft : φυσσοι και μη ηθείς την όψιν . Verbo

λύκριον. Schol. Apollon. Rhod . Ι . 165. οίον έστιν όρος , ήτοι φυσσαίνετα,utitur Nicander Alexiph. 78. ubi Schol . φυτιδoύνται.

expuruqrov. Conf. Schol. ad Iliad . . 25. et ad z. 225. Apol

lon. Rhod. I. 1221. Theocrit. Idyll. XXV. 228.

P. 640. v. 50. 'Puoal] Vid . Iliad . 1. 499. ibique Schol

Ρ . 658. ν. 40. Ρίπες] Conf . Schol. ad Odyft . Ε . 256. et

ad Αriftoph. Ρac. 698. ANON.

Ρ.64ο. ν. 54. Ρυστάζειν] Vid . OdyΠ. Π. 109. cum Schol.

Ρ. 639. ν. 44. έστι δε και παρά τω ποιητή ] Vid . liad. Β . Conf. Iliad. Ω . 755. φυστάζεσκεν, et Odya . 1. 223. ευστακτύος.

606. De ipſo gomine appellativo geasy vid. Iliad. " 0. 355.Odyff. Locus Lycophronis eft verl. 1089. ANON

Θ. 192. Apollon. Rhod. Ι, 1016. 1027. ΙΙΙ. 43.

P. 6 + 1 . v. 58. 'Purkg] Vid . Oudendorp. ad Thom . Mag .

Ρ. 639. ν . 54. ιπτάσεω] Vid. Ody1. Θ . 374. ANON .
P. 639. v.57. 'Pová etc.] Vid. Oudendorp. ad Thom . Mag. P. 611. v. 1. ' Inádos H.] Ibi non extant verba allegata, ſed

p. 786. a . et Baft . Append. ad Εpift. crit. Ρ .
31 .

Ιλιάδος Π . 475. ANON .

Ρ . 639. ν. 10. Ρόλος ] Vid. Ae/clayl. Perf. 106. Περσίδος
.

Ρ. 61. ν. 10. Σίγμα ] Vid . Hellad . Chreftomath. p. 19.

γλώσσης δόθος. et Nicand . Theriac. 672. ANON.
Ibid.' δόθιον σημαίνει το ορμητικόν] Sic Acfchyl.. Prometh. Ρ . 64. V. 14. Σαβάζιος] Vid . Αriftoph. Lyfiltr. 589. cunι

1047. Κυμα δε πόντου τραχεί δοθίω συγχώσειεν. ubi Schol. : nota Bergleri, Avv. 874.et Veſpp. 9. Unde in Antholog Graec.

« φοδες
δεν φεύματι. ΑNON.

III. 12. 11. (in Brunckii Analecit. Vol . II. p. 91. Epigr. 31.)

Ρ. 639. V. 11. λέγεται ry gon] Schol. Apollon. Rhod .

11. 1110. Ρόδιον • το κύμα . ut paulo polt Ειymologus ipfe και

σαβακών άνθεμα σαλμακίδων. Suidas σαβακων exponit Διονυσια

Conf. Toup. Émendatt. in Suid. P. III. p. 115. (Vol. 11.

Ttt 2

AXOX .

ST.

ANON.

βαζε .

ΑΝΟΝ .

ANON .

ANON .

ANON

ANON .

p. 422. b. BE.

BR .

ΑΝ Ο Ν .

Χων.
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BB.

.

ANON.

110. ΑΝ ΟΝ.

ANON.

ANON.

Ρ. 448.
ST.

14. ΑΝ ΟΝ .

SCHLEUSNER,

ANON .

ANON .

Α Ν Ο Ν .

ANON .

.

1027

Ρ : 146. Γα.) ANON.

Pro Platoy ευ βαδίζειν osbaserv ex Agathias lib. II. p. 40. D. ANON . Conf. l'alckenaer, ad Asta

Suida fcribendum eft θειασμόν. ευαζειν σαβάζειν. SCHLETS- τηοη . p . 133. ΒΒ.

P: 643. v. 14. dógatos dexn] Eft extremitas. Vid. Ruhn

P. 641. v. 19. -Midou ] Codex Pariſ. 346. addit : outws 'ngos ken. ad Timaei Lexic. Platon. p . 241 , b. Conf. Oudendorp .

ο Μιλήσιος. ΒΕ. Ad verba Σάγγαρις, ποταμός Φρυγίας, conf. ad Thom. Mag . p. 8ι2 . .
Iliad. Γ. 187. παρ' όχθας Σαγγαρίοιο. ubi Schol.: ο δε Σαγγά- Ρ. 643. ν. 18. Σαίνω] Vid. Apollon. Rhod. 1. 1145. IV .

φιος ποταμός , πρότερον μεν ήν Φρυγίας , νύν δε Γαλατίας . 411. et Schol. Aefchyl. Sept. adv. Theb . 710. ANON .
Ρ . 643. V. 22. το καιόμενον και κεραύνιον πυρ etc.] Conf . Schol .

Ρ. 641. ν. 22. κληθήναι ] Cod. Parir. 346. addit : ούτω φλυ- ad iliad. Θ . 75. ANON.

αρόποιούσιν οι άφρονες Έλληνες. ΒΕ.

Ρ. 643, ν. 25. Σελήνη ] Vid. Plato in Cratylo Τ . 1. ΟΡ .

Ρ. 61. ν . 23. παρα 'Αριστοφάνει] ut Acharno. 575. alibi- p . 4ο9 . B. Cleomedes lib. 11. Ρ . 74. extr. et Schol. ad liad.

que. Conf. Eurip. Androm . 617. ANON.

. 563. Conf. Cleric. ad Hefiod. Theog. 371. ANON .

Ρ. 641. V. 3. Σαχέσπαλος .

την ασπίδα ] Vid. Iliad . Ε . 126. Ρ. 613. ν . 28. “Ομηρος] Locus eft 11.Β . 176. Αdde Nican

ibique Schol. ANON .
drum Theriac. 597. ANON.

Ρ. 641. ν. 42. Σαλαμίs etc.) Conf. Tzetz . ad Lycophr. Ρ. 643. ν. 3ο. 'Ιλιάδος Π .] verf. 231. ubi vid . Schol . et

Barneſ. Conf. Valckenaer. ad Iliad. lib. XXII. p. 125. et

Ρ . 641. V.
47. Λυκόφρων ] verf. 98. ubi vid. Tsels. ANON . Schol. Sophocl. Trachinn. 1177. ANON .

Ρ. 641. ν. 48. Σαλαμβάς ή δαίμων] Ηcbchius : Σαλαμβώ : Ρ . 643. V. 58. από Σελλήεντος ποταμού ) Eius mentio it

η Αφροδίτη, παρα Βαβυλωνίοις. PEYRON.
1liad . Β. 659. et alibi.

Ρ . 641. ν. 5ο. Ανακρέων] Vid . quos ibi Fi /chers laudavit Ρ . 643. ν. 43. Σεμέλη] Conf. liad. 1. 323.

Ρ. 615. V. 5ο, παρά Λυκόφρονι ] verf.772.
.Ρ. 61. ν . 53. Σαλμυδησσός ) Conf. Tzetz . ad Lycophr .. Ρ. 643. ν. 53. παρα 'Αριστοφάνει] Lyfiltr . 31. ANON . Vid.

Pro

186. et Aeſchyl. Prometh. 725. ibique Schol. ANON ,
Wolff et Oudendorp. ad Thom . Mag. p . 790. b. ve.

Ρ. 641. ν . 56. Σαλεύω ] Vid. Sophocl. Oedip . Tyr . 23. et κατακαμπτόμενος Γcribendum eft κατακαπτόμενα ,vel κατακοπτό.

μένα.
Ρ . 611 , ν. 57. Σαλακωνεία ] Conf. Scliol. Αriftoph. Vefpp. Ρ . 645. ν . 8. και αλευσάμενος ] Sylburgius refcribi iubet :

1164.
και το αλευόμενος, από του αλευσάμενος. Οuae correctio valde

P. 641. v. 58. Eánarys] Vid. Schol. et Barneſ. ad liad . probatur Fiſchero Animadverſ, ad Grammat. Graec. Welleri

Σ. 219. Conf. Tzetz . ad Lycophr. 25ο. ΑNON .
Spec. 1Π. Ρ . Ι . p . 171 . Νam ut σεύαμενος 1liad . X. 22. ita

Ρ. 641. V. 2. Σάλπιγξ 'Αθηνάς etc.] Vid . Lycophr. 986. αλευόμενος liad. Ε . 444. alibique legitur. ST.
Schol. Eurip. Phoenill. 1386, Mazochii Commentar. ' in Tabu- Ρ . 644. V. 9. Σειληνοί ] Vid. Perizon . ad Αelian . V. Η.

las Heracleenſes p . 68. 70.
ΙΙ . 40. ANON .

Ρ. 642. V. 2. Ρυτoίσι λέεσσι] Sunt verba Homeri Ody . Ρ . 644. ν . 15. σιλληνός, δια δύο λα και δια του 1 Schol .

Ζ. 267. et Ξ . 10.

Nicandr. Alexiph . 34. p. 44. extr. Ούτοι δε ους ήμεϊς Σατί

Ρ. 642. ν. 4. Ρυτής , ο ιμάς] Vid . Apollon. Rhod. 11L φους λέγομεν, οι αρχαίοι Σιληνούς εκάλουν, από του σιλαίνειν,

1237. Sophocl. Aiac. 210. Tryphiodor. 258. ANON.
και εστι λοιδορείν : γράφεται δε δια του ι.

Ρ . 62. V. 5. όπέρ έστι σώζειν] Vid . Sophocl. Oedip. Tyr . Ρ . 64 , 6 , 19. σημαίνει δε την άλυσιν] Vid. 1liad . Θ. 19.

72. ANON .
ANON .

Ρ . 642. ν. 6. "Αρης 'Ασκαλάφω etc. ] Vid . Iliad. Β. 512. Ν. Ρ. 6. ν. 22, Σειραίνω ] Vid. Ηefiod. Ασπ. 153. 597. Εργ .

518. 0. 111. 112 .
417. ibique Graev, et Arai. Phaenomm . 330. 331.

F. 642. V. 10. Σιμόθρακος υιού Διός ] Vid . H. Steph. TheL P. 614. v . 27. cigros xal teigios) Vid . Apollon. Rhod. II.

Graec. Ling. Vol . I. p . 241 , no . 1. edit, nor.
517. ibique Schol. er 52't.

Ρ. 642. ν . 17. Σάπειρες] Vid . Apollon . Rhod. 11. 395. et Ρ . 644. ν. 3ο. ο δε Αντίμαχος σείσινα τον Δία έφη, δια το

Steph. Theſauri ind .

234.
P : 642.

,v.19. Eazpés] Vid . Koen. et Schaefer. ad Greo đotgor] Auctor Diatribes de Antimacho, Claſſic . Journ . vu. p.
5,Locus manifefto corruptus. Lego , σείριον τον Διός έφη

gor. de Dialectis p .555.qui rangov,so cronzos, inter Ionica Soos (vet Aia)sišorçov, Şirium Iovis dixit Iovis fidus, velrecenfet . etiam σείριον του Διός έφη αστρον. Sed fortalle pro

Ρ. 642. ν. 25. Σάρδιο καιοι πολίται και η πόλις δια του il gendum Η σειρήνα e Lexico rhetorico apud Εuftath. ad Ody .
Vid. Web. ad Τhucyd . 1. 15. p. 74, 19.

Ρ. 612. ν. 5ι. σύρκω] Allerii ad Ηefych. Τ. ΙΙ. p. 1317• λούνται παράτο σειριών , ό εστιν αστράπτειν, όθεν ίσως και τεί

Μ. p. 1720 , 54. edit . Ion. Σειρήνες • τα άστρα " σείρια για κα

not. 3. legi iubet ouexasw vel ougráserv. BE.

Ρ . 642. ν . 35. Σάρισσα
φέα.

Certe Euſtathius et Etymologus lortulos fuos eodem

“Ελληνικού ] Videtur Μηδικού vel fonte irrigate videntur , Hle enim paulo ante : ένιοι δε πάντα τα
Περσικού reponendum. Vid . de Dialecto Macedon. et Alexandr. άστρα σείρια καλούσι, τείρια όντα και σημεία των πλεόντων. Pro

p. 45. ST. babilis eft lectio σειρήνα pro σείρινα . Photius : Σείριος " κυρίως

Ρ. 642 , ν. 36, σάω εταίρους ] Sunt verba Ηomer. 1. Π. τον του κυνός, ότε δε και τους άλλους αστέρας. Helychius:

563 , ΑΛΟΝ . ΑρχίλοΡ. 642. V.43.αι πέρκαι δε, είδος ιχθύος etc.) Conf. Allie. Σειρίου κυνος δίκην. Σοφοκλής τον αστράον κύνα· ο δε

χος, τον ήλιον • 'Ιβυκος δε , πάντα τα άστρα. Schol. Apollon .

nae. VΙΙ. p. 319. Β .

Ρ . 643. ν. 17.τον γάς καρκίνον ιχθύν, etc. ] Arche/fratis leg. αν λέγοιτο), οιονεί τείρεα τινα όντα , ή δια το τείνειν, το

Rhod. 11. 517. Ομοίως δε και πάντα τα άστρα σείρια λέγοιντο

apud Αthenae. III. p . 117. Α. σαπέρδη Ποντικό όψ ANON.

Oudendorp. ad Thom. Mag. p. 790. a . legi iubet' xogaxīvoy Schneiderus in Lexico: ,,Kúvaotpor, zo, Schol. Lycophr.“ Fale

δαμάζειν · ή ότι τέρατα εισιν, και σημεία των πλωίδομένα .

pro καρκίνον . ΒΕ . litur vir doctiſſimus. Scribere debuerat Kúvastgos. Zonaras ir

Ρ. 642. ν.54 , Διονύσιος και περιηγητής] Locus eft verf . 412. Lexico p. 1655. Σείριοςο κυνόαστρος, γράφεται και κυναστρος.

Ρ. 642. ν. 56. Λυκόφρων] verf. 389.

Tzetzes ad lycophr . 396. Σείριος δε κυρίως αστήρ έστιν είς υπό

p. 642. ν. 3. σάρμα γαρ το χάσμα] Ηaec illuftrat Maso- κυνός ονόματι κυναστρον προσαγορεύoυσι.

το γένειον κείμενος του αστρώου κυνός, όν οι ιδιώται τα του όλου

Schol. ad Oppian ,

chius ad Tabulas Heracleenſes p. 227. not. 29.

P.643, v.4. • yas sasdavos ) Conf. Euſtath. ad Dionyf. augeri poteft H. Stephani Theſaurus. Ceterum Antimachi ss

Halieut . ΙΙ . 48. Σειρίου • ηλίου, ή κυνάστρου» Voce κύναστρος

66. b. edit. Steph . ANON.

P. 643. v . 6. can to aidoiov] Vid . Ariftoph. Lyfſtr. 1121 .

povce sie defendit Schneiderus in Lexico , Uι θέριος, θέρινου ,

ic Fortale σείριος, σείρινος, adeo ut verba σείσινα τον Δία -

ibique Biſet. ANON . bil aliud liguificent praeter torridum aerem. Horat . 1. Οd. 1 ,

Ρ. 613. ν. 7. κατωφερές γαρ το γένος των σατύρων ] Conf .

Perizon . ad Aelian. V. H. III . 40. ANON .

25. Månet fub love frigido venator. BARKER. Schellenberg.

ad Antimnchi Fragm . 82. p . 112. legi iubet origrov rör Ala , et

Ρ. 643. ν. 8. στύραξη Vid. interpp. Thucyd. Η. 4. p . 10o , in verbis ένιοι - xahojo, putar Ibycum poiillimum intelligi, Ho

76. Vocabulo ougíazos utitur Homerus II.N. 443. ubi vid. fychio et Suida ducibus. 'st.

Schol. item Apollon . Rhod. I. 1253, et 1287. ANON . Ρ. 63 ν . 33. Πλούταρχος εν Σόλων] Τ . Ι. Οpp. p. 157 .

Ρ. 613 , τ. 12 , έστι δε και είδος λέγεται στύραξ ] Vid .

ANON.

ANON

ANON .
ST.

ΑΝ Ο Ν .

BE.

ANON .

ΑΝ ΟΝ .

ANON

ST .

Perieg. P :

extr . ANON
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BE.

6

P. 644. v. 41. 'Hgódoros] Locus eſt I. 200. p . 52, 12. P. 647. v. 38. Sivune etc.] Philemo p. 67. Elvani oïdelstwy
Conf. Maittaire Graecae linguae Dialecti p. 154.

'Αττικών έφη, ου μεν ουδε το σίνηπι. και λέγεται ούτως , επειδήP. 644. v. 50. Ennus, tadjos os ] verſ. 60.
σίνεται , φησίν ο Δειπνοσοφιστής, τας ώπας εν τη δομή καθώ

P. 644. v. 53. Enxos) Vid. Schol, ad Odyll. I. 219. Conf.
Ruhnken, ad Timaei Lexic. Platon. p . 165. (p. 231. a.) ANON . και κρόμμυον, δι ' ου τας κορας μύομεν. ότι δε εκ του σινηπί έστε

και όημα κωμικον σιναπώ , οίον, Το θυγάτριών μου σεσινάπηκε δια
Ρ. 64. V. 55, παρά το ίστασθαι äradua] Philemo p. της ξένης, ήγουν έδριμύξατο, και αυτος όντως δηλοί. Locus Athe

66. δια το και εν βωμό τοιαύτα ζώα επί θυσία ίστασθαι.
naei eſtlib. ix. p. 366. e. et p. 367. A. ubi in verſu Xenar

P. 644. , 5. 1. 'Indoos.0.] verſ. 131 .

P. 644. v . 5. nagaywyair chi, To Suyatproy - féves, quid fibi velit ceguánus, non india

Todúras or ] Ruhnkenio l. ij . Sed Phavorinus p. 1649, 15. eadem habet quae Philea
auctore fcribendum eft καταγωγήν et πολύκλαδον.

mo, niſi quod legit seotván xe.ST.
P. 641. v. 7. Enhußgia] Vid. Demofih. p. 251, S. et 16. P. 647. v. 43. 'ATONA.avos] Locus allegatus eſt I. 608, ubi

vid . Schol. Conf. IV. 1759. et Scholia in Homerum ab AneP. 644. v. 9. ' Iliados 2.) verf. 175. Sequentia , Eus, v
, Σήμα lon . Bongiovan, edita p. 128 . ANON .agoogadés, extant lliad. ¥ . 326. ubi vid. Schol. 'Ardeus uir P. 647. v. 1. Ewnv] Lege Savárny e Schol. Apollon .

XƏTATE wros, lliad. H. 89. ANON .

Rhod. ΙΙ. 99. Σινώπη enim non Lignificat την πολλα πίνουσαν,P. 645. v. 14. 'Ihrádos. A.] verſ. 295. fq. Sed Apollonius ut in fequentibus traditur, fed Eavány. Heſychius: Savárny, Trix
Rhod. III. 1403. dixit on uQvTüga. Vid. ibi Schol.

oivadino Exufat. Sic enim lege cum Is. Voljio. SCHLEUSNER .
P. 645. 5. 20. Enrics] Piscis genus,

Vid . Nicandr. Ale. P. 647. v . 2. Sirtol] Scribendum eft Erintoi. Ariſtopha
xiph. 472. Conf. Eurip. Aodrom . 1267. Verba ourw aéyeras nis locus extat Acharun. 179. Conf. ſupra p. 147, 11. in v .

diwxouívny debentur Scholinfine Apollon. Rhod. I : 582. ANON , 'Αγεράμων. ANON.

P. 645, v. 37, and Toở orongtra) Philemo p. 66. addit : P. 617. v. 5. Einazos] Eft i.
quo

vid .κλίνεται σήραγξ σήραγγος , τα της γης χάσματα, σηραγγώδεα 56, ST . Vid. Ruhnken. Epiſt. crit. 11. p. 166. Be.
δε, ή συριγγώδεα, χαυνα, αραια, πολλοίς τρήμασι διειλημμένα . P. 617. v. 7. Eltvãoy) Vid . Iliad. 12. 615 .

ταύτα δε τα τρήματα σήριγγες, ή σήραγγες , ονομάζονται , και το P. 617. v. 9. Oitoßoin ] Sylburgii coniectura, Ortoßún, pro
τοιούτον σωμα σηριγγώδές τε και σηραγγώδες.

batur Iungermanno ad Polluc. X. 131. p . 1312. not. 30. ANON.
P: 645. v. 43. Enráveros etc.) Vid . Schol. Artſtoph. Nubh. Sylburgii ad b. l . et Meurſit Lectt. Att. iv. 8. emendatio ,

624. Acharnn . 151. et alibi . ANON, Conſ. Fiſcher Animadverſl. oßún , placet Hemſterhuſio ad Ariftoph. Plut. p . 275. b. Be.

ad Welleri Grammat. Graec. Spec. 1. p. 212.

P. 647. v. 21. nag. Eugenidy. Opíšw] Inter Euripidis Fran
P. 645, v. 47. TuTivous ] Vid. Lucian. T. II. Opp. p. 318, gmenta eſt p. 503. verf. 41. Vid. Valckenaer. Diatr. in Eila

3.

rip: Fragmm . p. 217. B. ANON. Valckenaerius ibi ex Etymo

P. 615, v. 57. Siałos] Vid . Oudendorp. ad Thom . Mag. logico Ns. Leidenli meliuslegit : {xt íve , avros pro éxTkiveta!,
P: 792. a .

et ante uroicae in verſu Euripideo, ex eodem, qui xai mwx habet,P. 645. v; 7. clamos kad ó surga Qy's cus) Vid. lliad. 1. reponit xad umre ut ſenſus fit: Et nobis quidein aperire grana
208. et Q. 363. cum Schol. et Nicandr. Alexiph. 133. (48.) ria recufabai. Laudat etiam verba Draconis Stratonicenfis de
ANON .

Metris, quae in Hermanni editione p. 81, 25. fqq. leguntur, ubiP. 645. v. 11. Eiyaróvta ] Conf. Schol, ad Iliad . E. -226. pro oi 'ATTIX02 { xTeivoutes legi iubet oi 'Art. oživovres. St.
et Apollon. Rhod. IV . 1195. ANON .

P. 647. v. 23. sic de xai ogóymata etc.] Vid. Reland. Dil;P. 645. v. 13. Siyesor ] Vid . Lucian . T. I. Opp : p. 521 , 1 . ferit. niilcell . P. II . p. 239. ANON .
ibique Hemſterhuſ. Anon.

Ρ. 617. ν. 25. Σισύρα , αίγειον στέγαστρον, τετριχωμένον δέρ
P. 645. v. 18. 'Apolluvios) Locus eſt 11.99. ubi vid . Schol. Ma] Ruhnkenius ad Timaei Lexic. Platon. p. 165. not. 4. (p.

et Brunck. ANON . Elyurvos dé 4576 Bustov dögu• tag' 'Houdów 232. a.) melius ita legi indicat, quam apud Timacum, qui degree

dł. To Rooidngoy axóvirov. Vid. Herodot. V. g. p . 575, 98. omifit. ANON. Vid . Baf. ad Gregor. de Dialectis p. 540. edit.'

ibique interpp. st.
Schaefer, er Valckenaer. Animadverli. ad Aminon. p . 205. Be.P. 646. y. 30. Eisw , óvojarotenointar Vid. Odyff. I. Codex Graecus Taurinenſis in Catalogo no. , 179: , praeter cetera

394. cum Schol. Conf . infra p . 675, 52. et Barneſ. ad Eurip. Scholia in Platonem de legibus, hoc exhibet fol. 270, verſo :Alceft. 765. ANON .

'Ερατοσθένης φησί: σισύρον, στέγαστρον εξ αιγείων δερμάτων τεP. 646. v. 14. Aivğa Bios] Sunt verba Homeri 1l . A. 125 . τριχωμένων' σισύχναν δε, το έκ κοδίων ραπτόμενον αμπεχόνιον .

Lege xwdiwy. Haec depravata leguntur in Aimonio. Fruſira
P. 646. v. 37. nadrášovra] Vid. Iliad. N. 798. ANON . ibi Valckennerius, aliique ad Gregorium Corinthium P: 540 .

Ρ. 646. ν . 41. Νίκανδρος εν τοϊς 'Aλεξιφαρμάκοις ] verf. 8ι. Ig . locun emaculare ſategerunt; ſolus Coray veram lectionem

P. 646. v. 51. 'Anomários] Locus eft 1. 624. ANON. Scho .

xwdiwy luspicatus fuerat . Baſiius recte monuerat, vocabulumlia in Platonem a Ruhnkenio edita p . 87. Pro praecedente Oi Qvaroingor a textu Ammonii expungendum eſſe. Codex Tauri.

voyaidos legendum eſt Oivnidos, quae alias eft Denoë. SCHLEU3N . nenſis tum veram lectionem reflituit, tum huiusce gloſſae Era

Schol, Apollon. 1, 1. Sicinum ait fuiffe filium Thoantis xal Na Lofthenem auctorem laudat.Peyron.
Fere eadem, quae e Coo

idos vóucns. Sed utrobique Bocharlus Chan. I. 14. legiiubet dice Taurinenſi allata funt, leguntur in Scholiis in Platonem ' på

Oiynidus. ST.
250, edit: Ruhnken , et poft & utegórioy adduntur haec : 8 γούν »

P. 646, v. 54. Eivores] De varia nominis ſcriptura rid.

Valckenaer. ad Ammon. p. 83, not . 99: neque vero eius nota vayPasiv. Recteetiam ibi legitur xwolwy, lis, qui ſupra lauda
ti lunt, adde Toupium Emendatt. in Suid . Vol. II. p. 166.

98. negligenda eft . ΒΕ. Σικιννοτύρβη eft inter αυλήσεων ονομασί- P. 647. v .,26. 'Agrotocávns] Locns eft Nubb, 10., Conf.

as apud Athenaeum XIV. p . 618. C. Pro mjesía ſcribitur Lyſiſtr. 932. cum Schol. it. Duport, ad Theophrafii Charactt.

{uésia apud Platon, lib. VII. de Legib. T. 1. Opp. p . 816. p: 285. Ariſtoph. Rann . 1507. Vefpp. 737. et utrobique Scholi

B. xata nóyov autais (np. tais osxýscot) Ifjsvos ovou a 'supre- ibid . 1143. et Avv. 122. ibique Schol, ΑΝΟΝ.

στις, έμμελείας επωνόμασε . ΑNON.
P. 647. v. 29. Auroogwy] verſ. 634 ,P. 616. v. 57. Eixavoõ etc.] Vid . Duport. ad Theophraſti Ρ . 647. ν . 5ο. το θεός οι Λάκωνες σιός λέγουσιν] Vid. Ari

Charactt.

ftoph. Acharnn . 905. alibique. Sic ora pro sid , Lylſtr. 1265.
P. 646. v . 8. 'Avansówr ]Avauptw } Vid. Fragnim . 50. ibique Pauw . Conf. Barnef. ad Eurip. Bacch . 56. et. Valckenaer. Epift

. ad'Conf. Fiſcher, ad Anacreont. p. 398. st,
M. Röver. p. 73. ANON. Vid. Valckenaef. ad Theocrit. Ado-,

P. 646. v. 20. Ein Blo ) Vid. Schol. Apollon. Rhod. I. niaz. p. 277. B. (p. 273, C.) BB. - De nomine ord's. J'alckenaer .

880. qui Scholiaſtes vocat oiußlous. Locus Hefiodi eft Theog. ibid. p . 282. multa congeſsit. sr. Non recte , editur, orase quod

598. ANON .
Aeolicum potius eſt, quam Laconicum , quanquam ſane ea termina.P. 647. ; 27 : Avangéwy] In Pauwii editione eſt Fragm. tione utantur ali , qui cominuniter fic proferunt. Scribendum eft

52. ANON. ' Vid. Fiſcher. ad Anacr. p. 400. qui cum Sylburgio sog. Hefychius: Ecóg, Jeós. Auxoves ,
σιόρ : Σιός, θεός. Λάκωνες. Haec Meurfius Mil.et aliis praefert givézwgo .. ST.
cell. Lacon . II. 8. p . 187, extr. T. III . Opp. 6T,

P. 647. v . 30. Grauogea ró 21yrúse ] Schol. Ariftoph.

Nubb. ιο66. σιναμωρουμένη ανδρι συνουσιάζουσα προς μίξιν. Ρ. 618. ν. 32 .. καθάπερ] Legendum eft σοφός καθάπερ.

σινάμωσον ούν, το πορνικόν. Cont, ibi Bergler. ANON. ANON .

P. 647. v . 34. &.dar} Immo Exyday. Vid. Bocharr., Geo- P. 648.v . 39. Avargéww ] Locus eſt Fragm .44. Anox. Apud

graph. Sacr. p. 751. ANON .
Fiſcherum Fragmm. 43. p. 377. $ T .

ANON

p. 305. ANON.

ANON .

.
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P, 648. v. 51. Ecrayms] Legitur apud Demoſth . p. 310, 2 . P. 650. v . 5. Exoduse aj ngófasis ] Vid. Eurip. Orelt. 74

Sic ibid. p . 314, 3. onwgavys. ANON. ibique Schol. ANON.

P. 648. v. 56. &.qñós) Vid. Schol . Apollon. Rhod. I. Ρ . 65ο. ν. 14. Δημοσθένης εν τω κατά 'Αριστοκράτους ή

204, et interpp: Callimachi H. in Lar. Pall.' 33. Anon . Conf.

Ruhnken . Epiſt. crit. II. p. 166. P. 650. v. 17. for dè xal_ {TITX9Pánevoy etc.) Conf. [of"

P. 1948. v. i . ' Incados Z.) verſ. 142. ubi vid. Schol. AXON. p . 322, 79. Sophocl. Oedip . Tyr. 28. ibique Schol. et Aefcija

P. 648. v. 7. Auréogsor] Locus eft verſ. 121. ANON . Perl. 742. ANON .

P. 648. v. 10. Tór Enwy - 'Amoggaiw ] Vid. Deuteron. II. P. 650. V. 20. Exaheuw ) Vid. Ariftoph . Pac. 439.

24. et 31. ubi, praeter Aldinam editionem , legitur tók 'Apoggałor.
Schol. ANON .

ST, P. 650. 1. 26. Exeigwr] Vid. Eurip. Hippol. 979. ibique

P. 648. 7. 20. crn] Vid. Iliad. r. 8. 124. alibique. Sed Barnef. ANON .

diway Iliad. r. 95. etc. P. 650. v . 34. cxebers, ó quay (FOTEwr] Vid . Schol. 2
P. 648. v. 22. Examós] Conf. Schol. Meſchyl. Perſ. 572. Iliad . A. 157. et Duport. ad Theophrafii Charactt. p . 32

Ρ . 648. ν. 28. σκάλοπας ως παρ' Αριστοφάνει) Art/topha- P. 650. v. 41. oxiáins ] Hemſterhuſ, ad Pollut. VII. 154.

nes Acharnn. 879. habet prúdwaas. ubi Schol.: moas covas, p. 813. a . cum Sylburgio legit oxas, et paulo poſt , pro sa
ous Pansy oráraxos.' Conf. ſupra p. 146, 7. ' Bochartus Hie- Tous o'xous, reponit xal ya's Tous orxovs. De godia's vid . Sckol

roz . P. I. Lib. III . c . 35. p . 1027 , 5. „ Dicitur autem omárost, Theocrit. Idyll. XV. 39. ibid. verf. 119. lunt suédes, ubi iis
non quafi κεκαλυμμένους έχων τους όπας, ut nugatur Ειymolo- rum vid . Schol. ANON:

gus, led anò ro oxárderv, oxaletsiv, a fodiendo ; et voce P. 651. v. 51. Exiparous] Multa hic nugari Etymologici M.
compoſita oxa6788a , quali foſforios habens pedes , ut apud auctorem , oſtendit Stoeber. ad Thom . Mag. p . 7179. a.
Poetam agyuşóre su Olmus, argenteis pedibus Thetis. Heſychi- Ρ . 651. ν. 52. σκηνίπους] Legendum eft σκηνόποις , Ετ ρπείο
us : Σκάλοψ, σκαλόπεζα, ασπάλαξ. Ιta legendum, πon σκαλόπε- poft Γcribitur. ANON.

P. 651. v. 54. xsáßßatos] Conf. de Dialecto Macedon. a

P. 648. v . 30. Exduardgos] Vid. Iliad . B. 465 , ibique Schol. Alexandr. p . 175. fq. st.
Ρ . 651. ν . 1. Σωφρων εν τοίς γυναικείοις τροπαίοις ] Ble

P. 648.v . 34. raga tú fsxá ¢ 90 ov sigura ] His in Cod, fieldius ad Sophronis Mimorum Fragmenta, in Claſlic, Joura.
Gud. ftatim fequentia iunguntur, fic: eigntar Exapavogos, dia no VIII. p. 589. ,, Sophronis Totaioi nusquani alibi , quod fciam ,

γεγονέναι etc. citantur, neque unquam citaverat Etymologus. Repone, 87

P. 649. v. 40. "Ouingos] Locus eft II .r . 72. cum Schol. d ' lv rois Suvarnelos, Tgorixs, metaphorice. Ex hoc mimo cis

Vid. Plato in Cratylo T. 1. Opp. p. 391. E. ANON . Conf. La- arbitror verba, quibus concepta fuille videtur veneficae esection

kemacher. de lingua Deorum, Homero celebrata, in Obfervatt. aniatorem devoventis; quale illud ſagae Theocriteae, Oral

philolog. P. III. Obf. IV . st. A £ 20.8 8v? ¢ãoy? ságnanofúvou. In Heliodori Aethiop. Vlll.

P. 649. v. 47.'Aşiorazxos] Legendum effe 'Aşxiaoxos, par, p. 379. ex venenata potione mulier quaedam onaomois qe szl
tim e Cod. Leid . MS. partim aliunde oftendit Valckenaer. ad σφακελισμοϊς οξυτάτοις έπιέζετο. Σφακελισμος autem eft μη
Eurip. Hippolyt. 1169. p. 288. a . E. ANON. Conf. l'alckenaer . λου σηψις.

au cnfis . Comparari meretur Eurip. Hippolyt. 255. sas

ad Eurip. Phoenill. p . 744. a . be, Pro praecedente {gsidste åxgov pueñor turns ( Alciphron I. 23. p . 92. ó xquus's öt net

Cod. Dorvill. haber geldet, teſte Gais/ ordio ad Archilochi δύετο μέχρι μυελών αυτών και οστέων) Virgil. Aen . IV. 66 .

Ad Archilochi locum reſpexit Suidas in v. 'Pósse Eſi mollis flamma medullas. Seneca Hercul. Oet. 1220. ees

τρον : Ρόπτρον γόπαλον, ή παγίς . BARKER. Vid . Claſſical Jour- cer infirus meas Urit medullas. Petron. P: 573: exnrit flas.

nal No. XXV. p. 176. ma medullas. Vocem autem , quae e rarioribus eft, 5x424 *2v

P. 649. v. 49. sis tó oxitos ] Infra p . 650, 20. mon male reddideris, to be fixed in grain. Seneca Epis

P. 649. . 57. xougās eidos) Vid. Lucian. T. II . Opp . p. 114, fere extr. Cum inagis ac magis vires morbres eredit, el

in medullas nervosque deſcendere deliciae. Ovid . Amort, IL

P. 649. 1. Exigens] Scribendum eft Exigiran, a Sciro Arca- ult. 43. Mordeat iſia tuas aliquando cura medullas. Carall.

diae . Vid . Ruhnken . ad Timaei Lexic. Platon. p . 232 , a . BE. Carm. 35. ad Caecil . v . 15. Miſellae ignes interiorem eden

Conf. Meurſ. Lecit . Attic. I. 16. ' SCHLEUSNER . medullam. Horat. I. Epiſt. 10. 28. Certius accipiet damnes,

P. 619. v. 3. Exapdareeoosiv] Aelius Herodianus in Sche propriusque medullis, Cic. Philipp. I. cap . ult. Aderant *
matismis Homericis : Σκαρδαμύττειν σημαίνει το συνεχώς τα βλέ- in medullis Populi Rom. ac viſceribus haerebant. BA8563.

φαρα κινείν , και εις επίμυσιν άγειν, από του καρδιά μου, και αν τις Hemſterhufius ad Polluc. X. 175. p . 1364. not. 40. emenda! :

προσενέγκηται, συνεχώς τα βλέφαρα μύει . ν. Vid . fupra p . Σώφρων εν τοις Γυναικείοις · Τροπάρις ταν νόσον , πριν αυτών εώς

445, 52. Muenov 8x1gw tavan, Averte morbum , ipfique obviam ito , pri

P. 649. v. 8. xogxzige äuudis) Sunt verba Homeri Il . r. usquam inveteretur leu invaleat, et in ipſis inſideat medal:

157. ANON lis. Τροπάν enim effe verbum από του τρέπειν formation. Sed

P. 649. v , 13. ' AgIstoQuvns 'IATEūsr] verſ. 292. ubi tamen Toupio Emendaut. in Suid . P. III. p. 148. (Vol. Il. p. 185.)

ασκαρδαμυκτος legitur. Sed ασκαρδαμυκτί eft apud Lucian . T. hil mutandum videtur. „ Nempe, inquit , pars aliqua yuvaisti !

1. Op. p. 648, 70. et T. II. p . 768, 58. Conf. Schol. a mémwy pro titulo Tgonaia praeferebat. Hinc Sophron en ralsmíuwe ey

Ariſtoph. 1. 1. ANON . γυναικείοις τροπαίσις . "

p . 619, v. 18. Exara? múar) Vid. Iliad. 1. 170. Conf. P. 651. v. 4. Eurodis Strou] Conf. Schot. Ariftoph .

Brodae: ad Antholog. Graec. II . 25. 1 . Velpp . 920. ANON . Locus Xenophontis nep? inanis eft havd?
P. 649. v .- 24 . Exciós] Conf Sloeber, ad Thom . Mag. p . dubie IV . 2. ubi nunc legitur ivoxogów.tr . Vid. Lexic. Xenot b.

Vol . IV. p. 53.

P., 649. v. 39. 'Incados ¥ .] verf. 190. ubi vid. Schol. Anon. Ρ. 651. V. 16. Σχνιπός, ο μικρολόγος και σκνιφάς. ) Cod.

P. 650. : 47. Erkizwr ] Vid . Eurip. Hippolyt. 979. et He- Gud. rectius : Exvinós xai oxu.Pós, ó Mhoxgodóyos. Asos . Coul

raclid . 860. ANON, Sallier. ad Moerid. p . 388. a.
Ρ. 55ο: . 52. σκηνήν δεήνέχουσι-- Δημοσθένηςεντα Ρ. 651. V. 25. Σκόλοπες TŅU TEIXE ] Exfcripta baes faut

após Enoddain:] Pro - hoc'ultimo reponendum elt Enoudíay. Haud e Schol. ad Iliad. H. 441.

dubie enim Etymologus relpexit ad Demoſthenis verba p . 1031 , P. 651. v. 27. dawğumpeévox furor] Sic oxółoREs, auctors

10: ' oviy d';ašKovow oude zog zavrny aaßóvres avaPégoue Scholiaſta ad Iliad . Ⓡ . 343. et I. 350. ſunt droguoníva .

frv . Conf. Hemſterhuſ. ad Polluc. VII . 174. p. 813, nor. 31.

extr . qui Etymologum putat ſcripſille Exqvw , naga tò oxūvos, ſed P. 651. V. 29. Exo2cós] Conf. Schol. ad liad . 11. 38

male ita fcripfiffe. ANON .

P. 650. v. 65. oxidderor] Vid . Schol. Thcocrit. Idyll . XV.
P. 651. v. 36. Aidomos Onodu] Vid. Meurſ. ad Hefych. de

39. ANON

P.650. . 1. Inádos N.] verſ 59. ubi vid . "Schol. Conf. Scoliis coni. Athenae. XV. p. 694. Anox,viris claris P: 139. (Vol. vil. Opp. Meurſi p. 231.) Sed de

II. R. 247. ANON .

P. 650.' v . 4. Barikosi gáßdos).Vid . Schol. ad Ihad . A. 15. P. 651 , v. 41 , ITnáru-dvarergauptvov] Vid . Ruhnken

ad Timaei Lexic. Platon . p. 166. (p. 233.) ANON. et BE . Scho

Fragm . C.

ANON

329, 16. ANON

1

ANON ,

ANON .

BE ST .

797. a .

BL.

ANON .

ANON

ANON .

1

AVON
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et BE.

p. 555. extr. BE.

BE.

ANON .

ΑΝ ΟΝ .

ANON

AXON .

lia in Platonem a Ruhnkenio edita p. 96. Σχολύβοια : ταπεινα Ρ . 653. V. 54. σμαραγω - το λάμπω] Vid . Apollon. Rhod.

οιφρία. ένιοι δε, υποπόδια. δT. ΠΙ . 1533. ANON.

Ρ . 651. ν. 46. Σκόπελος] Conf. Schol . ad -iliad. Β. 596 . Ρ. 653. ν . 3. Σμερδαλίος , καταπληκτικός, φοβερός ] Ita etiam

ANON. Schol. ad Iliad . B. 3o9 . De fequentibus , σμερδιών, το κατα

Ρ. 651. V. 5ο. 'Ιλιάδος Κ. ] verf. 324. Verba fequentia, πληκτικόν , conf . Schol. ad liad. Ε. 792. et. ad Ae/ chyl . Pro

Δμωάων ημετεράων, extant Odvd. X. 396. ANON. Quomodo meth. 355. ANON. Philemo p . 69. Σμερδαλέος, και καταπληκτικός.

pomen oxoto's, ubi .de confilio live propoſito dicitur, differat a απο το μέρθω, το βλέπω, καθά φασιν οι παλαιοί. και ο δράκων

• nomine τέλος, exponit auctor Scholiorum in Platonem a Ruhn- αυτός ομοίως από του δέρκω λέγεται. λέγεται δέ ποτε και επί

konio editorum p . 129. ST. του απλώς καταπληκτικού και λέξις ' οιον ότε είποι (Iliad. Β . 334. )

Ρ. 651. V. 53. Σκοπιά etc.) Conf . Schol. ad iliad . Δ. 275. σμερδαλέον κονάβησαν · και, (1!iad. Θ . 92. ) σμερδαλέον έβόησε .

ANON . Το δε σμερδαλέον και σμερδνον λέγεται, Καθίσταται δε η λέξις

Ρ . 652 , ν. 56. σκοπιάω] Vid . Iliad . Κ. 40. ANON . ούτω μερίζω, και κατα συγκοπήν μέρζω, και Δωρικώς μέσω, το
Ρ. 652. V. 7. σκορακίζειν ] Vid. Demofth. p. 155, 14. ANON. πανταχού μερίζω, και διαπεταννύω την όψιν " και πλεονασμό του

Ρ. 652. ν . 10. Σκορόινάσθαι] Vil. Αriftoph. Vefop. 6+0 , σ , σκέρδω.

ibique Bergler. In fequentibus Pierfonus ad Moerid . p. 312 ,. ' . P. 653. v . 9. Euñvos] Vid. van Goens ad Porphyr. de

b . legi iubet περί τους έγειρομένους, et περί τους άλλους. ΑΝ ΟΝ . Antro Nymph. p . 108. ANON. Philemo p . 69. Σμήνος ου μόνον

επι πλήθους λέγεται μελισσων, αλλά και το σίμβλον, ήτοι το

Ρ. 652. ν. 12. όταν] Recte fic legitur, cum apud Ηefychium αγγείον, εν ώ το μέλι αποτιθέασιν αι μέλισσαι, σμήνος καλείται.
in V. male legatur ότε . Vid . Schaefer, ad Gregor. de Dialectis και έσμός, μετά δασέος πνεύματος , ως δηλοί παρα 'Αριστοτέλειy . . , .

ο αφεσμός.

Ρ. 652. ν. 13. παρά τους άλλους πωs] E MS. Leidenfi Ρ . 653. ν. 13. Λυκόφρων ] Locus eft verf . 37. ubi vid. Tseis .

apud Koen. ad Gregor. 1. 1. pag. 554, edit. Schaefer. legendum ANON :

είί : περί τους άλλως πως . Ρ. 651. ν. 14. πλεονασμό του σ ] Sic σμίλας dicitur et μί
Ρ . 652. ν . 20. τον χερσαίον

- κ τον θαλάσσιον] Hiccfius λαξ. Vid . Αriftoph. Nubb. 1003, et Ανν. 215. ibique Schol.

apud Αthenae . VΙΙ. p. 32o. D. vocat τον πελάγιον et τον τε

ναγώδη. Ιdem Athenaeus ibid . Ε . ex Αriftotele refert, ότι και Ρ . 654. V. 17. εν τω Α της Ιλιάδος] verf. 39. Conf. Αη

πληκτικός εστιν. tholog. Graec. p. 46. (in Brunckii Analecit. Vol. ll. p . 281 .

Ρ . 652. ν. 23. λέγουσιν ] Philemo P. 68. melius: λέγεται. Εpigr. VΙΙΙ .) ANON.
Ρ. 652. V , 24. επειδη σπείροντες] Philemo 1. 1. liaec ex- Ρ . 65+. V. 13. Σμυγερή - Ησίοδος ] Αpud Ηefiodum hodio'Holodos]

hibet eodem modo, quo Etymologus, led, quae poftonsigortes non reperitur, fed apud Apollon . Rkod. ' iv . 1065. Cuuriga., , σπείροντες , . . . σμυγερή ,

apud hunc fequuntur, ominit. st. In Codice Guid . fic legitur : ibid. 38ο. σμυγερώς. et 165ι. επισμυγερως.

επειδή ο ήλιος εν αυτώ έστιν, τότε τα σπέρματα επί της γης Ρ . 654. ν. 19. Σμύξαι, καυσαι] Vid. Iliad. 1. 649. ibique

εκορπίζομεν. Reliqua defiderantur. ANON. Schol. et Apollon. Rhod. II . 446. Guíxousa . Etiam apud Elyo

Ρ. 652. ν. 29. οί δέ φασιν εν τω αυτώ] Cod. Parif . 316. 1nologum legendum eft υπουμύχουσα. Vid. infra p. 710 , 37 .

“Ηρακλείδης δε ο Ποντικός, από του προσκόπτειν τον πορευόμενον ANON.

εν αυτώ. ΒΕ.
Ρ. 654, ν. 20. Σμώδιξ ] Vid. Iliad . Β. 267. cum Schol .

Ρ. 652. ν. 34. Σχοτόμαινα ] Vid . Barner. ad OdyΠ. Υ. 35ο.
Ρ . 654, ν. 39. Σόλος, ο δίσκος ] Vid . Apollon. Rhod. IV.

Ρ . 652. V. 40. Ιλιάδος Ν.] verf , 564. ubi vid. Schol. 851. Conf . Schol. ad liad . Ψ. 826. ANON .

Ρ . 654. V. 43. Σόλυμος] Σόλυμοι memorantur Iliad . Ζ. 184.

Ρ . 652. ν. 41. έστι δε και πόλις εν τη Βοιωτία] Vid. iliad. 204. ubi vid . Barne / . et Odsfr. Ε. 283. ubi Schol .: Σόλυμα

B. 497. ibique Schol. ANON. ( Mallenι Σολύμων) όρη της Πισιδίας. Αtque Πισίδου pro Πισίου

P. 652. y . 48, {xūzes ) Conf. Schol.ad Odyſ . E. 66. In reponendum eſſe, Sylburgius iam monuit. ANON .
verſu Nicandri apud Athenae. VII . p . 329. A. oxwes eſt in Ρ. 654. ν. 45. Πλούταρχος εν Σόλων .] Locus eft Τ. Ι . Οpp.

Bwxes mutandum . P. 93. A. cap . 26.
Ρ . 652. ν . 19. το όρνεον] Cod. Paril. 316. addit : όμοιον Ρ . 654. ν. 49. από Σόλωνος Κίλικος] Valckenaer. ad Am

γλαυκι . Ει poft όπα idem addit : ούτως 'Ωρος ο Μιλήσιος. ΒΕ . mon. p. 203. legendum putatαπό Σόλων πόλεως Κιλικίας. ΒΕ .

ita etiam Zonaras in Lexico p . 1652. ST. Ρ. 654. ν . 12. Σορός] Vid. Iliad . Ψ. 91. ibique Schol .

Ρ. 652. V. 83. Σκύβαλον] Conf. fupra p. 114, 44. et Pho

cylid . verl, 144. Ρ. 654. ν. 14. Σοφός, παρά το σέβω ] Aliarm nominis origi

Ρ. 652. ν. 2. Ιλιάδος Ω.] verf . 502. ubi vid . Schol . ANON . nem excogitavit Plato in Cratylo T. 1. Opp: p . 412. B. Anon.

Ρ. 653. ν. 5. Σκύεσθαι] Vid . Iliad . Δ . 23. ibique Schol. Ρ . 654. V. 16. Συφιστής ] De ufu nominis paulo infolentiore

vid . Athenae. XIV. p . 621. F.

Ρ. 653. ν. 7. Σκυθρωπάσαι] Vid. Duport . ad Τheophrafti P. 655. v . 24. Esūta] Vid . Reland. Diflertatt. Miſcell. P.

Charactt. p. 431. II. p . 216. et Stanlei. ad Aeſchyl. Perl. 16. ANON. Add. Bo

Ρ. 653. ν. 18. "Ομηρος] Locus eft Ody. Μ. 86. chart. de Animall. II . 9. p. 167. edit. Lond . ALMELOVEEN.

Ρ. 653. ν. 22. Σκύμνος έκγονον ] Εtymologus defcripfit Ρ . 655. ν. 27. Σούσιον μιρον ] Scribendum eft Σούσινoν μι

Schol. ad Iliad . 2. 319. Conf. Schol. Eurip. Oreſt. 1213. et gov. lia enim a Theophraſto, Dioscoride et Plinio dicitur.

1388. ΑΛΟ . Vid . Bocharti Chanaan II. 14. p. 751, 57. st.

Ρ. 653. V. 26. Δίδυμος λέγει εν υπομνήματι Ξ Οδυσσείας ] P. 655. v . 30. Enádwy lignificat etiam {pasmum . Vid . Ni.

Hodie non extat boc Scholion libro allegato . Anon. candr. Alexipl . 317. ANON.
Ρ . 653. ν. 28, Σκύρος και αι λεγόμεναι 'Αργινούσα] Tzets. Ρ . 655. ν . 32. Σπάθη] Αpud Lycophr. 23. σπάθαις Tseizes

ad Lycophr. 185. ή δε Σκύρος, νησός έστι, μία των Κυκλάδων. interpretatur κωπαις. ΑNON .
Ρ. 655, ν . 45. 'Ιλιάδος Β .] verf . 135. Conf . Schol . Eurip .

P. 653. v. 37. rò ivlor] Conf. Schol. ad Iliad . E. 73. Anon. Oret . 556.

Verba όπερ επισκύνιον καλούμεν Codex. Parif . 263o, poft τόπον Ρ. 655. ν . 48. Σπαρτιάτης ] Vid. Schol. Eurip . 1. 1. ANON.

collocat. BE. Conf, ſupra p. 329, 4. et Zonarae p. 814. ibique P. G55. V. 52. “ Η οα οι πελέμιξε ] Εt verfus Homeri

Tittmann , II . N. 413. ubi vid. Schol, Sequentia , 78, 7ls Bows doraigei,
Ρ . 653. ν . 43. και όφεως δε εστι είδος] Vid. Nicandr . The- ex ll . Ν . 571 , corrigenda funt : "Ήσπαις', ως ότε βούς. ΑNON.

iac . 384. ANON . Ρ. 655. ν. 1. σκάφος και σπάγος έχθύες ] Vid. Athenae . VH.

Ρ. 653. ν. 44. παρά Λακεδαιμονίοις επί βακτηρίας ] Vid . Ca
p. 319. 320. iteia p. 324. D.

faub . ad TheophrafiiCharactt. p . 55. ANON .
P. 655. v . 1. CRÉOS njegoerdés ] Sunt verba Homeri Odyſ.

Μ. 8ο. ANON .

Ρ. 653. ν. 49. έθος δε -- αντί των γραμματείων] Vid. Schol.

Ariftoph . Avv. 1283. Schol, Thucyd. 1. 131. p. 84, 97. Schol.

Ρ. 655. ν . 17. Σπέργυς ] Vid . Valckenaer , ad Τheocrit .

Pindar. Olymp. VI. 154. et Pierfon, ad Moerid . p. 347. a .
Adoniaz.. p . 318. (313.) Β . ΒΕ.

Quid Argi fuerit σκυταλισμός, docet Helladius Chreftomath . Ρ. 656. ν. 28. Σπείους ] Vid. Odyd. Ε . 68. 226. alibique .

P. 22 ΑΝ ΟΝ . ANON . Conf. fupra p. 237. extr .

AYON .

ANON .

ANON .

ANON

ΑΝΟΝ . ΑΝΟΝ .

ANON

ΑΝ ΟΝ .

AXON .

ANON

-

ST .

ΑΝΟΝ .

1
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fabulis rata

ANON

ANON .

BB .

13

KUL .

KUL.

AXO
N

.

SCHLE
USNER

.

ANON

T

P. 656. 5. 54. Ensiga ] Vid. Sophocl. Antig. 353, ibique habent droplowtai, pro quo Barnefius RosÝTW
ITZ

, tel

Schol. ANON.

conſentienti
bus Clarkio et Erneftio, quos conſule. SOL .

Ρ. 656. ν. 35. σπείρημα , το τού όφεως είλιγμα ] Conf. P. 657. v . 22. ro osveiseca1) Sylburg
io planius tin

Tzetz. ad Lycophr. 216. Anon.

Toc daveidestal, vel, geminato articulo , cow To develsesd
an E

P. 656. v. 4't. Ezeqponóyo
s
] Vid. Demoſth. p . 269, 19; praefero. KUI..

( p. 331 ,) et Ulpian. ad h. 1. pag. 75. extr. Conf. Duport, ad P. 657. v, 26. 'Eixapros] Vid. Meurf. ad Hellad.

Theophraft
i
Charactt. p .303. et Toup. Emendatto in Suid. T. ſtomath. p. 63. extr. ubi plura ex Epichar

mi

Il. p. 151. (Vol. Il. p . 189.) ANON.

exhibentur. Cont. Fabric. Biblioth . ' T. I. p . 665. (p.301.'T..

P. 656. v. 55. Esýnacov] Vid. Tzetz. ad Lycophr. 46. edit.Harleſ) XUL.P. 657. v. 28. napaW 70!47i] Vid . Riad . 1. 453. 0 :
P. 656. v. I. Enýkuryes) Vid . Tzetz. l . I. , ANON . 2. 11. ibique Schol. et Euſtath. p. 689, 47. et p . 1748,50. Ć .

P. 656. v. 2. Enádes] Vid . Nicandr. Alexipharm
m

. 290.

P. 657. v . 34. cranis ] Melius orais, certe ulitatius. ex

Conf. Oudendor
p. et Sallier. ad Thom , Mag. p.

804. Cod . Gud. γίνεται σταπίς και ασταπές και ασταφίς.

{ q. BB.

Thel. ind. oranis pro oTapis, uva palja . Vulg . Ler. In

P.656. v. 3. onnauryadeu
s
] Vid . Schaefer. ad Baſtii Epift. P. 657. v. 34.Søre! eis tó téaos ] fcilicet literae £.

crit. p. 278.

eli, infra . 673, 44. ubi vox ota fuas denuo expenditor. 1:

P. 656. v. 8. û dno roủ OUMTEREMK
O

a1] Minus bene Schol. P. 658. v. 39. Stryavós] Glofla cum gloſſemat
e

et Sophia

Apollon. Rhod. IV: 788. gridades de ai ritgan, unÒ Toù ouse Antig. 115. et Schol. Cont. d'Arnaud Lecit. Graec. p. 12 .

таляха
л. Sed Schol. Pariſ. recte

συμπεπ
ιλήσθα

ι
. Apud Statim pro otevóreg

ov Cod . Gud. diſerte exhibe
t staysłe

mon :

Lycoph
r
. 188. on Thox Tzetzes explicat caráda yvoor . Anon. Sed inferius στεγνού

ς
pro στεγανο

ύς
. Prius repone

ndum
artura

Sebaſti
anus auctorib

us Codd. MSS. hoc otináda omifit. conſent
iente Alberii ad Hefych. T. II . p . 1260. not. 2i. Itz

P. 656. v .

10. Enougnge
s
] Vid . Valcken

aer
. Animadv

erſi
. Ρ. 658. ν. 43, ευρυχωρία

ι
δερμάτια ειλημμ

ένα είτ Μει

ad Ammon. p. 140. be. Apud Apollon Rhod. IV. 1544. 0717- Cum Cod. Gud. legendu
m eſt : supurwgí

as
déguari situ telpu

Jáguyes , interpre
te Scholiaſ

ta
. ſunt ai acuandó

ves. ANON . μέναι . Similiter Hefychiu
s
: Erejavm

odes
sóöss športu

P.656. v. 20. Enóvros etc.] Vid. Bajt. ad Gregor. de déguari iveihmuemév
ous

. KUL.

Dialectis p . 878. edit. Schaefer. Be.

P. 658. v. 44. čvdequoc]Ita et Cod. Gud. Hefyck. cui

P. 656. v. 23. Enodós] Conf. Tzetz. ad Lycophr. 179 . OMOI. Låtine loramenta . Vid . Alberti ad Hefych . T. IL;

1260 , not , 27.
P. 656. v. 27. Erogades] Vid. Apollon. Rhod. IV. 1711 . ibid . Tod? oriy - To téryw] Vid. Euſtath. p . 6 -

. το δε στέγη '

671

cum Schol. ANON .

et p. 1421 , 8 .

P. 657. v . 32. 'Hzódoro
s
] Sine dubio ' Hgwdrav

o's
legend

um Ρ. 658. ν . 4. Στελγί
σματα - Λυκόφρ

ων
] verf. 8τε. Ετα

eſt, ut iam recte monuit H. Stepha
nus in Indice Thelaur

i
L. quod otheyy

iduata, quod et in quibus
dam

MSS. ibi legi Pa

Gr. Vid. Weſeli
ng

. Diſſert
att. Herodo

tea
p . 30.

terus monuit. Etiam apud Suidam in v . eft stelyides, q .to

P. 657. v . 36. Erádiov] Conf. Schol. Apollon. Rhod. III. men ſuo loco uſitarius quogue ofheyris exhibet. Conf. Saka

1226.

Ariftoph. Equitt. 577. ' Lucian. Lexipb. T. II . Ojp. p. 3:

P. 657. v. 38. ráo.v } Cod. Pariſ. 346. addit : oirws 'S2gos 35. Hellad.' Chreſtom
ath . p . 17. Herodia

nus in Frages

ο Μιλήσιος . ΒΕ.

Moeridi Artic . additis p . 468. et quos allegat Alberti ed A

P. 657. *. 39. Eradin máxn] Vid. Iliad. H. 240. ibique fych. in v. oréhyer et stedzis. KUL.Schol. ANON. Conf. Oudendorp . ad Thom . Mag. p . 806. b . P. 658. v. 48. rakya'sj lta vulgatae omnes. Phavoriau :
V. Taylou

ata, pro eo dat nanya's. quod etiam h. l. refuses

P. 657. v. 42. 'AZ:022 Vos] Locus eſt I. 450. ubi vid . Schol. dum eſt."Conſentit Etymologi
con Dis . Leidenfelive Lex. .

Conf. Ruhnken , ad Timaei Lexic. Platon.p. 168. not. 11. ( p . H. Stephan
i. Vid. eius Thel. L. Gr. T. III. p . 1038. 6

236. a .) Anon. Add. Oudendo
rp

. ad Thom. Mag. p . 302. b .

BE

P. 658. v . 49. Eterós] Maſculin
um

elt, led stereo oihat

P. 657, v. 49. Eraxtu ] Inter unguenta refertur ab Helladio gws profertur apud Heſych. in v. et Phavorin, in Frums,

Chreſtom
ath

. p . 14. ANON.

Ét omahedy quidem babet Homerus Odyll
. E. 236. Vid

P. 657, v .1. Eráv] Legitur Iliad. I. 193. 1. 216. et alibi . Schol. et Euſtath. p. 1531, 55. coll. p . 1915, 56. Verum

Sic p9dv,'liad. n .51. påv, Iliad . z. 108. et pluribus locis; 076213 femininum eft apud Apollon. Rhod . IV. g67. esa Selo

Bay, Tiad. A. 209. alibique. Kul.

liaſta nomine si laßý , ſcilicei Toù Eénews, exponitur. 37

P. 657. v. 2. Erdoinov uśdos] Vid. Schol. Ariſioph. Rann. P. 658. v. 50. Eręyvopuns]Legitur in Antholog.Graec.

1314. et Acharnn. 270. Suidas in v. et H. Steph . Theſ. T. I. 52. 9 , 15. (in Brunckii Analecit. Vol. II. p . 59.)"Hefyckies

p. 1735. B. KUL.

στεγναι : στερεαί. Κτι.

P. 657. v. 5. Erbvera, etc.] Edit . Mediol. et Ald . Erivere. Ρ ν .

METR ] E.P. 638. v.55. Erigya - merà dorixūs] Sic Ariftopá. !

και περιστένετα
ι
. θυμούμενος περιττώς. και πέρα etc. Sylbur- cler . 292. στέργων σκοροθάλμα. Schol.: ηδόμενος. κσι..

gius θυμούμενο
ς

retulit ad περιστένε
ται , et diumidio puncto a fe- iam praepofitio

ne ir , lequenti dativo, fic conltruitur.

Phavorinus , tum inTheſauroapudAl- Scher.Animadverf
f
. ad Grammat. Graec . Welleri Spee.Il.P

quentibus diſtinxit.

dum impreſſo p . 155. a. tum in Lexico habet Ezévetai xai 7a- 1. p. 410. et Steph. Thel. T. I. p. 73. not . 3. edit. nov.27
ραστένετα

ι
, θυμούται περιττως και πέραν του δέοντος οργίζεται, P. 658. v. 7. Erfarw ] Vid. Schol. Sophocl.Aiac. 1903.<

quae, li regioTÉVE
Ta

, et néga ſcribas, vera lectio videtur. llegoe Schol. Eurip. Hecub. 117. ANON .

OTÉveta . occurrit Iliad . 11. 163. verum alio Conſu . Ibi enim fermo eſt de lupis ex comeſto cervo laturis, quorum venter, eſca ul- Aeſchyl. Perſ. 177., ANON.

Ρ . 658. ν. 11. το πλέω, εξ ου και στόλος] Vid. Sci . ,

Codex Bollia
nns

exhibet: rischio

i tra modu
m replet

us
, coarcta

tur
. Ita Schol, et Euſtat

h
. p. 1532, το πορεύομα

ι
, εξ ου και στόλος. Ει paulo ante : το κρύπτω, και

8. Ad Noftr
um

accedit glora He chii: Περιστ
ίνειν εκθυμ

ον ου και συστολ
ή
. PEYRON .

είναι. Ει propius Photii Lexico
n
: Περισσα

ίνεται
, το περισσο

ν
P. 658. v. 13. Er izvor

Supoüofai xal igyls :-991. ubi nepiosaiveste legendum , et hoc Lycophr. 40. παγα το στερρον του νου είναι έντονα: έτει 121

in regioTÉv £540, mutandum eſt. llegiosalveiv enim , adulari, me

taphora a canibus petita, (vid . Odyſ . K. 215. ibique Schol.)

η καρδία και το ζωτικών, όθεν ο νούς τας δυνάμεις αγυια»

huc non quadrat. Deleto igitur verbo Iwmouuev
os

, quod nequePhotius neque Phavorin
us

aguoſcit, in eius locum puto gumov- dit : zardreoraouc
's

Toù ē. Be.

P. 658. v. 17. do roü oregſos tiva ] Cod. Paril. 566. bio

.800 reponend
um

, quod poſt déontos vulgo collocatum eſt. Kul .

P. 658. v. 20. Otaeg
ós

] Scholi
a

in Platone
m

p . 60. el

1154. et Spanhe
m

. ad h . l . p. 293. Conf. Harpoc
rat

, et Suid.

in v. oβoλoστα
τεί

, et Ηefych. in ν. οβολοστ
άτης

. ΚUL .

σημβρί
ας

. και 'Αντίμα
χος

» θέρεος σταθερο
ίο

, και το έστε , δε, το

ηρεμούν , σταθερόν λέγουσι.

P. 657. vi 16. 'Iaiádos Ñ .] Locus eſt verf. 745. Editt. Me Reliquias p . 109. fq. st .

diol. et Ald. habent d'708týcor
ta et xéos) Sylburg. recte ano

BB.

KUL.

!

.

magas so gregjón sirai] T :****

܆ܐܝ܂

AXON

:

P.657.v,13. opozoritus ec.) vid. Ariftoph. Nubb:
Conf. Schellenberg. ad Antimas

Ibid . xai origgós] 'Cod . Pariſ. 346. babet: nai felsovaru

στήσωνται et κρείος. Editiones Homeri antiquiores , exceptis του και στερεός, και του ε πάλιν, στερεός. ούτως 'Ωρν Mir,

quae cum commentaris Euftachii prodierunt, (vid . p . 958, 19.) σιος περί πάθους. ΒΒ .

Do 6.1.

ITTHO
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ANON.

ANON

BE.

ANON .

ST .

ST .

b. BE ANON .

ANON.

-

ANON

M. 66 . ANON .

ANON .

AXON

AXON

ANON

P. 658. v. 22. Erés pos] Conf. Schol. Apollon. Rhod . IV. P. 662. v. 50. ' Incados O.J verſ 512, ubi vid . Schol. Conf.
1348. Apollon. Rhod. IV. 385. et 621 , et 1058. cum Schol. ANON ,

P. 658. V..25. Tepponen los ó'Hşaxans] Conf. Toup. E- P. 662. v. 9. lgségmv] Apud Platonem in "Gorgia T. I.

mendatt, in Suid . T. III. p 157. (Vol. II. p . 195.) ANON. Opp. p . 460. D. vulgo legitur eggýn,pro quo recte igg£9n ba.

P. 658. v. 28 , Awróppar] verſ. 652. et 1347. : bent Cod. Auguſt. et Meermann. Vid . Fiſcher. l. 1. Spec. II.
Ρ . 658. ν. 29. Στευται, διαβεβαιούται, υπισχνείται) Ita et- p . 411. ST .

iam Schol. ad Iliad. r. 83. Conf. Apollon, Rhod. III. 337. P. 662. v. '19 . orgivos d? nagiotUPER yever extr ] De

ANON . Aelius Herodianus in Schematismis Homericis: Etein hoc. Apollon, Rhod. loco, qui nunc II. 323. aliter legitur, vid .

ται : στέγω, και κατά παραγωγής, στέω στέομαι στέη στέεται : Sylburg. ad h. 1. Ειymologici , in quo vel στηνές vel στρενον,
συναιρέσει στευται. w.

et περ) στυφελ και βρέμετ ' aut στένετ ' legendum effe ait. Conf.

P.658. v. 51. xa9**Ongor] Allatus verſus extat Odyff. r. Brunck. ad locum Apollonii.Anox. De verbo orgyvav et nor
17 . mine orgūvos dixi in libro de Dialecto Macedon. et Alexandr.

P. 658. v . 57. EtsPavions ] Vid. Oudendorp. ad Thom . p. 195.st.., ) ST

Mag. p. 8og. b . et Hemſterhuſ. ibid . 810. a . Ρ . 662. ν. 21. αναπεπταμένου] Martinius legiiubet ανατετα
Ρ . 659. V. 40. Στεφάνη Kaipagg -os üre] Haec fere om- révov . Vid . eius Lexicon philolog. in v . Strenuus. ALMELOV.

nia Cumta lunt ex Schol. ad Iliad . H. 12. Conf. Bergler. ad Legendum efle avatetQuévoy', cognoſcimus e Schol. Apollon.
Ariftoph. Ecclef. 1026. Rhod. 11. 323. ubi στηνές exponitur ανατεταμένος και μέγα και

P. 659. v. 42. 'Iziddos N.] verf. 138. ötü xas dodrogov. Vid . Hemfierhuſ.ad Helych . T. 1. p. 587.

P. 659. v. 48. otéppara ] Vid. Schol. Sophocl. Oedip. Tyr. not. 1. et Alberti ad T. II. p . 1278. extr.

3. ANON . Conf. quae ad Empedoclem dixi p . 100. 102— 104. Ρ . 662. V. 25. Στριφνόν στερεόν] Timacus in Lexic .

Platon. P : 169. ( p. 237.) Ergypróv . otagóv. De varia ſcriptu

P. 659. v. 55. Erridere ] Vid . Pierfon . ad Moerid. p . 345. ra rid . ibi Ruhnken, qui, quod mirum eſt, noſtri loci non me
Conf. Nicandr, Theriac. 387. Anon . minit.

P. 659. v . 55. rpunua] De pudendo muliebri utitur Ari- P. 662. 28. Dotpūv xai lawr] Sunt verba Homeri Il. M.

ftoph. Ecclel. 620. ibid . 901. videtur etiam zgünce ſic accipien- 29. Conf. infra p . 721 , 26.

dum. In loco Eupolidis xEVỚy egúrnjac viv legi iubet Pierſo- Ρ. 662. ν. 38. στρόβιλος] Αpud Lycophr. 89. στρόβιλον, in

nus l. 1. p . 289.b. ANON. terprete Tzetza , eft στρογγύλως. Sed τους θαλασσίους κήρυκας ig

P. 659. v. 58, oreñvos ya's otw ] Sunt verba Homeri Il. nificare i. q . cou's xocrins, non eft quod moneatur.

P. 662. v. 40. sidos dvijeww ] Schol. Sophocl. Antig. 424. •
P. 659. v. 6. Oivos μελιηδής ] Sunt eiusdem Ody . Φ. τυφως στροβίλων και καταιγίδος έψονός εστιν .

293. ANON. P. 662. v. 44. Ergóp Bos] Vid. Lycophr. 250. ibique Tzela.

P. 659. 5. 8. Steiga eri aholou sigurai] ' Conf. Iliad . A.

482. ibique Schol. ANON. P. 662. v. 48. Ergopódes ] Vid. Apollon, Rhod. II. 296.
P. 659.v . 10. Friv u reroxviay Néyovor] Vid. Theo

crit. Idyll . IX. 3. cum Schol. P. 662. v. 50. ' Incados [1.] verf. 775, ubi vid . Schul. Adde

P. 659. v. 24. Ernfivmor ] Scribendum eſt Etyúvcov. Vid. 11. 0. 503. et Apollon. Rhod. III. 759. IV. 110. ANON,

interpp: Pollucis II, 162. p : 233. not . 7. ANON. Conf. Fiſcher. P. 663. v. 56. 'Agrotopávns] Locus elt Lyſiſtr. 930. Anon .

AnimadverlI. ad Welleri Grainmat. Graec. Spec. II. p . 33. st. P. 663. v. 1. Ergopos] Conf. Schol. ad Odyll. N. 438.

Ρ. 659. ν . 25. σημαίνει δε TEVEWTOs Xitor] Vid . Apolo ANON .

lon , Rhod. I. 1306. Anon. P. 663. v . 9. orgwrägas etc.) Conf. Hemſterhuſ. ad Polluc.

P. 659. V. 28. ' lavados 1.) verl. 548. X. 172. p . 1361, a. Suprap. 207, 49. in v. réjša dicebantur

P. 659. v. 33. orun] Legitur Iliad. E. 598. ANON. στρωτήρια. ΑNON. Paulo poft' etiam Harpocratiohabet dougou

P. 659. v. 38. Etißis Plus ſemel habet Ariftoph . ut Plut. dóxwy, Suidas lantum doxwy. Sed ſcribendum cſt dogodóxwy

541. 663. Conf. Hemſterhuſ: ad Lucian. T. 1. Opp.p.99,f. SCHLEUSNER.

ANON. De nomine orißn haec habet delius Herodianus in P. 663. v. 13. 'lacédos 1 ] verf. 459.

Schematismis Homericis : Στίβη, το εκ της πάχνης πάγος εκ Ρ. 663. ν. 25. Φιλόξενος εν τω περί της Ρωμαίων διαλέ

Toù svartiou xamgły ToŰ STAB : dvonivuta yas 2017tamén Tou] Conf. Koen. Praefat, ad Gregor. de Dialectis p . XVII,
Conf. Schol. ad Odyll. E. 467. edit. Schaefer . Be.

P. 660. v. 52. Erynarias etc.) Eadem babet Schol. Lucian , P. 663. v . 35. 'Hsiodos dy so yoxía ] verl. 361. et 805.

T. I. Opp . p . 645, 16. ANON . Conf. Iliad . B. 755. Apollon. Rhod. ll. 291. fqq. et Dammii

P. 660.v . 14. rò deu veus &XTÉMelv Ogey xal otółos] Vid. Lexic. Homer. p. 2283. Anon.
Demoſth. p . 328. b. Schol. Aeſchyl. Perf. 408. otózos de P. 663. v.'40. Erum faldas – pildas) Vid . Apollon.Ρ ν .

γεται το έμβολον, παρά το είς δεν συνεστάλθαι · στόλον γαρ Rhod. ΙΙ . 1054. ibique Schol. ANON . Πλωάδας pro πλωίδας,

faryov Tá arwavumiva. Schol. Apollor. Rhod. I. 962. stádor Erneſtio auctore , Brunckius ibi edidit. Sed inprimis vid. Ruhr

δε τον πλούν φησιν, ον έστέλλοντο . ΑNON. ken . Epiſt. crit. II . p . 211. (p. 298.) Be.

P. 660..18. Tóma] Conf. Tzetz. ad Lycophr. 4. et P. 663. v. 44. Auxópsww] verſ. 553 .

Schol. Nicander Alexiph . 120 . lle enim derivat παρά το τέ. P. 663. v. 49. onnaives de bréhexos]Vid. Apollon. Rhod.

Mively rá outla, bic vero, ex dè tou gróna, inquit, wata quyxo- IV. 1401. cum Schol. et 1428. Conf. d'Arnand Lectt. Graec.

πην γίγνεται στόμα, ως μηρία μηρά. ΑNON.

Ρ . 66ο. ν. 22. Στόμαχος σημαίνει τον φάρυγγα[ Vid. Schol. P. 663. v . 55. 'AgiStoQuvas) Vid . Equitt. 129. ibique Schol.

ad Iliad . r. 292. ANON . ubi Eucrates dicitur Erupta appellatus fuille .

Ρ. 66ο. ν . 32.Πτερέω στόνυχι τρίψε σφυρον] Sunt verba P. 663. v. 2. Douxudidus) Locus eſt II . 4. p . 100, 26. ubi

Apollon. Rhod .1. 1979. ſedita emendanda: netgal Otóvux! vid. interpr. Anon. Scholia in Platonem a Ruhnkenio edita

κρίμψε σφυρόν . ubi Schol.: στόνυξ εστι κυρίως το άκρον του p . 93. Στύραξ, κέντρον, κέρας, επιδοφατίς .
δόρατος καταχρηστικώς δε πάν το είς οξυ λήγον. (Ita etiam Ρ . 664. ν. 8. Στυφόκαμπος, ο μάχιμος όφτυξ etc.] Vid . ..

Fiſcherus voluit Animadverſi. ad Welleri Grammat. Graec. Schol. Ariſtoph. Avv. 1299.
Spec. I. p . 205. st . ) . Verum Ruhnkenius ad Timaei Lexic. P. 664. v. 13. 'Holodos év Ocoyovią] verſ. 806. Vid. etiam

Platon. p . 77. b. (p. 106.b.) veram in Apollonio lectionem pu . Sophocl. Antig . 256. et Apollon. Rhod . II. 2005. ANON.

cat fuiſle xsite.
Ρ. 664. ν. 15. Στυφελός • Ησίοδος εν Θεογονία, στυφε

P. 660.V.35. 'Esrógese – Révrov ] Sunt verba Homeri nou did ugov . dvsa toi oxingo , zgaxtos] Refpexit adHefiodiv πόντον] λού χώρου του σκληρού, τραχέος]
Odyrt, r. 158. ubi vid . Schol. ANON . Theog . 8ο5 . τοϊον άρ' όρκον έθεντο θεοι Στυγός άφθιτον ύδωρ

P. 660. v. 44. oi Aioheis συνεστραμμένον , πλήθος] Conf . Ωγύγιον, το δ' ίησι καταστυφέλου δια χώρου . Sic edidit Gais

Fiſcher, I. 1. p . 62. ST.
fordius, quem Etymologici locus praeterit . Sed vera lectio eft

P. 661. v. 19. Ergstela ] Conf. Valckenaer. ad Ammon. Hefiodi Fragmenta p. 197. a Gaisfordioeditus, habet Tog.is
xarà otupenou . Codex Mediceus a Dorvillio collatus, et poſt

σι κατα στυφελλού. In Lexico veteri, quod H. Steph . Ther.

p. 661. 5. 22. Sripos] Vid . Aeſchyl. Perſ. 366. ibique T. III. p. 1120. c. laudavit,elt otupsło do kusov; over
Schol. ANON. - oxing ý mal nga xéos. Idem tamen Stephanus ex hoc Hefiodi

ETYMOLOG . T. II.

W.

P. 124.
ANON .

P. 130 . BB.

Uuu
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ANON .

ANON
>

BARKER .

ANON.

quo vid.

Me

ANON

ANON.

P

BE. BE.

AXON

p. 298. b . BB ,

loco vocabulum varastúpidos, quod non debuerat , in Theſau- P. 667. v. 42, Oouxodisas] Vid . I. 96. p . 63. extr. ad quern

rum ſuum recepit. Apud Eurip. Iphig . Taur. 1429. Reiskius locum vid. Duker. p. 64.

et Marklandus fcribi iubent κατα στύφλου πέτρας Ρίψωμεν, P. 667 , v . 43. ''Arokuvos] Locus eft . II. 161. ubi vid.
pro καταστύφλου. Vide Schneideri Lexicon in v . καταστύφε- Schol.

λος .
P. 667. 4. 47. 'Incados B.] verl. 218 .

P. 66't. v. 27. 'OTUPENIServ ofisa1] Vid. Schol. ad Iliad. Ρ . 667. V. 54. 'Αλλ' επευ - συνώμεθα] Sunt verba Homeri

E. 437. ANOX. 11. N. 381. ubi vid . Schol. ANON .

P.664. v. 21. Auxópsww] verl. 737 . P. 667. v . 56. Euviton ] Scribendum eſt Ervan. Omnia

P. 664. v. 22. Eußagišsiv etc.] Haec ſumta ſunt e Schol. enim , quae ſequuntur, nours rou Nóvrou oi Lúgos, debentur

Ariftoph. Pac, 343. Scholiaftae Apollon, Rhod. 11. 946, unde etiam Sivains repo

P. 664. v . 26. Eußvn] Aliud videtur efle oißúvn fo surúm, nendumeft. Conf. ſupra p. 143, 55. st.cryúrm ST

de quae dixi de Dialecto Macedon. et Alexandr. p. P. 667.v. 5. Anno féms DINARAW ] Locus eft Olynth. I.

46. Ig. p. 14, 27. Conf. p. 38, 2.

P. 664 , v. 30. oi Augisis qúya] Ms. Leidenfis apud Koen. Ρ. 667. ν. 7. εκάστους φόρους ] Legendum eft δε και τους

ad Gregor. de Dialectis p. 124. (p . 263. edit. Schaefer.) habet pózous. Vid . Valckenaer, ad' Herodot. II. 209. p. 153, 5 .

οι Αιολείς, ANON . rúra' vult Tonp. Addend. in Theocrit. p.

389. BE. Etiam Fiſchero Animadverll. ad Grammat. Graec. P. 667. v. 8. Kalenus Pegov - Pogwy ovoua ) Vid . Duker .
ν. χαλεπώς έφερον Pósmy

Welleri Spec. II. p. 208. reponendum videtur rúya . st. ad Thucyd. I. 96. p. 63, 6o.

P. 664. v. 48. @sunudidys &v zõ óysóy ] Locus eſt cap. 67. P. 667, v . 10. xai vais oirtážews ev, tu napírzı ou didor21)

544, 98. ubi vid. Hudſon. ANON . Valckenaer. ad Eurip: Phoenill. p . 744. L. e MS. Leid. legi

P. 664. v . 11. Evxssor avdges]Vid. Hemſterhuſ. ad Ari- iubet : xai 'Tregidové sústativ dv sagóvto ovdard didóvres.
ftoph. Plut, p . 328. b .

P. 665. v. 22. Oovuudions ļy alty Locus eſt сар .
15.

p. P. 667. v . 14. ouvrée.co] Vid. Schol. Aeſchyl. Sepi, adv.
176, 1. ubi vid. Waj: Conf. Plato lib. VIII. de legib. T. II . Theb. 257. ANON.

Οpp. p . 845. Ε. περί ξυγκομιδής των ωραίων απάντων. et Schol . P. 667. v. 21. augBuytwy xogo's] Apud Athenaeum XV.

Sophocl. Aiac. 1058. ANON . p . 697. E. F. qui hunc chorum deſcripfit, fcribitur • EvgByvaiwo
P. 665. v. 31. orgueix 112átor ] Locus eſt in Theaeteto T. xogós. ANON.

1. Opp. p . 166. C. Conf . Ruhnken. ad Timaei Lexic. Pla- Ρ. 667. ν. 26, Και τας κλεινας Συρακούς ] Videtur lectio

ton. p : 187. (p : 262.) ANON . Nempe apud Platonem nunc le- eſſe corrupta, legendumque Kal tas xrivas Lupaxous, ut fit ge

gitur yvis. pitivus, quod docti amplius expendant, SCHLEUSER.

P. 665. v. 44. Tous dè unvuorras etc.] . Conf. Plato de Rep. P. 667. v. 28. Súgórs ' elc.] Conf. Schol. Sophocl. Electr,

lib. IX . T. II. Opp. p . 575. B. 722, it. Aiac. 1420 , ANON .

P. 665. v. 46. 199.) Conf. Hemſterhuſ. ad Ariftoph. Plut. P. 668. v. 58. ' Haíodos] Locus eſt Egy . 606. Axox .

Ρ . 668. V , 49. συσσιτία, τα δείπνα etc. ] Εtiam h. ), συσσίτια

P. 665. v. 49. Notrasx's Sv Eółwys] p . 167, 7. (cap. 21. ſcribendum eft. Vid. Herodot. 1. 65, p. 31, 37. Conf. Strabo.

p . 91. E.) e quo loco apud Noſtrum anetávous reponendum eſt p. 738. B. ibique interpp: et Euſtath. p. 1860, 45. , Aron.
pro arifvws. Anon . P. 668. v. 3. Tí ma'y fúsiños etc.] Vid . Kalckenaer, ad

P. 665.v. 51. Evncpávrai, oi tugeájovtes ] Conf. Hemſter. Theocrit. p. 89. BB.

huſ, ad Ariſtoph. Plut . 297. a. P. 668. v. 10. Auxó swy] verſ. 793.

P. 665. v. 2. ai ovcartes) Legendum eſt ai ovlýsais . Vid . P. 668. v. 17. Otrvášev] Codex Taurin. CLXV. fol. 6o .

Stanlei, ad Aeſchyl. Sept. adv. Theb . 283. verſo legit otuyvášery, PEYRON.
Verba Platonis lib. IX . de

Ibid. nuga onmootéven d'y rý ass? OTEPásov) p ; 274 , 2. le. Rep. T. II. Opp . p. 579. E. ſunt: -Bou vir wy dia navros sou
gitur τα πλοία εσεσύλητο . Sed ouža . in Orai. adv . 'Lacrit. p. Blow, opadaosemi se na odvrwy nýgns. Vitioſe igitur apud No.
593. A. (p . 927 , 4. et verba Esguarusta Ta artórza , quae rrum fcripta ſunt. Vid. Ruhnken. ad T'imaei Lexic. Platon.

ab Etymologo d cun'ur in oratione pro coiona lv töis išis effe, p . 173. (p . 242. 19. ) : Conf. Euſtath. ad lliad . 1. p. 886, 49 .
in eadem adv. Lacrit. oratione p . 594. exir. ( p. 931 , 21.) Vid. et Schol. Sophocl. Aiac. 839. ANON.

"Reisk , apparat, crit , ad Demoſih . Vol. I. p . 180. P. 668.'v , 20 , 'lation Ft to oudeserv etc.) Conf. Pierfor ,

P. 666. v . 24. Angfirins šv ißdóm D :41711xwv] Vid. p .
ad Moerid. p. 71. a.

78 , 25. et p. 79. ſaepius . Anon . Quod b . I. O'M Bozor, id alias P. 669, v. 51. o ¢ íneos ] Vid. Eurip . Hippolyt. 1353. de

dicitur own Bónacor. Scholia in Platonem p . 114. edit. Ruhn- Schyl. Prometh. 877. ibique Schol. et 1044 , ANON . De hoc no

ken. Συμβόλαια παρά τοις 'Αττικois, αι ασφαλειαι, και συγγρα. mine, ut de verbo opaxiaison et vocabulo amehiduos, conf.

φαι, και συνθήκαι πόλεων, καθ' ας το δίκαιον άλλήλαις ενε- Scholia in Platonem a Ruhnkenio edita p . 209 .

more P. 669. v . 2. Pagayisw ] Vid . Hefiod. Theogon. 706.
Ρ. 666. ν. 34. Δημοσθένης κατα 'Αφόβου] Addendum eft

πρώτα ex Ηarpocratione in ν. συμμορία .
Ibi enim legitur p. P. 669. v. 22. EDE7s ] Vid. Oudendorp. ad Thum . Mag. p.

815, 10. 826. b .

P. 666. v . 55. Anmooffyns omoly συμμορίαν ] In Oratione P. 669. v. 28. 'Iládos ^.] verſ. 165 .

περί συμμοριών p . 182, 19 P. 669. v . 29. Qelwr] Vid. Iliad. E. 626.

P. 666. v . 50. E. u apa etc.) Conf. Plato in Cratylo T. I. P. 669. v. 31. EDE7E315ouevos] Plato de legib . IV. T. II.

Opp. p. 417. A. et Schol. Sophocl. Electr. 1243. Sophocl. Oe. Opp. p . 215. a. oi vengaytis ta ye apámara yard mv rów
dip . Tyr. 33. Eurip. Ion . 587. ANON. εφετέρισαν. Ει lib. VΙΙΙ. p. 843. D. έαν έσμους αλλοτρίους

P. 666. v. 55. Euráozos) Vid . Schol. Eurip. Alceſt. 483. ostigisu tis.

P. 669. v. 52 , E920s] Vid. Apollon. Rhod . n . 1159.

P. 666. v. 4. Evrážaayua] Vid. Schol. Sophocl. Aiac. 492,

Ρ. 669, ν. 44. λέγονται δε και Σφηττοί) Vel pro Σφηττο:

P. 666. v . 5. Eurdukow ) Plato lib . VIII. de legib. T. II. legendum eſt notos, vel abystal dè xai EOMT707, inquit Hem

Opp. p . 840. D. ourdvarNivtes ággyu Andriz xata xásuv vad sń fterhuſ, ad Ariftoph. Plut. p. 471. b. be.
asia aggevo. ANON . Ρ. 67ο. ν . 51. Στέφανος εν τω περί Κύπρου] Cum nullas

f . 666
v . 9. Euripkuq ,y qñ ouvati po sviou] Iliad. E. Stephanus feripfile de Cypro tradatur, Philoftephanus aniem

465. eft er oursoxmw. ubi Schol. recte : šv ez eusar to iviou, Cypriaca ſcriptille dicatur à Tzetza ad Lycophronem , Clemenie

quod Noftro eſt reddendum .Praeterea pro "x290 ourdidera, legi Ålerandr. ei Arnobio, quibusaddimus confiantini Porphyrog.
debet εν ώ συνέχεται και συνδέδεται. ΑΝΟΝ. lib . I. de Themalibus Them . XV . ubi Philoftephano librum de

P. 666. v . 13. "Oumzos ] Legendum eft 'An-22wrios, ubi ver. inſulis tribuit (üs D.LOOT furos iv rý nigd mowy) : Meurfius in

ba allegata extant 11. 1157.. Conf. d'Arnaud Leott . Graec. p. Cypro 1. 1. recte ſcribi iubet 0.2007/Gavos. ' SCHLECSNER.
259. Conf. Darneſ. ad Fragmm . Homer, verl. 208. P. 670. v. 52. Méra.dpes] Scribendum eſt 'Artzoxars, er
pra p . 323, 29. in v . 'ExxBonito ANON.

Tzetza ad Lycophr. 447. Conf. Baft. ad Gregor. de Dialectio
P. 667. V. 33. ' ractos x .) verl. 261. ubi vid. Schol. Ason . p . 839. edi:. Schaefer, BB. 'Aydgoniis corresi keurfius I. l.

P. 667. V. 35. Evenvieto] Vid. Iliad. 0. 34. ANON .

HE,

ANON .

AXON .

BB.

ST.

ANON

ANON . BB.

-

AXOX .

AXOX .

ANON .

ANOX .

AXON .

BE

et lu

SCHLEUSNER .cap . 2.
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P. 670. v . 55. {voxa's] Indubitanter repone doxas, uti in

· Tzetzis Ścholiis ad Lycophr. 447. legitur. , SCHLEUSNER.
1010. Anon. Ruhnkenius Epiſt. crit. II, p . 206. (p . 294. ) pro

bat Ewrogar . Ergopedas, laudatque Brunckium ad Apollon. Il .

P. 670. v. 56. Epiy] Vid . Tzetz, ad Lycophr. 7. Plato , 307. Be.

in Cratylo T. 1. Opp. p . 414. D. et Cleric. ad Hefiodi Thcog.
326 .

P. 673. y. 10. Ewxos, &RETETON 'Eguoj] Vid. Iliad. T. 72,
ibique Schol. Anon. Aelius Herodianus in Schematismis Ho

Ρ. 67ο. ν. 1. μυελός etc.] Sunt verba Homeri 11. Υ. 483, mericis : Σώκος, επίθετον Ερμού, σάοικος , και τους οίκους σώζων ·

ή απο' του σέσωκα σωκω Σώκος . ».

P. 670. v. 5. Eppiyav] Aeſchyl. Prometh. 480. Portarra

Super Plato lib. viii. de Řep. T. II, Opp. p. 840. B. çà Schol.
P. 673. v. 11. E.Coxijs & v 'HéxTgq ] verſ. 118. ubi vid.

oumata , od užaloy o ¢ ¢7ūvmesi Conf. Eurip. Androm . 195.
cum Schol. et Suppl. 478. ANON.

Ρ. 673. ν. 14. έστι δε και όνομα κύριον] ut Iliad . Δ. 427 .

Ρ .67ο. ν. 6. σφριγώσιν, ακμάζουσι
428. alibique. ANON .

ακμάζον λέγεται P. 673. v. 15. Ewka] Conf. Tzetz. ad Lycophr. 41. AROK.
Haec Timaeo in Lexico Platon. 'lublegit Etymologus. Vid. ibi P. 673. v. 16. Maatwr] Locus eſt in Cratylo T. I. Opp. Po
Ruhnken. p. 213 , b . qui ſcriplit mag ' Intoxgere da sogiyaver 400. C. ANON.

λέγεται. ΒΒ.
P. 673. v . 33. EwQgosúvn] Vid . Plato l. I. p. 411. E.

P. 670. v. 12. pagal 'Agrotopávɛt] Locus eſt Nubb. 531 .

P. 673. v. 44. Etapuan] Vid. Schol. ad Iliad. B. 765. et
P. 670. Y : 18. pag Opugv] II. A. 216. Conf. Schol. Apol- Schol. Ariftoph. Rann. 8120 Conf. ſupra p . 657, 32. ANON.

lon, Rhod. III . 335. 395. 622. 625. 1. 643. Iens. ad Lucian. P. 673. v. 51. auétoxov - nagainyópevov TW] Valckenaer.

T. 1.Opp. p . 583. b , et Theocrit. Idyll. XXV. 55. ANON. ad Ammon. p . 124. not. 10. emendat ametóxwi
παραληγο

P. 670. v . 29. Tode onbyyös ' “ To © ) Couf. ſupra p. Mévou tov. Idem p . 125. not . 12. ex MS, Leidenfi pro xpuasan

656, 20. et Pierſon. ad Moerid . p . 361. a . legi iubet xgwbúan, et poſt xogdúan ex eodem Codice affert xove

P. 670. v. 34. Equgóv] Conf. Schol. ad Iliad . A. 147. stan . Etiam Bellius in Fpimetro I. praemiſſo Schaeferi edi

tioni Ariſtoph. Plut. Hemſterhul. p . XXXIII. ſe xgw3van pro
P. 670. v. 43. Trouv] Philemo p. 83. addit : %&tà dé tivas xquady in Cod. Pariſ. 2654. reperille ait. Cont . eiusdem De

Ta' xugia Twy mediooWv, šv Ja oi oxinxes • oid , Tjy utegia- ſtii Epiſt. crit. p . 245. not. 100 .
λουσαν ηδονήν.

P. 670. v. 48. Tútov — "Agna] Eft verſus Homeri Ili E.
P. 673. v. 50. riya: ov] Oudendorp. ad Thom . Mag: p .

830. ubi vid. Schol. ANON.
832. a corrigit svyavov. Atque lic in M$ . Leidenli reperit Koen .

ad Gregor. de Dialectis p . 209. (p. 416. edit. Schgefer.) repp
P. 671. V. 30. ' Ilçados B.] verl. 112 . nendum tamen cenſet jyavor, ut Sallier. ad Moerid. p. 362. b.
P. 671. v. 31. 'laiados K.] verf, 164.

Conf. Lucian. T. II . Opp. p . 330, 27. ibique Schol . Anon . et
Ρ. 671. ν. 35. Σχηματιζόμενος συνταττόμενος ] Ηaec e BE. Add . Ariftoph. Equitt . 925.

Timaei Lexic. Platon , lumta ſunt. Vid. ibi Ruhnken . p. 246 . P.673. v. 57. chov fina] Pierfon, ad Moerid p.331 , emendar

P. 671. v. 36. 'Iacédos I.] verſ, 235. et 651 .

• vũx fica Anon. et Be. Corruptus Eupolidis verſus in Pho

Ρ. 671. ν. 40. 'Ασωπόν βαθύσχοινον ] Sunt verba Homeri 11. μουσικής .
tii Lexico p . 415. ita legitur : Kal São Matóvta unde Táyugo

A. 383,

Ρ. 671. V. 41. μέτρον Περσικον - λέγεται ] Εtymologicom, . ,

P. ' 674. v. 17. Etádiov ] Vid. Schol. Ariftoph. Avv . 293.

] ANON .

MS. apud Reland. Differtatt. miſcell. P. II. p. 212. babet : Tò . P: 674. v . 40. Evorza, za owTýgca ] Palladas Alexandr.

of cxoivos mérsoy yowperpuxoy llegeinov, xai négoausrapae in Epigr.IX . Antholog. Graec. I. 22. (in Brunckii Analectt, Vol.cáyyus xakouperos. Conf. ibid . p. 235. [q . ANON.

P. 671. v. 43.• faapadós ]Locuseſt Pralm .CXXXVIII. 3.

II . p . 136. nr. 149 ) owotga dewey que geois. ANON.

P. 674. v . 1. Tanaegyoll Vid. Odyſf. A. 636. ibique Schol.

P. 671. v. 46. gxoslovata aéyeran] Philemo p . 84, addit : et Barneſ. Conf. liad . Y. 654. et Apollon. Rhod IV. 1062.

σχοίνον δε Αριστοφάνης εν Πλούτω (720.) την σκίλλαν. δηκτικά

γας βούλεται πάντα είναι. αλλα έτερόν τι ή σκίλλα εκ των Θεο- Ρ. 674. V, 4. κρύσεια Ta avra ] Sunt verba Homeri II. -

Φράστου .
Ozdorov ., Exivos 08, faça'rò oxistofan, dévdgov, öreg oxisome 0. 69. Conf. Tzetz . ad Lycophr. 270. et deſchyl. Perf. 546.Σχίνος δε το σχίζεσθαι, , όπερ .
νον δακρύει την καλουμένην σχινίνην, την και μαστίχην ήτις και

ζητίνη παρά τινών λέγεται, ως Διοσκορίδης ο 'Αναζαβεύς περί . P. 674. v . 12. { v Trnalw ] Locus eſt in Platonis Opp. T.

airns šv pq Aguru dalamßáves. Conf. Hemſterhuſ. ad Arie HII. p . 52. E.
fioph. l . 1. ' p . 214. ſq. In loco Ariſtophanis legitur oxivov. P. 675. v . 19. AllMosféus] Vid. p. 261, 3. et 802, 19.

Ariſtophanisverba, 'AXX xidmata !, extant Rann. 8og.'

P. 671. v. 49. Xrvizsofa.] Vid. Caſaub. ad Athenae. p . fed ita leguntur : Και γαρ ταλέντο μουσική σταθμήσεται. Conf.

89'1, ANON. Add. ibidem Schweighäuſ. Animadverll. Vol . Ví. ibi Kuſter. Vid. etiam lungermann. ad Polluc. IX. 52. po'

P. 376. 1016. not, 63. qui, ut Seberus, verba Arifiophanis ex Ranis :

P.671. v. 3. s'xaissiv BáqBapor] Vid. Oudendorp. ad apud Pollucem in textum retulit. SedHemſterhufius ibid.not
Thom. Mag . p . 830 , a . Be. Vid . Pierfon. ad Moerid .

p.
146, 60. fieri potuifle iudicat, ut verba, 'Aar ( ita enim malit quan

Dixi etiam nonnulla in libro de Dialecto Macedon , et ) Talárew uovorxm xgi2Mostar, fuerint in deperdita aliqua 'Ari

Alexandr. p . 168. st. Quod ab initio huius ſectionis legitur, jlophanis fabula., ANON .

Σχολή, ουχ ο τόπος εν ώ σχολάζουσι και διατρίβουσι περί παι- P. 675 , v. 24. Tó 'Opvgou ] Il . 2. 507.
δείαν, ουδε αυτήη εν λόγοις διατριβή, conferendum eft cum P. C75. ν . 26. αρχαία δε η χρήσης και η του τρίτου ημι

Sophoclis loco Oedip.Tyr . 1309. vis datde o Faripwr dutive mana -rou]Hemfierluf.ad Polluc. IX .54.p.1018. not. 78.sxou .Schol Thread ferri quidem poſle hanc lectionem , ' ſed legendum tamen cenſet

Ρ. 671. ν. 56. αντί του ουδαμώς] Schol." Thucyd. 1. 142 . του τρίτον ημίταλαντον. ANON.

p. 94, 12. oxong. Bgadéws. ANON.
Ρ . 675. ν. 40. εις το λεξικόν της Ιλιάδος, Επταπύρους

P. 672. v. 4 ox daitegov ] Vid . Duker. ad Thucyd. VII. Haec et quae fequuntur omnia, usquead ultima huius ſectionis

5. P : 454, 35. et Oudendorp. ad Thom. Mag. p . 828, b. verba, raura delate Xzublou rádaytom defumta funte Schol.
ad Iliad. I. 122. nili quod ibi deſunt prima illa, sis, Tò detexov

P. 672 , v. 11. Exolato, mag 'Onúgo ] Vid. Iliad. B. 98. rvs ' Incados, et nonnulla paulo aliter expreſſa lunt. 'EncanÚSOUS

Lique Schol. ANON.
in Homeri loco fcribendum eſt 'Ent' atúgovs . ANON,

Ρ . 672. ν. 1. σω μονοσύλλαβον, οι σώοι και παρα Θουκυδίδη ] P. 675 , v. 44. év tÕ ÉDIT@Diw llargóxnov] hoc eſt, Iliad. y .

Vid . Thucyd. III . 34. p. 186, 69. our mai jyrä . ubi Walius 269. ANON .

Etiam apud Etymologum legi vult owy pro cw. Conf. Euſtath.ow
P. 675. v. 50. Talainelgros] Apud Homerum legitur tela

Vid . Schel

- . 959, 41. ANON.
meigos, ut Odyſl. 2. 193. ubiconf. ' Schol. Anon.

P. 672. v. 2 , currans ygapri owos] Legi debere owos, ait Pier. lenberg . ad Antimachi reliquias p. 97;
Conus ad Moerid . p. 347. b . BB . P. 675. v. 2. 'Holodos] Locus eſt A07. 293. ANON .

P. 672. v. 5. Eu xoxov, dow cov ] Vid. Iliad, O. 363. ibique P. 675. v. 4. ' Iliados E.] verl. 568.

Schol. Pro Ewrofa . Otpopádny, apud Apollon. Rhod. II. 296.
Conf. Homer. Ile

P. 675. v. 6. 'Holodos produ] Egy. 131 .

tgitur σεύεσθαι. Στροφάδας, Γed σώεσθαι ΙΙ. 61ο. σώοντο II. E. 567. ibique Schol. - ANON.
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ST .
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P. 675. v. 11. Tahaugevóv] Vid. Tiad . E. 289. H. 239, cum URO Tur dextw Tóros. Anon , et Br . Conf. Haſchke Analectt.

Schol. et T. 78. Conf. Schol. Ariftoph. Acharna. 963.º ANON. crit. in Anthologiam Graec. p. 304.
P. 675... 15. Zeus zquias cónsws) Fortallis Etymologici P. 678. v. 43. Taugeinv ] Homerus habet ll. K. 258. alibi.

auctor in animo habuit verba Honieri 11. A. 81. Zeus, öszi ar que . ANON.

θρώπων ταμίης πολέμοιο τίτυκται . Ubi Schol. ταμίας · διατά- P: 678. v. 49. Taugo Cayov, tóy Arónuroy etc.] Conf. Schol.

κτωρ , ο έστι δεσπότης. Conf . T. 224. ANON . et Bifes. ad Ariſtoph. Rann . 360. Heath. ad Sophocl. p. 106.

P. 675. v. 23 Ëŭrodus.) Philemo p . 89. addit : duayrá- b. Sic Herculem poeta anonymus in Antholog. Graec. IV . 8.

νουαι δε οι κλίνοντες ταμία , δέον του ταμίου. μόνως γας τα 40. (Brunckii Analecit. Vol. III. p. 211 , Carm . 289.; appellat

υπέρ δύο συλλαβάς είς ας λήγοντα , ή εις σας , πάντως την γε» Tòr Boufolvar. Sic Kg.ocáros, interprete Heſychio, efi' 9sós

1 νικήν εις ου τρέπει' οίον Μειδίας, Μειδίου• Διαγόρας, Διαγόρου τις, ο κριοι θύονται. Aliter Lycophr. 47. dixit ταυροφάγου λέει:

ούτως άρα και ταμίας, ταμίου . " Ομηρος δε ταμίας λέγει, ου var. ubi alii , ut Sebaſtianus, taupoofyou legunt. Vid. ibi

γενικώς θησαυροφύλακας , αλλά σίτου δοτήρας, εν 'Ιλιάδος Τ. Tzetz. qui de utroque exponit, et tavrosDiyovmetri caufa prae

(verf. 44.) ταμίαις, εφόροις · φύλαξι. ' Αττικοί δε τον οικονόμον,
fert. ANON. Nimirum raugoopáyus ibi non differt a raugos

αντί του ταμίου και Ελληνες, τον επίτροπος. yos. pro quo Archias in Brunckii Analectt. Vol. II. p . 99. ar.

P. 670. v. 25. Tápov ) Porius a verbo róuw deducendum 27. dixit raugoßógos. ST.

elle, oftendit Fiſcherus' Animadverſf. ad Grammat. Graec. Wel- P. 678. v. 62. Taugonólov] Vid. Sophocl. Aiac. 172. ibi

leri Spec. U. p. 431. et Spec. III . P. I. p . 177. fg. st. que Schol, inprimisque Eurip. Iphig. Taur. 1457. Schol. et

P. 676. v. 30. Tauscixgoa ] Vid.niad . A. 511. Y. 803. Bergler. ad Ariftoph . Lyſiſtr . 448. Anon.V.
Theocrit. Idyll. XXV. 279. Ρ . 678. ν. 1. ότι των Ελλήνων βουλομένων etc.] Vid. Eu

P. 676. v. 33. Tarów) Vid. Apollon. Rhod. IV. 89o. ibi- rip. , Iphig: Aul. 15876 Iphig. Taur. 28. et 783. Schol. Ari.

lioph. Lyliftr. 646. et Muncker, ad Antonin . Liberal. c. 27 .

Ibid . Tavúrodas) Vid. Sophocl. Ajac. 343. ibique Schol. p . 220. (p: 182, edit. Verheyk.) ANON.
ANON . P. 678. v. 5. Tó Tauróx) Vid. Oudendorp . ad Thom . Mag.

P. 676. v. 34.Tarnasyéos Javáro.o] Sunt verba Homeri II. p. 835. b . BB.

Ⓡ. 70, Conf. ibi Schol, et Euſtath . p . 1201, 25. Ρ . 678. ν. 17. Ταυτόν θυμόν φαγόντες] Scribendum eft

P. 676. v. 41. Tavúnxes) Vid. Iliad. E. 385. cum Schol. Ταυτόν θύμον φαγόντες . Sunt enim verba Ariſtophanis Plui .

Conf. Schol, ad liad. H. 77 . 253.

P. 676. V. 45, Tavúmenaos] Vid lliad . r. 228. ibique Schol. P. 678. v . 29. rucos 'Axorous] Sunt verba Homeri Od.

0. 122. ubi tamen pro 'Agaron's eft idóvras. Verba "Hroi ros

P.676. v. 50. 'Inuados El .] verſ. 767. e cuius loci Scholiis 'Ayysiocor leguntur Odyll. r. 309. Conf. Schol. ad Iliad.

pro ſequenti sovvoy ſcribendum eſt siivoy.

Ρ. 676. ν. 6. ετυμολογεί δε αυτο Ωρίων πασα το θαλπω] P. 678. v . 31. Zeiros etc.] Eſt verſus Odyl. A. 417. ANON .

Conf. Coray, ad Plutarch . T. IV . p. 241, 45. br. Etymologie P. 678. v. 33. Omngos, rapos de Mar siden išóvraj Videtur

ineditus apud Relandum Diſſertaut. miſcell. P. II. p . 250. Tá- ille iple locus Odyl. 0. 122. intelligi, de quo paulo ante dictum

πητες και αμφιτάπητες διαφέρει. Τάπητες μεν ούν εισιν οι εκ eft. ' Forma rápoy pro štapov utitur Apollon. Rhod. II. 1039.

του ετέρου μέρους μαλλον έχοντες αμφιτάπητες δε, οι εξ αμ- ANON .
Dotégwy Tar uisgwy. Vid. ibi plura . Anon. P. 678. v. 44. "ExToo Ev Tá gov] Ef Homeri verſus I.

P. 676. v. 10. Talawo] Sic Iliad . A. 327. llerswo. ubi H. 341. ubi vid Schol.

Schol .: και γενική του Πετεω κατά προσχηματισμών του και , γίγο- P. 679. v. 53. ' Incados 1.] verſ. 193. Aelius Herodianus

νε Πεεεωο . ΑNON . Conf . Gregor. de Dialectis p. 462. ibique in Schematismis Homericis : Ταφών. θήπω έλαπον θαπών . είτα

Schaefer. st. Codex Parir. 2426. Ταλαω Ταλαωο, ως παρ' καθ' υπαλλαγής των στοιχείων εις τα αντίστιχα , ταφών. ». De

'Αντιμάχω. ΒΕ . Nomen proprium Tanaos eſt apud Apollon. forma rápor modo diximus .

Rhod. ) . 18. ubi vid. Schol. P. 679. v. 1. Táxos) Vid . Iliad . ¥. 406. ANON .

P. 676. v . 18. Tardoia] Unde Apollon. Rhod. III. 292. P. 679. v. 5. Tawy] De nomine raw's live taus vid. Re

ταλασήία έργα. ΑNON . land. Diſſertatt. miſcell. P. I. p . 231. fq. et P. II . p . 219.

Ρ . 677. 1. 31. πλεονασμό του β , τάρβος ] Philemo P. 90 .

addit : όθεν ταβαλέων, το δεινον και φοβερον · και όημα ταρβω, P. 679. v. 23. Tal ve] Vid. Iliad . r . 5. Anon .

το φοβούμαι, και παρα ποιηταίς το τρέμω . P. 679. v. 37. neſitre ) Credo legendum ello naisidoa. In

Ρ. 677. ν . 42. τάμνε νέους sirr ] Eft verſus Homeri O. Lexico Graeco -Latino vetuito legimus: ruisidcov Basilerov, quod

O. 38 . Verba Tájvov dyeayy lunt eiusdem , 11. E. 528. ibi Latine redditur diadema. SCHLEUSNER. Cuperus Obll. I. 6 .

p. 34. per seçitia, ut apud Suidam in v Toivia . Scribitur, in .

P. 677. v. 46. 'Ileados X.] Videtur ponius 'Eroidos r. ſcri- telligit sisav ſeu limbum ininfima tunica, quam alü çav di
bendum , ubi verſ. 292. baec habes : rai and aromáxous agrwy

τάμε νηλί: χαλκό. Verba auros leguntur lliad . r. P. 679. v . 42. nadtoy de sy suurooiw ] Locus eft T. III.

205. fq. Conf. Barnef. ad Eurip. Suppl. 376. Anon. Opp. p . 212. E. et p . 213. E. Coni. Ruhnken , ad Timaei Le

P. 677: ! . 47 Tápixos) Attice plerumque ovdetéqws, rarius xic. Platon . p . 176. (p . 216. b .)

αρσενικως dici, fed Grarmmaticis τον ταριχον videri αναλογώτε- P. 679. v. 48. nodig sind etc.) Sunt verba Apollon. Rhod.

gør, oftendit Helladius Chreſtomath. p. 36. ſq. Vid . Duport. 1. 55t. lg. Conf. Schoï. Eurip. Hippolyt. 128.
ad Thcophraft. Characit. p . 286. P. 679. v. 50. Terains) Vid. Iliad . 2, 164. Anon . Aelias

P. 677. v . 48. ragiketour] Vid . Demoſth. p. 788, 23. Herodianus iu Schematismis Homericis : tofvain. Svo Tera

olympo • 789vás. w. Vid. Wyllenbach. ad Plat. Phaedon. p .
P. 677. V, 1. Tagooi, xol rapool] Cont. Schol. ad Odyſi, 144. lg .

1. 219. Anon. Adde Philemonem p. go. qui praeter alia dicit : P.680. 7. 10. Tischwuévos] Sic Antiphanes apud Athe

λέγεται δε και τυροψύκτηςRéysrau de o ragaos, mai rugou úxtys. Cont. Schol. Ariftoph .Cont. Sckol. Ariftoph. nae. VIII. p . 338. F. dixit qe.201wxxow . ANON ,
Nubb. 226.

P. 680. v . 13. Texpezigw ] Vid . Iliad . H. 70. ibique Schol.
P. 677. v. 12. Tagsol ßsitor] Suntverba Homeri Odyſ.

Ει Ταρσον nodes, ll. 4. 577. ubi vid. Schol. Anon . P. 680. v. 15. réxpwe onuziveu des réhes] Vid. Tiad. H.

P. 677. v . 14. Tágrapos] Conf. Hefiod. Theogon . 119. et 30. et Apollon. Rhod. lll. 493. ubi euam veul. 1002. réxpung
Schol. ad Iliad . ©. 13.

e Codice Guelpherb. pro réxpug reponendum erat.

P. 677. V. 20. Tappeids) Vid. Iliad. M. 158. ANOK . P. 68o. v . 22. Textúvaro] Vid. ' Hiad . E. 62. ANON .

P. 677: V. 25. TágTeou] Vid . Iliad . E. 555 , ibique Schol. et P. 68o . v. 32. 'Idgute . orifegory] EN verſus Homer B.

Apollon. Rhod. IV . 1238. B. 388. ubi vid. Schol. Anon .

P. 677. v. 33. Tazkútwor] Conf. Schol. ad lliad. H. 85.
Ρ. 68ο. ν . 34. Δησάμενος -

axox .
negl oDugóv] Haec rurſus Ho.

P. 678. v. 39. raga po rrive xai co ouga ] Conf. Schol. meri ſuoi 11. P. 290. Sed ibi naga pro App) legitur . ANON .

Apollon. Rhod. I. 292. ANON, P. 680. v. 36. T420s] Vid. Sophoc !. Antig. 67, cum Schol.
P. 678. v. 41.o uno Tur 'Axa'wv róttos] l'alckenaer. Ani- 147. ct 1255, Conf. Duker, ad Thucyd. I. 58. p. 40, 97. AXOS :

madverll. ad ammon . p. 40. ex CyrilliLex. MS. corrigi iubet Adde Scholia in Platonem p. 18. edit. Ruhnken. st.

ANON .

ANON .

INON.

ANON .

cunt. ST.

ANON .

ANON.

AXON

ASON.

ANON .

1. 219

ANOX . ANOX

AXON.
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ANOX AXON .

AXON. W.

ANON.

GT.

ANON.

AT

ST.

BB.

ANON . SCHLEUSNER.

BE

yos . ANON.

P. 680. v. 38. rakıs] Oudendorp. ad Thom . Mag. p. P. 683. p. 43, ' Ixiados A.] verſ. 591. Conf. Apollon .

38. b . legi iubet režis. BE, Rhod . ll. 119. ANON.

P. 680. 8. 39. ' Iaiádos T.] Scribe, ' Iasádos K. Ibi enim P. 683. v. 49. TeragTypogrow } Vid. Athenae. XII. p. 582. E.

15. 470. verba allata extant. Conf, H. 380, et Aeſchyl. Sept. ANON ,
s . Theb . 257. 1033. ANON. P. 685. v. 54. Auxódzws] verſ. 1101.

P. 680. v . 40. O ? JÁ 701
otrw ] Hic verſus legitur liad . P. 685. V. 55. Térna.3 Märzg fun] Sunt verba Homeri II.

S. 5.3. A. 586.

P. 680. v. 42, 'Oduoseías I. ) verſ. 5 . De ſequente Euripi. P. 683. v. 4. Ternýxapey] Aelius Herodianus in Schema-.

Dus loco vid . Heath . p. 189. a. et Valckenaer. ad Eurip. Hip tismis Hornericis : Τίτληκα ταλώ τελέσω, ει «υ ταλάσια έργα

folyt. p. 163, extr..qui pro agora'sopisy ſcribendum pulat ngoso ταϊς γυναιξίν οικεία τα από της ερέας και των τοιούτων · τετά .

вози . λακα τέτλακα " και Ιωνική επέκτασις τέτλακα .

P. 680. v . 49, Ta' ngoréhea] Vid. Eurip. Iphig. Aul. 718. F. 683. v. 7. Terinuéve] Conf. Apollon. Rhod. 11. 864 ..

bique Barnef. ANON.

P. 680 , v . 56. wielov] In Cod . Pariſ, 2630. eft ofron, Ari P. 683. v. 10. 'Holodos] Locus eft Egy. 698. ANON. Ibi

fiarckus minor fol. 99. habet atsov. BB . vero noms legitur, non aßwor. Conf. Fiſcher. Animadverll. ad
P. 681. v. 5. Tehtyixitar] Suidas exhibet Tehevesãoas. Grammat. Graec . Welleri Spec. I. p. 63. et Spec. II. p . 161 .

ABON .

P. 681. V. 7. Tervixios] Suidas tehevíxeios. Ρ. 683. ν. 13. Τετραβάμων ] Sic πτεροβάμων apud Empo

P. 681. y. 10, Telopogos] Sic Apollon , Rhod. 1. 917 . docl. verf. 226.

αγανήσι τελεσφορίνσι. ΑNON. P. 683. v . 14. TergaDóançox etc.) Haec deſumta ſunt e

P. 681. v. 23. Téaue] Vid, Fiſcher, ad Plat. Phaedon . c. Schol, ad Iliad . E. 743. Conf. Apollon. Rhod. III. 1228. qui
58. p. 457. b. et II. 92%, utitur nomine tergáçados. ANON.

P. 681. v. 30. ' Ilcédos N.] verſ. 707. Ρ . 683. ν. 18. παριστωσα nagrorą] Vid. Schaefer. ad

P, 681: : 41. pa dowgrouéva xara Trusiy xwgia] Sic Iliad . Gregor. de Dialectis p. 415. extr.
Z. 194. ubi vid. Schol. Conf. Schol. ad Iliad. 0. 48. et ad P. 684. v. 39. dotatov )Vox corruptiſſima eft. Repono con

Sophocl.. Oedip. Tyr. 16. ANON . fidenter vel 'IoTaQwTiv, ut Herodotus I. 56. p. 26, 49. et Sle
Ρ. 681. v. 47. Διονύσιος ο περιηγητής] verf. 219. ANON. phanus Byzant, in Augrov habent , vel 'Estiasaris, ut Strabo lib .

P. 681. v. 53. Teráyn] Vid. Schol . Apollon. Rhod . iv. ix . p . 430. exhibet. Útroque enim modo antiquis vox profertur.
1237. et 1264. et Schol. Antholog. Graec. III. 25. 61 .

P. 681. v. 8. Tévorras) Vid. Odyſ. r. 449. ibique Schol. P. 684. v. 44. nurópsww] verſ. 422.

AIox, Ρτο fequenti τραχήλους lege τραχήλου, με eft in Suida. P. 684. v . 45. Torpúzea dayogn] Sunt verba Homeri II.

Vid . Reyn . ad liad. T. 478. SCHLEUSNEA. B. 95. ubi vid . Schol. ANON. Aelius Herodianus in Schematisa,

P. 682. V: 10. Téo xai tróv etc.) Vid. Wolf. ad fragmenta mis Homericis : Tezgúxs ragásow Tagátw terágaxa térs0 % a ,
iluftrium feminarum p. 156. ANON. τέτρηχα Ιωνικώς, έτετρήχει. w .

P. 682. 1. 20. drapéger de onuslov] Conf. Valckenaer. ad P. 684. v. 50. yogyi Terguxvia ] Sunt Homeri verba

Ammon. p . 173. b. 1). H. 346. ubi vid. Schol . Maſculinuni TitanXW's habet Apolo

Ρ. 685. ν. 24. τερατολόγοι Mugsúortes ) Etymologus de- lon. Rhod. III. 276. ubi Scholiaſtes interpretatur: o dedamaoué.

losipli Timaei Lexicon Platon . p. 253. ubi vid . Ruhnken . De

rigatela copt. Oudendorp. ad Thom . Mag. p. 841. b. P. 684. v. 53. Torguxwrévos] Plato lib . 7. de legib. T. II,

P. 682. v . 31. régeiva. Auxó ¢ qwr] verl.726, et 1008. ANON, Opr. P : 807. B. utitur participio tergvuiywy. quo illufirari poſ

At ibi eſt nomen oppidi Italiae. Vid. Fiſcher. Animadverfi. ad ſunt verba Étymologi paulo poft fequentia : rgwo zgún nota' naga
Grammar. Graec. Welleri Spec. II. p . 57., st. γωγήν. ANON.

P. 682. v. 32. ’Amorarios] Locus eft l . 1143. ubi noins P. 684.. y. 57. Térpwgow] Vid. Eurip. Heraclid. 860, et

pro yoins legitur. Conf. ibi Schol. ANOX, Eodem modo legi- Alcelt. 483. ibique Schol.
iur III. 898 . Conf. Ruhnken . ad Homer. H. in Cer. 209. Ρ. 684. ν. 1. Τέττα naharóregov] Ita etiam Schol. ad

Iliad. A. 412. Vid . Hellad. Chreſtomath. p . 9. fg. ANON .
P. 682. v. 35. régev xéovca] Sunt verba Homeri Il . r. P. 684. V. 8. Tetú@ wmor] Vid .Demofth. p. 229, 1. Anon.

P. 684. v . 12. TETUGWIX ] Vid. Demoſth. p. 116, 6. qui

P. 682. v . 40. tegetiomara] Vid. Hemſierhuſ, in Addendis etiam p . 665, 13, babet TETUDWMéYwS. ANON.

ad p. 908. Thomae Magifiri. Anon . P. 684. v. 14. Terúrovro ]. Aelius Herodianus in Schema.

Ρ. 682, ν . 43. τρυπάνιον ] Philemo P. 96. habet τρύπανον, tismis Hornericis: Τετίκοντο· τεύχω έτυχον έτυχον και κατά

ει haec addit: ο δέλετρον, και τίλιτρον 'Ασιανή τις γλωσσα φη- αναδιπλασιασμόν έτέτυχον έτετυκόμην. Τεύχω αναύξητον· οι γας

er maga®9 ígousu, et multa alia . "Ιωνες ούτε την χρονικήν ούτε την συλλαβικήν ποιούσι αύξησιν ,
P. 682. v. 47. Topfgela ] Vid. Ruhnken. ad Timaei Lexic. αλλ ' από του αυτού άρχονται επί τε ενεστώτος και περιτατικού

Platon.
P. 252. φui pro περιπάθεια Γcribendum iudicat τερατεία ,

Conf. Pierſon. ad Moerid. p. 365. 6T. (Scrib. παρατατικού ) και αορίστου και μ ). W. Legitur τετύχοντο

P. 682. v. 49. sXorvlox ri Toù inclou deTTÓY] Conf. Schol. laepeapud Homerum, ut ll. A. 467.

Apollon. Rhod. 1. 566 . ANON. P. 684. v. 33. & Quxtos ! Conf. Pierſon. ad Moerid . p. 21 .

P: 682. v. 10. Teguestes, xal risusygos ) Nicandr. Alexiph . a . be. De nomine ruxtos vid inlra p. 699, 37. De puntos,

500. habet a squalida . ANON . Apollon. Rhod. I. 246. et Odyſl. m . 299. ibique Barneſ. Arox .

Ρ . 683 ν . 15. από του τερματίζουσα ] Lege αντί του τερ- P. 685, v. 29. Ourgos laiados E.] verl. 62.

Maricovoa. Vid. Heyn , ad Iliad . ll . 803. SCHLEUSNER. P. 685. v. 34. TETUX70901, 'Odeoesias E.] Recte iudicavit

P. 683. v . 19.Karripaxos] Vid . Callimachi Fragmm . p . Sylburgiuslegendum elle retevxzoda.,'Odurselas X. ubi v, 104.
legitur τετευχήσθαι. ANON .

Ρ . 683. ν. 22. Πρέσβιστος δ' ανδρών νυκτός οφθαλμός πρέ- P. 685. v. 36. TEOU] Pro coù legitur jo Callimachi H. in

* +] Ex Arfchyl. Sept. adv. Theb . 396. legendum eft: Ilgioßi ANON.

ετον άστρων, νυκτός οφθαλμος , πρέπει. Sic Αriphron apud, , .
Ρ . 685. ν. 37. Τεύχος syysñón ] Vid. N'icandr, The

Athenae. XV. p . 702. A. iglesa , grosiste uaxupwr. ANON. riac. 652 .

Conf. Valckenaer. ad Theocrit. Adopiaz . p . 318. (313.) B. P. 685. v. 38. Tevráškov] Vid . Ruhnken. ad Timaei Lexic .

Platon 182. (254.) Anon. et BE.

P. 683. v . 35. Tegavós) Conf. Plato in Cratylo T. I. Opp. P. 685. v. 41. 'Howdiardsde 26ye rarauerfaneros) Valcke.
F 419. D. naer, ad Eurip. Phoeniff. p . 744. e Leidedli Cod. legi iabet

P: 683. v . 37. Tigososan, kugalveoga ] Schol. Nicand. The 'Hexxitwy dł xatament. Itaetiam legit Ruhnken. 1. 1.BE.

96. ro di sé goo!
P. 685.v. 43. Tautwy) Hoc loco intelligitur poeta comicus.

αντί του ξηραινε. ΑNON.
Nam Cod. Paril.apud Ruhnken, 1. I. babet llátwo Zavrgious

.P. 683. v. 40. Terayur] Aelius Herodianus in Schema. et Photius p . 428. nadzwy Závrais. Conf. Suid. Anon. In

nismis Homericis: Teraya'y rášo so najbarw. frayos , donde- Platonis Timaeo T. Ill. Opp: p. go. B. nunc, Cornario aucto
?ιασμός τέταγον · τεταγών , ra, legitur TETXÓr, pro genuing ESTEUTONÓTá. quod ipfum et

BE,

ANON .

-

142. ANON .

ST.

EI

531. Axon .

ANON

p

ANON .

Wo
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:

PEYRON.

BE.

ANON.

ANON .

PEYRON.

ANON.

ΑΝΟΝ.

ANON.

ANON .

plura monuit Ruhnkenius 1.1. De verbo τευτάξεις conf. Scholia Τιάρα εστιν η λεγομένη Κυρβασία . έστι δε κόσμος eto “Ηρόδο
in Platonem a Ruhnkenio edita p. 42. st . τος δε (Ι. 132. p . 66, 41.) αρσενικώς τον Τιάραν φησί. τινές δε

Ρ. 685. ν. 49. τευτάδων, το αυτό αει λέγων etc.) Codex και Κίταριν λέγουσι τα αυτόν Θεόφραστος δε εν τω περί βασι

Taurin. CLXV. fol. 6ι . vero eadem ferme habet quae Etymo- λείας Κυπρίων λέγει την Κίναριν .
logicon, verum in fine addit : raça de trợ beaç TEUTÓSEOY Tó P. 687. v. 12. Tin de oúj Haec extant liad . 2. 55. Conf.

πλανάσθαι. Anne legendum Ψελλο ? Ariſtoph.Thesmoph. 90. et Apollon. Rhod. II. 390. AXON.
Ρ . 685. ν . 5ο. Τευμήσατο] Vid . Schellenberg. ad Αntimacht Ρ . 687. v. 16. Λυκόφρων] verf . 622, Vid. van Goens ad

reliquias p . 64. Porphyr. de Antro Nympharum p . 104. ANON.

Ρ . 685. ν. 57. Tέχνη] Conf. Plato in Cratylo Τ. Ι. Οpp . Ρ. 687. ν . 18. τιθαιβώσσω Μενέλαος ] Verba funt corrupta .

p. 414. B. ANON. Nam Ody1. Ν, 106. legitur τιθαιβώσσουσι μέλισσας. Conf. Ni

Ρ. 685. ν.5. Τείρεα, τα άστρα] Vid . liad . Σ. 485. ibique candr. Theriac. 199.
Schol. et Apollon . Rhod. III. 1362. Ρ. 687. v. 22. αμφ' ώμοισι etc.] Sunt verba Homeri 11. Κ .

Ρ. 685. ν . 6. τα άστρα σημαίνουσί τινα σημεία ] Codex Tau
54. ANON.

rin . CLXV. 1. 1. legit : τα άστρα σημαίνει διοσημεία τινα. P/687. ν. 23. ΤΑθήνας, τροφους] Vid. Iliad . Ζ. 152. ibique
Schol. ANON.

Ρ . 685. ν. 18. Τειχεδιπλήτα καταβάλλων ] Ηaec debea- P. 687.v. 27. Tefwrós] Vid, Tzetz. ad Lycophr. 18. Anox .
tur Scholiaftae ad liad. E. 31. ANON . Ρ. 687. ν. 29. παρ' Ομήρω] ΙΙ. Λ. 1 , alibique. ANON .

Ρ. 685 , v, 20. Ιλιάδος Ξ.] verf. 219.
Ρ. 687. ν. 32. παρα Λυκόφρονι ] verf. 364.

Ρ. 685. ν. 24. Κύκλωψ οίνον ] Sunt verba Homeri Odyfr . Ρ . 687. ν . 34. και δη συμβέβηκε το χρυσω] Plato in Τimaeo

1. 347. Conf. Callimachi Epigr. 33. et 39. ANON . Τ. ΙΙΙ . Οpp. p. 59. Β. τιμολφέστατον κτήμα χρυσός . ΑNON :

Ρ . 685. ν . 26. Τήβεννα] Diodorus Sicul. V. 40. p . 562, Ρ. 687. ν. 35, τιμαλφούμενος, o τιμήν ευρίσκων] Ae/chylus

6. habet περιπόρφυροντήβενναν. Sed Αthenaeus V. p. 193. Ε . Eumenid . 628. Γα. άνδρα γενναίον Διοσδότοις σκήπτροισι τε

την βασιλικήν εσθήτα et τήβενναν inter fe opponit. Vid . Η . μαλφούμενον. ubi Scholiafies : Tιμαλφούμενον συνεχές το όνο
Steph. Ind. Thef . ANON . μα παρ' Αισχύλω : δι ' ο σκύπτει αυτόν 'Επίχαρμος. Sic verl.

Ρ. 685. ν. 27. Τήγανον ] Conf. Schol . Lucian. Τ. ΙΙ . p . 15. αυτον κάρτα τιμαλφει λεώς . ΑNON .

55ο, 17. ANON. Ρ. 687. ν. 37. Τί γάρ ;] Koen. ad Gregor. de Dialectis

Ρ . 686. ν . 37. Τηθύς etc.] Conf . Schol. ad Iliad . A. 201 . p. 236. edit. Schaefer, e Ms. Leidenſi legendum cenfet: TI

et Platoin Cratylo T. I. Opp. p . 402. C. μήν; τί γάρ ; Πε. Scholia in Platonem a Ruhnkenio edita p .

Ρ. 686. ν. 48. Τηλεθάοντες ] Vid. Iliad . X. 425. ibique 33. Τι μήν και καταφατικόν έστιν, εν ισω το οίομαι. Ει p. 36. :
Schol. ANON. μήνκαι κατάφασιν δηλοί, αντί του, πω γαρ ου ; δια τί γαρ ου ; 6Τ.

Ρ . 636. ν . 5ι . τηλεθόωσα ] Vid . Iliad. 1. 148. cum Schol . Ρ . 687. v. 40. πέρι Aayaw ] Sunt verba Homeri I , s .

et Apollon . Rhod. I. 29. 257. ANON .

β. 686. ν. 57. Τηλία] Conf. Schol . Αriftoph. Vefpp . 147. Ρ. 688. v. 43. 'Ιλιάδος Ψ .] verf. 649. ubi vid . Schol. Ver

ba Τιμή δ' εκ Διός έστιν extant Iliad. Β . 197. Τιμήν Μενε

Ρ. 686. ν. 1. τηλίαν λέγειν την περιφέρειας του κοσκίνου ] λάω, 1. Α . 159. ubi in libris editis eft αρνύμενοι . Verba Τιμήν

Vid. Ariftoph . Plut. 1038. ibique Schol. etHemſierhuſ. Anon. αποτινέμεν funt Iliad . Γ. 286.

Philemo. p. 97. Τηλία και του κοσκίνου περιφέρεια . ή σανίς Ρ . 688. ν. 47. Τιμήν αλφίσκοντ' εεικοσάβοιον εκάστου ] ΟdyT.

πλατεία, εφ' ής αλφιτα φύρoυσι. τινές δέ φασι τηλίαν ξύλον Χ. 57. legitur Τιμήν αμφις άγοντες εικοσάβοιον έκαστος. Αποχ.
πλατυ, είς και οι αρτοκόποι τους άρτους επιξηγαίνουσιν, άλλοι δε , P. 688. v. 50. "Hěz' $ X80 Touriy etc. ] Eft verſus Homeri

τηλίαν, το της καπνοδόχης πωμα και εστι περιφερές, και τηλία Ody . Λ. 494. ANON .
έστιν ή ατρύπητος σανίς. Ρ. 688. ν. 53. εν τω περί των συμμοριών Δημοσθένης] Locus

Ρ . 686 v. 9. Tηλού ] Proprie eΠe genitivum fingular . ad- eft p . 183, 5. Suidas rmale συμμάχων habet pro συμμοριών.
jectivi rnaós, oſtendit Fiſcherus ad Welleri Grammat. Graec. Vid. Oudendorp. ad Thom . Mag. p. 854. a. Be. Conf.
Spec. ΙΙ. p . 16. ST. Demofth, adv. Ariſtogit. p . 797, 26. ANON .

Ρ. 686. ν. 17. Τηλoυρός ] Legitur apud Αpollon. Rhod. ΙΙ . Ρ . 688. ν. 1. Τιμήοροι] Vid. Apollon. Rhod. 1V. 13οο .
543. ANON . ubi Schol.: έκδικοι και έφοροι της Λιβύης . et 175ο. Vid. Yal

Ρ. 686. ν. 19. Τηλυγέτην, et quae fequuntur omnia, fere ad ckenaer. Diatrib. in Eurip. Fragmm. p . 7. extr. et Heath, ad

verbum deſumta lunt e Schol. ad Iliad . r : 175. unde etiam pro Aeſchyl. Agamemn. 524. P: 70.

απoγέννησιν legendum videtur απόγνωσιν. Conf. Apollon. Rhod. Ρ. 683. ν. 3. Αριστοφάνης ] Locus eft Vefpp. 167, ubi vid.
1. 719. it . Schol. ad Iliad. E. 153. et ad Apollon . Rhod . I. Schol.

99. et 149. ANON. P , 688. ν. 6. Τιμωρός ] Vid. Εurip . Hecub. 7gn . et 845.
Ρ. 686. ν. 25. 'Αμφι κλισία] Sunt verba Homeri II . Ι.

650, et quae paulo poſt allata ſunt, Ais θυμώ, 11. Λ . 6ο7 . Ρ . 688. V. 11. Τίνω σημαίνει το αποδίδωμι] Vid . Tsets . ad

Lycophr. 56. ANON .
Ρ. 686. ν . 3ο . Τήμος ] Vid . Schol. ad Iliad . H. 434. ANON . Ρ . 688. ν . 13. και τίνει Evginidas] Locus eft Oreſt.

7

Ρ. 686. ν . 3ι . Τηνάλλω<] Vid . Plato lib . I. de legib. T. Conf. Barnes. ad Iphig. Taur . 339. ANON .

ΙΙ . Οpp . p . 65ο . A. Demofth. p . 34 , 11. et p . 73, 21 . Ρ. 688. V. 18. τίννυσθον) Legitur Iliad . Γ. 279. ANON.

Ρ. 686. ν. 52. Τήνελλα] Vid. Αriftoph. Actiarnn. 1228. et Ρ . 688. ν. 19. Τίπτε] Vid . liad. A. 202. ibique Schol .

Avv. 1762. et ad utrumque locum Schol. Verba Tίπτε δεόίχρυσαι extant 11. Π . 7. ANON .

Ρ. 686. ν. 33. Της μεν
* 8Xs) Eſ locus Homeri Il. 1 ]. Ρ. 688. ν. 24. Κύριε - θλίβοντές με] Ηaec leguntur Pfalm. ΙΙ .

a73. Verba της τήκετο κάλλεα πάντα, videntur ex OdyΠ. Τ .

208. ita fcribenda : της τήκετο καλαπαρήγα . ΑNON. Ρ . 88. ν. 31. τίς εστι ; και λέγει, Σωκράτης ] Vid. Schol .

Ρ . 686. ν. 36. Την δε γυναίκ' ουχ εύρον] Videtur effe locus Sophocl. Αiac. 1274. ANON .

Gener. XXXVIII. 20. ουχ εύρεν αυτήν et verf. 22 , ουχ εύρον. Sed Ρ . 688. ν. 35. τιοισιν οφθαλμοίσιν , ως παρα Σαπφοί ] Vid.

ab Etymologo mutatur. Wolffii Fragmm .illuſtrium feminarum . p . 154.

Ρ. 687. ν . 37. την δ ' – φέρον] Sunt verba Homeri OdyT.. Ρ . 688. ν . 38. Τίς έστιν duens ;] Haec leguntur Pra'm,

Ε. 33ο. XXIII . 8. et 10. Tis šyuw σύμβουλος; Rom. XI. 3. Τις

Ρ. 687. ν. 39. Την δ' εγω] 1liad. Α . 29. έστιν θάνατον ; Pfalm. LΧΧΧVΙΙΙ . 47. ANON.

Ρ . 687. ν. 51. Ησίοδος] Loctis eft Εργ . 408. ANON. Ρ . 688. ν . 41. “Ομηρος] Locus eft 1. 1. 77. 'Ανθρωπός τις
Ρ . 687. V. 55. "Ομηρος τήτεα "Ιλιάδος Π .] verf. 747. legitur Μatth. ΧΧΙ . 33. et Luc. XVI , 19.

ubi vid . Schol. Anon. Aelius Herodianus in Scbematismis Ho
Verba

mericis : Τήθεα · τα όστρεά, τα πασα την 9ίνα έβριμμένα. *.
Ρ. 688. ν. 43. "Οινοος] Locus εft liad. Ζ . 142.

Eiolrives εστηκότων Iunt Luc . 1X. 27. Τίς ανήγγειλε

Conf. Baſt. ad Gregor. de Dialectis ' p. 313. extr. edit. Schae

fer. ΒΕ .
Genes . 111. 11. Τις σε κατέστησεν άρχοντα ; Εxod. ΙΙ . 14. Ts

εί συ - οικέτην ; Rom. XIV . 4 . Τίς έστιν

P. 687. v. 1. Tnioin ) Vid . Odyſ. r. 316. cum Schol. et
- βουλήν ; Ιob.

XXXVIII. 2.
Ο. 3. it. Apollon. Rhod. ΙΙΙ . 651. ANON .

P. 087. v . 4. Tausa] Vid . Reland . Diſſertatt. miſcell. P. Ρ. 689. ν . 5ο . Τις ειμι- πατρός μου] Videntur in unum con
ΙΙ . p . 252. ANON. Scholia in Platonem p. 185. edit. Ruhnken, fati elle duo loci, 2 Sam . vu. 18, et 1 Chron, XVII . 10. Ver

ANON .

ΑΝΟΝ .

ΑΝΟΝ .

ANON .

ANON .

ΑΝΟΝ.

ANON.

2, Axox .

Α Ν ΟΝ.

ANON.

ΑΝΟΝ.

AXON ,

AXON .
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ba Tis Doces raita ; extant F [alm . CVI. 46. Tis Emészeuge prete Scholiaſta. Anon. Pro υπό το χείρον malim επί το χεί

milano ; Rom . X. 16. ANON.

soy .

P. 689. v. 55. Tís ou os 'Edénu ;] Shn: verba:Jes. LXHỊ . P. 691. V. 25. 'Iaiádos . ¥ .] verſ. 255. ubi
Tográsarto pro

Tές εστιν ουτος
υπακούει ; Μarc. 4 , 41. ANON.

rógvurar te legitur. Conf. ibi Schol. Axon.

P. 68g . y. 1. Tookuɛvos )
Scriboidum videtur

Tiozuevos, ex P. 691. v. 30. EoQox287 ]
Scribendum eſt Aisxúhw . AllatiApollodor. 11. 6. 2. et 3. vel Tocaméras, quod eft paulo poſt enim verius extant in huius Prometh.

610-612. Ibid. 698. eſt
V.

Τισαμενομαινίππους. ΑNON.

προυξεπίστασθαι τoρώς. 869. ταύτ'
επεξελθεϊν τους. Αpud Ειι

P. 689. v. 4. '
Agostocávns] Locus eft Acharnn. 603. ubi rip. Ion. 695. Topüs

yeyousoouev. ANON. Conf.
Palckenaer.

vid , Schol.

ad Eurip. Phoenill. p . 181. a . ' In Codice Pariſ. 2630. elt Alzw

P. 689. v . 8. Tisurfa
τιμωρήσασθαι ] Vid. liad. Γ. 356. τορόν σοι.

ibique . Schol. ANON .

Ρ . 691. ν. 54. υπο των Αττικών την ευεργέτιν σημαίνει)

P. 689. v. 9.
TiwgEii Bombkiv] Vid. Sophocl. ( ) edip. Tyr.

Hemſterhuſ. ad Heſych. 7. 1 . p.

1503. not. 5. emepdat : Triv

136. et 140 .

υπό των 'Αττικών (mp.
λεγομένην) Ευέργην σημαίνει , probante

P. 689. v . 16. Tiosay] Vid.
Muncker, ad Antonin. Liberal.

Ruhnkenio Epift. crit. II. p . 185. (272.) BE.

p.
298.edit . Verheyk. BB.

P. 691. v . 35. Tiaátai Šv '1771] Locus eft in Hippia

P. 689. v, 20. xouvri
burutera vai

dránextos] Iu Etymolog: maiore T. U) . Opp. p. 290. E. et inde Tic
reſtituendus : Ti ¢Leideul MS. legitur si kouvri xas x tür 'A Jyväiw ourneba xui σομεν; ποτέραν πρέπειν ταϊν τορύναιν τώ έτνει etc.

διάλεκτος . Vid. Koen. ad Gregor. do
Dialectis 9. 284. ( p. 604. P. 691. v . 8.Tóga s {n? 'Axavoi] Eſt verſus Homeri

edit .
Schaefer.) vbi Bafiius in "

Etymologicis
Pariſienſibus dicit ll . A. 50g. Anon .

haec tantum reperiri : τοις δε λοιπoίς Kour) dl ) extos. Conf. P. 692. v. 27. év grátyw ]
Ruhnkenius ad Timaei Lexic ..

Fiſcher.
Animadverſſ. ad

Grammat. Graec. Welleri Spec. II . Platon. P. 259. b.
comprobar Pierfoni ad Moerid. P : 22. cor

p. 386. ST.

rectionem : év swx onevais . Sed Baftius Append. ad Epift. crit.

P. 689. v. 52. 'Hgódotos] Locus eft IX. 73. p . 725, 26. p . 24. fq . corrigit dy 9807 czerga

P. 692. v. 31. Níxavogos] Locus eſt
Alexipharmm . 319. ubi

P. 689. v. 36. Totavida yox] Sic Tomovidos Aims apud Apol. tamen αυαλέης pro
αγροτέρης legitur. ANON.

lon. Rhod . IV. 131 .

P. 692. v." 43. way Ouzgo] Locus eft Odyſ. P. 309.

Ρ . 689. ν . 38. τιτανες δε, οι
καταχθόνιοι δαίμονες ] Sie Ae

Schyl.
Prometh. 873. Titavis Olmos, ubi Schol. jj

xaraxtóvros P. 692, v. 47. Mivaydgos. gntogix “]
Valckenaerius Animad

daiywv .

veill. ad Ammon. p. 74. cum in Ms. Vofliano inveniſſet Mé

P. 689. v . 41. Titaíw ! Vid. Heſiod. Theogon. 209. Cae- yaydgos, gýrws, legi iubet Méværdgos ó gúrug. gnzogsz. Be.

Pro

terum gisas, Tornvidos mentio eſt apud Apollon. Rhod. ill. 865. “
praecedente exovomatwy ſcribendum eft

dvoumßionárov, Nam
ubi vid . Schol.

,

' .

F. 689; X. 46. rólews]Legendum videtur foralloü ex Iliad. exorußopa est fulcrum ,égtoua,ut in Glom. Graeco barbaris
P. v potamo . .

B. 751.
Hefiodi locus és ’Asnido eſt verſ. 181. Conf. Apolo P. 692, v .50. igera] Scribeispá.

SCHLEUSNER .

Ita
correxco

lon. Rhod. I, 65. ANON .

rat iam
lleurſius Attic. Lectt . IV . 11 .

P. 689. v .50. xard
dvaditaaola ou O'Y] Tirguoxw addit Fiſche- P. 692. v. 55. Tedury etc. ] Omnia fumta ſunt e Schol.

Tus
Animadverfi, ad

Grammat. Graec. W'elleri Spec. III. P. I. Lucian. T. II . Opp. p. 321, 42.

p . 8. Scilicet titqu'oxw
cogitando addi debet, ut ſaepins.

P. 692. v. 1. xixanta de Trayodía etc.] Variis quas Etymo.

P. 684. v . 52. T.7w ] Vid. Toup.
Emendait. in Suid. P. logus artulit

rationibus.
addenda eft haec

Philemonis p. 99. nag
II .

p . 208. (Vol . II. p . 255.) ANON .

άγεται σε τραγωδία , και τραγωδός , από του τραγάν, ο δηλοί

P. 690. v . 57. haga
Aroanwrig ] Locus eſt I. 127. ubi vid. το βαρέως βοάν. ST. Conf. Bentley, upon the Epiſiles of Pha .

Schol. ii. 11. 822. Conf.
Lycophr. 268.

laris p . 298.

P. 690. v. 1.
Totuoxómsvor) Conf. Schol. ad Iliad . s . 80. P. 693. v. 26,

xatunézteau
Traosa ?). MS. Leidenſ. apud

Koen. ad Gregor.de Dialectis p. 514. edit . Schaefer. habet ;

P. 690. V. 10. 'lacados N.] verſ. 23. Conf. 11. Θ. 41. ibi.
υπερβιβασμό τρασιά. έστι δε πας τόπος προς το ξηραίνειν τιν

que Schol.
Sequentia, ungou's

devroint TITÚCXETO, ex Iliad. 77" déros. De nomine
utegßißaqno's conf. 'Schaefer. ibid. p .

N. 155. ita ſcribenda lunt: Mygións autoio TITÚCXeto. Vid. 649. Be.
ibi Barneſ. Ultimus locus,

TITÚTXETO dè gesly — extat lliad . P. 693. v. 34. napa Auxó@ gove] verl. 641. et 2001. ANON.
N. 558. ANON .

Codex Taurin . CLXV. fol . 63. haec exhibet : Tgánnt wupiws

Ρ. 69ο. ν. 14. Τλήτε φίλοι ] Sunt verba Homeri 1. Β . 299. η
υπόπλατος σανίς , εν και τους άρτους προς τους κλιβάνους απά

ubi vid . Schol. ANON .

γουσι. Lege etiam in
Etymologico

υπόπλατος pro
υπόπλακος .

ν. 20. Οίπερ dydgwr] Eſt verſus Homeri 11. 2 .

146. Verba Tuiny neg . matérme leguntur Odyll. 1. 548. 'Aa- P. 693. v. 45. Oungos] Locus eſt 11. P. 49., ANON.
na xai lousa, lliad . r. 159. Conf. Schol. Apollon . Rhod. Ρ. 693. ν. 47. τράχηλον εύρον σημαίνειν των

θαλασσίων πορ

Cúpwr] Conf . Schol. Arifioph. Velpp. 962. Anon. Sed ifto

P. 68o. v . 28. Tol ya's tywy égtw ] Sunt rurſus Homeri Od.
Scholiaftae loco nibil iuvamur. E

Phavorino p. 1769, 36. ſcrie

bendum eft
σημαίνειν τι των θαλ.

πορφύρων, vel potius πορφυ

P. 690. V. 29. " Oungos] Locus eſt Il. 2. 309. ANON . güv , ex Athenae. II. p. 87. E. F. Neque aliquod
concbyliorum

P. 690. v , 33. Tódé Mob

ifadws] Haec leguntur Iliad. A. genus intelligi debet,
quanquam haec videtur mens

Etymologi

fuiffe, led
cervices

purpurarum . Nam
Pofidippus apud Athe

P. 690.v . 44.
opevoluous]

Legendum eft
onsvorious. Vid . nae. 1. l .

enumerat
unrava, nirvas,

apaxýkous, uías. Vid. ibi
interpp.

Pollucis Vill. 132. p. 955. not. 17.

Cafaub. et
Schweighäuſer. Conf. Albertiad Hefych. T. II.

. .

P. 690. v. 51.
Torutseterv ] Vid . Eurip. Rheſ. 744. Ari- p . 1409. not. 14 .

ftoph. Lyfifts. 586. et 587. ANON.

Ρ. 693. ν. 49. Πλάτων εν τω περί ψυχής ]

P. 690. v.1. Tovfogúšas) Vid. Ariftoph. Rann. 759. ibique 96. B. Anon. Vid. Fiſcher. ad Plac. Phaedon. c .45. P :

404.

Schol
. et Oppian . Cyneget. 'II. 541. ubi

tovaguser legiuir. Anon .
Conf. Sallier. ad Thom . Mag. p . 856 .

P. 693. v. 52.
Evgaridus] Vid. Heath . p. 18g. a . Conf.Valckenäer. Diatr. ad

Euripidis Fragmm. p: 153. A. qui pro

P: 691.v. 8. To onoliv pas opus] Sunt verba Ariftopha- el triçon legi iubet turpimas, velcumLuzacio , quem laudat
mis Lyliltr. 8. ubi vid . Schol. et Biſet. ANON.

εί τρέφουμι . ΑNON. Cont. Fiſcher.
Animadverfl. ad

Grammat.

σπουσίνιοι
Σπουσίνου ]

Scribendum eft σπευ- Graec .
Welleri Spec. II . p . 346.thor

Enevoivou. Vid. interpp.: Pollucis VIII. 132.

Po
955, P. 693. v. 56. Trýswi ] Vid . Iliad. E. 778. ibique Schol. et

hol:17. ANON Meurfius in
Ceramico Gemino c. 26.T. 1. Opp Apollon. Rhod . III. 541.

P: 474. praefert Ilsvairios

llevoivos, ex Schol. Ariftoph . A. P. 693. v . 3. Tento aéxos ]Vid . Iliad. 2. 720. ibique Schol.

ANON .

P.693. v. 12. zaga'EoDoxdei év’Hgszóv ] Vid . Heath . p. 97. P 694. v. 23. raga'
Qorxudidy] I. 23. p. 19, 78. I. 115 .

p. 73 , 4. II. 2. p . 98, 9.

P. 691, v. 15;
mQumorontToSe}. Apud Ariftoph. Rann.

969, legiü recuius xayu
Fotonsiedai,b.e .gaxdurso 00v, inter

Ρ . 694. ν. 3ι , παρά τω
συγγραφεϊ , Των

τριακοντουτίδων
vady) Pro hoc ultimo

Icribendum eſt 6701dwr. Eft enim locus

ST.

ANON.

ANON .
ANON .

BE.

P. 690.

1. 5. ANON .

PEYRON .

n. 269. ANON.

41.
ANON .

ANON .

BE T. I. Opp. P :

P. 691 , v .

chamn. 54. ST .
ST.

b.
ANOS ANON .

ANON .
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ST.

BE.

ANON. et BB.

INON

ANON .

gnoſt. 400.
ANON .

---

ANON.

Thucydidis I. 87, p. 58,73. Conf.ibi interpp . in Addendis P. 697. V. 45. Tgxides ) Conf. Athenae. VII. p. 328. E.

P.
666. b. et Athenae. XV . p. 697. E. ANON.

P. 694. v. 38. árglastos]* Vid . Aeſchyli Choephor. 337. ibi- Ρ. 697. . 46. Τρίχινον, παρά το τρύχω] Auctor Diatribes

que Schol. ANON . de Antimacho, in Clallical Journal VII. p . 236. „ Legendum

P. 694. v. 42. Traétus etc.] Vid. Oudendorp. ad Thom . elle rgugcrvov, caecus viderit, Omnino conſulendus Davifus ad

Mag . p . 859. b. BR .

P. 694. v . 52. nego w Łopone ] Locus eſt Aiac . 8. ubi vit . "

Max . Tyr. XIII. 5. p. 545. qui banc vocem egregie adminiſtra

qü

vid. Schol. Anon. Cont. ibi Lobeck. p. 220. P. 697; v . 52. Tsonaia, si "Hpa] Vid . Stanlei.et de Pauw .

P. 694.v.55. Teißandor] Vid. Comici veteres p. 562, 4. ad Aeſchyl. Sept. adr. Theb. 283. Anon.

et Duport. ad Theophraſti Charactt. P. 289. Anon. P. 697. v. 6, Tgonias divos} Vid. Pierfon. ad Moerid. p .

P. 694. v. 7. rsaumatic] Sunt qui malipt yampadia vel 373. b. et Toup. Emendatt. in Suid. P. III. p . 227. ( Vol. il.
γαμμάτια . Ηefychius habet γάμμα . Vid . eius interpp: T. II. p . 276.) ANON .

p . 1414. not. 12. BB. Non tanien negligenda funt Scholia in Ρ . 697. V. 16. οι δε παλαιού Αττικού προπερισπώσιν] Vid.

Platonem p . 52. edit. Ruhnken. Tgißwy Zorl otorý Tos, šXOUGL Duker.ad Thucyd. I. 29. p. 24 , 25. et Hemſterhuſ. ad Arie

σημεία , ως γραμμάτια. Τριβώνιον δε , ιμάτιον παλαιών και τε- ftoph. Ρlut . p . 128. a. Ζευς τρόπαιος et apud
τριμμένον. 5Τ. Sophocl . Antig. 147. ANON.

P. 694. v . 10. Tgiyayve ] Vid . Schol. ad Iliad . Z. 183. P. 697. v. 19. I porwrñges] Vid. Schol. Aeſchyl. Perſ.

372. et Lucian. T. I. p . 621, 6. ANON,

P. 694. v. 14. Tgiywvos] Vid . Athenae. XV. p . 665. D. Ρ . 697. ν. 25. Tροφαλίς , σημαίνει τον τυρον] Αriftoph.
Velpp. 834. TgoQuaida tuzou. Vid. Schol. ad h . 1. et ad v.

P. 694. v. 16. Teisw naga To 58W ] Conf. Fiſcher, Ani- 920. Lucian. T. II. p. 536, 40. et Pierfon . ad Moerid . p .
madverſt. ad Graamat. Graec. Welleri Spec . II. p . 319. st. 363. b .

P. 694. v. 18. 'Incados B.] verf. 314. Conf. · Arai, Pro- Ρ. 697. ν . 29. λαμβάνεται και επί της αγωγής και παιδείας )

Thucyd. II . 61 . p . 136 , 59. év egin dutinárois avry te

P. 694. v. 28. Tpianistos vúko moduaTáveUTOS] Vid . Iliad. Agammévous. Plato lib. IV . de Rep . T. II. Opp. p . 436. A.

488, ibique Schol. Anon. τήν τε φύσιν και την τροφήν επιτηδείαν εσχηκέναι. p. 431. Α .

P. 695. v. 29. Tzínerwr)Vid. Meurſ, de Ludis Graecorum όταν μεν το βέλτιον φύσει του χείρονος εγκρατές . oray d?

p. 57. ANON. Pollux VI. 165.habet ogíprouv. υπο τροφής κακής ή τινος ομιλίας κρατηθη. Lib . XI. de legib.

41. Aeſchyl. Prometh. 1014.Preberi noviBombermala,Vidaemocion.T. L.OPE: P.C653: EL...OLPv. Pii. 9296,5. Accorrevoli pais ecomutas:Heliodor, p 249, 26 . Conf. Lib p . Α. τροφή ανεπιπλήκτων τραφέντας.

Schol. Pindar.
P:

434. ANON .

9. 695. v. 38. Tgrómvor] Vid. Thucyd. VIII. 35. p. 526, Ρ. 697. ν. 3ο. τραφέν, αντί του αχθέν και παιδευθέν ] Plato

54. ibique Wal. Anon . lib. VI. de legib. T. II. Opp. p. 766. A. Mogi inavos da

P. 695. v. 21. mara Guyxotuv ) In Cod. Parif. 2630, et καλως τραφέν, αγριώτατον. Εurip. Suppl. gii . το γας τραφήναι

2638. eft : κατα τροπήν του ν , ως 'Αφροδύνη 'Αφροδίτη, και προσ- μη κακως, αιδώ φέρει. ΑNON.
θέσει του α τριάμηνον, και κατα συγκοπήν. ΒΕ. Ρ. 697. ν. 31. επι της πολιτείας Πλάτων] Plato de legib.

P. 695. v. 24. Boróueros] lidem codd. habent &x Toù lib. V. T. II. Opp. p. 740. A. xata' tku vūv yévesiv Te xal ipo
óvóvatos . De fequenti retémyvov conf. Thom. Mag. p . 702, φήν και παιδευσιν . Sed lib . VΙ. Ρ. 776. Α. νεοττων γέννησιν και

ibique Oudendorp. Be. τροφήν. ANON.

P. 695. y . 24. 25. olov, nevtipyvos , extáumvos] lidem codd. P. 697: v. 34. & de aşirw lloa.Teias) T. II. Opr. , p . 591.

Yous dé ens agrásel héyev, idoc dévoue xa tevraunvos, xa C. Conf. Eurip. Iphig . Aul. 208. fq. Plato. lib. VI. de legib .

óxtányvos , ſequento xai omillo. Τ . ΙΙ . Οpp. Ρ. 75. D. τεθράφθαι εν ήθεσι νόμων εύ πεπαιδευ

Ρ. 695. ν. 3ο, παράγωγον ] idem codd. γίνεται κατά παρα- μένους. lib. VIII. de Rep . p . 558. D. υίος υπό το πατρί τε
yayúr. BB. Szappévos év toTs dreivou nesiv. lib. Xl. de legib. p. 918. C.

P. 695. v. 32. JÚvJeror] lidem habent có súvjeroy. Be. σμικρον γένος ανθρώπων και φύσει ολίγον, και άκρα τροφη τε

Ρ. 695. ν . 33. δια του Αττικού ονόματος ] lidem codd. δια θραμμένον. lib. XII. p . 942. Α . τον δε αστών και τεθραμμένον ως

των Αττικων ονομάτων. ΒΑ. čorai reçammévos. Conf. Eurip. Hecub. 599. fq. et Demofth.

P: 696. v. 3t . o'x7wunvos! Poft hoc nomen in iisdem Codd.

haec funt : μάλλον εκ των ονομάτων γίνεται του δίμηνος και P. 697. v. 35. dvo) roũ HERQŠEUMÉvos] Philemo p. 101. ad

τρίμηνος , ή εκ του τριμηνυς τετράμηνος . και τετράμηνος έστι και dit : και τροφίμη δέσποινα , παρά τισιν ή μήτηρ. Εodem modo

o Jegionós • égXetai o'x šś tarogsýjatoS, W's orvès Pasív. Reliqua Heſychius, ubi Alberti T. II. p . 1425. not. 12. corrigit -
delunt,

१ ९ .

P. 696.v. 40. Tgiroyévera ] Vid . Schol. ad Iliad . A. 515. P. 697. " . 37. 'Iliados 1.] verſ. 307.

et 0. 39. Conf. Schol. Ariſtoph. Nubb. 985.
Schol. Apol. P. 698. v. 46. Aurès dzeruhion] Eft verſus Homeri II.

lon. Rhod. I. 109. et Cleric. ad Hefiod. Theog. 895. ANON .

Ρ. 696. ν. 44. τον 'Αθάμαντα ] Lege τον Αθαμάνα , vel τους P. 698. v. 48. ' Iacédos 2.] verſ. 500. ubi vid. Barneſ.

Αθαμάνας. Ηefychius : Τριτω · Νίκανδρος ο Κολοφώνιος φησι ANON .

την κεφαλήν καλεϊν 'Αθαμάνας. Ηoc cum non animadvertilet P. 698. v. 51. Euginións Mudelą ] verſ. 46.

Sylburgius, graviter laplus eſt in indice, monens hic citari Gram- P. 698. v. 56. Hsiodos) Locus eſt Egy. 518. ARON .

maticum Atbamantem , qui ex eius cerebro, ut olim ex lovis ca- P. 698. v . 5. xáxarxes] Reponi debet xárixes, ut fupra p.

pite Minerva, tunc primum prodiit. SCHLEUNER. 52, 10. χαλίκων pro χαλήτων. Ρoft χάλκες diftinguendum elit.

P. 696. v. 1. Igoronaroges ] Vid. Hemſierhuſ. ad Lucian. Quod enim lequitur, faça Aerop goyo , referendum eft ad priorem

T. I. Opp. p . 283. a . axon . Add. Sicbelis ad Philochori Fra. huius oblervationis partem . Scilicet reſpicit Etymologus ad Alm

menta p: 11. Iq . ST. xandr. 1064. ubi tamen viciole roxanno pro egoquinw legitur.

P. 696. v: 7. dv soms 'OsDéws Ovoixos) Vid . Valcke . Vid . Miſcellan. Obſervatt. Vol. Ill . p. 269. Conf. H. Slepk.

naer. Diatr, de Ariſtobulo, ludaeo Alexandrino, p. 76. BB . Theſ. T. III . p . 1655. B. Errorem facile deprehendes, in queur

P. 696. v . 13. Tzertús] Vid . Hemſterhuſ. ad Ariſtoph. ille, neglecta poft xáxixes diſtinctione , delapſus eſt.
Plut. 285. b. BB . Conf. Scholia in Platonem p. 167. edit. mode explicatur vocabulum apóxmanos.

. Vid. Hefych . eiusque
Ruhnken, interpp. T. II. p. 1427. nor. 5 . Schol. Nicand . ad Theriac.

P. 696. v. 17. Karainaxos] Vid. Callimachi Fragmenta 142. et Euſtath. p. 1259, 32. KUL ..

p . 563. ANON. Conf. Ruhnkenii et aliorum ad I. A. Erneſtium P. 698. v. 11. eis exótekovj Schellenbergius ad Antimacki

epifto. P : 103, BE. Fragmm . p. 98. praepofitionem tis, utpote explicando adiectam ,

P.'696. v. 20. Tpitwr] Conf. Tzetz, ad Lycophr. 119. removendam putat, ut ſanis pedibus decurrat hexameter. Pro

Apollon . Rhod. IV . 269. Eurip. Ion. 872. Aron . fequente parazitášovor Ariſtarchus minor, fol. 100. rectius bo

P: 696. v. 29. rgía yaç 'Exayvona iSun etc.] Conf. Homeri bei Mstaggiarásousi. Bb.
Odyſ . T. 177. ibique Schol. ANON. P. 698.v . 31. romedio Tgọai – yuvaixas] Conė. Schol. ad

P. 696. v . 33. ' Terxe – diarpu Dév] Sunt verba Home. Iliad. r. 384. xox . Vid. Sallier. ei : Pierfon, ad Moerid. p.

ri Il . r . 363. ubi vid. Schol. ANON , 371. BE .

BE.

p. 666, 26 .
ANON.

BE , ST .

Z. 42. ANON.
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P. 698. v . 32, tò di dugai, tas dodas] Vid. Iliad . 2. 323. P. 700. v. 36. Tupws] Vid . Schol. Sophocl. Antig. 4243
asox .

P. 698. v. 35. duwés] Vid. Hefiod. Egy . 430. et 470. ANON.

P. 698. v. 48. Tgeit' coneTor] Sunt verba Homeri Il. p.

P. 700. v. 40. Tupaovia py w Kauxáow ] Vid. Apollon .
352.

Verbum inorgécai extat ll . H. 217.

Rhod. II. 1210. 199. ibique Schol. it. Aeſchyl. Prometh . 354.Vid. ibi Schol, et

Apollon. Rhod. l. ' 1019. et 1050. unérgegav et Únorgégowo.. p . 154. fqq.° anon.

Tzetz. ad Lycophr. 177. et Reland. Dillertatt. miſcell . P. ll.
ANON.

P. 698. v . 50. Tgustus] Vid . Toup. Imendatt, in Suid. Apollon. Rhod. II. 38. 39. ANON ,

P. 700. v. 50. 'Holodos] Locus eſt Theogon. 821 .

Conf.

P. 111. p. 230. (Vol. II. p. 278.) ANON.

P. 699. v. 55. Doivee xhaisy etc.] Locus eft Odyſf. Z. 288.

P. 700. v. 56. repoyigwy] Vid . Ariftoph. Nubb . 905. ibi
sq . ubi tamen fry pro xaisy legitur. Conf. 0. 415. ibique

que Bergler, et Lyſiſtr. 335. ANON .
Schol.

P. 700. v. 6. Tugaser) Vid. Ruhnken . ad Timaei Lexico
Platon . p. 186. (p . 261.) ANON. Conf. Scholia in

Platonem ab

P. 699. v. 57. 'Iarádos Il.] verſ 95. ubi vid . Schol. ANON. eodem
Ruhnkenio editá p. 251 .

P. 699. v . 1. 'Iliados 1.] verſ. 496.

P. 699. 7. 4. Tgúyn ] Vid.
Nicandri Theriac. 368. (20.) . 415. Anon .

P: 701. v . 13. Tas ánextúgw ] Sunt verba Homeri II.

P. 701. v. 23. 'Holodos]
Legendum eft ' Ourgos. Huius

P. 699. v. 5. Epuxw etc.] Locum eſſe confuſum animadver
tit

Hemſterhuſ. ad ' Ariftoph. Plut. p . 409. a . et ita reftituit :

enim ſunt II . 1. 291. verba adiecia . Vid . Ruhnken . Epiſt. crit.

1. p . 67. ( p . 205. edit. 2. p . 189. edit . 3.) Anox. et BB.

τρύχω " και όημα τρυγώ · όθεν το τρυγήεν . Τρύγοιπος, ο υλι P. 701. v. 25. 'Ara' ava] Haec extant liad . 2. 331. EC

στής , παρά τοιπούσθαι την τρύγα " και βήματρυγοιπώ. ΒΑ. verba, švu TOI Ogéves, II. E. 141 ,

P. 699. V. 7. Tguy ev ] Legitur Iliad . E. 566.

P. 699. v. 10. Divís og etc.] Sunt verba Homeri Odyſf. o.

P. 701. v . 27. ¿x 'Ihiddos B.] verſ. 250 .

293.

P. 70,1 . v. 1. 'Tádɛs] Vid . Arat . Phaenom. 173. et Schola
ad Iliad . E. 486. ANON.

P. 699. v. 12. Tsuyun? Vid. Caſaub. ad
Theophrafti

Charactt. p . 74. Conf. Schol, ad Iliad . I. 311 ,

P. 701. v. 4. " Tacos] Vid . Sallier. ad Moerid . p. 374, a .
P. 699. v. 14. Tgurávn] Vid. Tzetz . ad Lycophr. 270. P. 701, v. 8. 'TBós , ó megrós] Codex Taurin. CLXV. fol.

AXON .

P. 699. v. 21. 'Incados r.] verf. 363. ubi vid .

65. Υβός · κυφτός
συγκεκαμμένος τον τράχηλον, Conf . adnotataSchol. ad Gregor. Corinth . p . 285. PEYRON .

ARON.

P. 699. v. 31. egúxw] Vid. Odyff. A. 248. et 288. ibie hédopois. ÉSTAde ro fungoshev. eßwors

, etc.] Etymologi h . l.in

Ρ. 701 , ν . 9. ύβωσις, ή λόρδωσις. εισι δε πάθη λόρδωσις, ή

exſcribendis Scholiis ad Thcocrit. Idyll. V. 43.
negligentiam ca

P. 699. v. 36. Quyrávo ] Vid. Aeſchyl. Prometh. 512. et liigat Toupius Emendatt. in Suid. 1. II. p ; 135. (Vol. 1. p
524. ANON .

P. 699. v. 37. Textov taxóv ] Vid . Iliad . E. 831. ibique Schaefer. ita verba Etymologi corrigit: üßwors, si nodwois.Eil

392.) Anon. et be, Koenius ad Gregor. de Dialectis p . 285. edit.

Scho !. et lupra p. 684, 23. in v . T&Túxovto. Anon. Pro meta

hósdwors

TOHOÁNevov lege méya Tokoupenoy. Conf. Apollonii Soph. Lexic.

δε πάθη λόρδωσις και υβωσις . λόρδωσίς έστι το έμπροσθεν, ύβωσις
Horner. in v .

etc. Nam verba û hédogous eſſe eiicienda . Be .

P. 701. v. 14. ago's 'Iooxçárnu] Legere mallem ago's '17 *0

P. 699. v. 39. Tumßo oer] Conf. Schol. ad Iliad. O. 323. ngárny, ſecutus PollucemVil. 16. Ei paulo poſt , pro oti v

P. 699. v. 41.
Tumßoyėgoymes] Conf. Biſet. ad Ariftoph .

Miés aixia , e Suida reponi debet ora triv udy aixía . SCHLEUSNER.
Lyfftr. 372. et Bergler. ibid.

P. 701. v . 18. oi di]
Reponendum eſt olov. Vid. Baft..

Ρ. 699. ν. 45. τύμπαν

Append. ad Epift. crit . p. 57. be.
ανον εστι το του δημίου ξύλον etc.]Vid . Schol. Lucian. T. I. p. 627, 41.

P : 701. 1. 32. úyleia : *aà xgágsl, vysia] Vid. Hudſon.P. 699. v. 50.
Turzhášarv etc.] Codex Taurinenſis CLXV.

Pierſon. ad Moerid . p . 380. a. et Pierfon. ad eundem p. 191 .
b .

fol. 63. verſo : Turthádevr . fmßázzerv els tò ancor. Sed utra

que lectio, fußaiver et fußárderv, probabilis eft. PEYRON .

-702. v. 39. rwy' ÉRÉECOUV ] Sunt verba Homeri Il . A.
304. Ei Oud 'Axialet's, Il . A. 330. ANON.

P. 699. v. 54. Túpavos) Vid. Schol. Lucian. T. 1. p. 620.
Argumentum Sophocl. Oedip. Tyr. p. 145. et Barneſ. ad Ho: Iliad . B. 22. et II. 720.

P.702. v. 42. To max decoausvos ngopé♡n] Haec leguntur

Sed in utroque loco pro zgosion eſt

mer . Hymn . VI. 8. ANON .

P. 699. v. 56. év aury] Creuzerus ad
Hiſtoricorum Graeco

προσεφώνεε , et , pro νεφεληγερέτα Ζεύς , in priori Ioco θείος " Οrum
antiquiſfimorum fragmenta p. 151 .

νειροs, in altero autern Φοίβος Απόλλων.In Etymolog. mfcr. ,
,, inquit,haec adſcripta elle intelligo ex nota Graevii in margine 494. Tą oux

P. 702. v. 43. Tým xal leçoepovera ] Sunt haec Odyſ. K.

a'yopécois, Iliad . B. 250. Tu rý pis všeriai,

exempli, quo wor: ούτως εύρον εν
υπομνήματι '

Αρχιλόχου,

Iliad. B. 354. ANON .

, quae eadem ex Apoſtolii Collectaneis MSS . lubiecit Sylbur- Ρ . 702. V. 49. Κύκλωψ oivov] Sunt verba Homeri Odyll.

gius."
Praecedens

Auxiaxñs, in Audouxñ's
mutandum efle, 1. 347. Et Tq xe ανακτος, 11. Β. 373. ANON.

idem Sylburgius bene vidit.

P. 702. v. 41. Súren λέγει { véxuga fels] Koenins ad

P. 699. V. 2. Túgavvoy de oiapmaio xal it ? Baccatws Ésta Gregor.'de Dialectis p. 341. fq. edit. Schaefer. e MS. Leiden,
σαν] Pro hoc ultimo legendum eft έταξαν vel έτασσον . Vid. fi affert Sureita , quod ibid . probat Baftius, – Réyetat, quod
Valckenaer. et Ammon. p . 138. BE.

ſi

λέγεται

De regina rúgayvos legi- etiam
Valckenaerius ad Theocrit. Adoniaz. p. 200. ( 199.) C.

tur apud Eurip. Hecub. 809. 816. De regis filia apud eundem probare videtur,
Med. 877. 1066. 1125, 1356. Pro adiectivo eſt apud Aeſchyl.

ÉVÉXuga xal feis, e quibus duobus Schaefe

Prometh. 760. rúgavva oxñarga. ubi Schol.
interpretatur vel pu

rus recte facit xarafels. Conf. Schneider. ad Pſeudo- Demetr..
Phaler. S. 12.7 .

powxonas, vel Basidixa. ANON.

P: 702. v. 46, 10tegurei! Koenii l . I. emendationem área
P: 700. v.3. ' ore di xa róv rúgavoy Basiata časyov ] ¢ teguses, probat Valckenaer. 1. 1. ſed praecedentia fic fcribit:

Vid.
Valckenaer. I. I. et p. 139. BE.

τατωμένα τω κιτωνος (αντί του ενέχυρα θείσα ) ο τόκος αναλι

P: 700. v. 6. Tugós] Vid. Barneſ. ad Odyſ. T.69. Anon . PES nei

Pesures, tunica privatam fura peſſumdederat. Conf. Baft.

P. 700. v. 9. Tugóxvnomus] Vid . Ariftoph. Lyfitr. 231. ad Gregor. 1. 1. p . 342. iq. et p. 892.edit

. Schaefer. etiam

.
ibique Bergler. et Velpp . 932. Conf. Nicandr. Theriac. 696. Lobeck .ad Sophocl . Aiac. p . 318. Be. Add. Hufchke Analecta

P. 700. v. 12. Tur fór] Conf. Schol. Aeſchyl. Perſ. 563 .

crit. in Anthologiam Graecam p . 115 .et Apollon, Rhod. III . 93. ANON.

P. 702. v. 48. uygór én acor] Vid. Iliad . ¥. 281. ibique
Schol. ANON .

P. 700. v. 25. Adia ? ψευστάων εισιν ονείρων ] Et verfus
Homeri Odydr. T. 562. ubi loco favorá mu eft duermuar. ANON.

P. 702. v. 51. ' Tdwg] Vid. Plato in Cratylo T. 1. Opp. p .
410. A.

P.: 700. v. 31.
céguxhúdwr] Vid. Toup. Emendatt. in Suid.

P. 702. Y.3. 'Tys] Vid. Demoſth. p . 350. A. anon. Vid .

p .

Ruhnken, ad Timaei Lexic. Platon . p. 186. ( p. 261. 8. ANON .
P: 700. v. 34. év .

hier oor die Is Daidwva] Legendum eſt iv Daldgp. vid. interpp. Helychii T. 1. p. 861. not 25

P: 702, v . 5. Degexúdns etc.) Conf. quae dixi ad Pherecyd .
El BE. Locus enim extat T. III . Opp .

Platonis p. 230. a. st.

ETYMOLOG.T.II .

P. 702. v. 6. údas) 'Tádas reponi iubet Valckenaer. Ani.

AXOX .

ANON.

ANON.

et
BE.

99

ANOX

-

16

-

BE,

1

ANON. et BB.

AXOX .

Vol. II. p. 289. BE.
ANON.

BE .

p. 115. 6T.

Xxx
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etc.

ta ,

ANON . ANON .

-

ΑΝΟΝ .

BE.

BE. ANON.

BE

ST. ANON.

ΑΝΟΝ .

ANON .

madverff. ad Ammon . p. 208. Conf. Baft. ad Gregor, de Dia Ρ. 7ο4. ν. 15. "Ύus etc.) Alicer Codex Pari . 265ο, χοίρου

Jectis p . 741. edit. Schaefer. BE. γέγονε το υνις, πρώτον γαρ ο χοίρος επενόησε , τω ούγχω δια

Ρ . 702. ν . 8. Τηνείς] Plato in Theaeteto T. I. Opp. p . σχίζων την γην. ΒΕ .
166. C. ύς δε και κυνοκεφάλους λέγων, ου μόνον αυτός υηνείς P. 704. extr. Kogiavois ] Urrum Kopravois, vel cum Dorvil

Conf. Ruhnken. ad Timaei Lexic. Platon. p. 187. (p . lii Codice Kopravyois, an Kograroa legendum fit, res eſt incer

262.) Anon. Scholia in Platonem a Ruhnkenio edita p . 23. Vid . H. Steph. Thef. Gr. Ling. Vol . 1. p . 13ο. not . 3 .

Τηνείς » υϊκόν τι και ζωώδες ποιείς. ut Timaeus 1. 1. ST . edit. Lond. ST.

P. 702. v .9. únown] Plato lib . VII. de legib . T. II . Opp. Ρ . 7ο5 . ν. 32. "Υπας φαινόμενον ] Similia leguntur Ody .

p . 819.D. έδοξέ μοι τούτο ουκ ανθρώπινον, αλλα υηνών τινων
T. 517. ubi vid. Schol, et T. 90. Conf. Plat. Theaetet. T. 1 .

είναι μάλλον θρεμμάτων. ANON. Οpp. p. 158. Β . C. Politic. Τ. ΙΙ. Οpp. P. 277. D. P. 278.

Ρ. 7ο3. v . 10. "Ύφλοs] Vid. Lucian. Τ. ΙΙ. p. 340, 5ι. E. et lib . VII . de Rep . T. II. p . 520. C. Moſchus Idyll." 11. 17.

Ρ. 7ο3. ν. 13. Ξενοφώντος απομνημονεύμασι] Lib . 1. c. 2 .
Ρ. 7ο5. ν. 40. Υπάτη υπατος ] Vid. Apollon. Rhod .

$. 30. ANON . Oudendorpius ad Thom . Mag. p. 865. a . legi e 111. 1213 IV. 506. Homer. I. E. 756. ibique Schol,Asox
Phavorino iubet Ξενοφών εν απομν. ΒΒ.

Ρ . 705. ν. 43. Ιλιάδος Ο.] verf. 520. ubi vid. Schol. Conf.

Ρ . 7ο3. ν. 19. ' Ιλιάδος Ε. νerf . 464.
Apollon. Rhod . II . ; 35. cum Schol

Ρ . 7ο3. ν. 20. έστι και ύις etc.) Codex Parif. 2426. habet Ρ. 7ο5 . ν . 45. Υπαίθριον] Vid. Oudendorp . ad Thom.

haec : έστιν ή ευθεία ύις. και γίνεται η γενική ύίος,ωςόφιος, Mag: Ρ. 867. b..προπαροξυτόνως . κατα συναίρεσιν του ι και υ εις την υι δίφθογ- Ρ. 7ο5. ν . 47. Ιλιάδος Χ .] verf . 491. ubi vid. Schol . et

γον υίος προπερισπωμένως , ως παρ' Όμήρω (1. Β. 25ο.): Τρώων Barney. ANON. Toupius Emendati. in Suid. Vol. II . p . 489.

ιπποδάμων εξ Ιλίου υίος άποινα. Ο δε Ηρωδιανός εν τω περί Ιegi rubet Αντα δ ' υπεμμήκυκε, ac deinde allaris verbis Eινιnolo
παθών ούτως, τούτο σχηματίων, φησίν, ότι έστιν υίος δια της gi fequentibus , έστιν ήμύω εγένετο εαήμυνα, addit : ,, Quod

Οι διφθόγγου κατά την παραλήγουσαν· τούτου και γενική είϊος, usquequaque rectum eft. ΒΕ. Aelius Herodianus in Schematis.

και κατά συναίρεσιν των δύο τι εις εν , δηλονότι μακρον, υλος, mis Homericis : “Υπενήμυχα , ήμύω ήμύσω • Τω κε τάχ' ημισειε

ώσπεςΘέτες, Θέτε καλλιπλοκάμα :1.Σ.407. .
πόλις Πριάμου (leg . Πριάμοιο ex liad. Β . 373. et Δ. 29ο .)

Ρ. 7ο3. ν. 28. υιώσατο ) Valckenaerius quoque ad Τheo- α · ήμυκά : αν , έμήμυκα, έμήμνυχα πλεονασμώ ' σημαίνει δε

crit. Adoniaz. p . 270. (266.) C. negat ſe alibi legille vivono x.. τε έστύχνασε και κατηνέχθη. .

Ρ. 7ο5. ν . 5. Υπελύσαο] Vid . liad. Α. 401 .

Ρ . 7ο3. ν . 48. προς ίσον γάς ] η σχέσις addit Αriftarchus. Ρ . 705. ν. 7. Yπεις αλα) Sunt verba Ηomer . ΙΙ . Ψ . 127.

Philemo p. 104. addit: η σχέσις εστίν, et quae in Ειymo- In fequentibus, υπείψεχον Ηφαίστοιο μένος, ex 11. Β . 426. duo
logico ſequuntur omittit . priora tantum lervanda funt, ultimum delendum .

P. 703. v. 13. údw] Vid . Nicandr. Alexiph. 47. et Apol- Ρ . 705. V. 8. υπείροχον ] Vid . liad . Ζ . 208. ibique Schol .
lon . Rhod. IV. 264. ANON. De verbo ideix quae in Codice Legitur etiam laepius. Anon.

i Paril . 2630. leguntur, attulit Baftius ad Gregor. 'de Dialectis p . Ρ . 7ο5. ν. 15. Ιλιάδος Λ . ] verf . 297.

241 , edit . Schaefer. ΒΕ. Ρ . 7ο5. ν. 17. Υπερβασία αδικία] Vid. Iliad. Γ. 107.

Ρ . 704. ν. 14. “Υδωρ ποιητικός) Codex Vatic. 1410. Y cum Schol . et Phocylid . 65.

δως παρα μεν τοις άλλοις ποιηταίς μακρόν, παρά δε τοις τραγι- Ρ . 7ο6 . ν . 33. Υπέρβιος ] Vid . Apollon. Rhod. 1. 94. et

κοϊς βραχύ, ως το ανκς , και το ίδoν, και έτερα. ΒΕ.
Etiam 11. 468.

Draco de Metris p . 91. poftquam eadem quae Etymologus prae- Ρ . 7ο6 . ν. 36. εν τω περί στεφάνου Δημοσθένης] Ρ . 291 ,

cepit, poft ποιητικών addit : παρα δε τοίς τραγικούς ως επιτο- 24. p . 294, 25. P. 298, 19. ANON .

πλείστον βραχύ. ST. Ρ. 7ο6. ν . 38. Υπερδεα δημον έχοντα] Sunt verba Homeri

Ρ . 704. ν . ι8 . απαθές των] Sylburgii coniectura, απαθές II. P. 530, ubi vid. Schol. Sed ibi eft pluralis, éxortas. Anog.
xwgis twr probari videtur Fiſchero Animadverfi. ad Welleri

Grammat. Graec. Spec. Ι . p . 391. ST.

Ρ. 7ο6. ν . 42. Ξενοφών] Vid . Lexic. Xenophont. Vol . 1V .

p. 372. ST .

Ρ . 7ο4. ν. 27. Υλάστριαι] Ρlura talium nominum exempla P. το6 . V. 47. υπερήμεροι – υπερημερία ] Vid . Duport . ad] . ,

collegit Baftius ud Gregor. de Dialectis p. 260. edit. Schaefer. Theophraſti Charactt. p. 361.. p. . p. .

Ρ: 704. ν. 33. Ως δ ' οτε

Ρ. 7ο6. ν . 49. Υπέρθυμος] Vid. liad. Β . 746. ibique Schol .

ünn] Eft verſus Homeri II .
Λ. 155. Ρ . 7ο6. V. 5ο. Υπερηφανέω ] Vid . liad : Λ . 693. cum Schol .

Ρ . 70. V. 34. έστι και όνομα πόλεως ] Vid . Iliad . Β. 5οο,
ibique Schol . Ρ . 7ο6. ν. 56. Υπερηνορεόντων] ] Vid . iliad . Δ . 176. ibique

Ρ. 704, ν . 38. πας. Απολλωνίω ] Locus eft 1V. 523. ubi Schol. ANON.

vid. Schol . et 527. 555. 1125 . Ρ. 7ο6 . ν . 2. Ησίοδος) Theogon. 371 - 374 . Ibid . verf.

Ρ. 7ο4 . ν. 41. Υμέναιος ] Vid. liad . Σ. 493. ibique Schol. 101. et in Nicand . Theriac. 679. eft Υπεριονίδης. Οmnino

autem omnia exfcripta funt ex Schol. ad Iliad. . 480. Vid.

Ρ . 704. V. 5ο. Υμενωδεs] Vid. Coniici vett. p. 55ο, 11. et είiam Schol. ad Ody11. Α . 8. ANON. Conf. Baft. ad Gregor,
19 .

de Dialectis p. 921. edit . Schaefer. BE.
Ρ . 7ο4 . ν . 54. εν Ιλιάδος Η.) Scribendum eft εν Ιλιάδος Ρ . 7ο6 . ν. 6. “Υπέγινον, το σφόδρα λεπτόν κενόσαρκου )

N. ubi eft verf. 815. Conf. Iliad . E. 489. ANON. Orion MS, apud Koen. Praefat ad Gregor, de Dialectis p .

Ρ . 704. V. 10 , ότω ) Vitium operarum eli pro ούτω. στ. De ΧΙΧ. Γg . (p . ΧVΙΙ. edit . Schaefer.) habet κενόν σαρκών. Φιλό

tota ſectione conf. Eufinth. ad Dionyl. Perieg. lub finem . ξενος εν τω περί της Ρωμαίων διαλέκτου .

Ρ. 7ο4 . ν. 12. Πλάτων Νόμων έκτω] Fortaffis pro έκτη Γcri. Odv1. Ψ. 3. ubi vid . Schol.

Ρ. 1ο6. ν. 9. πόδες δ' υπεριπταίνοντο] Sunt verba Homeri

bendum eft εβδόμων, ubi p . 822.C. Τ. ΙΙ. Οpp. ubi haec legun
tur : ψευδή φήμην ήμων κατα θεών υμνούντων. Sic lib . VII. de

Ρ . 7ο6. ν. 10. Λυσανίας etc.] Vid. Ruhnken. ad Τimaei

Lexic. Platon . p . 21. b.

Rep. T. 11. Οpp. p . 549. Ε. οία φίλούσιν αι γυναίκες περί των

τοιούτων υμνείν. Lib . I.de legib .p. 633. D. αληθής ημίν κατά

Ρ. 7ο6. ν. 20 , "Υπερκύψαντας] Vid . Iliad . Δ . 66. ibique

Schol.

φύσιν ο λόγος υμνείται. Schol. Sophocl. Αiac. 29ο. υμνούμενα
interpretatur 9φυλλομενα υπό πάντων ανθρώπων, et λεγόμενα . Ρ. 7ο6. ν. 3ο. Ονομαστικώ] 'Ονοματικό etiam h . 1. Γcriben

Conf. Eurip. Troad 361, ANON . dum putat Sylburgius, ut paulo polt elt orömatixón. Conf. Iun

Ρ. 702. ν. 12. 13. υμνείν, οδύρεσθαι, μέμφεσθαι] Schol. So. germann. ad Ρolluc. Ι. 2. p. 2. not . 13. et Fabric. Biblioth.

phocl. ad Electr. 383. virniseis. Sgmujoris. Vide reliqua. Idem Graec. T. VII. p. 9. (Vol. 'Vll. p . 283. edit. Harley: ANON.
ad Αntig. 1313. έφυμνήσασα · καταγασαμέν σοι. Conf. Fabric . 1.'1 . Vol. I. p. 477. not. k . edit . Harlef. inpri

P. 704. v. 14. &v Apwrw Intewww] Platonis verba T. II . misque Hemſterhus. Praefat. ad Polluc. p. 35. qui et iple prae

Οpp. p. 529. Β. Γunt haec : τογήραςυμνούσιν,όσων κακώντφ- fert '' Ονοματικό, ac praeterea pro κυδάναντος et υπερα'δαντος,

60 aircov. Conf. Ruhnken. ad Timaei Lexie. Platon . p . 187. quae paulo ante in Etymologico leguntur, reponiiubei sudevar
(263. a . ) ANON. Conf. Scholia in Platonem p. 235. edit. iss et inbyxudantes. “ Politus vero ad Euſtath. T. III. p. 976

Ruhnken. rectius edo ait Ονομαστικά οι ονομαστιχόν. 61 .

ANON .

BE.

ΑΝΟΝ.

ANON .

ANON .

ANON.

ANON .

ANON .

ANON .

BE.

ANON.

ANON.

BE.

ANON

ANON.
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ANON .

ANON .

ANON

ANON.

BE.

BE .

ANON .

ANON .

ANON

ANON

ST.

AXON .

ANON .

ANON

ANON.

ANON .

ANON .

p. 1287 , 60.
ANON .

ANON .

P. 707. V; 39. iniquoga , ovi — sinaguévay] Sumſit haec Ety- Ρ. 7ο9. ν. 5ι . υποκρίνεσθαι , το αποκρίνεσθαι] Sic υποκρίνα »

mologus e Schol. ad Iliad. B. 155. ANON. 690. apud Apollon. Rhod : III . 546. ANON .

P. 707. v, 44. Ba xal inės moipar äidos] Ex Niad . r. 336. P. 710. v. 52. Qorxudions &ß dómez ] cap. 44. p. 474, 42 .
Γcribendum eft : Μη και υπέρ μοίραν δόμον αιδος εισαφίκηαι.

P. 719. v. 1. únol] Scholiaſies Apollon. Rhod. I. 538. lau
P. 707; v. 49. " Ynepov]Habet Heſiodus Egr. 423. Vid . dat verba Homeri 10. Β : 824. υπα ) πόδα νείατον "Ιδης.

Coceler. ad Patr. Apoſtol. T. 1. p . 217. not. 14. Ρ. 710. ν. 8. Υπό μάλης ng09éoews] Sic Helladits

Ρ: 707. ν. 5ο. Υπεροπλία , η υπερηφανία] Vid . Iliad . A. Chreftomach. p . 3. υπό μάλης λέγουσι συντιθέντες, αυτήνδε
205. ibique Schol. ANON. καθ' εαυτήν μάλην ου λέγουσι . ΑNON . Conf. Oudendorp . ad

Ρ. 707. ν. 52. υπέροπλον, το υπερήφανον] Vid. liad . Ω. Thom . Mag. p . 595. a .

185. cum Schol. et P. 170. et Apollon. Rhod . II . 110. ANON. P: 710. v. 17. ' Tróðumos] Vid. Pierſon. ad Moerid. p .

Ρ. 797. ν. 55. παρ' “Ομήρω] Scribendum eft παρ ' 'Απολλω- 447. b.

vins, quippe qui ll. 4. habet inegonanéstaToy dvdgwv, ANON . P. 710. V. 19. ' Tróggnvor] Vid. Iliad . K. 216. ibique Schol.

P. 707. v . 57. oux av tis υπεροπλίσσαιτο] Sunt verba

Homeri Odyll. p . 268. ubi vid. Schol. P. 710. v. 32. ' T 700MÚXoyTai onwnal] Sunt verba Apollon .

P. 707. v. 1. ' Iacados M.] verſ. 381 . Eriam Lycophr. 259. Rhod. 11. 45. ubi vid. Schol. Idem Apollonius III . 446. 'uti

habet υπέρτατον . ANON . zur ſimplici opúxouoa , et Theocritus Idyll. VIII . 9o. alio com

B. 707. V. 2. 'Incados ^ . ] verf. 290. pofito, κατεσμύχθη.

Ρ . 707. ν. 7. λέγει " Ομηρος υψαγόρων] ut OdyΛ. Α. 385. P. 710. v. 43. 'T7.05tain ] Vid. Iliad . I. 445. ibique Schol.

alibique. ANON.

Ρ. 707. ν . 9. υπερήφανος και άθεος ogrous] Haec deben- P. 710. v . 51. ' Iaiádos 1. ] verl. 572 .

tur Scholiaftae ad ¡liad . r. 106. Conf. 'Apollon . Rhod. II. P. 710. v. 53. ' Incados I.] verſ. 260.

129. et 758. ANON. P. 710. V. 2. Zevo wr] Locus eft Hiſt. Graec. I, 6. 10.

P. 707. V. 21. 'Tregwor] Conf. Schol. ad Iliad . B. 514.

P. 711. V., 11. ' Thórzonos] Vid. Iliad . Z. 501 .

P. 707. v. 23. ' Tisgumoay 1757501] Sunt verba Homeri Il . P. 711. v. 14. urovos, dórios etc.) Vid . Thucyd. VIII.

0. 122. ubi vid. Schol. ANON. 61. p . 542 , 46. et Demoſth. p. 327, 29.

P.707. 6. 27. Taqué 01] Vid.Schol. Sophocl. Antig. Porphy ?. de" Anteo Nympharum p: 30. in Var. Lechta ANONv . . Ρ. 11. ν. 19. εξ ου και επί των προσποιουμένων etc.] Vid .
417. et Nicandr. Alexiph. 425. .

Ρ. 707. ν. 3ι , παρά την έσιν των τριχών] : Codex Parif . P. 711. v . 25. ' T 70Põrai) Vid . Schol. ad Iliad . 11. 235.

2630. addit : outw Dióževos. BE. et Theocrit. Idyll. XVII. 115. Muſae ab Apollon . Rhod . I.

P: 707. v. 33. ý roj čvw xeídous tpixwo15] Vid. Nicandri 22. dicuutur . Úrontoses nordñs. ANON.

Alexiph. 16. p. 44. Ρ. 711, ν. 36. επόψιος] Sic Ζηνος Εποψίου meminit Apol
p . 707. v. 36, 'Tanuhtus] Conf. Schol. ad Iliad, 12. 348. lon . Rhod. II . 1124.

P. 711 , v . 40. ' T7w posia ] Vid . Demoſth. p . 260, 24. ANON.

Ρ. 7ο8. ν. 57. παρά το λύειν τους πόνους ] Conf. Εuftath. P. 711. v. 44. 'Tangera ] Iliad . r . 218. urwgeias “xsov. ubi

Schol.: xatw négn wv osav. Eundem Homeri locum attu
P. 708. v. 2. "Tave Trávtwv] Haec extant Iliad. Z. 233. lit Plato lib . III. de legib. T. ll. Opp : p . 681 , e .

Η ο μεν ünvov, Iliad. 1. 241. ubi tamen legitur 'Is udy P. 711 , v. 48. 'Oungos ' in ,ádos M.] verl. 463. Conf. Ari

Conf . Schol. Sophocl. Aiac. 858. ſtoph. Velpp. 1377. ANON.
P. 708. v. 5. Sia ünvos] Sunt verba Homeri Il, B. 2. P. 711, v. 50. ' TawzóQ10.) Vid. Iliad . 1. 636. ANON .

Et 'Tarw daueis, II . E. 353. Ρ. 71. ν. 5ι . υπωρόφιον , το υπόστεγον] Vid. Apollon.

P. 208. v. 10. év 'lacados A.] verſ. 292. Conf. Apollon . Rhod. III. 293. ANON .

Rhod. Ill . 400. P. 711. v. 55. ' Tonívn ] Conf. Cod. Gud. in v. 'Adgrotivn .

Ρ . 7ο8 . ν. 14. Μειλιχίοις ASOOÉ ETTEV ] Eft verſus Apol.

lon . Rhod . II . 621 . Conf. II. 60. Iliad . A. 6. ibique Schol. P. 711 , v. 58. 'Torms] Vid. Tzetz . ad Lycophr. 21.

et Duker, ad Thucyd. I. 133. p. 86, 60. ANON . Schol. in Antholog. Graec. p. 3. Lucian. T. I. Opp . 625, 96.

P. 708. v. 18. naga pedo 'Aro awviq ) ut lII . 107. ubi Schol. Conf. Scholia in Platonem p . 62. edit . Ruhnken , et

ragaßanomo dved ro nagaßáraovoa rois signuévois. ot yas Scheffer. de re vehicul. 1. 14. p. 192.extr.
ακουστέον επί του απατάν etc.

Et IV. 1563. P. 711. V. 7. 'Tsoáxovs) Vid . Ariſtoph . Lyliſtra 1000 .

P. 708. v. 20. rupa de Ouview] Fortaſlis Etymologus in
mente habuit locum ΙΙ. Δ . 6. Κεφτομίοις επέεσσι παραβλήθην P. 712. v. 23. ' Totépa, ini räs uurgas] Conf. Ariſtot. T.

αγορεύων. Νam verba Μειλιχίοις 7.GODésinev Apollon . Rhod. JI. Opp : p . 205. B. ANON .

elle, paulo ante diximus. P. 712. v. 25. " Torges etc.] Conf. Tzetz , ad Lycophr, 21 .

Ρ . 7ο8. ν. 34. Tουδι ηρέμα βάδην απιόντος ] Codex Ask. re- ANON. Addl. Scheffer. I. 1. P. 193.
cle dat Tου δε βάδην απιόντος . Sunt enim verba Homeri Il . P. 712. v . 32. uPaiver 62X $ To putous! Iliad. H. 324. et I.

N. 516. ANON . Nimirum vigéua alieno loco . poſitum eſt, ac poſt 93. pro rufous eſt unriv. Sed per le etiam muous recte ha

agyis collocandum . bet. ' Vid . Iliad. s. 212. Fortallis Etymologus plures locos in

P. 708. v . 39. 'Thoßpúxror] Vid . Apollon. Rhod. II . 1215. unum conflavit. ANON .

et Schol. Sophocl. Antig . 342. ANON. P. 712. v. 46. u pásu , Qaxa] Fiſcherus Animadverſ . ad

P. 708. v. 40. ' Iicados A.] verl. 148. Grammat. Graec. Welleri Spec, II. 406. ita haec exhibet: spá .

P. 709. v . 5. {v 'Batsaxous ' Agrotopavns] verl. 898. Conf. ow [updoow ), upana [upuoxa ), et deinde, pro ucúm acoma ſcriben

Valckenaer. Animadverſl. ad Ammon. p . 219. dum fuiffe ait jQue nouae ex mente Theognoti, quae paulo an
P. 709. V. 8. Beßurw ] Mazochius ad Tabulas Heracleenſes te in vs "Tpæ cominemorata eſt.

p . 234. b . explicat pignori oppono. Conf. ibid . not. 42. P. 712. v. 50. Tbmxées intol] Sunt Iliad. ¥ . 27. et E.

P. 709. v. 12. ' T70yeverá swv] Vid. Pierfon. ad Herodian. 772. quem locum ftatim allegat Etymologus.

p. 443. b. BE. P. 712 , * . 55. ' Tfnénhor] Vid . Iliad. N. 437. ibique

P. 709. v. 15. 'Incados I.] verſ. 73. Schol. ANON .

P. 109. v. 28. 'Iacados 0.) Pertinet haec ad praecedentem P. 712. v. 2. 'Thaßgenétus] Vid. Iliad. A. 354. Legitur et.

gloflam 'Trognobuefa, quae Il. 0. 293. occurrit. " iam ſaepius. ANON .

P. 709. v . 35. Zero Dwv] Locus eſt Memorr. II, 1. 26. Vid . P. 712. v . 3. 'Thisuyos, é Zeus] Vid. Iliad, 4. 166. ibique

Lexic. Xenophont. Vol. IV . p . 393. a . st. Conf. Pierfon . ad Schol. Conf. Valckenaer. ad Eurip. Phoeniſl. 74. ANON.

Moerid. p. 381. a.

Ρ. 7ο9. ν. 45. η Κλωνάριον , και Μουσάριον etc.) Conf.
P. 712. v. 8. 'Tbinétus] Legitur de aquila Iliad . M. 201 .

Schol. Lucian. T. I. p. 633, 63. Anon.
et N. 822. Sed wxunéta de equis, Iliad. 0. 42. et N. 24. nun

P. 709. v. 48. ' laiádos H.] verſ. 407. Sed ibi legitur 'ro- quam de Jove. ANON .

κρίνονται, pro αποκρίνονται . ΑNON . Pertinent igitur ita , Ιλιάδος Ρ. 712. V. 12.τιμήντα χρυσόν] Habes Iliad. Σ. 475. ANON.

1. ad gloffam ftatim fequentem . Philemo p. 106. οι δε περισπώντες αυτό εκ του υψιπετήεις, ως

etc. ANON .

ANON

ANON

ANON.

ANON

ANON .

ANON .

ANON .

BE.

ST

ST.

· ANON.

ANON

BE
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4, p. 610 9.
ANON

BB.

ST.

BE.

ANON

ANON

ANON .

BE .

BE.

ANON .

ST

ST.

BB.

BE.
+

ANOX ..

P. 404. D. ANON.

τιμήεις τιμής Αιολικώς, αίγλύεις αίγλες, πιθανώς μεν ποιούσιν . P. 716. v. 47. Ammortéuns] p. 312 , 9. p. 315, 19. p. 627,

επικρατεί δε όμως και του Αριστάρχου γυφή.
P. 713. v. 24. Divona.] Vid . Oudendorp. ad Thom. Mag . P. 716. v. 51. Davikw) Vid . Pierfon, ad Moerid . p. 5 :6,

p. 716. a . Be. b .

P. 713. v. 29. místiya Pasay, 'Oungos] 1. K. 500. et ali P. 716. v. 52. OYUBTIYYES] Daúsiyyes corrigit Pierfon . ad

bi. ANON. Moerid. p . 397. b.
P. 713. v. 30. Dargiußgotos na's ) lliad. 2. 785. ſed Odyſ .

K. 138. 0258.mp3 górou ys 1100. Apud Eurip. Heraclid, 750 , Dare

P: 716. v. 5. Tir purólay] Scribendum eft Tör vintas.

siußgoroi aurol. Tryphiodor, 226. Oaksi34 ?TOS "HIM . ANON .
Nam femininum a pursónas non eft Pawóan , led Panonis, &

P. 713. v. 31. 'Inrados A.] verl. 734. Conf. Sophocl. Electr.
Qarvoals aŭws Sapphoni. SCHLEUSNER.

825 ANON .
P. 716. v. 14. Oralrús] Scholia in Platonem p. 210. edit.

P. 713. v. 40. Doxos més , ó wuós • Çarý d?, ésfagrira ] Ruhnken. interpretantur : róros oxango's Room sal sirgers, sur
Vid . Duport. ad Theophraſti Charactt. p . 436. Iq. ANON . εργής δέ . οι δε, τονεξ επιπολής πετρώδη. Pro guver's Reka

Conf. I'nlckenaer , ad Ammon. p. 140. b.
kenius ad Timaei Lexic. Platon . p. 270. a. dusegyis fcribi

P. 713. v. 42. Dinayyes] Vid Schol. ad Iliad. A. 251. et iubet .

254. ANON
P. 716. v. 17. Osvaxiserv ] Vid. Demoſth. p. 51 , lo .

P. 713. v. 53, 'Iliados B.] Immo '12.ádos O. 360. P. 716. v. 25. Derivda Φενεστίου] Αlii in prima horum

P. 713. v. 2. Párcov yag có neuxóv] Conf. Schol. Ariſtoph . nominum fyllaba fcribunt ii, non . Vid. Meurf. de fute
Lyſiſtr. 191.

Graecorum p. 18. ( T. NI. Opp . p. 2001. ) ANON .

P. 713. v . 5. xoquens Parós περικεφαλαίας ] Similiter

Schol. ad Iliad . ¥ . 182 , ANON .

P. 716. v , 30. Distryvos) Vid . Aeſchyl. Sept. comtr. Theb.

P. 713. v . 9. Quraga) Vid . Oudendorp. ad Thom . Mag.
401. et 455, ibique Schol. et Sophocl. Electr. 945, cum Scka .

p . 423. a.

P. 713. v. 15. Daangw] Vid. Lycophr. 188. ibique Tzetz.
P. 716. v. 33. Digrxaos] Vid . Baft. ad Gregor. de Disie

Locus Homeri eft II. n. 799. ubi vid. Schol. Conf. Nonni Dio . ctis p . 777. edit . Schaefer. BE.

nyl . lib. III . p . 86, 10, et II. p. 68 , 20.
P. 716. v . 34. Dagkorxos } Vid. Hefiod. Ezy . 571. cum sa

P. 714. 8. 30. 'Opeus) Locus extat Argonaut, 15. Sed ibi ta Clerici.

legitur : αν όα Φίνητα Οπλότεροι καλέoυσι βροτοί πρωτος γαρ P. 716. v , 40. Degéoßios] Vid. Apollon. Rhod . III. 16 .
201v9n. Orus enim ex memoria laudavit. Vid. Sellii Obſervat, et IV . 1509. ANON . Conf. quae dixi ad Empedocl. verſ. 17.
milcell . p . 130. et 135. ANON . Conf. Epiſi. crit. II. p . 229.

(317.) et l'alckenaer, de Ariſtobulo pj . 76, Be. Add. H. Steph. P. 717. v . 48. Evginions Mndeią] verſ. 956 . Conf. Ipbi .
Thel. Gr. Ling. Vol. I, p . 260. A. edit . Lond.

P. 714. v. 34. Dínov] Vid . Pierfon . ad Moerid. P. 284.
Aul . 611. et Phocylid . 184. ANON:

b,
P. 727. v. 51. Digues] Vid . Coray ad Plutarch . T. II. p.

Ρ . 714. ν. 35. έπος ÉnIXEUSE] Sunt verba Homeri Odylr. 124, 7.

II . 168. Conf, infra p . 915, 46.
P. 727. v. 52. OrgTepówn] Vid. Plato , in Cratylo T.I. Opp

P. 714. v. 48. Dagmanov] Conf. Schol. ad Iliad . A. 191 .

P. 717. v. 56. Dégrator] Vid . Apollon . Rhod. ll . 3472

P. 714. v. 55. Oáguaxos) Vid. Toup. Einendatt , in Suid .

Vol. II. p . 615. et Valckenaer, ad Ammon. p. 142. b.

Ρ. 714. ν . 2. Δημοσθένης εν τω κατ' 'Αριστογείτονος ] Ρ.

Ρ . 717. ν. 3. γίνεται δε τα συγκριτικά απο ονόματος etc.)

Vid. Fiſcher. Animadverſf. ad Grammat. Graec . Welleri Spee.

P. 714 , V ; 15. Die ww's] Sunt verba Homeri Odyſf. Z.
Il. p . 105. fq. ST.

502. ANON
P. 727. v . 8. Défanos] Vid. Tzetz. ad Lycophr. 178.

P. 714. v. 27. Kardinaxos ) Vid. Callimachi Fragmm . p . Schol. Aeſchyl. Proineid . 362. Ariſtoph. Acharno. 278. et Lr

.510. ibique interpp . Pro opioir legi Qv debet.
Giftr. 108. cum Schol, ad utrumque locum . Conf. interpp. He

P. 715. v. 29. sýrri eis só apagoros} Supra p . 159, 36, Sychii, a quo plánus fcribitur et Peteos T. II . p . 1501. not

Conf, Hemſterhuſ. ad Thom . Mag. p . 862 , b . qui

P. 715. v . 31. Auxb @ gwr] verſ, 154 , ANON .
formam Qtenos videtur praeterre .

P. 215. v. 36. agtevexws de oi Awgreis etc.] Vid . Ouden- P. 727. v. 19. 08.dw] Vid. Duport. ad Theophrafti Cha

dorp. ad Thom . Mag. p . 570. a . racit. p. 316. ANON .

P. 715. v. 57. Anmoofver] p. 793, 16 . P. 717. "
21. 'lacados N.) Scribe 'Idrodis H. Hic enim

P. 715. v, 5. imáriov, Dogecov] Hemſterhuſ. ad Polluc. X. verſu 409. verba allegata extant, non libro XIII . Anon .

137. p. 1319. a. emendat imutro0ogrìov, omninoque valde cor
ruptum eſſe hunc Etymologici locum iudicat, v. c . in verbis pau- P. 717. v. 22. Quyosta] Vid . infra p. 728, 49 .

3o poft Tequentibus: το δε Φασκωλος ιμάτιόν έστιν και φορείται . P. 729. v . 24. naga ró Gayeiv elc.; Conf. Tzetz. ad Ly

anon . Conf. Sallier. ad Thom. Mag. p . 886. a . cophr. 83. ANON .

P. 715. v. 25. Oxudio) Vid. Lucian . T. II. p. 329, 21 , P. 727. v. 30. prāvas mañoai) Vid. Pierfon . ad Moerid. p.

137. a.
P. 715. v . 28. Davaiser] Vid . Plato lib . ll . de legib . T. P. 727. v . 32. Onaoin yag rò aratav) Vid. Schol. Apol

· 11. Opp. p . 667. A.

Ρ. 15. ν . 34. Φαύλον dyafá] Scribendum eſt ayagóv. Rhel . 217.
lon . Rhod. ill . 983. Eurip . Suppl . 215. ibique Barncl. a

Vid . Valckenaer. Diatrib. in Eurip. Fragmni. p . 220. C. Be.

Etiam Scholia in Platonem p . 84. edit. Ruhnken. habent dya ad Herodot. I. 43. p.20, 63.
P. 707. v. 39. 'I acados K.] verſ. 207. Conf. Weſſeling,

Sóy. ST. Praecedens Simvuvią 'in Anxuuriy mutandum eſt, e
Diog. Laerk. III . 63 .

Ρoftea pro απονήρευτον Ιege απόνηρον . P. 717. v. 45. türtinérn év) Ongy} Sunt verba Homeri 1..

Conf. Eurip. Hippol . 989. ANON.
E. 543. ANON.

P. 716. v. 37. Ila irwy év trg nregi buxös] b. e. in Phaedo. P. 728. v. 49. ris rò B11] Supra p. 178, 3.

• ne, T. 1. Opp. p. 95. E. Anon . P : 718. v. 50. suv oq i vgapetai) Vid. Schaefer , ad Gra
P. 716. v . 39. Īaarww] Locus eſt lib . Xl. de legib . T. II. gor. de Dialectis p. 696. not. 86. et Valckenaer. ad Eurip.

Opp. p . 918. C. Hippol. 338. Choerobofcus fol. 345. verſo haec habet : To **s

Ρ. 16. ν. 43. Σοφοκλής Αιχμαλώτισιν] Vid . Heath . p. 94. ουκ οίδεν ο Απολλώνιος συν τω ι γεγραμμένον · η μέντοι πυροσ

ANON . Corrige Aixmadurois. SCHLEUSNER. σις και ο “ H , ωδιανός συν τω οίδεν αυτό γεγραμμένον» ΒΑ.

Ρ. ι6 . ν. 45. Πλάτων Πολιτ.κων πρώτω] Reponendum eft P. 718. v. 19. 'Incados 1.] verf. 451 .

Triştq, T. II. Opp. p . 423. C. Anon. Vid. Ruhnken . ad P. 718. v . 21. 'Tarados E.] veri. 119.

Timeei Lexic, Platon. p. 269. a.
P. 718. v. 30. ' In ados K.] verſ. 346 .

ANON .

ANON

BB.

794, 4. ANON

ANON .

1

11. ANON .

ANON .
BB.

BB.

ANON

ANON.

BE.

ANON .
BE.

1

ANON .

ΑΝ ΟΝ .

ΑΝ Ο Ν .

SCHLEUSNER .

ANON

V

BB .
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ANON

ANON

SCHLEUSNER .

-

ANON

ANON .

BE. 361. ANON .

p. 399. b . BB.
ANON .

AXON .

BE.

BE

ANON

ANON.

BE .

ANON .

P. 718. v. 43. Origãy – dix croqulov] Sunt verba Homeri Ρ. 721. ν. 32. Εύπολις Αυτολύκα, "Ηγαγε καινόν φίτυ] Humc
II . B. 868. ubi vid , Schol. Eupolidis locum Scholia in Platonem a Ruhnkenio edita p.

P. 718. v. 44. üri nupa o Desis yéyove, coŲ {fl etc.] Ver. 21. ita exhibent : 'Αταρ ήγαγες καινόν φίτυ των βοών.

Svey ad Hifych . T. II . p. 1503. noi. 7. feribi jubet : öri napok P. 721. v. 34. Dugol] Vid. Iliad. A. 268. ibique Schol.
το Φθία γέγονε κύριον, το επι etc. ΒΕ. Confer Politum ad Eu .

fiach . Vol. 11. p. 8oo. b .
P. 725. v . 36. Olav] Vid. Theocrit. Idyll. V. 48. cum

P. 718. v . 51. Avróozww] verſ. 1383. Schol. it. Ariſtoph. Plut. 694. ibique Schol. et fragmenta p.

P : 719. v . 52, Ogisúvwg – dvogas] Vid. Schol. ad Diad. 1228. a . Locus Ariftophanis ab Etyinologici conditore laudatus
B. 833. ANON . extat Rapn. 430, Conf. ſupra p . gi , 15. ANON.

P. 719. v. 55. '17.ádos Z.) verf. 407. P. 721. v . 51. 'Iacédos 0.] verſ. 337.

P. 719. v . 3 Ofisißgotos] Vid . Iliad . N. 539. et Apollon . P. 721 , v . 54. Oleygaia] Conf Tzetz. ad Lycophr. 115.

Rhod. 1357. ubi 09.grußgórou legitur. ANON . et Apollon . Rhod. III . 34. cum Schol.

P. 719. v .8. pige.ar] Reftiruendum eſt nimivav, ex Athenae. P. 721, v. 55. 'Hrados N.) verl . 302. ubi pro ſostuvos

XIV :p.617. E. e quo loco Etymologus delcripfiffe ſua videtur.
Scholiaftes exhibet Γορτυνίους . ΑNON.

Vid , ibi Schweighäuſer. Vol . VII . Animadverſl. p. 561. extr. st. P. 721 , v. 1. 'Hoíodos 'Aonido] verſ. 134 .

P. 719. v. 10. 09 wra, etc.) Fere eadem tradit Scholiaſtes P. 721. v. 3. Olcowy xad @redwysia etc.] Vid . Perizon. ad
ad lliad . N. 686. Ec Achilles a Servio ad l'irgil. Aea. ll . Aelian . V. H. Ill . 41 .

297. vocatur Phthius. ANON . Conf. Valckenaer. ad Aminon .
P. 721. V. 7. aval gée992) Sunt verba Homeri Il. O.

p. 143. a .

P. 719. v. 13. 09ón] Vid. Sallier, et Pierſon . ad Moerid. P. 721. V. 10. Evgenidys Bv Kgssoais] Vid . Eurip. Fra

gmentt. p . 477, 2 .

P. 719. v . 16. Jóvos] Vid . Xenoph. Memorr. III . 9. 8. P. 722. v. 22. Níxaydgos] Theriac. 363, Conf. Alexiph .

62. περιφλιδόωντος. et p . 556. φλιδόωντος . ΑNON. Pro φλοιούντα

P. 719. v . 21. Occan] Vid. Hudſon. ad Moerid . p. 390. apud Xenophontem Cyneget . IX . 18. Cocor legitur. st.

P. 722. V. 26. Olo7pós] Vid . Apollon . Rhod. IV. 603.

P. 719. v . 24. Kazliuaxos) Vid. Callimachi Fragmm . p. et 870. ANON

532. Toup. Emendatt. Suid . P II. p. 208. ( Vol. IV. p.61 . )

Nicandr. Alexiph . 91. ANON .
P: 722. v. 29. aéros] Vid. Oudendorp. ad Thom . Mag.

Conf. Toup. Addend. 'in Theo p . 898. a .

crit . p. 409. BE.
P : 722. v . 32. 0207oßos] Cont. Euſtath . ad lliad . K. p.

P. 719. v. 26. Dißádrws ]Supra p . 135, 25. erat mentio par 814. 61 .

φιαλέων ισχάδων. Vid. Athenae. III. p. 75. ibique Caſaub.
P : 722. v. 38. Olúrgos] Vid. Apollon. Rhod. I. 481. ibi.

que Schol. et Aefchyl. Sept. adv . Theb. 667. ANON.
P. 729. v. 29, 0clarifetar] Per duplex *** ſcribendum eft.

Vid. Ruhnken. ad Timaei Lexic. Platon . p . 19. a .
P. 722. v . 41. dva šo spava] Sunt verba Homeri Il . 0.

361. ubi vid. Schol. Conf. Schol. Apollon. Rhod. I. 275.

P. 719. v. 37. Dinámerx] Iliad . T. 304. extat Qidato .

P. 719. v. 53. 'Iarados K.] verf. 280 .
P. 722. v. 44. 02] Aelianus V. H. III . 41. rò noluxag

P. 720. v . 58. Diuens etc. ) Vid . Barneſ. et Erneſt. ad

Homer. Hymn. in Mercur. 67. et 192. ANON.
πείν οι αρχαίοι ωνόμαζον φλύειν ' όθεν τον Διόνυσον Φλεώνα

De voce ginn. {xchovy. Vid . ibi Kuhn. et Perizon . Conf. Schol. Apollon.
tus , live Onduens , ut aliquando corrupte legitur copiofe dixi

in Epiſtola Ms. ad Lennepium, Profeſſorem Amſtelodamenſein. Májezo ,dr 205 quis röv divov , • turiy susnueñv .Rhod. I. 115. qui, wad ouros dt, inquit, Acóruous avoūs wro

P. 722, v . 54. Poißns xa faços , ayyós] Ita etiam Schol.

Ρ . 720. ν. 1. τον κλέπτων xar' avri@zativ o posoluevos] ad Iliad . A. 43, et Tzetz. ad Lycophr. 6.

Helladius Chreftomatth . p . 24. κατ' ευφημισμόν οι 'Αττικοί τον P. 722. v. 58. májuns vouerws] Legendum eſt Ma MeMwnup

κλέπτης φιλήτην λέγουσιν ' οιονεί μισητόν . ή και φιλήτης ο κλέ sày, vel Aqua-tetutxa s, denominatione de/unta as avia. Vid.
πτης, διότι φιλεί λαμβάνειν τα αλλότρια. Vid. ibi Meur/. Scholia' ad Iliad . A. ab Antonio Bongiovanni edita p. 1.2.

p. 68. ei 69 . Conf. ibid . p . 20. ANON . Etiam in Codice Veneto apud Villoi.

P. 720. v. 25. 0120xTeavitatos] Vid. Iliad. A. 122. ibique fonum (ad ' Iliad . A. 43. ) legitur meapadesoumixóv. ST.

Schol.

Ρ . 720. ν . 3ι , του φιλεΐν ] Reponi debet και το φιλεϊν .
P: 722.r. 8. Ampun péyor - ona) Eft verſus Lycophronis

6. ubi vid . Tzetz. Conf. Sophocl. Aiac. 331. et Antholog. Gr.

p . 136. ibique Brodaeus.

P. 720, v. 34. 0.dorórns] Vid. Athenae. X. p . 433. B. P. 722. v. 18. 'Omngos] Locus en Iliad . ' n . 159. Anon.

Ρ. 720 , ν. 37. 'Ηρωδιανός εις τα ζητούμενα των μερών του
P. 723. v. 30. Dorsexoir] Apollon. Rhod. ll. 1072. Porvé

aóyou] Vid Pierſon. praefat. ad Moerid. p . XLVIII. et not. ad

Herodian. p. 458. b . BE. Praecedentia, πωμα γαρ τον ποτών,
P. 723. v. 34. Doiviğw ] Hinc Bosvíxen apud eundem Apol

xal ou róma inepta ſunt. Neque Sylburgius bene: zóna yaç
lort. III . 725. Anon .

co Ropov, val ou róma. Nam fic fibi iple contradixillet bonus P. 723. v. 40. Dowex «* óv] Vid . Ariftoph. Pac. 302. ibique

Grammaticus. Legendum fine dubio : wpas yag nóma, wal ou Schol. Anon .
To rótor. SCHLEUSNER, P. 723. v. 43. Dotarás ο διδάσκαλος ] De magiftro

P. 720. v. 41. De ÓTATA Úvnévtes] Odyſl. O. 292. 26- hoc nomen fe reperiſle negat Pierſon. ad Moerid. p. 400. a.

κτρονθε atvm, bitslegitur. Anon . Fortaſſis legendum eſt o dodas sóuevos .

P. 720. v. 3. 0127egov] Conf. Philemo p. 74. ST. P. 723. v. 55. Ocßn, 9 gig]Conf. Schol. Sophocl. Antig.

P. 721. v. 20. O.Mol) Vid. Calaub. ad Theophraſii Cha- 425. Eurip. Alceſt. 170. ibique Schol. et 429. ANON .

sactr. p . 53. Anon . Conf. Scheffer. de re vehiculari 1. 13. p. P. 723. v. 3. Povides] Vid . Schol. Apollon . Rhod .

165. Sgq. P. 723. v . 17. Datós] Vid . lliad . B. 219.

P. 721. v. 25. 0. Par] Vid. lliad. M. 29. Conf. Euſtath . P. 723. v . 20. Esuwvidns) nempe ó 'A mopyros quod ſcimus

p . 890, Éı . Apollon . Rhod. I. 405. et III . 1209. ex Athenae. XI . p . 480. D. qui in Simonidis verlu' omilit ulti

P. 721. v. 27.. 'Hidas] Locus eft Theog. 986 . Conf. ma, 'Agyein xudos, ſed antea dixerat: ai de 'Agyeia. (ovdures)

Schol. Sophocl. Aiac. 1304. Trachin. 315. ANON . Vid. Ou- δοκούσε και τον τύπον έχεις διάφορον προς τας Αττικής. Φοξα)

dendorp. ad Thom . Mag. p. go5. BB .
poir isay có xridos . Anon. Politus ad Euſtath. Vol . I. p . 393.

P. 721., 31. ama yevroa .] Vid. Coray ad Plutarck. videtur malle qušovechos. st. Praeler Athenaeum laudat Gaisa

T. II. p . 138, 8. BB .
fordius ad Simonidis Fragm. CLXXXVII. Apollonii Lexicon

ANON.

BARKER .

-

ANON

ANON

ANON

ANOS .
ANON.

ANON

XEO . ANON .

BE.

ANOX.

ANON .
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ΑΝΩΝ .

ANON.

ANON.

ANON.

ANON,

Вв.

ANON .

-

ST.

ANON .

ANON .

Homer. in v. Potós, Scholia Den , ad Iliad. B , 219.. Euſtath. spónata etc. Anon. Poſt ſequens apxura Codex Pariſ, . 2630 .

p . 207. ( 156, 51.) , Pro počíxethos in Apollonii Lexico vitiofe addit : 'Aro 26dwgos. BE .

Iegitur Φοξη χειρος, apud Εu/tath. corrupte Φοξύχειλος . Φοξί- '. P. 726. v. 12. Ozúayma] Vid . Sophocl. Electr. 718. ibique
Xechos eſt vox nihili : ' lege cotóxechos. Mirum elt, accuratiffi . Schol.

murn Gaisfordium veram lectionem non animadveriiſſe, prae
P. 726. v. 2. , dragaxuá ] Vid . Ariſtoph. Equitt. 777 ..

Γertim cumin Schol . Ven. non Φοξίχειλος , fed φοξόχειλος Ιe
gatur. Ookóxsinos, qua voce caret H. Stephani "Thelaurus, in

luuin Lexicon recepit Schneiderus. Dožixernos, ut Gaisfordius
P. 726. v. 23. Ogurtwgeñv ] Vid. fupra p. 634, 20. in s.

edidit, derivandum eſſet non e φοξος et χείλος, fed e φοβις et παραφυλακτωρευόμενοι, ubi etiam Φρυκτους habes.

Xe720s, ut qužiunaa apud Aeſchylum (Vid . Hefych. in v.) com- P : 726. v. 30. Ozivos) Inde genitivus púvono eft in Nican

pofitum eft e vocabulis putes et unàov. Etiam Zonaras p . dri Alexiph . 567. ubi vid. Schol. pº 65. ANON.

1817. ubi Simonidis verſum affert , liabet pośÓXEidos. BARKER . P. 726. v. 36. "Ev — X8180 Haec leguntur Iliad. 2. 253. et

Conf. Claſſical Journal N. XXV. p . 171 .
alibi. ANON .

P. 723. v. 23. Dogßádwr] Vid , Apollon . Rhod. II, 89. ibi- Ρ. 726. V. 58. Φύγαθ' έτρεπε inroUS] Scribendum elt

que
Schol. et 1025. et III . 276. ANON.

črpane ex lliad . O. 157. ANON . ·

P. 724. v. 31. DogBeca ] Vid. Ariftoph. Velpp. 580. ibique P. 726. v. 42. Ousaxovós] Vid . Iliad. N. 102. et Euftach .

Schol. et Avv . 862. ANON.
p. 751 , 29 .

P. 724. v . 36. Dogxuy] Vid . Odyſl. N. 96. cum Schol. P. 727. v . 50. Quýv] Vid. Iliad . A. 115. et B. 58. ibique

Conf. van Goens Dillertt. Homer. p. 19.
Schol. Anon. Poſt údrxias in Etymologico MS. Leidenli eft : om

P. 724. v. 38. Oogwus] Vid. Tzelz. ad Lycophr, 46. Conf. univerzalni suputav. Vid. Koen. ad Gregor. de Dialectisp.
336. edit. Schaefer. BE.

Cleric. ad Hefiod. Theog. 237. et Apolloń. Rhod. IV. 828.

ibique Brunck . ANON.
P. 727. v . 56. Qurís] Vid . Athenae. VII. p. 319. C. anos .

P. 724. v. 47. 'Incados P.) verf. 105. ubi alii legunt Pégze Conf Kuſter, ad Heljch. T. I. p. 772. not. 15 .

gov.
Cont, ibid . Schol. ANON.

P. 727. v. 58, Dúxn] Vid. Schol. ad Antholog. Graec. p. 196.

Ρ. 724. ν. 51. Φορμίσκοι etc.] Philemo p . 110. Φορμός : ο
κόφινος. και φορμίσκος , κατά Παυσανίαν , λεπτόν τι αγγείον. P. 727. y . 3. 'Iacados 12.] verſ. 566. ubi vid. Schol. Coní.

φορμός, ήγουν πλέγμα, σπυρίς , εν ώ και σύκα έφερον . έκ τού φέ- Schol. Apollon. Rhod. Ι. 132. ANON .

φω . εξ ου και φόρτος , και το φορείον , και το φοράδη επίβρη Ρ. 727. ν. 11. Δωμα φυλασσέμεναι] Sunt verba Homeri

Ma.
Odyff. H. 93. ut ſequentia, Kui opis Quadosors, Il . B. 251 .

P. 724. v. 54. 'Hríodos] Locus eſt Egy . 482. ANON,

P. 724. v. 4. Dogúvero] Vid . Odyſf. X. 21 , et Valckenaer. P. 727. v. 15. Oin neg avogūn] Eft verl . Homeri II . z.

ad liad. X. p . 59. et 60.
146. Conf. Ariftoph. Avv. 686. Anon .

P. 724. v. 6. Osadéos vóov] Vid. Iliad. 2. 354. ibique P. 727. v. 33. Oídonis] Vid. Iliad . A. 15. 2. 1. et ad u

Schol. ANON.
trumque locum Schol. ANON.

P. 724. v. 9. Dogurós] Vid . Arat. Prognoſt. 391. ANON. P. 727. v. 40. Quanis] Fortaſſis ſcribendum eft Quadás.

Ρ . 724. V. 13. Φραγγέλειον nástı5] Vid . Scheffer. de Hoc enim fignificat prin crißáda rws Qúrawy. Vid . Schol.

re vehicul. I. 14. p . 190. Supra p . 711 , 58. erat payéłcov .
Apollon, Rhod . I. 454 .

P. 724. v. 16. Ogáduwv] Vid . Iliad . 17. 638. ibique Schol. P. 727. v. 45. Dušahov dóvra] Sunt verba Homeri II . 0.

143. ubi vid . Schol. In Nicandr. Alexiph . 472. eft quthnidos ,

et Theriac. 660. Qutýnos.P. 724. v. 25. rox ngosróvta ] Snnt verba Homeri II . K.

339. ubi vid. Schol. Conf. Apollon. Rhod. II . 145. ANON .
P. 727. v. 46. O :15 « v] Vid . Iliad. K. 311. et Apollon,

Rhod. IV . 748. ANON.
Ρ. 724. ν. 26. Φράζει xa'Seo] Haec extant Iliad. E. 440.

P. 727. v. 48. Qúgɛ ] Apollon. Rhod. II . 59. ovogar ce

παρηΐδας αίματι . .P. 725. v. 40. Ogsvýgns] Vid. Koen. ad Gregor. de Dia- maguidas aivarı Púgsai. Anok.

lectis p . 531. edit. Schaefer. BB.

P. 727. v. 49. Qualogosiv] Ariſtoph. Avv. 1481. pás domé

das Quirogjoki. Vid. ibi Schol.

P. 725. v. 50. Osnogaº.] Legitur Iliad. B. 363. Anon. Vid.
Conf. Apollon. Rhod . ll .

216. fq . ANON .

Philemo p. 111. lg . P. 727. v. 50. Ougdmv] Vid. Acſchyl. Perſ. 814.
Ρ. 725. 7. 7. πλάγχθη xahxós] Sunt verba Homeri II .

A. 351. Pro ſequentibus, Big, BizQ., legendum eſt . Birch,
ibid . Ougana ] Vid . Oudendorp. ad Thom . Mag. p . 903.

ex Iliad . x. 107. Verba 'Eni orgatuü extant lliad . N. 308.

Vid. Fiſcher. Animadverſl. ad Grammat. Graec. Welleri P. 728. v. 53. Ouriswos etc.] Vid. Schol. ad liad. r. 245.

Spec. I. p . 364.

P. 725. v. 16. do rol Ogéatos ] In Codice Pariſ. 2426, eſt : P. 728. v. 54. Quoc ] Vid. Apollon. Rhod . . IV. 763.

από γαρ τρισυλλάβου γενικής του φρέατος γενόμενον. ΒΕ. και

P. 725. v. 21. Guregedoen 9ητός γενική Ιdern Codex P. 728. v . 55. Quorryes ] Vid. Pierfon , ad Moerid. p. 397 .

habet : συνέδραμε κατά την τάξιν της Κρητός γενικής και εντός

και σητός. ΒΕ . P. -28. v. 56. Outxn, rò noxe fyregor] Vid . Arifiopk . E

P. 725. v. 33. Osioterv ] Vid. Iliad . N. 473. ibique Barneſ. quitt. 363. ibique Schol. et Lucian. T. II. p . 324, 71. Anos .

it. Apollon. Rhod. lv. 1575. cum Schol. et Sophocl. Aiac , P. 728. v. 2. Duorn ] Vid. Ariftoph. Velpp. 608 , cuin

697. ANON.
Schol. ANOX .

P. 725. v. 38. pagal auxá@gov.] verſ. 244. ubi vid. Tzetz.
P. 728. v. 5. Lofox1's) Vid. Hcath. p . 111. b. Subſtan

tivum Ouranoi eſt Iliad . z . 295. ubi vid. Schol. Pro ſequente
P. 725. v. 41. Osupaymós] Vid. Valckenaer. ad Ammon. Piráriuos ſcribendum eft Quraduros,. Vid . Aeſchyl. Agamerr .

p . 144. b . BR. 335. ibique Schol. it. Sophocl. 'Oedip. Col. 147. et Eurip.

P : 726. v. 44. Ogóiyors] Conf. Plalo in Cratylo T.I. Opp. Rhel. 920.

P. 728. v. 18. 'Tanudos 0.] verſ. 134 . Vid . ibi Schol.

P. 726. v. 46. 'Oungos] -Locus eſt Odyn. A. 258 . Conf. Schol. Sophocl. Aiac. 962. ' et 1304. et Eurip. Alcekt.

P. 726. v. 1. Ogoùdor) Vid. Eurip. Iphig. Taur, 1289. ibique 1137. ibique Barneſ. Anon .

Barnef. Anon. P. 728. v. 22. 'Hoar — vuxtós] Sunt verba Lucae II. 8.

P. 726. v. 7. Qgoida ] Ariftoph. Nubb. 716. Droida ta' Verba 'Émi zjs- szacoma, lunt Habacuc. II.1.67 ANON.

AXON .

ANON . ANON.

ANON .

AXOX.

a . BE.

ANON .

ANOX.

ANOX .

a. AXOX. et BE.

ANON .

ANON.

p. 11. D. ANON

ANON
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ANON.

ANON .

ANON,

ANON

BE.

BE

ANON .

ANON

ANON.

ANON

p. 910. b . BE.

ANON.

ANON

22. extr. ANON

ANON.

P. 28. ν. 25. σημαίνει και το σωμα - Sbuxúv Mou] Inter

pretationem elle ex Theodoreto ad Plalm . CXLI. 7. delumtam , pro idiyor reponendum eſt idviyo ..GTOS zoindey Idiyon nganidecou reperiuntur I T. 12. unde h. l.

animadvertit Erneſti ad Suidae et Phavorini Gloffas lacras po

254. st. P. 73o. v . 40. s xarx MSMOGMÉNY ] Ita explicat etiam
Schol. ad Iliad. r. 516 et 2. 3.

P. 728. v, 27. 'Os oi Midy etc.] Sunt verba Homeri Il. I.
2 . P. 730. v .43. Xénmec) Vid. Meurſ. Graecia feriata, in

P. 728. v, 29. As dydgov
Gronovii Thel. Antiquitt. Graec. T. VII. p. 754. F. (in Meur

dronúver] Eſt verſus Homeri fii Opp. T. III . p. 972.) ANON.
Il . z. 149. Verba "Ey ' äga Xrigi, ſunt ibid. 253. 406. et

pluribus locis. ANON. P. 730. v. 46. agnCoswx] Videtur aggnpógwy ſcribendum ,

ut erat fupra p. 135, 13 .
P. 728. v. 32. Owyrúvai] Vid . Pierſon . ad Moerid . p. 398.

P. 730. v. 49. Xoaxis, rò ógusov] Vid. Iliad. E. 291. Conf.
Plato in Cratylo T. I. Opp. p. 392. A. Sed piscis nomen eft,

P. 728. v. 34. Dis qudós) Vid . Hemſterhuſ, ad Ariftoph. apud Athenaeum lib. VII. p. 528. C. ANON.
Plut. p. 157. a.

P. 728. v . 36. { xxaúmata ] Vid. Pierfon. ad Moerid . p. E. P. 730. v. 50. nódus Eysoias] Vid . Athenae. XIII. p . 6og.

398. a . BE. Conf. Philemo p . 115.

P. 728. v. 43. 'Agiotopávns Ildobtw ) verſ. 535. ubi vid. 734. eſt Xánußos.P.730.v. 54. Xáaufos] Apud Aeſchyl. Sept. adv. Theb.

Schol, ANON.

P. 728. v. 45. Eégıridus Mearávew ] Locus inter Fragmenta P. 730. v. 56. Xarxozitwv] Legitur Iliad . A. 371. alibique,

elt p . 482, 28. Pro κατά, in Euripidis Ioco, κάτω legendum

putat Valckenaer. Diatrib . in Eurip. Fragmm . p. 140. B. BB. P. 730, v. 6. Xapódes] Vid . Iliad . r. 300. ibique Schol.

P. 728. v . 47. O Seuv) Vid. Pierfon , ad Moerid. p. 398.

Sequers καίεσθαι in καίειν , ει σεαυτόν in σαυτόν mutari iu . P. 731. V. 10. Xamäss] Vid. Oudendorp. ad Thom . Mag.

bet Toupius Cur. Novill. in Suidam p. 143. ( Vol. III. Emen

dati . p . 193.) anon . et be . Conf. ſupra p . 717, 22 . P. 731. v. 13. Súgase, ix ans fúgas etc.] Vid. Baft. ad

P. 728. v. 52. Dww ] Vid. Barneſ. ad Viad . E. 505. Gregori de Dialectis p. 167. edit. Schaefer. Be.

P: 728. v. 54. dia puę rūs çwrís] Philemo p. 114. habet :
P. 731. V. 22. Xapanterís] Vid. Lucian . T. II. p. 340,

δια για του φθέγματος της φωνής. ST.
41 .

P. 729. v. 9. Qwgão etc.] Conf. Ulpian. ad Demoſth. p . II. 1193. ut Euripides Rhet. 9. et 852.P. 731, v. 23. Xaukivar ) Hac forma utitur Apollon. Rhod.

Sed χαμαιεύναι Ηο

P: 729. v. 11 , et 15. napu' ra pasn] Vid. Koen. ad Gre phaeſt. p . 4.
merus 11. II 235. Abi Schol.: 0: a ) rot daovs. Conf. He

gor. de Dialectis p . 196. (p. 421. edit. Schaefer.) et Schol.
Femininum xamaneuvádes ex Odyſ. K. 243. et.

Apollon. Rhod. III . 802.
E. 15. ut in Nicandr. Theriac. 532, qui tamen ibid . 23. habet

χαμευνάδος. 1bi Scholiaftes : χαμαιστρωσίας • παρα δε ' Αττι

P. 729. v . 47. 'Auvvías) Vid . Ariſtoph. Nubb. 31. Appel- xois xaneuvádes dépostao ta porque noxidoa . ANON:
lativum auuvias habet idem Equilt. 567. Anon.

P : 731. V. 24. Xapaignoi] Vid . Ruhnken. ad Timaei Le.
P. 729. v. 52. Xpuuè Xavértwr] Eft Phocylidis verſus xic. Platon p . 273. a . Ne. Conf, Fiſcher, ad Platon . Phaedon.

40 .

c. 38. p. 376. b .

Ρ. 729. ν. 55. χαλεπος megauvós] Sunt verba Homeri P. 731. v . 28. súren's xhium etc.] Conf. quae paulo ante

II. E. 417. ANON.
e Schol. Nicand. artulimus.

P. 729. v. 56. év 'Odrodelas K.) verſ. 305. ubi legitur xao P. 731. v . 30. Xardóv] Vid . Odyſf. 0. 294. et Nicander

λεπον δέ τ' ορύσσειν ανδράσι γε θνητοίσι.
Theriac. 341 .

P. 729. v. 3. nódus diuen etc. ) Scholia in Platonem p . P. 731. v. 31. Xagadgiós ] Vid. Scholia in Platonem p.

159. ed . Ruhnken. πόλις της Μακεδονίας , και λίμνη, ένθα το Χα- 121. edit. Ruhnken. st .

λιστραίον νίτρον γιγνόμενον δια ενεατηρίδος πήγνυται, ομοίως
P. 731. V. 45. Xagáxwma ] Vid. Demoſth. p. 254, 26.

δε και λύεται.

P. 729.V: 7. Xaniogwr] Vid . Odyſl. 1. 371. cum Schol.
et T. 530 , ibique Schol. et Barnef. ANON .

P. 731. v. 47. xagáöpar] Vid . Nicandr. Theriac. 28. 489.

et Apollon. Rhod. IV . 461. Conf. Iliad . A. 494. et II. 390.

P. 729. v. 14. máris ó orvos] Schol. Apollon. Rhod. I. et Ariftoph. Pac. 756. atque Schol. ad hos locos.

473. Αθηναίοι τον άκρατον χάλιν λέγουσι. ΑNON. A Philemone P. 731. v . 55. Xagitwy

p. 116. plus lemel dicitur föreko st.
όπλωτεράων] Sunt verba Homeri

II. E. 267. et 275. ut dyw de xágiv, ibid. 235.
P. 730, v. 24, napa Auxó@ govi] verſ. 28. ubi vid . Tzetz . P. 731. v. 57. 52s Midy www] Eft verl. Homeri Odyſ.

Conf. verſ. 101. et Lucian. T. II. p . 320.

P. 730. v. 28. Ou's agtevexws etc.) Conf. Schol. ad Iliad .
¥. 162 , ubi tamen legitur wuoss. Conf. Odyſl. 2 .. 235. Cae

terum dicitur xogos etiam pro wrogós. Vid. Schol. Apollor..
B. 565.

Rhod. I. 421 .

P. 730. 5. 29. hoyexor] E Philemone p. 115. ſcribendum P. 731. V. 7. nag' 'Ouýgw thatávistos] Loci ſunt Il. B.307.
putem λεκτικόν.

et 310, ANON. Conf. Fiſcher. Animadverſſ . ad Welleri Gram .
P. 730. v. 34. Pows] Vid. Iliad. 2. 6. ibique Schol. et He- mat. Graec. Spec. II . p. 110.

fiod. Theogon ., 669. Anon. Conf. Pierſon . ad Herodian . p. P. 732. v. 14. sis pò aiuarósis] ſupra p . 31 , 34.

459. a.
P. 732. v. 16. 'Agrotopis) Vid . eius Fragmm. p . 1231.

P. 730, v . 35. pács] Conf. Schol. ad Iliad . B. 565,

P. 730. v. 29. Xárusov šYXOs) Habes lliad . r. 317. ANON . P. 732. v. 19. nad ws] Pierfon . in Praefat. ad Moerid. p .

Ρ . 73ο. ν. 30. το παλαιον Malim etiam

örkors] Conf. Schol. Apol- XXVII. extr. corrigit xad "Aqrıxws. anon. et be.
lon. Rhod. I. 430. ANON . &nd pro utroque into quod harim ſequitur. Illa enim, non hac;

P. 73o. v . 32. 'Holod s} Locus eft Eşy. 151 . praepofitione folet fic'uti Etymologici parens , ut fupra p. 600,
52 .

P. 730. v . 34. Xalxotánous) Vid. liad . T. 25. ibique
Schol. ANON . P. 732. V. 21. Xagua] Vid. Apollon, Rhod . III. 257. et

724. ANON
P. 73o. v. 35. 'Hale réguys] Sunt verba Homeri Odyl .

r . 433. ANON. P. 732. V. 22, Xáguan ] Conf. Schol. ad Iliad. A. 222.

P. 73o. v. 38. 'Oungos] Locus buc pertinens extat ll. 0. P. 732. v. 26. Xugußdis) Vid . Tzetz . ad Lycophr. 45.

309. fq.ubi tamen legitur : sv aga ganxeus. Sed verba 'Hpa Eurip. Suppl. 500. ANON.

ANOX.
ST.

ANON. ANON .

ANON .

ANON

ANON .

ANON .

ANON .

ANON.

ST.

ST.

BB.

a. ANON

ANON.

ST.

ANON .
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ANON

ANON.

ANON

1

AXON.

3

BE.

ANON .

ANON.
ANON

BE.

p. 267.
BE. ANON.

ANON .

NER .

ANON .

ANON .

ANON

P. 732, v. 30. Xagwv] Vid . Barnes. ad Eurip. Alceſt. 581. tit, ita ut commate tantum minore poft d'AEIXÓSoytes interpes.

gatur. st.

P. 732. v. 31. Xagorós] Vid. Arat. Phaenomm. 393. P. 735. v. 33. Xigar, égunoi] Conf. Schol, ad Iliad. Z 103.

et ad Apollon. Rhod. II . 662 .

P. 732. v. 32. Xarideus x8 Spis] Ita etiam Schol. ad
P. 735. v. 37. xngwotal] Vid. Schol. ad Iliad. E. 158. <

Iliad . B. 225. Forma garéw utitur Apollon. Rhod. III . 84. et Hefiod . Theogon. 607. ANON .

719.
p. 736. v. 40. xnqwo' aacús] . Forſan ſcribi debet xrons

P. 732 v. 37. Xavaródww] Vid . Oudendorp. ad Thom . dyurds.' Vix enim dubium eſt, quin verba' petita fint ex li : i

Mag. p . 916. a.
E. 642 . Verba xngwras dį yuvuinas extant lliad . P.

P. 732. v .42. Xavwvas] Scribendum videtur Xaiwas, ſed
Bielio Nov. Theſaur. philolog. P. III . p . 584. vera lectio vide- P. 736. v. 42. Xútei otáve] Vid . Iliad. Z. 463. ibit

tur Xavayas.
Schol, et T. 524.

P. 732. v. 44. 'Arowvios) Locus eſt IV . 972. ubi vid . P. 736. v . 50. Ximagos] Vid. Theocrit. Idyll. I. 5. ſq . cn

Schol. Conf. Berkel, ad Steph . Byzant. p . 356 , 36. Anon.
Schol. ANON

P. 732. v . 6. Evginions Eloúow ], Vid. Eurip. Fragmm. p : P. 736. v. 10. Xica ] Vid. Cleric . ad Matth . V. 40. AXOL .

493, 43. ibique Barnef., ANON . Vid . Toup. Emendatt.'in Suid. Conf. Oudendorp. ad Thom . Mag. p . 914. b.

Vol. II . p. 371. ſq. Valckenaer. ad Eurip. Phoenill.
Ρ . 756. ν. 13. μαλακών Xitwra] Sunt verba Homeri I.

et Diatr . in Eurip. Fragmm. p. 209. B. B. 42 .

P. 733. v . 29. ToŬ ) Scribendum eſt toù ä. Vid. Pier
P. 736. v. 22. xal xraiva .] Cod. Pariſ. 2638. addit : oirus

fon . ad Moerid. p. 102 , a . 'Hewdravos' dy 'Enojegiomois. BE.

P. 733. v. 33. 'Inados M.] verſ. 433. Conf. Apollon.
P. 736. v. 26. * ngocoçon] In MS. Leidenli tefte Valcks

Rhod. iíl. 292. et Aeſchyl. Prometh . 892. ibique Schol. Anox. naerio ad Ammon. p . 146. not. 25. legitur voxopógo.. SCHLITS

P. 733. v. 35. Xegádes) Vid . Apollon. Rhod. I. 1123. cum
Schol. Conf. d'Arnaud Lecit, Graec. p . 238. et Wolfii Fra- P. 736. v. 31. Xudy] Pluralem xhidal habet Phocy lid ::

gnientt. illuſtrium feminarum p. 86 . verf. 200. Anox,

P. 733. v. 40. ' Incados 0.] verl. 319 . P. 736. v. 32. thadai nazionMMEVOV] Eft in Aeſchyl. P : s.

P. 733. v. 48. Xequadcov] Vid. Tzetz . ad Lycophr. 20. meth. 970. et 971. qui idem utitur adiectivo xedavós, Perf. 5th

Lucian. T. II. Opp. p . 329, 6. Schol. ad Iliad . Á . 518. et E. De nominis xidri, quo etiam Aeſchylus Perf. 610. utitur, ors

302. Sic Apollonii Rhod . II . 695. Xeguáscy. ubi Schol.: nó gine cont. Schol. Eurip. Andromach . 2. ANON.

gous mexgois. et Aeſchyl. Sept. adv. Theb.v . 306. Ρ. 736. ν . 36. χλούναι οι σύαγροι] Ηefiodus Ασπ. fig .

P. 733. v. 50. Xestióregos] Conf. Il necóregos ſupra p . 612. συών αγέλαι χλούνων, ita ut it a fingulari χλούνος. Ιta χλε

vnu oüs habes lliad. I. 535. Sed apud Aeſchyl. Eumenid . : 3.1.

P. 733. v. 52. 'Iliados 1.] verſ. 71 .
420īves, Scholiaſta auctore , eſt si ampala ( Toxona', raga' or

P. 733.x. 56. régeii] Recte fic legi , neque xézei ſcribendum Konvo i énel Xhoūvis ó ous, xángos de ouveggu's suvozxícaras

elle, ait' Baſt. ad Gregor. de Dialectis p: got. edit. Schaefer. P. 737. v . 54. Xajdos] Vid. Abreſch . ad Heſych . T. II.

P. 733. v. 57. by ' Incados A.] verſ. 80.
p . 242. not. 15.

P. 733. v. 2. & io Xégera ] Iliad . A. 400.

P. 737. v. 56. Xawpós] Conf. l'alckenaer. Epift. ad

Röverum p. 23. Scholiaſtes ad Iliad. A. 630. Khwgor interpre

P. 733. v. 4. Xrgvífarro ] Vid. Iliad. A. 449. Lycophr. 184 . tatur πρόσφατον, νέον.

ibique Tzelz. et 209. P. 737. v. 3. xawpor déos etc.) Vid. Iliad , H. 479. cum

P. 733. v . 7. Xégcord' { Earoßantes) Videtur effe locus Schol. ANON.

Apollon. Rhod. 111. 199. Xégroyd" atarißnoar. ANON . P. 737. v. 5. Xawgls andwr] Sunt verba Homeri Ody , T.

P. 733. v. 12. Ovdòs — Xeiteta.] Sunt verba Homeri Odyff. 518. unde Xiwgnits ſcribendum eſt. Conf. ibi Schol. ANON.

P. 737. v . 8. roluxurimor] Vid . Falckenacr ad Theocri'.

P. 734. v . 32. açoxlorto Parayindóv] Sunt eiusdem ll . 0 . Adoniaz. p . 379. A. (p . 377. B.) De altero, Xhuzaúxoves, vid

360 . Ruhnken . Epift. crit. I. p . 82. ( p . 166.) Be .

P. 734. v. 50. 'Iliados Y.] Scribendum eft ' Inádos X. ubi P. 737. v. 11. 'Aromvros] Locus eſt II. 79. ubi tamen

verl. g3. et 95. Xevi legitur. Vid. ibi Scholia a Valckenaerio ioúrous pro razsod's legitur. Sic etiam verl. 43. xroaortos ix

edita, et quae hic idem vir doctus ad Theocrit . Adoniaz. p . λους .

255. (p. 251.) diſputavit. Anon. et Be. P. 737. v . 13. Quran {QÚTOWY] Eft verſus Homeri I. 2 .

Ibid . nad draxou] Locus eſt Odyſ. £ . 17. ubi conf. Schol. 470. ubi tamen eſt spuowy, ſpirabant. Anox.
P. 737. v . 14. Xon] Vid . Odyſ. K. 518. cum Schol. e

P. 734. v. 1. Xerjav] Vid . Niad . r. 4. ibique Schol. ANON. Aeſchyl .. Perſ. 219. it. Sophocl. Antig. +37. ibique Schol.

P.734. v. 14. Xermággous ] Vid, Iliad. A. 452, cum Schol,
et E. 88. ANOX . P. 737. v. 18. Xoaddes] Vid . Duport,ad Theophraf

P. 734. v. 25. naga Auxó @ goyc] verſ. 181. ubi vid . Tzetz. Charactt. p . 341. ANON . Discrimen illud, quod, ut Ammonies

Ibi tamen legitur xingamós. ut apud Apollon. Rhod. IV. 1299. ita etiam 'Etymologus ftatuit inter xodádas et x2.12s, D.

et 1452. et ſupra p . 729, 18. in v. Owgramós. Anon. elle oftendit Sallier, ad Moerid. p. 104. b.

P. 734. v. 30. xara' xrñga ] Scribendum videtur xarà xãças. P. 737. v . 21. "Oungos] Verba allegata, extant II . A. 5:

Vid. Fiſcher. Animadverſ . ad Grammat. Graec. Welleri Spec. ubi vid . Schol. Anon.
11. P: 97. ST, P. 737. v . 29. Xóarxes ) Vid . Schol. Ariftoph. Velpp. 11 ;

P. 734. v. 33. Xeigwy] Vid. Schol. ad lliad. A. 219. ANON . Conf. quae paulo ante diximus.

P. 735, v. 53. Xnvalan ] Vid . Ariftoph. Lyfſtr. 956 . P. 737. v. 37. Xoaw xongs) Hinc dativus participi xdan

apud Ariftoph.Nubb. 831. ubi vid. Bergler. alon. Verba ser

P. 735. v. 13, Xudós] Vid. Lycophr. 239. et Homer. 11. Kolore extant Iohann. VII . 23.

II . 221. ibique Schol. Anon .

P. 737. V. 45. Xozmyós) Vid. Erneſt. ad Xenopk. Men

Ill. 4. 3 .

P. 735. v. 15. Xnan] Conf. Schol. Ariftoph. Acharnn. 740.
et Hefiodi Asr . 62.

Ρ. 737. ν . 48. Χορός, οίμαι παρά το χαίρειν ] Sic Plato

II. de legib. T. II . Opp. p . 654. A. xogous Tt wrouaneros **

P. 735. v. 26. ^] Philemo p. 121. hanc particulam omita raga zis gegãs duurov öroua. ANON.

ANON,

BB .
BB

ANON .
.

ANON

S. 17 ANON.

ANON

AXON .

ANON

ANON.

BE.

ANON .

ANON

ANON .

ANON ,
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Ρ . 37. v . 5ο . ' Όμηρος] Locus eft Ody. Φ. 264. ANON .

Ρ. 738. ν. 55. χόρτα γας αντί τειχίων έχρώντο] Schol. Eu

του ημερούς εφάνη » διαλέκτη, δε , όταν το μείλιχος ταεν οτι
τιp .

Andromach. 17. εν χόρτοις διέγραφον τας πόλεις οι άρχον

οι Αιολείς μείλε και λέγουσι, το προσόν εν τη λέξει
εκφωνήσαν

ετυμολογία δε, όταν είλωτες δια της ει παρά το ελος .

Φεs.

ιστορία δε, όταν το χέλιον δια του γράφων είπω, ότι ούτως

Ρ . 738. ν. 57. " Ομηρος Ιλιάδος Ω .] ver . 64ο .

γράφεσθαι βούλεται η παράδοσις. Xρη μέντοι γινώσκειν , ως η

Ρ . 738. ν. 1. χορτίσαι] Conf. de Dialecto Macedon . et ιστορια πολλάκις έναντιούται τη διαλέκτω" και γας Αίολέων,
Alexandr.

χέλλιοι λεγόντων , απήτει δια της ει
γράφεσθαι , η δε παράδο

Ρ. 38. ν. 5. Ιλιάδος Ε .) verf. 137.

p. 38. ν. 9. τίς

σις των παλαιών το έχει. Nulla nunc facilis
emendatio menti

δαίμων] Sunt verba Homeri Odyfi , κ.64. ubi tamen κακός pro κακόν legitur. ANON.

fuccurrit, gua turbaturm Iocum διαλέκτω δε όταν etc. emendem.Ρ . 738. ν. 28. κρέα] [/ ocrates contra Euthyn C. 10. ηναγ- P. 741. v. 11 , Yawa's] Auctore Scholiafta Ariſtoph . Pác .
κάζοντο τοίς τ ' οφείλουσι τα κρέα αφιέναι . ST .

eft το
μικρότατον, ο και νιφάς καλείται.

Ibi enim de pu

P. 738. v 34. Xgeru] Auctore Schol. Apollon. Rhod. I. mo dicitur. Sed proprie vix a texa's differt.
69. δηλοί και το κατά κρείαν και μοίραν

λεγόμενον, και το Ρ. 741. V. 14. παρα
Λυκόφρονι ] verf. 139.

μέλλον. Conf. ad ΙΙΙ . 173. ANON.

Ρ. 741. ν. 40. Ψάμαθος ] Conf . Schol. ad liad. Ε. 587.

Ρ . 738. ν . 36. Χρειοϊ αναγκαίη ] Sunt verba Homeri II . Θ.
57. ubi vid. Schol. Anon.

Ρ. 741. ν. 43. ψαρών] Vid. lliad. Ρ. 755. ibique Schol .

Ρ. 738. ν. 40. Xρείω , το χρησμοδοτώ ] Vid. Apollon. Rhod. ANOX.

1. 413. et 11. 182 .

Ρ. 741. ν. 44. έστι δε και ψαρός ή ευθεία ] Vid . Αriftoph.

Ρ . 738. ν. 45. Ησίοδος εν 'Ασπίδι ] verf. 348 . Forma pleni- Nubb . 1227. τον ψαρον ίππον. ANON .

or XSEMérigoy legitur Iliad. M. 51. ubi vid. Schol. ANON.

Ρ. 741. v . 48. παρα Νικάνδρω) Loci funt Theriac. 172. οι

Ρ. 738. ν. 49. είςτο απόκρη) Supra p. 16, 55.

Vid.
179. et 569. Sic Anit.olog. Graec. III, 6. 44. (in Brunckii Apa

H. Steph .Thef. Vol. IV. p . 619. G. ANON.

lectt . Vol . II . p . 152. Carm. 44. σος σε νέους ψαφαρή κείσετ ' εν

Ρ . 738. ν. 5ο. Χρη μεν ειρύσασθαι] Eft verfus Homeri οστρακίνη . Ηomer . Hymn. in Ρana ν. 32.
ψοφαρότριχα μήλ' ενό

1. Α. 216. ANON .

μευεν .

Ρ. 738. ν. 54. οξύνεται δε το κρη etc. ] Vid. Fi /cher . Ant- Ρ. 741. ν. 52. Ιλιάδος Β .] verf . 219 .
madverſ , ad Grammat. Graec. Welleri Spec. III . P. I. p . 199. P. 741. v. 3. fedivós) Politus ad Euſtath. Vol. I. p. 393 .

legit feduxós. Ita enim habet Euſtachius p. 207. edit. Rom .

Ρ. 739. ν. 6. Χρηίζοντο avroij Fortaſſis intelligitur locus
Homeri Π . Λ. 854. κρκίζοντα και αυτόν. ΑNON.

Ρ. 742. ν. 12. παρ' Ομήρω] Locus eft Ody, Ι. 374. ANON .

Ρ . 739.7. ότε δε σημαίνει το χρησμωδώ, έστιν άνευ του Ρ. 742. ν. 26. Ιλιάδος Φ.j verf . 26ο .
i etc. ] Sic Schol . Apollon. Rhod . Ι . 302. έκρη, αντί του εχρη Ρ . 742. ν . 30. ψηνας λέγουσι το σπέρμα των φοινίκων) Co.
σμώδησε: ANON ,

dex Taurin . CLXV. fol. 75. praeter alia , quae in Suida legun

Ρ . 739. ν. 27. Χρίμπτω] Οdyd . K. 516. ΧριμΦθείς . ubi

tur , habet : ψήνες οι κλάδοι των φοινίκων .

Schol.:
προσπελασθείς. Conf. Schol . ad liad. Ε . 662. Schol.

Ρ. 742. ν . 3. Πίνδαρος 'Αριστοκλεί ] Nem , 1ΙΙ. 71 . ANON.

Apollon. Rhod. ΙΙ . 1286. κρίμψαι το πλησίον γενέσθαι. ANON . Ρ. 742. V. 38. ψιλήν ' αρουραν ] Pro αρουραν videtur αφοσιν .

P. 739. 4. 32 , dua xgoósj Haec leguntur Iliad. A. 398. Sed fçribendum eſſe ex Iliad. I. 576. ubi in Scholiis omnia Tune
apud Αpollon. Rhod. ΙΙ . 129. περί κροός. ΑNON.

quae in Etymologico , praeter verba xal agovofu .. ANON.

Ρ. 739. ν. 38. Ιλιάδος Ψ .) verf. 688.

Ρ.. 742. ν. 41. Ψιστά etc.] Conf. Barney: ad OdyfΙ. Υ.

Ρ. 739. V. 44. Μυσών ήρχεν] Sunt verba Homeri. 11 Β.

69. ANON.
Ruhnkenius ad Timaei Lexic . Platon. p.277 . Tg. ita

legi iubet : Ψιστά πόπανα πλατέα μάλα τινα , etc. ΒΕ. Codex

P.739. v . 55. Xpusogganıs ] Legitur Odylr. K. 277. ubi Taurinenlis CLXV. fol. 99. verlo , exhibensſelecta Scholia in.
]

.
,

vid . Schol. et alibi.

Ariſtophanis Plutum, praeter caetera inedita, hoc habet ad verl.

Ρ . 740, ν . 7. Χυτή

νεκροΐς επιχεομένη ] Vid . Schol . ad• liad. ι. 464. et ad Ψ . 256. et ad Αpollon. Rhod . 1V. 1536. λαλάγγιον.
καταχρηστικώς δε, και αυτο το πόπανον.

158. Φαιστός εστιν άλευρον ελαίω δεδευμένον, ο φασιν ιδιωτικών

Vide Sui

Unde Apollon. Rhod. ΙΙ . 841. κέχυται τούδ' ανέρος εν χθονο dam ad voc. Κολλύρα. PEYRON .

κείνητύμβος . Conf. Sophocl. Αntig. 252. et262.

P. 740.v . 8. Xúria] Vid. Schol. Apollon. Rhod . I. 1075. dit Hemſterhuf. ad Lucian.Contempl. 23. T. 1. Opp . p .520.

Ρ. 742 , ν. 43. Ψήχειν] .Saepe cum ψύχειν commutari often
Sequens verfus, Χύτλα uñaz, eft eiusdem Apollonii ll . 926. fq.
nbi μήλων legitur . De quo verfu vid . Rutgers. Varr . Lectt . p . Ρ . 742. V. 45. παυσιάδες πιύτιν)

Γιungermannus ad

Polluc . VI. 145. p. 65ο. not. 57. entendat ψαυσιάδες

ψαν

Ρ. 740. V. 11. Χυτλώσαι etc. ] Vid. Ody11 . Ζ . 8ο. ibique
Schol. ANON.

P. 742. v . 52. Yiqug figugos ψίθυρος ψιθύρου] Pindarus

Ρ . 70. V. 14. παρα Απολλωνίω ] Ι. 987. ANON.

Τ'yth. II . 138. ψιθύρων παλάμαις βροτών. ANON,

Ρ. 740, ν. 24. Ομηρος] Locus eft 11. Π. 117. Conf. Schol. Ρ . 742. ν . 55. τινες δε φασιν] Vid. Schol . Theocrit .
Theocrit. Idyll . VIII. 51. ANON.

Idyll. Ι. 1 .

P. 740. v. 34. X Eumrótal etc.] Sic Tzetz. ad Lycophr. Ρ. 742 , ν. Ι . Ηδύ τι - jxovera] Ad ſenſum Etymologus
ι8ο. α ' ω μεν, Αττικη συναλοιφή αντί του, και ο μεν και το αε laudavit locum Theocriti Idyll, 1. 1. ANON. Vid. ibi Valcke .

και ο εις ώ μέγα κιρνάται, το δε ιωτα εξεβλήθη. Conf. verf .
200 , ANON.

Ρ . 742, ν. 4. Καλλίμαχος] Vid. Callimachi Fragmm. p .

P. 740. v .42. xwow ] Aelitus Herodianus in
Schematismis 510, ibique interpp. ANON, Elle hoc fragmentum ex Hecale

Homeritis : Χώσεται και κολώσεται, και κατάσυγκοπήν»ήαπότου defumtum, ait Τoup. Emendatt.

in Suid. vol. ΙΙΙ. Ρ. 16. Ρki

χώομαι χωόσομαι κώσομαι. ».

lemo habet : σκυλός γυνή κάσα . ΒΒ.

Sed in edito` Philemonis

Ρ . 740, ν. 46. χοώμενος] Legitur Iliad. Δ. 375. χωομένοιο.
Γεd Apollon. Rhod . Ι. 492. χώετο , quod Scholiaftes explicat

Lexico p. 126. legitur Σκύλλα γυνή κατανάσα . ST .

Ρ. 742. V. 7. Ψολόεντα κεραυνόν ) : Sunt verba Homeri

έχoλούτο και ωργίζετο. ΑNON.

Odyſl. 1. 538. ubi vid . Schol. Conf. Pindar. Nem. X. 133.

Ρ . 740. ν. 49.
Χρηματισάμενοι etc. ] Schol . Thucyd . Ι. 87.

et Antholog. Graec . p . 389, 10.

p. 58 , 7- χρηματίσαι μέν, έστι το πράξαι
χρηματίσασθαι δε , Ρ. 742. v. 10. Ψύδρας τας ποικίλας ] Melius Philemo p .

το κερδάναι. και σημείωσαι την λέξιν. Vid. ibi War: ANON. 127. Ψύδρα" τα ποικίλα , α "Ίωνες ψύδρακας λέγουσιν. ST.

Ρ. 740. ν. 52. ότι τεσσάρων όντων της
ορθογραφίας κανόνων

etc.) Haec auctor
Etymologici contraxit ex Characis Orthogra- 398. b.

Ρ. 742. ν. 11. εξανθήματα ] Vid . Pier/on. ad Moerid . p .
phia. In fragmentis enim huiufce operis περί

ορθογραφίας, φuae

Ρ. 743. ν. 13. Ψύδος, το ψεύδος ] Pluralem ψύδη. habet So.

liftit Codex Taurinenlis CCLXI.fol. 74. fic Charax habet: Ko- phoci. Agamemn, 1998. etadiectivum fuori ibid. 1908.ANON.
νόνες δε ορθογραφίας τέσσαρες αναλογία, διάλεκτος, ετυμολογία , Codex Taurin. CLXV. fol. 77.verfo : Ψυθος, σποδός. εύρηται
και ιστορία. Αναλογία εστί κανων

αποδεικτικός ιστορία , ή των

παλαιών απόδοσις: διάλεκτος, ιδίωμα γλώττης ετυμολογία , σύν- all vocabulum Ψοϊδος. PEYRON.

και δια του ν ψιλού , και σημαίνει την λοιδορίαν . Vide Suidam
τομος και αληθής απόδειξις του ηγουμένου . Και πάλιν αναλο

για μέν ούν κατορθούμεν γράφειν, όταν κανόνα αποδωμεν, ως επί ούτως Ειρηναίος. Β8 .

Ρ. 743, ν. 16. τοϊς οστέοι . ] Ηio Codex Parif . 346 , addit :
ETYMOLOG . T. II.

Yyy

858 . ANON,

ANON .
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-

P. 743. F. 20. Yuxtúigo a sering etc.) Scholia in Platonem
tur μεθ ' ομήρεoν, ut fuerit ομήρειος pro ομήρειος, όμηρος, con

p. 50. edit . Ruhnken. Yuxahiş, oxeios, sa dravicovor pa norýc iunccus una incedens. SCHLEUSNER.

gra , norngiou eidos, w's Evginion's TankDo. st.
P. 745. v. 3. tous agxalous] Deelt õungeiv, quod addit

; P. 743, v. 25. oi návrais etc.] Conf. Schol. Eurip. Alceſt. Codex Gud.

2131. ANON P. 745. v . 5. 'Rumorús] Vid. Lycophr. 184. ibique Tzetz.

P. 743. v. 29. 'Iliados r.) verſ. 440. ANON. Add. Philemo p . 130. ST.

P. 743. v. 32. "Ourgos] Locus eſt Odyll. K. 555. Sed ibi P. 745 , v . 7. 'No you fwes) Leguntur Iliad. A. 479. Sic

eft luxeos pro fuxéns. Anon. Iliad. 1. 157 λύκοι ωμοφάγοι. Sed αλετου αμηστέω meminit

Ρ . 743. ν.34. φυσιοχή τις ούσα, και την φύσιν συνέχουσα ] Εx Apollonius Rhodius 111. 852 .

Platonis ſententia potius Puoikni Ita enim ille in Craryio T. Ρ . 715. ν . 10. ' Ωμηστης avés] Verba ſunt 11. 12. 207 .

1. Οpp. p . 40ο. Α . την φύσιν παντός του σώματος , ώστε και
Ει αλλ' οιωνοί épúousey Iliad . 1. 453. fq . Conf . Sophocl.

ήν και περιϊέναι, τί σοι δοκεί έχειν τε και όχεϊν άλλο ή ψι χή : Αntig. 108. ωμηστων κυνών. ANON.
καλως άρα αν το όνομα τούτο έχoι τη δυνάμει ταύτη , η φύ- F. 746, v. 34. "Suor] Vid. Schol. ad Iliad. A. 149. Axos.

σιν έχει και εχει, φυσίχην επονομάζειν. έξεστι δε και ψυχήν κομ- · P. 746. v. 55. Toù ö ] Cod. Gud. roü oi. Verba lequen

ψευόμενον λέγειν. ANON.
tia , cigarai yalxal oimos, iilem omittit. Anon.

P. 743. v . 36. 'H $ ' fuxü lliad . 11. 856. et X. 362 . P. 746. v. 37. à 02.2d] Haec leguntur lliad . A. 441. alibi

legitur : Yuxu den ge9twv asupévn Gidósde BeBývar. ANON .
P. 743. v . 1. Mea] Vid, Schol. Apollon. Rhod. IV . 46. P. 746. v. 38. xat' {TEXT26. ] Cod . Gud, addit : xai i

et Schol. Callimachi b. in Dian. 12. iple Apollonius I. 728. oix š xes. Anon ,
habet äxga. ANON : Sic Philemo p. 128. 'sa: si doxúrn ärga . P. 746. v . 40. napis' rõ Eanoi] Vid. Wolffii Pragmm. illa .

touimarlov. Paulo poft idem addir : õa dł xata Azov Alovú ſtrium feminarum p . 68. ibique notata .

σίον, επι ιματίου, δια του και μικρού.
P. 746. v. 41. dň hoté Andav vaxivervov] Codex Pariſ. 316.

P. 743. v. 33, 'ia.ddos m .) verſ. 58. habet : γαρ ποταμόν υακίνθινον Λήδαν. Ει Cod. 178. ον ποτα .

P. 713. v. 35. 'Iliados Z.] verf. 298. μόν υακί. 9. Λήδαν . ΒΕ .

P. 743. v . 39. Alovúdios] Perieg. 523. Conf. Apollon. P. 746. v . 48. Ninaydgos v Ong.ornis] verſ. 452 .

Rhod. lll . 1178. ' N yuring ev? By ANON. Philemo p. 128. P. 746. V. 1. "SRAUTEY ] Vid . lias . N. 429. ibique Schol, et

praeter alia dicit: από τινος Ωγύγου Φασι βασιλέως Θηβών• ο- Σ. 383. ANON.
θεν και Ωγυγίας τας Θήβας λέγοισι . Κοφίνα δε τον "Ωγυγον

P. 746. v . 4. ' 82788] Multa ex Orione MS. et Etymologo

Βοιωτού υιον είπε etc. Itaque Θηβαίων pro 'Αθηναίων fcriben- Sorbonico MS. attulit Baft. ad Gregor. de Dialectis p. 288. Iq.

dum in Etymologico. ST. edit . Scharler. BB. Alia addit Philemo p . 131. lg . st:

P.744. v . 37. fuxindè nat' -- 'Egouz'] Sunt verba Home- P , 746. v . 1. Anò coū drogiserv' etc.] Similiter Plato in

ri 11. E. 518. ſq. Conf. Arifioph. Nubb. 711. ibique Bergler. Cratylo T. 1. Opp: p. 410. C.
P. 747. v . 24. 12 ómo.] Vid . lliad. A. 254. ibique Schol. et

Ρ. 744. ν. 41. "Άρπυιαι Tveleoxov] Hunc et plures verſus Schol. Aeſchyl. Ferl . 550 .
ex priore Apollonii Rhodii editione lumtoselle, non improbabili- P. 747. v. 36. "N2865.v] Vid , Schol. ad Iliad. E. 486. Sed

ter coniicit Ruhnkenius Epift. crit. II . p . 192. (279.) BE. in loco 'iz ,ádos 1. verf. 327. legitur óágwv. ANON .
Aelius He

P. 744. v . 43. Ywarij Cont. Ariſtoph. Plut. 267. ibique rodianus in Schematismis Homericis: " 129881, yuvasti. ono zou
Schol. ANON δαρίζειν , ήτοι ομιλείν, και από του συναγησέναι ένθα και ξυνωρίς,

P. 744. v . 43. ' 120€ de ris Evgúr] Eft verlus Homeri II. naga (Codex habet regi) TÙ ournguós90 .. w. Adde Philemo

H. 2012 Et fequens, £i xé ?! νυ πες ώδε , 11. Β. 258. ANON. nem . p. 132. ST.

Ρ. 744. ν. 47. ουδέποτε δε παρατοποιητή τοπικών ευρίσκε» P : 747. v. 43. 'Ngeitura ) Vid . Iliad . £. 48, et Dionyf. Pe

rai] Conf. Barneſ. ad Odyſl. v. igh . Anon . rieg. 425. ANON.

P. 714. v. 52. érrafiy TÒ öde, de] Vid. Pierfon, ad P. 747. v . 45. gritos) Vid . Ariftoph Pac, 1047. ibique'

Moerid. p . 427. b. BB. Schol. ' Conf. Steph . Byzant , in '12prós . Anon .

P. 744. v. 2. 'Ndisato, wgyio In ] Vid . Iliad . E. 292. ibique P. 747. v. 46. napà 'Aroalwviw ] Locus eſt II. 110. ubi vid .

Schol. ANON. Schol. ANOX .

P : 744. v. 5. 'Ndis ) Vid. Valckenaer. ad Eurip. Phoenill, P. 747. v. 53. 'Odvogrias A.] verſ. 452 .

30. Euſtath. p . 843, 46. Sophocl. Aiac. 805, P. 747. v. 56. Neistos] Vid. Fiſcher. Animadverfl. ad

P. 744. V. 10: $stin W x497.xov izigginmal Vid. Hellad . Welleri Grammat. Graec. Spec. I. p . 65 .

Chreſtomath. p. 6. 1q . qui multa diſputat, ut nou vocativum P. 747. v. 58. 'Npic:v gevéssa. autor] Praeter banc,

articuli, ſed adverbium efle demonftret, it. Eurip. Phoenill. 276 . quam reiicit. alias huius nominis derivationes recenlet Euſiarhia

cum Schol. Verba Tim de ou lunt Homeri II . z . 55. Axon. us p . 1156, 4. et p . 1535, 41,

P: 745. v. 18. • oúgavós] Pulo por ougaver legendum eſſe. P. 747 : v. 1. &976 : xul astgou ] Vid . Apollon. Rhod . llI.

745. et Scholia a Valckenaerio edita ad Iliad . X. 29. cum bu

P. 745. v. 25. 'Sxvadov] Vid . Iliad . O. 705. Anox. ius nola .

P.: 745 v. 27; {v drupacaq '19axn] Sunt verba Homeri P. 747. v. 2. 'Ngów etc.) Codex Gud. Simplicius: napi ra

Odyff. A. 386. et 395. ANON. αύω το Φωνω ουορύω, και κράτει του α και ο εις ω. και εκβολή

P. 745. v. 33. 'Rxuggbos) Vid. Iliad . E. 598. ibique Schol. Toũ ö, wgiw. Varie vero adhibetur au wgurohat. Indicar enin

tum rugilum leonum , ut apud Apollon . Rhod. IV. 1334. ubi
P. 745. v. 35. ' S22xa , try aühava ] Vid. Iliad. N. 707. cum vid . Schol. tum ululatumluporum, ut apud Aratum Prognofi.

Schol. Sic spollon. Rhod. 11ł. 1333. Xard Waxas agúrgov. Conf. 592. ac Theocrit. Idyll. I. 71. et canum , apud eundem Idyll .
ibid. 1054. ANON . II . 35 . Conf. Hefch. in v. 'Nguomévwv, Biel. Nor. The aur.

P. 745. v. 37. '12névar,ai Xriges] Conf. Schol, ad Iliad. A. Philog. T. III. p. 638. et H. Steph . Theſ. L. Gr. T. IV . p.
55. ANON . Aelius Herodianus in Schematismis Homericis : 799. KUL.

ώλέναι (in Codicis ora additur κυρίως) αι χείρες, από όλούσθαι P. 747. V. g. 'Oungos] Locus eſt 11. A. 193.

και πληρούσθαι ενεργημάτων αιεί . w . P. 747. v. 13. ' Dis etc.) Iftae rou w's ſignificationes in qui

P. 745. v. 39. nalo.] Vid. Schol. Apollon. Rhod. l . busdam editionibus Tryphoni adfcribuntur. Sed neque o:do,
3081. ANON. Cont, Fiſcher. Animadverll. ad ' Grammat. Graec. neque expofitio ipla tanii nominis viro reſpondet. Sylb. Signi

Welleri Spec. 1, p. 65. ficata tou ' Nas leorlim edidit Aldus, cum variorum Grammatico

Ρ. 745. V. 42. άλλοι avéges) Sunt verba Homeri II. B. rum opuſculis, in calce Dictionarii Graeco - Latini, anno 1497.

2. ubi vid. Barnef. Aron. et iterum Aſulanus, 1524. fol. ubi P. II. fol. 77. b . extant, ex

P. 745. v. 43. 'Drivewv etc.] Vid. Albert. ad Helych. T. quo libro in Dictionarium Graeco - Latinum, Baúl. 1568. fol. et
I. p . 179. not. 8. be. fortaſſis in alia quoque Lexica translata lunt. Quod autem Sibe

P. 745. v. 49. 'S?moyépar] Vid. Scho !. ad Iliad. ¥. 791. burgius ex lliad. r . 23. affert comma. " Zote déwa Kagu weyiz.
anon . Conf. Oudendorp. ad Thom . Mag. p . 931. a, owuati negous, ex Aldi vel huic fimili exemplo lumit. Ad

P. 745. v . 53. ' Nuñemoey] Conf . fupra p . 565, 53. ANON . hoc vero Nolier non reſpicit, fed, quod Pergerus etiam monuit,
P. 315. v . 54. 'Odrousias [1. ] verſ. 468 . ad liad. E. 161. In redditione vero, quod eli ll. r. 36. pro

P. 745. v. 57. mestomageov]Divifisvocibus ſcribendum vide. vulgatoás ex Homeri editionibus fcribi debet aites: Caeterura
excidile quaedam in hac lectione necelle eft, nil numerum évo

ANON.

ST.

KUL

SCHLEUSNER .

ANON

ANON .

BE.
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PERGER .

KUL.

KUL .

KUL.

PERGER.

10. ,

KUL.

KUL.

هبار

۔اید
1

KUL,

as -

KUL .

και τριάκοντα mutare malis. Ea enim , quae compilator, quis habent aangas, quod et Noftro reddendum eft. Obſervo , lectio .

quis ille tandem fuerit, recenſet ſignificata ,' numerum trigeſimum nem , cuius Sylburgius meminit etiam in Significatis tou 'ns ob
haud excedunt. KUL .

tinere, licet nomen Tryphonis non praeferant. KUL.
P. 747. v . 15. ' 12s di Segur] Iliad . E. 161 . 'Is o'x * , P. 748. v. 43. 'S2s ó név Blotov] Locus eſt Odyff. r :

γυναικός, OdyΣ. Λ. 426. 301. ' s not atte, lliad . Y. 643. ubi in editis libris elt

P. 747. v. 18. '12s 8 do formey] Odyſſ. 4. 143. KUL. 'Is nor' čov, poetica forma.

P. 747. v . 20. 'Ara ' ibuevos nep] Odyll. A, 6. P. 748. v. 45. 'Ns oux 771 - Eusgyeridww] Odyſl. X. 319 .Ρ ν. Ως έστι

P. 747. v. 21. ' Nas oi áyógevor ] Iliad. H.464. legitur: Κείσομαι ως ουκ έστι χάρις μετόπισθ' ευεργέων. Conf.

P. 747. v. 22. 'Ns dyahad Invensiy] Odyil. N. 193. odyſ. A. 695. ubi Schol.: svegyéww. svegyesow», ex quo Noftri

Ut Nofter , ita etiam Cod. Gud. habet ?xéogove. ſcriptura nata eſt. Pro vulgato igitur, μετόπισθεν ευεργεσιάων,

Eadem lectio etiam in editione Homeri Florentina obrinet.lu ſcribi debet ut eſt in imprellis. Qui ſequitur locus, ' n sing'

reliquis cuípov, legitur. In Signficatis rou 'Ns edit. Ald . Xé tayoato, eſt Odylr. r . 194. ubi editi copulam z inferunt : 'Ss

Provos_ Ilyvedomeins extat, ab editione Baſileenſi recte in the sun w's ? Alyagos éjøsato. KUL.
Φρονα Πηνελοπείη τηutatium. P. 748. v . 46. '12s" {peyaheron uúgie] Haec ſunt er

P. 747. v. 23. 'Ns sinus - 'Extw3] Iliad . H. 1 . Pfalm . XCI. 6. et CIII. 24. PERGER. Conf. Euſtath. p. 1169,

P. 748. v. 24. ' 12s Mol PEororunus) Iliad. r . 166. Ns 16. et Theocrit. Idyll. II. 82. Quae ſequuntur, in Codice Gud.

orelays d'havároson, Miad. 2. 259. " Eyuws Eijk. Iliad . x . et editis Significatis zou ' s deliderantur. Eorum tamen loço

10. ' Seside innor, Il . K. 520. KUL .. in editis iftis additur : to rocoūrov. ' Nas Dainxes, iva nártus

P: 748. v. 28 , 'Nsopen avról •26090: ] Locus extat lliad. idques avd gave (Pellime. Ex Odyſ. H. 108. lege: roccoy Ouin
r. 428, unde h . I. reftituendam eft w's übehes. Conf. Syl- xes tegi návrwv dyręs dvdpwr. Ét addenda fuillent verba Nijo

burg. Huius exempli loco in Significatis tov 'N s., quorum edi. Sono etc. quae fupra v. 36. allata ſunt.) rò w'rlov , orez Mórov

tiones paulo ante indicavi, aliud profertur ex lliad . r . 173. ' 12s thouTau twv araw névew daotromévwv xai očuvomévWv. ilcilicet
όφελε θάνατός μοι αδεϊν κακός. κUL . ws, auris. Sed id huc non pertinet) pris ngóteo.r. ' S2s ai

P. 748. v . 29. 'ns av Meineosa1] Locus extat Iliad . I. el - ófotov Vid . ſupra v . 35. KUL.
444. KOL . P. 748. v. 47. 'Aina xol ws etc. et paulo poſt v. 50. MOTER

P. 748. v . 31. 'Ns Úteis inoite) Elt ex OdyN. r. 347. elev et " 12s xev, et v. 51. '1206) etc. uno quafi halitu , et veluti

Ita etiam exbibet Cod . Gud. Sed praeferendum videtur, ut evi- ad articulum 'nspertinentia,proferentur,mutila tamen , et, uuſta
tetur hiatus, xioita, quod babent Significata tou 'ns et editiones tim patebit,fupplenda, et ſeorſim ſcribenda. Sic ante verba

Homeri. Homeri ex Iliad. A. 116. 'Anda xal ws 29€ w dómsval, certilli.

Ρ . 748. ν. 32. οππότ' εκείνων tipeber] Eft locus me excidit : Ως αντί του όμως (vel σημαίνον five δηλούν το ό.

Iliad, l. 642. ubi editiones habent {xelvou et os mi . Vid. ibi uws, vel limile quid , regionara ! Certo certius boc liquet ex

Barnef. Pro égetey Codex Gud. dat &Pyxe. Euſtath. ad l. 1. p . 61. extr. ubi ait: *071 ev çip, 'Aada xad w's
P. 748. v. 34. "Hgšaro dávao'] Eſt ex Odyſl. ¥. 310. δόμεναι, περισπάται παρά τοις παλαιούς το ως. Φέρεται γαρ

Ως αιει Tor ómolov, ex Odyff. P. 218. Conf. Barneſ. ad εν τοϊς Ηροδώρου και Απίωνος, ότι το ώς , ότε δηλοί το όμως,

Eurip. Hippol . 1298. et ad lon. 608. alibique. Kol.
Eurip: 548?0: 36. Nic

regionāta ... Noſtro igitur , quae exciderunt, addenda cenſeo :

ws de yuva.xd] ' Eft locus ex Odyſ. quod et ipſe verbis, * egionära o mal öre omugives to outws,

H. 109. unde etiam b. l . reponi debet yuvaixes. Scholiaſtes poſtulare videtur. Verum enim et in hoc et in lequenti loco in

iki wis exponit TO5OUTOV. XUL. libris Homeri editis w's Bagutóvws ſcribitur . : KUL.

Ρ . 748, ν . 57. Και κρέας de Baróvri] Odyſ . P. 344. Ρ. 748. ν . 49. Xρή μεν σφωΐτερον et ως γαρ άμεινον] Elt ex

Etiam Codex Gud . et Significara róü ns habent agéas , fed in Iliad . A. 216. sq. KUL.

Homeri editionibus eſt xgéa, praeter eas, quae cum commentari. P. 748. v . 50. Wstep slev ] Scribendum eſt nonepel , et de

is Euſtathii prodiere, xgéas exhibentes, quod et ſe praeferre te- claratio vocis, quae penitus deficit, ex Cod. Gud . addenda: dúo

ſtatur Erneſtius, „ quod fruſtum magnuin carnis intelligendum mign dóyou elsi. co ws usque ad xal ró şi Intellige oMoiws
lit, atque limul hiatus caveatur. “ JÚvdeoMOS OUVRATixós, Vid ftatim v. 53.

Ρ . 748. ν . 38. τον γαρ et v. 42. των αλλα] Supple συν- Ibid. 'Ns key etc.] Seorſim haec ponenda funt, ut funt in
DEOMov. Vid . Sylburg. KuC. Cod. Gud.

P. 748. v. 38.'Ss nto! jer] Eft verfus Iliad , O. 291 . P. 748. v. 51. ' 1208) etc.] Etiam haec obleryatiuncula dicta

ex quo loco pro úrou et hav ſcribendum eſt ou rou et d'oriv. Codicis Gud. a praecedentibus feiungenda eſt , et pro verbis én?

PERGER . Recte. Sed Cod. Gud, in prava lectione cum Noftro nagaboans (v. 53.), quae ſenſu carent , ex codem ſcribendum

conſentit, KUL. Amigónna nagaboans, quod ipſum nomen iniggawa eliam v. 52.

P. 748. v. 39. ' S2s day Kódos] Iliad. T. 16. ubi libri ad 70 intelligi debet. Vid. 'Iliad. 1. 474. KUL.

editi pro 'dey dant eid . In fequente loco, ex Odyff, E. 129. pe- , P. 748. v. 55. '25 % o1] Vid . Helych. in b. v. et in v .

tito, Ως δ' αυ νυν μοι αγάασθε napęīvai, editur aynota, 'S28xofógia, et quae notavimus ſupra ad p. 561 , 32. in v. Oi

quodetiam in Etymologico reſtituendum arbitror. Oxós. KUL.

Ρ . 748. ν . 12. Ως χαρίσοιτ ' άνθρωπος ανθρώποισι] Rectius P. 748. v. 3. 'S2stáSorto etc.] Conf. Euftach. p . 885, 14.

apud Clementem noſtrum p. 327,, 18. (P. 916, 13. edit . Potter. ) In fine obſervationis Codex Gud. addit: 'Agrotopávns • '525T150

as xáguév dote årsgwros, for' vanos , ex, Comico . Apud meva fxácTone {v { nurnpią. quae leguntur Plut. 530. Praeter
Stobaeum Sermon. V, extat eadem fententia, ſed å pro ws, et Scholiaſten vide ibi Spanhemium, excitatum etiam ab Albert.

äv pro šor', haud multum variante ſenſu. Nam et w's et fi- ad Heſych. T. II . p. 1598. not. 22. Adde Steph. Theſ, L. Gr.
gnificant utique: neque inter äv, fi, et fore, quousque, quantis. T. IV. p .765, KUL . Conf. Ariſtoph. Lyſiſtr. 330.
per, magna eſt diſcrepantia . SYLB. Ut vulgo apud Noſtrum le- P. 748. v. 6. Nro etc) Euſtathius p. 870. init. deducit

gitur, ita etiam in Codice Gud. Apud Clementem vero, etiam nagai me pata, mar" éx$2.4.v xa? xãoor ,led p;1148, 52. W
in editione Sylburgii, eſt xagiers. Neutrum , nagiev , eft Sto- maça çö õas, et hoc ab alw , o axouw. KUL. Heynius ad Ap .

baei, apud quem fententia Menandro tribuitur , non Aeſchylo, pollodori Fragmm. p . 1157. dicit, w'ra eſſe ex quara , ab ças,
ut Sylburgius ad Clementem tradit. In Significatis nou ' s fcri quod fuerit oats, interpoſito digamma ove so In quibus haud

bitur : “Ως χαρίεν έστ ' άνθρωπος ανθρώποις, quod ex parte ad dubie oas pro oars legendum eft.

Stobaeana accedit. Legendum autem eft, ut Sylburgiiis in ' no- P. 748. v. 11. 'Kräv etc.] Helladius Chreſtomath .
po

6.

tis fuaſit : 'Os xapiév for etc. Νimirum ex έστ' apud Clemen- " Οτι τοσ 'ταν, μέρη (Lege δύο μέρη) φησίν είναι το μεν xam

tem šot' äv, apud Stobacum av ortum eſt, utrumque ex inter- αυτό, το δε 'ταν κατά αποβολήν τού ε : το γαρ πλήρες, έταν
pretamento éws av. Grotius in Excerpt. Trag. et Com. p . 911 . έστι , και συναλιφέντος του ως γέγονεν στάν. Vid. etiam Schol.

ay maluit. KUL . Ariſtoph. Plut. 66, Suid . in v. et Sylburg. ad v. 13. qui recte

P. 748. v. 43. 'Ns cour' als 'ATTexóv] In ea editione, iudicat, melius item in fequentibus Ezuar et uprostav ſcribi
quae Tryphonis nomen praefert, legitur 'Ns roútov a'an derá tes ogutóvws. KUL. Conf. Scholia in Platonem a Ruhnkenio edita

Arrixòv touro. quae lectio non minus quam noſtra ſuspecta eſt.
Lectio proba, ſed mutila, quae a nemine melius redinte- P. 748. v. 20. ans ? Térous] Ita Grammatici vocant ulti

grabitur, quam a discipulo Socratis, in mappa geographica Stre- mam ſyllabam . Vid. Baſt. ad Gregor. de Dialectis p . 886.

pliadem inftituente ; ' sis roie' amhis ’Arrixòy róxwgiov, apud edit.Schaefer. BE.

Ariſtoph. Nubb. I. 2. 84. PERGer. Elt verſus 209. ubi editi P. 748. v. 23. $ 2178 Xegväris yun ] Eſ locus Homeri Il .

Yyy a

KUL . KUL.

KUL.

7

-

KUL.

21

AXON.

ST.

.

P. 6 .
ST.

SYLB .
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KUL. XUL.

KUL .

P : 1000 .

KUL.

M. 433. ubi in libris editio eſt mort. Eadem, quae Noſter, ex

Herodiano profert Euſtath. p. 117. 40.

Ρ. 748. ν . 26. Ωιτε dwxey] Haec extant lliad. A. 279.

P. 749. v. 28. 'Nostań etc.] Vid. Iliad . E. 518. et Euſtath.

extr. Cod. Gud . 'Nelaas oi Aroasis rá agaunata,

'Αττικοι δε ουλήν λέγουσι. Conf. Schol, ad Iliad : A 140, et

Ammon .p. 107. et 150. ibique Valckenaer.
P. 749.v. 1. Nuros avós! Eft una cum interpretatione ex

Iliad . E. 396. eiusque loci Schol. Conf. Sylburg. ad h . 1 .h

Vid . Fiſcher. Animadverll,ad Welleri Grammat. Graec.

Spec . I. p . 65. qui pro ao legendum putat oa ., st,

P. 749. v. 9. ihrádos r .) verf. 35. Vid . ad eum locum

Euſtath. p . 3 7, 42. Αlii a χλωρός deducunt, μεταθέσει του

w xal anthrúsi qü a, teſte eodem på 1001 , 46 . Ad Homeri

locum refpexit Agathias in epigrammate, quod enendar Toup.

Emeudaut. in Suidam P. II. p. 192. (Vol. I. p . 460. 19.) KUL.

P. 750. v. 17. dy 'Odustela) ut A. 429. B. 367. alibique.

P. 750. v. 20. évios de auto (pro quo, ut mox patebit, (cri
bendum eft αυτόν, np. ώτον) και νυκτικόρακα eori del xal 18

λαιόν • ειληφει ευεξαπάτητον. Γράφει πτερύγια έχει] Sin

gularis certe confufionis atque inde oriae corruptionis exemplum .

Verba enim , čvou de auroy etc. poſt tegórie čxes ponenda.

funt. Pertinent nimirum ad verba ex Ariſtotele allata, qui Hili.

Anim. VIII . 12. fere exlr. ait : 'O di WTOS πτερύγια έχει.

ένιοι δε αυτον νυκτικόρακα καλούσιν. έστι δε κοβαλος και μιμη

Tris. etc. Transponenda igitur lunt verba, quae dixi , ei pro
έστι δε και παλαιον , quod prorſus ſealu caret , ex Ariftotele

ſcribendum fora de xóBanos.' Conf. omnino Euſtath . p . 561 , 4.

p . 1522, 56, el p . 1687, 54. Adde Hefych . ei Suid , in v. it. ,

H. Steph. Thel. ' L. Gr. T. Il. p. 1553. G. KUL.

P. 750. v . 26. 'Nirra ogor] Vid. Steph . Thef. L. Gr. T.

II. p . 1553. F. et Suid, in v . Ntováratis. AUL .

XUL.
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Ad p.91. v.53. Ayarorgi, dal jalou diyerar and to 49. Achilles Statius in Prolegom .Arati inquit, j, dvarodžu ap

cum

7

extr.

66

Sed quan

:

pellari, ſi una cuni ſole aſtrum oriatur , non poſt ortum ſolis ;
uvatia 2017, o ev xar dvarodía ] Schol. Apollon, Rhod. IV. 286. roznimo vero, mane ante folis ortum aftrum oritur. “

ago Toù rriv grazivno &71787ha.. ubi Schaeferus docte ut ſolet : Salmafius in Solinum p . 527. Quae poft κρύψιν ηλιακήν ap

» & Grammaticorum canone de ſole et luna dicitur dvarin.l.cu parere incipiunt, velmane vel velpere, intézewy Graeciappel
de ceteris fideribus {RTéaev. Vid . Phrynich. Ecl . P : 48. edit. ant. Mofchopulus : 'Ανατολή, επί ηλίου · επιτολή δε. η φανέ

Pauw. [' Ανατέλλει μεν έρείς ο ήλιος, επιτέλλει δε ο Κύων, ή ο ρωσις των άστρων μετά την κρύψιν την ηλιακήν. Helychius :

'Ωρίων, ή άλλο τι των μη ωσαύτας τα ηλία και τησελήνη πο- 'Επιτολή : η ανατολή του άστρου, ή φανέρωσις. Veteres tamen,
Revóvrwv.] Sed ut Scholiaſies noſter , 'ita is qui Iliadem parvam ut iam dixi, hoc discrimen negligunt, et Theophraſtus dvarona's
fcripfit: » Νυξ μεν έην μεσάτα, λαμπρα δ ' επέτελλε σελάνα. De των άστρων νοcat, quas alii επιτολάς. iderm ανατέλλειν φα

και fole Suidas Τ Ι. p . 836. 'Επιτείλας • ανατείλας. Νενίκηκότας κερως, εωον επιτέλλειν, έκφανή γίνεσθαι , et fimilia . Callippo Idi

και αυτοις ο ήλιος επίτείλιας ίδν . Hoc quidem nemo negaverit, bus Septembris Arcturus avertine payepws: Eudoro biduo

„ ÉRITÉ Ev de fole et luna rarius dici: id quod etiam Gram- poſt Arcturus fãos &noté22 st. “ Fallitur doctillimus Blomfieldi.

matico rum gloſſae arguunt.Vicillim infra ad 'iv. 1629. 8 6678- us in Gloſſario ad Aeſchyl. Prometh. 99. (ut oftendi in libro,
» 9ος ανατέλλει. «. Et in Indice p . 660. a . „ fnavarékasiv cui titulus Claſſical Recreations p. 156.) fic fcribens : „ 'Entéż
de ſole dixit Herodotus VII. 54. Ibid. c . 223. saiou avarsi aw, appareo, lignificatu rariore : Suida's, 707 & idas . avataídas,

λαντος . ΑΙ. επανατείλαντος , φuod praeferam. H. Stephanus quorum pofterior in boc ſenſu frequens eſt : Aitkaart plerum

Thel. T. III. p . 1366. D. qui de hac quaeſtione multa monet, que elt iniungere . “ Zonaras in "Lexico p. 805. et Phavori.

tradit, proprie folem et lunam dici uvarkaasiv ſecundum quos- nus : 'Επιτολή: η ανατολή, η φαύσις των αστέρων . ' Ανατολή

dam Grammaticos, reliqua autem fiderá rétrov. ſenſu peculiari de flumine dicitur ab Aeliano H. A. IX . 29.

quam anténaris et émotéier de fole a bonis fcriptoribus pal- 'Ayatonic eft pars Aliae, alias Alia minor. Avatoneros, quae
lim dicta elle fatear, tamen nondum inveni locum . ubi avarta- vox in H. Stephani et Schneideri Lexicis affertur aragrúpus,

Zen de luna dictum fit, praeter Ariſtoph. Nubb. 752. ab H. occurrit in Porphyrio de antro Nymph. c. 29. Kévrgorro medy
Stephano laudatum T. lll. p. 1367. B. Ei unxit' dirka20 of- υπέρ γήν, το δ' υπόγειον, το μεν ανατολικών, το δε δυτικόν . Sui
anin . Hic rariſſimus ulas verbi avarkaleiv de luna Grammati- cerus in Thefauro eccles. : Avarolixa funt troparia occoëchi,

cis quibusdum in animum induxit, ut id de ſole tanium proprie qualia dvacedoine et talia . Typicum Sabae c. ll. p . 1. Kad
ufurpari traderent. Apollonius Rhod . ll . 527. cuius loci non ψάλλομεν στιχηρά αναστάσιμα γ' του ήχου, και ανατολικά δ' ,

merminerat Schaeferτης, 'Αντολέων προπάροιθε Κυνος ρέζουσα θυη- και του μηνιαίου γ'. Triodium, Και ψάλλομεν της οκτωήχου .

λάς . Τheocritus Idyll. XII . 25. 'Αμος δ ' αντέλλοντα Πελειώ- αναστάσιμα τρία , και του τριαδίου ιδιόμελα δύο. "

des. Hippocrates avato l. uvaraus de ſole paflim ulurravit, Ad p . 14. V. 55. 'Αποσκυθίσαι, κυρίως το περιτεμεΐν το επί

eodoroviv de ceteris fideribus. Exempla laudavi in Cialical » EQx1.7's désma ovo rais 98156 xaTaxsnotixws d ?, Tó d'Honsigar]
Journal XXII. p. 319. Agatharchidas apud Photium in Bi . Notandus eft eorum error, qui nihil diftinguunt inter oxuSicw et

bliotlieca : οι δε (των αστέρων) ουδέ κατά τους ύφεστωτα καιρούς σκυτίζω, αποσκυθίζω et αποσκυτίζω περισκυθίζω et περισχυτίζω.
τις δύσεις ποιούμενοι και τας έπιτολάς . Iden tarmen in alio Hic error et Thelaurum Graecae linguae Stephanianum pervadit,
loco dixit : τον ήλιον φασιν επιτέλλοντα, ουχ ως παρ' ημίν. Ηe- et Schneideri Lexicon.

„ [Iegionutisovros, ut ait H. Stephanus

fiodus Egy. 383. IIaniadwy 'Ach vysvéwy &RITER2muevawv, et verſ. in Theſauri Indice, Suidas affert pro &xdequarisortos, excorian

567. de Arcturo: Ilqaror rape Drivwx {netétdetal axçoxvi¢ aros. tis , quae fcriptura, licet in MS. etjam Cod. legatur, ſuſpecta ta.

Diodor. Sic. I. 27. de Ifide: 'Eyw sicer å dy Tu astow To suv? mihi eft , putoque ſcribendum potius tegutxvIISovtos. “

επιτέλλουσ 1. Diverifiimo fenfu ηλίου προς αντολας pofitunt in Schneiderus ſcribit: IIs grouutisw 2 Macc. VU. 4. 5. v. a . The

Aeſchyli Prometh. 706. et in Agam , 1189. Quia tribuerat aftris gutxu9i5w. Eadem confulio ab Heſychii interpretibus facta eft.

Euripides dvaroids, fieri poteft ut quis olim annotarit , hic po. De verbis αποσκυφύζειν et περισχυθίζειν docte et plene fcripfit

ni debuiſle non intolas, quod folis effet, ilov, led énoaa's, Schweighäuſer ad Athenae. XII . p . 524. E. Vol. VI. Animad

quod pofterius hic in margine Ms. Cantab. velut ſcholion inve- verſionum p. 394.) Docent nos veteres Grammatici , verbo

nerat Pierfius. Vid . Valckenaer. ad Eurip. Phoenill. 506 . drocxvSiraiproprie ſignificari illum Scytharum morem, quem

Dammius in Lexico Pindar. „ Certe manifelium inter haec duo Herodotus IV. '64. delcripfit, caefis hoftibus capitis comam

verbalia discrimen facit Gregorius quum dicit : 7Tolal nal cum ipſa cute recidendi, tum vero eodem verbo etiam fimpli

και ανατ.λαι άστρων. Pindarus Pyth, 1. 135. ήγητης υιω επιτελ . citer nonnunquam capillorum confuram denotari. Sic Etymolo.

Tómsvos, ductor ad virtutem filio exortus et factus, et 'inftituens logici Magni 'auctor, et Suidas in 'Atromutogov, in 'Axornubida ,

le. Metaphora a ftellis orientibus ducia. “ Haec metaphora et in nigrowupical. Heſychius pofteriorem verbi uſum ſolum

dacta eſt, non a ftellis orientibus, ut Dammius putat, led a ſo- annotavit : 'Απεσκ '9ισται· κέκαρται. Έσκυθισμένης• κεχαρμένης .

le iplo : syntne vigo Titelaouevos, ezoriens uti netherius fol, Ambigue vero idem : 'Arvoxuíoxe Rigitemeiv. Priorem tamen

ut Lucretii verba ulurpem lll. 1055. in fublimi loco : „Ipfe Epi- ulum idem Heſychius tetigit in v. Exv9.07 . Poſteriorem uſum

curus obit devorſo lumine vitae, Qui genus humanum imperio folum eriam Stephanus Byzantinus (aut illius certe Epitomator)

Superavit, et omnes Praeftinxit, ftellas exorius uti aetherius Col. “ in Σκύθαι annotavit : 'Αποσκι θίααι, το τω σιδήσω τας τρίχας τε

Ad Malachiae locum IV . 2. (Kal a'vatsdei iuir mois poßouple peito lam ubi de conſura utuntur illo verbo Graeci, tonfuram
νοις το όνομά μου ήλιος δικαιοσύνης ) refpexife videtur Auctor eam dicunt, qua in graviore luctu ſponte et ultro ulos multos

Epiftolae ad Hebr. VII . 14. ' Ef ' louda uvarimahxev o kúgios populos novimus. Sic quidem Euripides Troad . 2026. et'Electr.
mwro Lucianus Necromant. c. 2. 'O of wayıs åv Frote dvaraó. 241. Suidas : Περισχυθίσαι κυρίως το αποτεμεΐν το επί την

λας αυτούς πορφυρούς τις, ή περίχρυσος, η διαποίκιλος, ευδαίμο- κεφαλήν δέρμα συν ταϊς θιξί. ubi Kulterus : ,, Εadem etiam tra

μας ώετο και μακαρίους αποφαίνεϊν τους προσειπόντας, αν το στή- dit Suidas in ν. αποσκυθίσαι et απεσκύθιζόν, led qui το αποσκυ .
fos, amis defray a potrivar doin narapinsis, ubi Hemſterhufius: gioni et regionulioan per , male confundit cum d'anoxvrigai

Avaretas quaſi lol, quo nomine reges fuos, parafiti atque adu- et περισχυθίσαι, per τ. Prius enim non ſignificat cutem capitis

,latores appellabant.“ Stanleius ad Aeſchylum Vol . I, p : 209. cum capillis reſecare, ſed notat ignominioſae tonſurae genus,

dit, Buiter. ex Euripide apud Clein . Alexandr. laudavit: di guali Scythae in populos devictos uti ſolebant. Athenaeus Xil.
εστέρων επαντολάς. Voce επανατολη feu έπαντολη carent H. 5. Δια το πλήθος ούν των κατασχουσών αυτους συμφορών, επει

Stephani et Schneideri Lexica . Nunne/ius ad Phrynichum p• δια το πένθος άμα τόν τε των βίον όλβον , και τας κόκας πεgr

nien
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notum eft.

(

SORCOInsav hayròs de vous, oi itu egin spüßgeo rougás dretxu- vocabuli notio. Ridicule vero illi, qui mantelia in illo Plinit

Φίσθαι προσηγόρευσαν. Αι αποσαυτίζειν , vel περισκυτίζειν, per τ Ιoco pro thoracibus vel Ioricis , quibus munitur pectus , accepe
ſignificat cutemvel pellem alicui detrahere: quae verba eodem runt.' Qualı vero magnuni munimentum lit, et magnopere im

modo formata funt, quo drownisw, veftem exuo, regiaeRiSW , penetrabile in cute humani capitis. Atqui mantelia veteres ante

decortico, et fimilia. Exūros enim corium vel pellem ſignificare, pectora ponere coenantes conlueverant, ut hodie folemus illa lin
Hinc ipſe Suidas nepioxuTisovros recte exponit ix- iea , quae ſervietae nobis dicuntur, quas ante pectora voſtra po

degua.1Tisovros, quamvis Stephanus in Theſauro luo neciousisor- nimus, cum menlae allidemus, et quibusmanuset labra tergemus .
yos, per 9, ibi ſcribendum eſſe cenſeat. Sed falli virun docuif. Cont. Coel. Rhodigin, Lecit. antiq. XVI . 10. Zonaras in Le

Simum , ex iis, quae diximus, liquere poteft. Conf. Reinefius xico p. 1541. [legioru Sicaviesº enagážantes . uugiws di qö d'Rotepes

Varr. Lecit. p. 458.“ Bene Kulterius diftinguit intcr σκυθίζω το επί κεφαλήν δέρμα συν ταϊς θριξί καταχρηστικως δε και το

et oxurídw. Sed, ut ex iis, quae ſupra monuimus, apparet, falli- droneig2 .. Ibi Tittmannus, praeter alia, baec lcripfit: „ Non

tur vir eruditiffimus, cum dicit : ,, rosxvisai, velregionuSica, non ſolicitanda fcriptura regiomulises, per 5. immo, quod apud lo

ſignificat cutem capitis cum capillis reſecare, ſed norat ignominio- lum Suidam legitur, **QiOxUriSoros, li ad eandem rem refe.

lae tonlurae genus, quali Scythae in populos devictos ºuti fole. rendum eft, indocti hominisinterpretamentum elle puiem . Sed
bant. « Quod ad Athenaei locum pertinet, accuratiſſime ſeri . videtur potius reperXUTIServ in univerſum denotare cutem circum

pfit Schweighäuferus: „ De luctu loquebatur hic Clearchus no- detrahere, ut explicatur 2. Macc. VII . 4. ubi legitur negatxuri

ſter, dra to névšos dicens: ſed luo‘more res diverlas miſcens, cartas dugwrugrácter. Verum Codex Vatic. rectius habet repr

cum illa in luctu tonſura alteram iſtam , qua c.im capillis ipſa culis owuSiostas. Videbis, hoc ipſo loco crudele illud ſupplicii geous

refecatur, confundit ; aut tertium quoddam (ut videtur) tonſurae commemorari.“ . Grammaticus S. German . apud Bekkerum Anec

genus, ignotum et Scythis et Graecis. quam prin ' iß eo xov- dot. Graec. Vol . I. p . 435, 19. 'Αποσκυθίσαι κυρίως μεν το

gày dicit , comminiſcitur. Sed, quemadmodum idem ſcriptor il- επιτεμεΐν το επί κεφαλής δέρμα συν 9οιξη, καταχρηστικώς δε το

lam in luctu ob defunctum regem fponte ſuſceptam lacerationem , droveiga .. Michael Pſellus Verſ. Polit. 23. apud Zonarac edi
quam ab Herodoto IV. 71. commemoratam paulo ante vidimus, torem p . CXV.

pro inflicto hominibus fupplicio nobis venditavit : ſic et comae ' Αποτα[υθίσαι] δε εστι το τεμεΐν δέρμα κέρας .

detonfionem , ibidem ab eodem Herodoto memoratam , in eun- Fallitur Tittmannus, dicens regrouutisouros apud folum Suidam

dem lenlum detorſit. “ Salmaſius in Solinu !n p . 581. D. „ A. legi. Extat enim in Photii Lexico p: 309. llegituuriSTYTES• {

700XUDICErv , pellem detrahere ſignificat e more Scytharum per- deguatiSOUTES. (Cod . D. IlsoxuriSorsos extegmatisortos ubi

vulgato, qui e capitibus hoſtium bello interemptoruin pellem cum Schleuſnerus in Curis Novillimis: ,, Pertinet line dubio haecglof.

pilo detrahebant, et mantelia inde faciebant: bioc proverbium , { a ad 2 Macc. VII . 4. ubi tamen L. Bos. recuus edidit nego

Σκυθιστη χειρόμακτρον. « Et Sophoclis verfus ex Οίνομάω apud σκυθίζοντες (Immo περισκαθίσαντας ), φuod etiam in Photio re

Athenaeum 1X . p. 410. C. Exufoord XeogóMaxTqOW &xxenaguévos. ponendum eſt. Scythicus enim mos erat crines cum cute a ca
ubi Caſaubonus: ,, Haec vera lectio : non (ut Dalec. cenſuerat) pite relecare . “ Photius ibidew : Ilegrouudis INTES• dragitartesa

εκκρεμάμενος. Appellat χειρόμακτρον , hominum propius cutem H. Stephanus in Indice Tlielauri: „'ErotXUTIGE904 in v. 1 ma

detonfum ; quae dicebatur Scythica tonſura vel Thracica. Theo. le pro 700XUbigE6901, pro intemperantius bibere . “ Hodieque
critus idyll.XIV. 46. oddi equit xéxaspar. Caſaubonum animus meus accedit ad Tittinanni ſententiam . Toupius Emen .

modeſte caſtigat Schweighäuſerus (Vol. ' v . Animadverfl. p . datt, in Suid. Vol. II. p. 57. „ Uiraque vox proba eſt, et de

278. ſg . Certior illius verſiculi interpretatio, “ inquiens , „ ex cute capitis reſecanda uſurpator. Ui a cukros suedice », fic a

Heſychio, in Exugioti Xsızámaxogov, peienda: cuius gloffa (ut in σκύτος σκυτίζειν. Heſychius: Exúrn : * Qax ri. Angl . Scalps.

Sophoclis Fragmentis p. 24. Brunckius monuit) commodillime Exuriserv on agáttsev. lta legendum . Suidas: [legis auricorros .

a Lennepio ad Phalaridis Epiſtt. p . 73. in hunc modum emen- εκδερματίζοντος . Είt autem περισκυτίζειν, cutem capitis circum

data eſt : Oi Exúfoi tãy hamaromévay v normous argymwy cidere. Quod Scythae fecerunt ſcilicet. „Heſychius : 'Eygmutav .

τας κεφαλας εκδέροντες , τους δέρμασιν αντί χειρομάκτρων έχρών- σπαράττειν. Lege ενσκυτίζειν. Verbum αποκυθίσαι tum de τon

7o Conf. omnino Herodot. IV . 64. “ In hoc Sophoclis verlu fura, tum de ſcalptura Scytharum ufurpari,monet Toupius l. I.
deſcribi videtur homo tam belle tonlus, ut caput, pelle detracta afferens locum Phalaridis Epiſt. 147. ' Toves de árps Hegeexéry

cum pilo, pro mantelie, i . e χειρομάκτρω, Scytharum more ufur- σαν, και κατα τροχών έλυγίσθησαν, και κεφαλας άλλοι περισσευ

pari poſſet. Voce Exup.or (qua caret H. Siephani Theſaurus. globusov. Et Iofephi lib. de Maccabaeis p . 511. edit. Haver

Conf. Bafi. ad Gregor. de Dialectis p . 91. edit. Schaefer. ubi camp. Και κατά μηδένα τρόπον ισχύοντες αυτών άγξαι, περισό

ex Apollonio περί επιρρημάτων MS . Γant Αιολιστο, Ιωνιστι, Μη ραντες το δέρμα συν άκραις των δακτύλων κορυφαίς απετεύθ.οι .
diori, Eigesti ab H. Stephano omiſſa. Valckenaerius ad The- Ad p . 122. v. 1. 'Holodos, – asgairózatos ágóxos agereαερσιπότητος αράχνης
ocrit. Adoniaz. p. 385. (583.) affert [1820TOV20:07),Božord, ' lov- νικώς λέγεται το ζώον, αράχνη δε. το λεπτότατον ύφασμα του
dažoti , quae fruſtra qnaeras in Theſauro. ) alludit ad Scytharum agóxrou] Lexicon .Š . German . in Bekkeri Anecdot. Graec. VoL

morem ab Herodoto narratum IV . 64. Etiam Graeci manteliis 1. 442, 1. 'Agaxrus: xal qas' 'Horód na maça Oerdaga nad
utebantur lanugine quadam birtis, quae inde assoce ſeu ndoora ausa' maarious. Baftius ad Gregor. de Dialectis p. 817. pro

vocabantur (de quo lenſu vocabuli lilet Schneiderus). Pollux xarious corrigit Kaariq, et Suidam citat,apudquem legimus:

VII. 73. 'Εν δε τω πέμπτο των Σαπφούς μελών έστιν ευρείν, 'Αρίχνη θηλυκώς, το ύφασμα: 'Αράχνης δε αρσενικώς, το ζωύ

'Αμφι λάβροις λασσίοις εύ επύκασσε , καί φασιν είναι σινδόνια επε- Qov. είρηται δε αράχνης και παρ' Ησιόδω , και παρα Πινδάρας,

στραμμένα . Θεόπομπος δε εν Οδυσσεύσιν, επί διάκονου εφη . Λάσ- και παρα Καλλία. Thom, Mag . p. 108. 'Αράχνη, το ύφασμα :

σιον επιβεβλημένος • λάσσια δε εκάλουν τα μαλλους έχοντα χει- ' Αράχμον, το νήμα : 'Αράχνης, το ζώον. Ammonius p . 24. Α

φόμακτρα, ως από της δασύτητος, ώστε ουδέν κωλύει τας ονομα- ράχνη και ' Αράχνιον διαφέρει : 'Αράχνη μεν γαρ θηλυκώς, του

ομένας μαντήλας ούτω καλείν. Galenus : Λάσιον • σινδύνην. φασμα, και ουδετέρως το 'Αράχνιον" αρσενικώς δε ο 'Αράχνης,

(Notanda ſunt vocabula ordóvros et orvdorn , quibus caret H. Ste- To Swox. ubi Valckenaerius : ,, Si receptae huius loci lectioni

phani Theſaurus. Schneiderus habet givóvm , fed ordóveos omiſit.) credenduin , 'Açúxun et 'Apézniov nihil differunt; ſed vero locul

Hinc nomen haviousyia ( quod praetermiſic Schneiderus) pro fine ulla dubitatione mendolus, hac videtur ratione fanandos :

eiusmodi hirti confectione. Hefychius: Λασιουργίας : ιστουργίας. 'Αράχνη και 'Αράχνιον 'Αράχνου διαφέρει. Cave credas, anyt

ubi male Sopingius legit rałastougyias. Accuratiſlime Pollux ſtis hisce finibus veterum ulum me coerceri,qui Grammatico

hária explicavit per partýlas. Salmaſius in Vopisc . p . 357. rum tantum placita in lucem protraho . Heſychi: 'Apáxiou , as

„ Sic accipienda ſunt mantelia apud Virgilium : Tonfisque fe- eddelas • ’Apáxins • Aioxúdos Aziw. Eandem , quam Nofter tra

mantelia villis. ubi Servius : Quibus manus terguntur. dit . differentiam exponunt Etymol. et Thom . Mag. Tzetzes ad

Idem alio loco : Mantelia tonſis villis, vel minutis, vel compolitis, Hefiodi Egy, 475.''Apáxum spl to swip.or.Apáxvov, so ra;. Αράχνη εστί το ζωύφιον • Αράχνιον, το

ut tonla coma, preſla corona ; conftat enini, maiores villoſas ha- aicoü iparróuevov. Scripſerat. is 'Agármas dori s. s. ubi con

buille mappas. "Villoſa ig tur erant illa mantelia. Ovidius : Vil . ftat ex iis, quae notat ad v. 777. Cornelius Fronio : *) Araneuin ,

lis mantele ſolutis. Mantelia pro mappis villoſis etiam ſumuntur quod textum eſt : Aranea , quae texit. Discrimen annotare nga

apud Plinium VII. 2. “ „ Priores Anthropophagos, quos ad ſePriores Anthropophagos , quos ad le- praetermiſit Suidas in 'Agayon, ubi fragniina conſervavit vens-.
pientrionem eſſe diximus X. dierum lupra Borylthenem amnem,

ollibus humanorum capitum bibere, cutibusque cum capillo, pro

mantelibus ante pectora uti.“ „ Non dubito, io Graeco ſcripto

re fuille dyr? y sigováxtgw , quod Plinius vertitpro mantelibus, *) Vid. Frontonis opera nuper ab Angelo Maio edita P.
ubi manjelia pro mappis poluit. Quae vetus eſt ac vera huius II. p . 470. ST.

runt
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tiſſima, quae dum obſcura videbantur Kuſtero, non meminerat χνου • , γυνή, μισογύνης, μισογύνου : κόμη, ο κόμης, του κόμου :
5 Catulliani Sacculi aranearum pleni. " Fallitur Corneliuς γύη, και γύης, του γύου. p. 541 , 13. Νάκη, το αγγείον δέρμα

Fronto . Nam Latinum aranea, ut Graecum αράχνη, et pro κωδία και κωδ ον, το προβάτιον *) : ουκ άρα το εν Κόλχοις, νά

nimalculo, et pro tela ulurpatur. Ovidius Met. IV . 178 . κος όητέον. κακώς oύν Σιμωνίδης **) νακος φησί. το δε νάκη ,

non illud opus tenuillima vincant έστιν όνομα προσηγορικόν ο νάκης, του νάχου, τω νάκη, τοννάκης

Stamina, nec ſummo quae pendet aranea tigno. το γαρ θηλυκών, παρά το νάκος, νάκη, ως παρά το βλάβος, βλά

Ovidints ibid . VI. 145. βη · άκος. άκη : σκέπος, σκέπη. τό τε αρσενικόν παρά το νάκη.

Stamen et antiquos exercet aranea caſſes. τα γας θηλυκά , προσθήκη του σ, μη κωλυόμενα υπο χαρακτή
J'irgilius Georg . IV. 247 φος , επί γενικής εις ου λήγει, πλάτη, πλάτης πλάτου" λέσχη,

In foribus laxos ſuspendit aranea caſſes. λέσχης λέσχου · αήτου αράχνου. μη κωλυόμενα υπο χαρακτήρος,

Servius : „ Virgilius quidem confundit; tamen ſciendum , maio- δια το πλάνης και κόμης.

res animal ipſum malculino genere appellaſſe, hic araneus:

retia vero quae faciunt, feminino . “ Iuvenalis XIV. 61 .
Ad p. 207. . 35. Γελοίος , * * *) και καταγελαστότατος, παρά το

Árida cum tota descendant aranea tela, γέλως γελώ γελώϊος, ως πατρώϊος, και Βοιωτικώς, γελοίος. οι γας

i . e . purgetur domus a telis aranearum ,
Βοιωτοί το ω και εις την οι δίφθογγον τρίπουσι, το πατρω

nolanie Geſnero in

Theſ. Ling. Lat . Fallitur Servius, de maioribus loquens . Plau
ίος πατροίος λέγοντες , και το ηρώϊος ηρoίoς . εξ ου και γελοίϊον .

τα δια του οιoς ονόματα υπέρ δύο συλλαβάς άπαντα προπερι
lus enim araneam, Cicero arancolam ulurpavit. Plautus Stich . σπάται · οίον , παντοίος, αλλoίoς, ετεροίος· οι δε μεταγενέστεροι
II . 2. 24 ,

Operam omnem aranearum perdere et texturam im
των Αττικων το γελοίος και ομοίος προπαροξύνουσιν· ουκ ευ .

Γελοιος λέγεται , ο γέλωτος άξιος γελοίος δε , γελωτοποιός]

probam .
Cicero de N. D. II. 48. Ut in araneolis aliae quaſi rete te. Schol . Αriftoph. Rann . 6. Γελοιον Αττικής. γελοίον δε κοινών

xunt, ut , li quid inhaeſerit, conficiant; aliae ex inopinato ob
και δε σημασία και αυτή. Sic Mofchopulus p . 67. et 128. At

Lervant, et, fi quid incidit, arripiunt.“ Fallitur quoque hac de
Thomas Magifter P. 185. Γελοίος : ο καταγέλαστος : γέλοιος

re Gilb. Wackefeldius in Epiſtolis ad C. I. Foxium. Recte
δε, ο γελωτοποιός. Coof. Maittaire de Dialectis p . 56. edit.

monet Gesnerus l. I. araneam elle proprie adiectivum . Plinius
Sturz . et interpp. Thom . Mag. et Valckenaer. ad Aimon .

Η . Ν. ΧΧΙΧ . 4. 27 . Urina ſimilis araneis textis. “ Bene H. p . 36. Scilicet vetus Attica ſcriptura, ni fallor, erat yeaços, non

Stephanus Theſ. T. 1. p. 528. ſcripſit: Suidas diſtinguit inter
Vedoios, quae forma , telie noftro Etymologo , Boeotis peculiaris

αράχνης et αράχνη, ita ut αράχνης Γιε animalculum ipfum, α
Γελοίος tamen hodie femper fcribitur , ut αιδοίος , cum ve

teres Attici , noftra quidem fententia, aidãos ſcriberent. Hanc
çáxun autem tela ; quae tamen differentia non ſemper obſerva.

ur, ficut videre eft apud Plutarchum in Lib. Utra Anim. Prud .
formam, quanquam Lexicographi H. Stephanus et Schneiderus

( Τ . ΙV. Ρ. ΙΙ. edit . Wyttenbach. p. 922.) Τα δε αράχνης έργα
non agnoſcunt, nobis ſervavit Etymologus p. 24, 30. 'Etegos *a

κοινον ιστών γυναιξί, και θήρας σαγηνευταΐς, αρχέτυπον. « At νών εστιν, ο λέγων, ότι τα δια του ως έχoντα το 1 υπέρ β'

Suidas ipfe (loco infra laudando) utrumque, αράχνης et αράχνη,
συλλαβάς, προπερισπώνται χωρίς του κολωος , ο σημαίνει τον

pro animalculo ipſo accepit, ut e loci contextu patet. Aeſchy
θόρυβον· οίον , 'Αχελώο, αιδοος, ήρος, ούτω και αθώος κ . τ. λ.

lus quoque Agamemn. 1501. et 1525. vocabulum ágáxun pro
Extat etiam in Etymologi memorabili loco, qui mox afferetur.

animalculo ulurpavit :
Ionica forma eft γελώίος, πατρώϊος, unde Attici veteres fumfe

Κείσαι δ' αράχνης εν υφάσματι το
runt fuum γελώος, πατρώος. Boeoti autem ex γελώος, πατρώος,

δ' ασεβεί θανάτω βίον εκπνέων ,
κατα τροπήν Βοιωτικών της και διφθόγγου είς οι , formarunt γε

i, e . in veſte lerica liva byſſina, quae telae araneoſae comparari
λοίος , πατροίος. Gregor. Corinth . de Dialecto lonica p. 441 .

Colebat, ut oftendi in libro, cui ritulus Claſical Recreations p.
edit . Schaefer. Το μη εκφωνούμενον ή εκφωνείν ειώθασιν : Ομη

113. Latinum aranca et pro animalculo, et pro tela uliurpatur. εος, Υπερωϊον εισαγαβάσα . Και, Πατρώνος έστιν εταίρος. Και

Ησίοδος , Χρκίζειν άπεόντος .
Exercet aranea telas. Ovid . Met. VI . 145. ,

Idem de Dial. Attica p. 177.' Adr

Sumnio quae pendet aranea tigno. Ιdern ibid. αιρέτως τιναςτων λέξεων προφέρουσιν. οίον πατρώος, αντί του πα

Tparos . Conf. Grammaticus Leidenfis ibid . p. 63o. et Gram

mat. Auguſt. de Dialeci. Atrica ibid . p . 673. 'AddargéTous Tova's

uidas : Νάκος " εύτριχον δέρμα , ήτοι δορα προβάτου. ή αναλο- των λέξεων προφέρεται, οίον ως όταν λέγη πατρωος, μητρώος, σω

για δε, ως βλάβη, βλαβος, και νάπη , κάπος, και δίψα, διψος : ος, αντί του πατρώϊος, μητρώϊος, σώϊος. Conf. Excerpta e Cod.

ούτω και νάκη, νάκος: ώσπερ δέ φασιν, ή αήτη, και αρσενικώς, Vatic. ibid. p. 687. ubi fere eadent reperiuntur, nifi φuod pro
αήτης, αήτου: * ) και αράχνη, και αράχνης, αράχνου " ούτω και ouros legitur éx2cos. Baftius: „ Grammaticus, ut puto , ſcripſe
η νάκη, ο νάκος. τριχως ούν, ο νάκος, η νάκη , και το νάκος . rat εώος αντί του είos . * Sic Etymologus p. 2 , 33. p . 27, 26,« : 24, p. .

De hac re faepe monuit Etymol. M. ut p. 220, 26. Kad μετα et 31. inter caetera exempla habet riớos. „ Librariorum incuria,

χθείσης της γενικής εις ευθείαν, γίνεται ο γύης του γύου , ώσπερ inquit Koen, ad Gregor. Corinth. p. 412. hodie in Ηerodoto, . . . p

και αράχνη της αράχνης, και ο αράχνης του αράχνου. p. 478 , 42. πατρανς, μητρώος, ηρώον et κρύζειν patim legimus. MSS. cu.

Λέσχη, ο λέσχης , του λέσχου : αράχνη, ο αράχνης, του αρά- Rodiverunt πατρώϊον p. 70+, 59. κρηίζωμεν p . 386, 32 , χρηί

erat.

1V . 179 .

.

in loco, qui

*) Xenophon Epher III. 2. όν ποτε δαίμων "Ηρπασεν εν πε- editoribus notandum eft : Και ημέρα ιδίως αυτή κατ ' επίθετον

λίγει μεγάλου πνεύσαντος αήτου. ubi Locella p. 220. Voca- ημέρα, ηως, ήγουν και πρασία και αντίθετος της από του δεδιέναι

bulum αήτης certa caret auctoritate in Thefauro Stephani. Naim γινομένη δειδία , ως από αρσενικού του ήμερος. Ηcf chius : “ Η .

ex Homeri Iliad. XV. 626. ibi affertur, melior le- μέρα : 'Αρτέμιδος επίθετον. ubi Alibertius, Iorum Εuftathii ver
crio eſt dijon, quam exhibet llias e Cod . Veueto ab Villoiſono borum immemor : Ex hoc Dianae epitheto liquet , in muégu,

edito, quamque iure, opinor, tuentur ibi Scholia ex eodeni Co- dies, ſubaudiendum effe fubftantivum paūsis, ut Luliath . vel

lice edita. In aliis locis Homeri Iliad . XIV. 254. Odyn. IV . κατάστασις, ut fit πραεία φαύσις, νel ημέρα κατάστασης του αέ
567. IX. 139. antas et avras rectius deducuntur ab reció ý d'ú gus, i . e, illuminatio mitis f. placida aëris conftitutio. Conf.

ani quemadmodum apud Heſiod. Opp. et D. 619. 643. 675. d . Dounaci Praelectt. ad Lyfiam p. 57, Conf. Leiſnerus ad

Nihilo minus ó lútus cum Noftri tum aliorum auctoritate pot. Bofii, librum de Ellipli pa 134 . et 318, edit. Oxon . ' ; Ut

elt firmari. Legitur enim in Pſeudo - Orphei Argonaut. 196. mihi quidem videtur, fallitur eruditiſſimus Schaeferus, qui in

627. 1545. et apud O. Calabr. III . γοο. 714. VΙΙ. 133. Vil1. notis ad Bofii librum ſcribit: ,, Imo jinéque eiusdem elt originis

59. XIV. 50+. Vox anons occurrit etiam apud Leonidam cuius suas. Conf. Dammii Lexic. c . 2176. “ Immo mas for

Tarent. Carm . LXXXVIII. 1. edit. Mein . Ein HOYTOTO3W znóos tallis ex nuéga derivandum eft.

ούριος · ήν δ' άρ ' αήτης Ως εμέ, τοΐς 'Αδεω προσπελάση λιμέσι,

Μυμφέσθω μη λαϊτμα κακόξενον.
*) Correxeram προβάτειον, cum nondum Γcivi ante me ic

Euſtath. ad lliad, r.P; 127 correxiffe 7.Stephanumin Theſ. Indice in v. saxos.
324 , 31. 'Αήτης αυτός ο άνεμος , ο άλλως κυρίως των ανέμω

συνδυαζόμενος επιθετικώς , ως δηλοί και Ησίοδος, αήτας λέγων **) Dehoc loco Gilet Gaisfordius, qui caetera Simonidis

ανέμου, ήτοι πνοάς. Conf. Zonarae Lexicon p. 57. Bene nno- fragmenta diligenter collegit, et nuper emendate edidit.

net Euſtathius l. l . vocabulum subya non elle ſubſtantivum ,

led adiectivum (ut et vocabulum anons), id quod H. Slephant Graecae linguaep .231.BĂRKER.
***) Lege yerwos cum Sturzio ad Mhiltaire de Dialectis
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contractum

9

Soyta : P. 721 , 79." His exemplis addere liceat vimos. Herodo. Tzetzae Chil. X. Hiſt. CCC. Ab eodem fonte fluxit Neinweros

εμς V11. 157. p. 577, 92. Πάντα τον ήχον στρατον έκ τής 'Ασί- (Heſych. in v; tuo aivos), quo vocabulo Lexica augeri poffunt.

ης .ys, ubilegendum eftnov. Quamfcripturamfequatur doctilli. Sic caws, gawios, dr.pos, unde rainwa, feſtum arvale. His igiάλως τα ελώα ,

mus Schweighäuſerns in nupera lua Herodotieditione, neſcio.*) tur praemiſſis, ad rogatum Schaefero,viro praeclara eruditione,
Veteres Attici , ut modo dixi, marzos fcripfille videntur iota et uni omnium excellentiſſimo, *) facile reſponderi poteſt. Non

quod nunc ſubſcriptum vocamus ad latus pofito, cum Attici re- aliunde, inquit ille, quam a nyt" derivari poteſt adiectivum xro

centiores id in Icribendo negligerent. Paulo aliter cenſuit Ioh. τωος : fic al 'Αργώ defcendit 'Αργώος, 4 Λητω Λητώος, 2 Σαπ
Pierſon. ad Moerid. Attic . p . 300. Cum Attici veteres literis Vw Eanę wos (omdlum illud bexicographis, ac Pofidippo refii

tantum majusculis uterentur, et lota, quod nunc ſubſcriptum vo- etiam a Valckenario in Callimacheis p. 3.) ; quibus ad-.

cant , ad latus debuerit poni, qua ratione ΠΡΩl et ΠΡΩΙ vix dir- iectivis cur jota vulgo ſubſcribatur, fi quis me docuerit, ei si

cerni poffunt, ut et alia bene multa ; probabile videtur, ipfos δακτρον debebo. « Nempe formae illae , Αργος, Λητώος, Σαπ

Iota, quod non pronunciarent, in ſcribendo etiam plane neglexiſ- Qwos, Kytwos, quibus iota, quod non pronunciarent, ſubſcribi

fo. Huius autem generis, in quibus lota non pronunciarunt, ſunt vel ad latus poni antiquitus folebat, quanquam recentiores in ſcrie

Nών, σφών , επώζειν, πρωμος, pro πρώιμος, λωστος pro λώϊστος. “ bendo plane ' negligerent, contractae lunt ex obſoletis formis 'Ag

Conf. Fi/cher. Animadverfl. ad Welleri Grammat. Graec. Spec. γώϊος, Λητώϊος, Σαπφώλος, Κητώϊος. Patronymica Feminina Λή

1. p . 118, 9. Βaft . Commentat. Palaeogr. p . 719. Valckenaer. Twäds et Antwis in Callimacho reperiuntur :

Epiſt. ad Röver. p . LXVIII. Gaisford. ad Simonidis Fragmm .
Τεύξατε και γαρ εγώ Λητωίας, ώσπερ 'Απόλλων.

H. in Dian . 83 .

Ρ . 408. Ειymol. Μ . 672. in v . Σώζω et σωτηρία, Βaft. Εpift.

Crit. p. 82. et Append.p . 51. Ex lonicis formis in wios Attici Ούνεκα θυγατέρας Λητωΐδι πέμπεν αμορβούς .
ibid. 45,

lumſerunt, ut diximus, fuas formas in wos. Euſtathio tamen
ad Odyn. A. p . 1409, 16. aliter viίum eft : Ιστέον δε , ότι το Sic Λεχω, Λεχώίον. Ειymol. Μ. p . 5ο8, 26. Λεχώϊος· τη λε .

πατρώος κτητικόν μέν έστι γίνεται δε εκ της πατρος γενικής, Xow & Týdecos. Exemplum contractae et Auicae formae nexwos

πατροίος και του πατρός, ως παντός παντοίος , και εκτάσει του ο nondum vidi. Sic a regin, vulpes, deſcendit negdæos, vulpinus,

εις ω , πατρωος, μένοντος του ιωτα εν προσγραφή : ούτω δε και e vetuſta forma międuros. Ksedmos, epitheton Mer .

το μητρωος γίνεται, και το παππρος : στιχθέντος δε του προσγε
curii, derivatur non a migdos, lucrum , led a népdal, vulpes.

γραμμένου ιώτα, και ευθύς εκφωνηθέντος, γίνεται πατρείος ,μη η Κερδώος Ερμής, φuilucris Par /t,inquit H. StephanusThel., ' , praceſt, .

τρώϊος παππώϊος , ούτω και ο Μινωος Μινώϊος εκφωνείται. Sed T. II. p . 145. D. exponente Bud. in boc Lucianici Timonis

πατρωος, quae eft Attica forma, non poteft derivari a πατροίος, (c . 41.) Ioco, ώ Ζευ τεράστιε, και Ερμή κερδώε . πόθεν κρυσίον

φuae eft forma Boeotica . Procul dubio πατρωος , μητρώος, παπ- TOCOŪTor ; quae lunt iplins Timonis verba thelaurum effodientis.

προς, defcendunt a vetuftis πάτρως , μήτρας, πάππως. Πάτρως, Sunt qui exponant conciliator lucri, lucrifer . Enftath. p . 1268.

quidem et pútows, pro natyg et urzug, quibus vocabulis augeri hoc epithelum ad verfutiam quoque et calliditatem refert. “

poffunt Lexica , extant in Ειymologico Μ . Πάππως, cuius exem- Lycophroni verf. 208. Apollinis epitheton eft, ubi Scholia de

plum mihi haec fcribenti non fuccurrit, fortaffis alicubi ab aliis repe. rivationi noftrae parum faven : Κερδώος δε, ότι δια Χρησμών τα

rietur. Múrpws et nárows babont quidem Lexica, ſed pro aviin. συμφέροντα και επικερδή δείκνυσι . Είi epitheton κερδρος defcen

culo materno, et patruo. Sed uurşqov, fanum Cybeles , l. dat non a sezów , vulpes, ſed a xégdos, lucrum , ut vulgo creditur,
Magnae Matris Deum, et uniewaxos, unde μητρωακα αγιστεία , una birundo tamen non facit ver , “ ut Palmerii Exercitati . p.

purgationes in facris Cybeles fieri folitae, non aliunde defcen- 8. verba uſurpem , nec eſt tam generalis regula , quae non ad

dere poffunt, φuam 4 μήτρως. h. e. μήτηρ. Εtymol. Μ. p. 27, mittat aliquando exceptionem . Quid tamen probibet, quo mi." ,

24. Αιδοίος , αιδούς και τιμής άξιος : οίον, Αιδοίος τέ μοι εσείς nus epitheton hoc ex obloleta forma mégdws,lucrum, derivemus ?

από του αιδώς γίνεται αιδοος, ώσπερ ήρος, και ηρωος, και κατά Ρlutarch. de Tranquillitate Animi c. XII. Καίτοι και των θεων
τροπήν Βοιωτικήν της και διφθόγγου είς οι, ηοίος και αιδοίος. άλλως άλλην έχων δύναμιν, ο μεν 'Ενυάλιος, ο δε Μαντώος, ο δε
έχει δε το αίδρος, το ί προσγεγραμμένον, ότι τα από των εις Κερδώος επονομάζεται. Ιnter exceptiones numerari poteft Μαν

ως δια του ωο 5 παράγωγα , σύν τα ί γράφονται και περισπών- τος , αστρώος, αντρώος, αρκτώος. Νon enim aufium affirmare,
ται : Μίνως Μινωος, ή ως ήρωος, πατρως,πατρώος,ηως ηώος. και has formas ex obfoletis μάντως , άστρως, άνδρας, άρκτως defcen

αίδως αιδώος. ούτως ο Χοιροβοσκος εις το περί πραότητος. έστι dille. Regula certe fervatur in muliis aliis exemplis, quaepalun
δε είδους των παραγώγων κτητικού. Idem Étymol. p. 24 , 38. lectoricuriolo inde legendum offerentur . Sic Σαρδώ Σαρδος

'Αθώος σημαίνει τον εν τω 'Αθω όρει τιμώμενον. κατά την ακρί- (Σαρδώου σελίνoιο (Epigr. αδεσπ . Τ. ΙΙΙ . Analectr. Brunck. P
βειαν δε, ώφειλεν έχειν τοι και περισπάσθαι επειδή από του 287. ) και Μυρτω Μυρτώος. Paιufanias VΙΙΙ. 14. Αλλά μοι δοκού .
"Αθως του όρους εγένετο. τα δε από του εις ως δια του ωος σιν Ευβοέων οι τα αρχαία μνημονεύοντες είκότα ειρηκέναι, λέγον

παράγωγα , συν τω γράφεται και περισπάται· οίον Μίνος Μι- τες από γυναικός Μυρτούς τα πελάγει γεγονέναι το όνομα το
νιώος, πάτρως πατρώος , μήτρως μητρώου, ήρως ήρωος. ούτω και Mustaw. Salmafius in Solini p . 420. b. Planta dicitur Καρώ .

"Αθως 'A9ος ώφειλεν είναι αλλά προς αντιδιαστολής του αθώος Quod nomen feminino genere enunciatur Kagus ut j aida

του επί του αζημίου , και το αποβάλλει, και προπαροξύνεται . unde Femen ipfum adiective σπέρμα χαρώον, i. e. το της παρούς

ούτως ο Χοιροβοσκός . Ει Ρ. 672, 43. Το δε σφος, ελεγεν ο Δί- σπέρμα . Α καρω καρώος, ut ab Αργώ 'Αργώος , Δηώ Δηώος. «

δυμος, συν το γράφεται ως απο του και σως του σω τα γας Εtymol. Μ. p . 502, 23. Εκ του λογως γίνεται λαγος το επί
απο του είς ως δια του ωος , συν τω ι , Μίνως Μινωος, ηρως θετον. Steph. Byz.: Πυθω και του Απόλλωνος πόλις το εθνι

ήρος, ούτω σως σώος . Εx Chaerobosci igitur et Didymi fen- κον Πυθρος, ως Λητω Λητος. ubi Salmains : MSS. ως Λη

tentia Μινώος, πατρώος, μητρώος, ήρωος, et σώος formata funt a τω Λητωίος . Fortale legendum το εθνικών Πυθώος και Πυθώίου,

Μίνως, πάτρως, μήτρως, ήρως , et σας. Imrmo Attica illa, Μινώος, ως Λητω Λητώϊος: « Etymol. Μ . p. 106, 33. ''Αρος ποταμός

πατρος, μητρώος, ήρωος, et σώος contractafunt ex Ionicis formis της Κύπρου. 'Aω γαρ ο ' Αδωνις ωνομάζετο κ. τ. λ . Quod ad

Μινωίος, πατρώίος, μητρώϊος, ηρώτος, et σώios . Sic αθώος ex αθώ- κλωος, κολφος, περιστρου, προστώον attiner, formata funt ex or in

ίος. Εtymol . Μ. p. 24 , 23. Αθώος έχει δε το 1 εκ παρα- ω contracto. Εtymol. Μ. p. 472 , 7. Κλοιός σημαίνει τα σίδηρα ,

δόσεως επειδή εύρηται θωϊν , ως παρά ' Αρχιλόχα, Ως δ' αν σε α φορούσαν οι κατάδικοι, παρά το κλείω κλοιός, και κατά έκτα

θωϊη λάβοι. Sic όμως, ομώϊος, ομώος Γ. ομωός. Δμώίος autem σιν κλωός κλείει γαρ παρατιθέμενος. Ιdem p. 476, 55. Κολιός

extat in Brunckii Analeciis , a Schneidero' in Lexico Crit. Jau- ο θόρυβος. η μεταφορά από του κολoιού , ό εστι θορυβώδες και

latis. Sic 'Αχελώος, 'Αχελώος Ι . 'Αχελώος. Sic Ionice κώλον κραυγαστικόν όρνεον. Ιderm p . 374, 16. ζώον ζώου, όπερ έχει προσ. ' ' !. ' .

(Ηefychius ενέχυρον exponit) ; Attice κωον, Boeotice κoίoν. Sic γεγραμμένον το ιωτα · γράφεται δε μετα του έρωτα . επειδή

πρωϊος, τρώος: Uι γέλως γελοίος γελώος χελώος γελοίος , Γfic εύρηται κατα διάστασιν και παρα Σιμωνίδη , οίον, Τόδ' ημίν έρπε
aidw's eidwios, aidos aidwos aidoios. Similiter formari debet τον παρέπτατο ζωϊον κάκιστον . 2) και δια τον χαρακτήρα των δια

Νειλώϊος, unde Νειλος. Οuanquam enim Lexicograph: noftri του ωον . τα γας δια του ωον ουδέτερα μονογενή θέλει έχειν

non agnofcunt Νείλως . Νείλω pro Νείλος, non aliunde tamen το ιώτα · οίον, Πτώον, όνομα όρους προστώον, περιστρον, υπε

quam a Netras l. Nríaw delcendit Naraužos, qua forma carent swov. ovrw kad sam ovo q r. Idem Etymol . M. p. 603, i.

H. Stephani Thefaurus et Schneideri Lexicon . Extat autern in Περιστρον, συν τω και γράφεται το χαρακτήρα των δια του ωον

.

*) Bram Schweighäuferus edidit mimov, non jurov, neque

aullo modo de corrigendo illo monuit. $ .

*) Vid . Schaefer, ad Schol. Apollon . Rhod. IV.1614. p .555

**) Gaisfordius ad Simonidis Fragmenta p. 408. ' T. I.
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rece

και ότι από του στοια γίνεται , του σημαίνοντας το στρα , περί- ma eft σκνιπος, unde σκνιπαίος οδίτης apud Τheocritum Idyll.

στοιoν, και εκτάσει του ο εισ ω , περιστώίον, ευλόγως προπαροξύ- ΧVΙ. 93.

νεται , το δε περιστρον προπερισπάται, κ . τ. λ. Ιdem p. 498, 6 .
Βόες δ ' αγεληδόν ες αύλινΙστέον ότι το κώδιον και στάδιον, ευλόγως έχει το ιτο δε λαγώ

' Ερχόμεναι σκνιπάίον επισπεύσοιεν οδιταν .
διον. παραλόγως . έστι γας στοια στοιάς• και επειδή η τελευταία Ad quem locum Reiskius : Exynaloy Ald. Flor. Margo H. St;
συλλαβη της γενικής του πρωτοτύπου από φωνήεντος άρχεται , oxinvažoy ZC . Salam . Farr, Brubach . HSt. Habet utraque lectio,

εγένετοη παραγωγή δια τουδιον , στοΐδιον,ωςγραφείονγρα- φuo fe commendet. Σανλψ, tenar, parcus,Jordidus. Σχνιπαίοςſe . , , , .
φείδιον, και κατά έκτασιν στάδιον " και έχει το i . Sic ex oρέσκοιoς itaque erit in incc/ fit tenar, tardus. Σκιπναίος, autem απο του

Ιοι matur oρεσκώος. Ειymol. Μ . Ρ . 571 , 11. ' Ορεσκώος ο εν ό- σκήπτεσθαι poterit repeti, Je fuίcire, niti, iterum atque iterum

ρεσι διαιτώμενος. απο του κείω, το κοιμώμαι, γίνεται ορεσίκοιoς : in baculum incumbere, ut nos quoque druren uſurpamus, pro

και κατά συγκοπήν και τροπήν του ο εις ω, όρεσκος, και μένει cofitare, a verbo dricken. Σκιπναίον falfa eft lectio, quam

το προσγεγραμμένον. idem articulus extat in Zonarae Lexico
Reiskius quaſi equuleo torſit, ut arcanum eius ſenſum eliceret.

p. 1461. et in Phavorini, ubi, ut in Etymologico, eft ógerixolos. Sed fruſtra conatus eft. Vera lectio eft oxytałcv, quam Schnei

Sed legendum eſt ogłoxolos, quod in Lexicon Tuum recte derus in Lexicon ſuum recepit, alteram illam fimul agnoſcens.

pit Schneiderus. Vox όρεσκος extat in Dions:/: Perieg. 963. Scholia Theocriti : Σκιπναίον δε εσπερινον, και παρά την σκίπαν,

An exceptiones illae fupra memoratae μαντρος, κερδώος, αστρος, παρα το κνέφας πεποίηται · κνλψ γας ζωόν εστι βραδυκίνη
à qutqos, avasõos, quae contra regulam pugnant, reconciliari cum τον .) Optime Scholiafter exponit σκνιπαίoν per εσπερινών, φuan

regula poſſint, modo formas eas deſcendiſte ſtatuas ab oi in ý quam de eius etymologia nugatur. Nam exinvažov a xvis orture
contracto, ut μαντολος in μαντος, κερδοίος in κερδώος, αστρολος habere non potuit . Σχνιπαίος eft i. 4. εσπερινός , κνεφαίος . Sic
in d'orgos, a'udgoños in avdeños, ipſe quisque viderit . Certe huic apud Horatium Epift. I. 6. 20.
rationi favent exempla fupra allata, ubi eadem mutatio facta eſt : Gnavus mane forum et veſpertinus pete tectum.
nempe κλοιός κλωος, περίστοιoν περιστώον, πρόστoιoν προστώον, Et Epod. XVI. 51 .

Κολoιος κολφος, όρέσκοιoς όρεσκώος. In quibusdam autem voca
Nec veſpertinus circumgemit urſus ovile.

bulis öi in non abit. Sic narroios, ahnuios, éregoios ſemper Conf. H. Steph . Tbel. T. 1. P : 1275. F. qui idem inThel.In
fcribitur. BARXER. Liceat addere verba Philemonis p. 52. lla- dice haec dicit : „ Aliquis aliquid facit xvepaios, quum id facit

τρώον τον πατρικόν σημαίνει και έστι κτητικόν όνομα. γίνεται Iubtenebras maturinas, aut vefpertinas, nocturnas. « Σκιπαίος igitur
μεν εκ της πατρός γενικής πατροίος . και του πατρός ως παντός eſt veſpertinus, non, ut male intellexit Reiskius, in incelju ie

παντοίος και εκτάσει του οειςω πατρωος, μένοντος εν υπογρα- naz , tardus, σκυλί ,tenas , parcus, ordidus. Mire huic facil.
φήτου ιωτα. ούτω δε και το μητρώος γίνεται, και παππώος . quod apud Eleos σκνίφος peculiari fenfa fumeretur, pro crepus

εκφωνηθέντος δε του υπογεγραμμένου , γίνεταιπατρώζος, μη- culo. Ηefychius : Σανίφος: άκρα ημέραςκαι εσπέρας ,Ηλείοι.ι .

τρώϊος, παππώίος. ούτω και ο Μινώος, Μινώϊος και το λώον, λώ- Codex Hefychii Marcianus habet λείοι pro Ηλείοι. Certe ex

τον και το υπερώον, υπερώιον, όθεν το υπερωθεν παρα το ποιη- eadem radice commode derivari poffunt σκνίφος et κνέφας. Νain

τη. Locus eft Ody1. Α . 328. e quo υπερωϊόθεν legendum. ST. κνέφας proprie crepu/culum denotat. Hefychius : Κνέφας · εσπέρα.

Ad P. 213. ν. 34. Γλίσχρος, ατυχής, φειδωλός, σκνιφος, πά- Mich. Αpoftolii Lex. Graeco-Lat. MS. Κιέφας, κνέφος, tenebrα.

νυ υπαρός: Ρ: 717, 15. Φειδωλός , φειδόμενος, κνιπός. p.615 , Jerenitas, crepu/culum. GloTaeLabbeanae :Κνέφαs,crep /cu
15. Τα εις ή λήγοντα πάντα την δίφθογγον αποστρέφεται , lum. Conf. Slurzii Lexic. Xenophont.., Voce cxvensaios augeri

ανίψ ,κνιφές καιανιπός. Νίψ wβος, όνομακρήνης. ούτω και λίψ poteft H. Steph. Tliefaurus. Sufpicio mihi iniecta eft, vocabulum
λιβός. p. 651, 16. Σχνιπός : ο μικρολόγος, και σχνιφός: παρα

τους σανίπας και την τούτων σμικρότητα . σκνιψ δε εστι κωνωπο
oxunaios, utpote quod in Theocrito Syracufano occurrat, Sicu.

lorum , vel faltem Syracufanorum, fuille proprium . Compoſitum
ειδές πτηνόν . Ωροσ.] Schol. Αriftoph. Ρlut. 8ί.Είςήν των τον αποσκνεφούν, obumbrare,"a σκνίφος, η άκρα ημέρας και εσπέρας

Λακωνικόν βίον δηλούντων Αθηναίων και πλούσιος μεν σφόδρα , άλλως fecundum Eleos, et το σκότος apud Αtticos, reperitur in Fra
δε κακόβιός τις.

έν Πελαργοίς είρηται περί τούτου ,και φιλοχρήματος, καισκνιφος κωμωδείται, ως gmento Empedoclis Agrigentini , φuod nobis fervavit Plu
όστις ένεκεν της φειδωλίας Karchus de facie in Obe Lunae c. 16. Τ. ΙΙ. Οpp. p. 92o. C.

อบรม πρoσίεσθαι εία , φυλακής ένεκα των χρημάτων και γλίσχρου
'Απεσκεύασε δε οι αυγας

βίου. De verbis σκνιφος ο φειδωλος bene egit Ηemfterhuius
έστ ' επ' αίαν καθύπερθεν, απεσκνίφωσε δε γαίηςad Αriftoph. Ρlut. 1. 1. Sed in alio fenfu occurrit apud Ρollu
τόσσον, όσον μήνης γλαυκώπιδος έπλετο εύρος.

cem 11. 65. 'Αριστοφάνης δε, σύκα τα έντοϊς οφθαλμοίς έλκη λέγει· Sic legit Sturgius ad Empedoclis Carmina , P , 591:. Suidar:

σκνιπόν δε, τον αμυδράς, βλέπονται και Σιμωνίδης ο Ιαμβοποιός, Κνών και τυφλός. Ζonaras in Lexico p . 1225. Κνών :ο τυφλός
“ Η τυφλός, ή τις σκνιπος, ή μέγα βλέπων. In Tittmanni Cyrillo ſcribitur xvóf. Tittmanno legendum vide

Hoc Simonidis lambographi Fragnientum Gaisfordius praeter- tur κνίψ . Sed dubio procul fallitur . Nam mit elt, tefte Hefy

mifit. Cod. V. habet σκοπός. Hadr . Iunius Nomencl. p. 527. alio, ζώον πτηνών, όμοιον κώνωπι. Κνωψ pertinere ad σανίφος.
Luſciolus et luſcitiolus Plin ., qui parum videt propter oculorum το σκότος, et σκνιφος five σκνιπώς, ο αμυδρώς βλέπων, credat Iu

vitium , qui caligant et hebefcunt ; vel , qui interdiu cernit , a lo- daeus Apella, non ego. Apud Nicandrum Theriac. 298. et 751 .

lis occalu obtulius, noctu nihil, ut Aeginela inquit: yuxrádwih, xwwf eft genus animalis venenosi, Vide Scholia Üzetzae ad

σκνιπός, Poll. υπότυφλος, αμβλυωπός. Kuhnius ad Pollucis Lycophr.675. Sedad explicandam Şuidae, Zonarae, et Com
locum : „ Sund's et oxyapas eſt fordidus homo." Confundit enim

τocabulum σκνιπός feu σκνιφός, ο αμυδρώςβλέπων,cumvocabu. praeffaii praebent. An κνων 3 verbo κνώσσεινderivandum eft ?

rilli gloſiam (Kyobb .o ruozºs) Nicandri Theriaca nobis nihil

1o σκνιπος five σκνιφός,Jordilus homo. H, Stephanus in Tie- Etymol. Μ .p. 475, 42. Κνωσσειν, το κοιμάσθαι,παράτο 35

Mauri Indice: Σκιφός, ου, ο, υifu hebes, feu qui eft vifu hebeti, μα καιαργα είναι τα όσσα,τουτέστι τους οφθαλμούς, κενώσσειν

caecutiens, ο αμυδρον βλέπων, inquit Ηefychius , addens, Atticos και κατά συγκοπήν, κνωσσειν. Cont. Zonarae Lexic. p . 1226.

Σκνίφος (accentu in priore) vocare το σκότος, i . e. tenebras. At Vox occurrit apad Homerum Odyſf. 4. 8og. (ubi Euliathius

- veroa Polluce ſcriptum eſt exvenes, non axv.pès, prohac ipla exponitcó Baltas ÚRVATTE«v),et apud Pindarum Pyth. 1./26.

lignificatione,ex Simonide: ſimuodo eius Pollucis exemplaribus xvocar deros,Olymp. XIII." 100. xvussovet avra ; Ad poftre.
Fides hic tribuenda eft. Recte dicitur et σκνιπός et σχνιφές και

mum locum refpexit Ηefychius : Κνωσέοντι καθεύδοντι. Recta
Temereauudewis Bénwy Utrumque agnoſcit Schneiderusin Lexico, Heinfius repoluit zvacsovru, et recte dixit Albertins :

Attica forma eft σανιφός. Ηefychius, refpiciens ad eundem Ari- ex h.l. H.Sleph . in Ind. dedit verbum wywołw .“ Utrumque prae

toph. Iocum, ad quem Pollus refpexit: Σκιφόν • αμυδρον βλέ- terit PindariImetus. Εtymol. Μ . p. 474 , 45. Κνύσσω, παρά το
Verbudiπον . Αττικοι γας και το σκότος , Σκνίφος λέγουσι. Dorica for- όσσω το βλέπω, ή παρά το κενούσθαι του βλέπειν.

)
Poetar. Minor . Graec.: ,, Etymol. Μ. ν. ζωδίον . Γράφεται δε. .

(ζώον) μετα του ι , επειδή εύρηται κατά διάστασιν και παρα Σι

μωνίδη.

οίον τόδ ' ημίν ερπετον παρέπτατο

ζωϊον κάκιστον.

Immo illud οίον Ειymologi eft , non poetae. BARKER .

*. Voce βραδυκίνητος caret H. Stephanus Thefaurus . Σκί

nav iftud eſt vox pibili. Hoeſchelius ad Phrynich. p. 178. pro

cxipay h . l. legit ouvina, , quumproxime lequatur, write ya's swe

όν εστι βραδυκίνητον. Νam et Pfalmo CIV . pro σκνίπες in non

nullis libris impreſliswines legitur, at in Paraphrali V. 60. Apol

linarii ixipe's. " Nihil resius aut elegantius. Nam oxinas,

transpofita una litera , 6ι συνέπα.

Zon 2
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» Hoc

tem ,

etc.

xvúcosuv H. Stephanus et Schneiderusnon agnofcunt. An iure poſtulante, pruritum fecerit. Sic locum intellexit Galenus Glori.
praetermiſerint, viderint alii. Sylburgius in Indice Etymol.M. Hippocr .: Kvótyta xromóvo juos d ? zxio šngoDtalmixv qxou
,, xvúrow, verius fortalle xvuoow. * Etymol . M. p . 472, 24. et E quibus eft Erotianus : KvizórnT& Engoptanniay. Gor

Zonaras in Lexico p. 1217. Κλωψ, ο κλέπτης, ο ληστής, παρα raeus Defin . Medic. p . 435. E4304.302pia eſt arida lippitudo
τον κλέψω μέλλοντα, γίνεται αποβολή του ω κλέψη και κλόψ : in qua oculi fubaridi neque cument, neque duunt , fed rubent

καικατ' έκτασιν κλωψ, ως βλέπω βλέψωβλέω και βλωψ, και tantum , et cum dolore quodam levi et prurigine gravefcunt,
orgaßós. Vid. Etymol . M. p. 392, 39. et p. 640, 2 .

Vocabu- et palpebrae citra duritiem ullam prae gravi pituita inhaerefcunt.

lum Brwil praetermifit Schneiderus. H. Stephanus habet, fed Auctor Celfus et Aetius.“ Kynórns eft pruritus, ab animalcu .

in ſenlu longe diverſo : „Baut, fictitius fonus clepſydrae, Vulg. L. lo quodam , cui nomen xviß , mod oculos bumanos involando
ex Euſtath . in Iliad. 1. “ Reliat, ut Schneideri, viri excellen- prurire facit. Sed hoc animalculum , de quo altum egerunt fi

tis ingenii et de republica literaria maxime omnium , qui nunc Sentium omnes Lexicographi hodierni, omnino eſt diſtinguendum ,

vivunt, meriti, errorem notemus, ne alii , poſt Tittmannum ad et ab infecto illo, ficos infeſtante, ſecundum Ariſtophanem in

Zonarae Lexic. p. 1223. auctoritate tanti nominis abripiantur. Avibus (v: 591.), Theophraſinm , Plinium , et a vermiculo illo,

Schneiderus igitur in Lexico : „ Exupos, x, òr, auch napos, der vitem infeftanté, de quo Galenus loco ſupra laudato , Actiusque

nicht gut fiehl, "Η τιφλος, ή τις σκνιπος, ή μέγα βλέπων, Simo- ab H. Stephano in Thel. Ind. citatus. Zonaras p . 1651. Exve

nides Pollucis 2 , 65, wo die Handſchr. oxitos haben ; davon πες ζώα είσι βραχύτατα,όμως αργαλεώτατα. ου γας μόνον κνη:

σχνιφάω υ . αποσκνιφάω. S. αποσκ. nach. In eben derielben Ee- σμούς εμπoιoύσιν αηδείς, αλλά και εις το εντός βιαζεται διά
deui. lagt man xuinos, daher minórys, bey Hippocr. von der των μυκτήρων και των. σίνεται δε και κόρας οφθαλμών,

ξηροφθαλμία . Ηefych . Kεκνιπωμένοι καρποί υπο ερυσίβης διε- si me Quaátartó tis. ubi Tittmannus ne unum quidem verbum

φθαρμένοι, ή κνιποί τους οφθαλμούς. Derfelbe κνίπες όμματα dixit. Zonarae Iocus depromtus eft e Philone le Vita Motis

περιβεβρωμένα. S. σκνιπαίος. Von cxico's, sxvanos, geizig . S. Lib . I. cuius verba attulit Bochartús Hieron. P. II. T. II. Lili.

in xvinos. Inter Simonidis et Ariſtophanis 9x9cos 1. omvanos, IV. c. 18. p . 572. Tó de Sãov, si xaà Bzaxúratov, opws azya).tw

ο αμυδρως βλέπων, et κνεπώς, unde Hippocratis κνιπότης, nulla τατον ου γας μόνον την επιφάνειαν λυμαίνεται, κνησμούς

eſt'affinitas, vel in liguificatione, vel in etymologia. Kvit ali- {Umobov anders, xai Baaßewrátous, exid xai sis za dvros Bio

quando ſumitur pro vermiculo oculos vitis germinantis arro- ζεται δια μυκτήρων και ώτων : σίνεται δε και κόρας οφθαλμών

dente. H. Stephanus in Theſauri Indice: Meminit Galenus iOneTourvoy, el Meri Puaátartó tis. Unde emendandus eſt Lo .

horum cxY9WY leu muitov, tradens ab eis infeftari vitem et qui- naras, apud quem corrupte legitur swa siol. Byaxýrata, Ows

dem oculos vitis germinantis, ſed vermium generi eos annume- αργαλεώτατα, pro ζώα, εί και βραχύτατα, όμως αργαλ. et το

tans. Nam Sinpl. Med . L. 9. dusenítida jone ex eo nomina- evros, pro rü Prós. Origenes Homil. 111. in Exodum :

ri tradit, quoniam asgıxgropévn sais duzzaous Pleiser tous les animal pennis quideni luspenditur per aëra rolitans, fed ita fub

wwuévous, én aitwy oxwaynas, ous (inquit) cuvinas orquesovory tile eſt et minutum , ut oculi viſum niſi acute cerpentis efugiat:
oi rag' suix dunedougyol. Quibus addit, generari hos vermes corpus tamen, cum infederit, acerrimo terebrai Jiimulo, ita uz

ineunte vere, quum germinant vites et το ενοικισκόμενον *) αυ- quem volitantem videre quis non videa !, ſential ſtimulan

των μέρος, όθεν ο βλαστός φύεται, φuod appellant οφθαλμόν. Et Auguftius, vel quisquis elt, in Libro de convenien :

Sic paulo poft, τούτους ούν (inquit) τους οφθαλμούς διεσθίοντες ria decem praeceptorum et decem plagarum : „ Cniphes natae

οι σκνίπες, ου σμικρά βλάπτουσι τας αμπέλους : διο και τας δί- funt in terra Aegypti de limo, naufcae minitilinae, inquietitianae,

ας τωνοφθαλμών τούτων περικοίoυσιν οι περί ταύτα δεινοί. “ et inordinate volantes , non permittentes bomines' quiescere .

Hinc explicandus eſt Hol'chii locus, a Schneidero laudatus: Dum abiguntur, iterum irruunt ' “ Proinde cum Perlarum

Κνίπες όμματα περιβεβρωμένα , oculi vitis penitus arroſi. rex, Sapores, Nigbin oblideret, narrat Theodoretus, Deum la

Hinc etiam explicandus eſt'alter Hclychii locus, ab eodem ad. cobi Episcopi precibus flexum in dos immillille oxu17wv xai xa

ductus: Κεκνιπωμένοι καρποί υπό ερυσίβης διεφθαρμένοι, ή κνι- vutiwe vecos, qui cum magna vi irrupiffent, oi te ardges rois

ποι τους οφθαλμούς . Per τους οφθαλμούς intelligendi funt ocu- θείοις κατετιτρώσκοντο βέλεσιν , οι τε ίπποι και οι ελέφαντες ,

li vitis, quos xvínes comedunt. Locus medela indiget. Codex τα δεσμά διαβήξαντες, εο, απέτευον, τήδε κακείσε σχεθαννύμενοι,

Heb chii Marcianus, tefte Schow , babet: Kexv tómsvor 4. ési- mal pigere exehvas ou durdusvou rås äidas . fiacc ille in Vita laco

osus xipo T. 0. Sed recte xe xv873W LÉVos repofuit Mufurus, axvie bi fic attigille non contentus, refert multo pluribus Hili. Eccleſ.

Fów, oculos v'itis comedo, quo verbo caret H. Stephani The. 11. 26. Quae tamen non capio, niſi Jenipum nomine xa72x893903
ſavrus . Heſychius non exponit vocabulum xexv291Wuévos, ſed ad . xws intelligantur quivis cnlices, aut peculiariter palufires, qui

dit verba , ex aliquo, fortalle ecclefiaftico, ſcriptore' adhuc mihi aliis eunides. Scnipes enim proprie dicti , cum oleribus veſcan

ignoto deprompia, quae fic refingenda lunt: Kexventuevos. Kap- tur, ei fructu arborum , hominibus et iumentis non lolent elle

rol ino sgvoißns dus¢ agusson, M [õuzskou x®]«v72 [mivars] Tous infeſti . At paluftres culices, qui fanguine maximealuntur, in los
opgaAuous. Illud autekos abloiptum eſt a praecedentibus literis , cis , quae ad ' Auſtrum vergant, ſunt utrisque graviſſimi. Ita Ae

Saguévou Ý : OAPMENOI H AMEA01. Nomen mutol in tex- biopici culices, in Rhizophagorum paludibus orii, primo leoni
tum irrepſit e xexvi1 WMEVCU, a librario propter fcribendi com- bus, deinde etiam incolis graves, loca illa prorfus defolarunt

pendium male intellecio. Sed in his duobus Helychii locis nihil Haec et plura habet Bocharius l . 1. *) Schneiderus in Lexico :

eft opis ad explicandum zo Aguddoupsvou dróggnizon Hippocratis, „ Kynórns, Hippocr. wo man es durch Jucken xunguès und fx

tjv 497307nra . Heſychius loquitur de oculis vitis , fed Hippo. 800 garnice erklärt. Dahin gehört Heh ch .: Kvugo oi rion

crales de oculis humanis, el Galenus de vermiculo , cui no ματα πονούντες . « Fallitur vir doctiſfimus. Kvinórns Hippocra.

men suult live xvill, vitem infeſtante, non de animalculo illo tis et xruso? Heſychii nullam inter fe affinitatem habent, niſi

oculos humanos prurire faciénte, unde Hippocratis *w7OTy5 de- quod xvenotas de pruritu , ab animalculo quodam, cui nomert
rivari debet.Locus eft in Libio de Locis 'in Hom . Vol. 1: P: xvid , oculos humanos prurire faciente, et muusor de vitio ocu
375. edit. van der Lind . ,, Ubi in oculos Muxio proceſſerit, lorum quodam , dicatur. Κνιδοί : οί τα όμματα πονούντες, nem

ait Hippocrates, „ Oculi inflammantur et tument. Sic autem af. pe, ut ait Is . Volſius, a nimio feru , Sed dubio procul falli
fecium hominem medicamento liquido aut ficco inſperfili curare tur. Kvogod fortäjile ſunt ii, qui propter 'oculorum imbecillite
oportet. Si vero ftatim inflammati fuerint , nihil omnino illine, lem perpetuo niciantur. Gloilae Labbeanae : „ Kyusw . nicio ,

led aut fortiſlimo quam infine urito, aut alio quopiam alvum is, o . 'De hoc ſenſu verbi xvusio filent omnes Lexicographi
lubducente medicamento attenuato , vitando ne vomium facias. hodierni. Sed , ut verum fatear, Gloffarum ró nicto melius iniera

Si vero velut lapilli fubiercurrerint, medicamentum illines quod preteris de cane venatico. Feſtus: Nicuit canis in odorandis

plurimam lacrimam ducere poteft, et reliquum corpus humecta. Berarum veſtigiis leniter ganniens, ut Ennius in libro X. Veluri

bis ac lumidum facies, quo'oculi humidiores fiant ac collhantur, fi quando vimelis venaticà, velox Alta flet cani ' ; forte feram li
ut lacrymam adftrictam ac compactam decurrere facias. 'Orav

δ' ες τους οφθαλμούς κατά σμικρον φέη, και κνιπότητα παρέχη.

τούτον εγκρίειν μαλθακώδει, και τι μέλλει ξηραίνειν , άμα και δά
κρυον ολίγον άγειν. « Kvopótyta nagéxy elt, ſenſu' manifeſto *) Bochartus l. I. „ Graecum oxy ! a Goleno aliquoties ufur.

patur pro vermiculo, a quo vires infeftantur; u cum dicit, disa

πελίτιδα γην vitibus inunctam perdere τους γεννωμένους επ' αυ

των σκώληκας , ους σκνίπας ονομάζουσιν, et τοις (των αμπέλων) -

* , Verbum { voidissw praetermiſerunt H , Steph. et Schnejo gaduo's 818896ortes oi ouvines. Verum enimvero ducii recte ob
Jerus.

ſervant, pro ouvines legendum elle intes, quomodo vocari conftat

:

2
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ex nare fagaci ſenſit, voce fua nictit , ululatque ibi acute ." ") V. κιμβία Τ . ΙΙ.p . 261. not. 3. Ηefych. glofamfic edidit Al

Ηefychius : Κουφόν αέρα έπινέφελος και πνευματώδη. Νum igi- bεrtius : Κιμβία : σκυφία . μικρολογία. Ιn Cod. Marciano, teffe
jur xwuso? ſunt ii , qui parum videni ? Huic interpretationi fa- Schowio, ſcribitur exscia, ut correxerat Hemſterhufius. In Cy
vere videtur Homeri locus in Odvil. N. 401 , Sed fallitur Schnei . rilli Lexic. MS. Brem. eft oxypia . Nihil admodum refert,

derus qui male buc Homerica verba retulit . σκνιφία (cripferis an σκιφία . Suidas: Σκιφός• ο παρ' ημίν λέ
Κνυδώσω δέ τοι όσσε, πάχος περικαλλέ' εόντε , γόμενος σκνιπός . Diogenes Laert. 1V. 27. de Crantore : "Ην δε
Ως αν αεικέλιος πάσι μνηστήρσι φανείης. και δεινός ονοματοποιήσαι · τραγωδον γούν απελέκυτον (απελέ

Κουζός , ο ανα επινεφελος και πνευματώδης, et καινυλοι, οι τα όμ- κητον) είπεν έχειν φωνήν, και φλοιού μεστήν· καί τινος ποιητού

ματα πονούντες, nihil pertinent ad Ηomericum κνυδώσω, quod σκίφης μεστούς είναι τους στίχους. I. Kuhnius haec annotavit:
eft a κνυζύω, το ξύω. Εtymol. Μ . p . 474, 5ο . Το δε καινυλούν, και Significat μικρολογίας et minutiarum plenum effe, a σκνιφος,
επι του κακώσαι και διαφθείραι : επιφέρει γαρ, πάρος πες: formato nomine σκνίφη, et extrito ν. Verbum σκίφη Euripiderm

καλλ ' εόντα : τινές από των κυνών, κυνώ και κνυζω, όπερ έστιν α- potuit tangere . Eius enim verfus μικροπρεπείας μεστούς είναι

πρεπές • οι δε, παρά την κόνυζαν, ό εστιν είδος φυτού, κονυσώ, ό- και στομυλήτρας, in Ranis dixit Comicus, caetera illum nihilo
πέρ έστιν απίθανον» είρηται δε κνυφούν, το ξύειν παρα Δωριεύσι, minus admiralus. Conf. Suid . in oriço. Kuhnii interpretá,

και το αχρειoύν. Φιλόξενος από του ενώ γίνεται παράγωγον αναίων το tionem probat Hemſierhuſius, cuius haec funt verba : Neque

διαφθείρω, ως από του στο στίζω , και πρώ πρίζω, ούτωςαπό τον κυνώ aliunde, ne iudice, funt explanandli, quos Cranior vocabat, σκί

κνίζω παράγωγον, και κνύζα . - το δε κνύζω σημαίνει το ξύω, ως πα- φης μεστοι στίχοι apud Diog . Laert. 1V. 27. quorum mentem

σα Σώφρονι εν Μίμοις, Κουφώμαι ουδεν ισχύων " το δε κνύζα , ως lolus percepille mihi videtur Kuhnius.“ Idem tamen placuit

λέγει “Ηρωδιανός, ει μεν – επί του παρεφθαρμένου και εξουσω- Is. Talio, apud Albertium ad Ηefych. ν. σκνιπόν: ηΑpud Sui

μένου, ου συγκοπή έστιν, αλλ' από του κνύω, αφ' ου κνύος ή damn im σκίζα, cft σκίφης μεστός, φuod non explicat; procul
φθορα, οίον, Κατά κνύος έχευεν, ψίλωτο δε κάρηνα . Optime Ho- dubio pro σκνίφης, i . e . μικρολογίας. “ Forma σκίφη, pτο σκι

meri locum explicavit Dammius p . 1237. Kvuçów proprie eſt Qiz, caret H. Stephani Theſaurus. Ceterum ſcripturam exion

radendo et ſcalpendo turpo, et quia ſcabiofi frequenter ſca- et oxeQin genuit forlitan atque in uſum vulgi produxit expedi

bunt cuteni, hinc xrusów et eſt, doa tugas aisgévw, Scabiofum tior pronunciandi curlus, nolante Hemſierhuſio.
facio . Nam η κνύζα eft ή ψώρα. Κνυλώσω δέ σοι όσσε πάρος Ad p . 282. V. 52. 'Εγγλαπήναι, εγγλυφηναι επί των νεοσ

περικαλλέ' εόντε, OdyΠ. Ν. 401. [calpendo Eurpolo tibi oculos, σών κυρίως, παρά το λίπος] Εγγλιπήναι et εγγλυφηναι hoc

qui antea valde formofi erant. et 433. Kyújwoey de oi ooos, ſenſu ſunt voces nihili. Lege smanjvar et éxyaufhvar. H. Ste

quodMinerva ibi feciſſe narratur poetice, id prudens et perſona- phanus in Theſauri Indice: „ 'Eyyad Iw , infculpo, i. q. syyú
ius Ulylles ipfe Gibi lecerat, ut eo minus agnolci poſſet ab intu- φω, unde pallivum εγγλαπήναι, φuod Ειymologus exponit εγγλυ

entibus, et ut tutius fub yeſtitu ſuo vili lateret ad tempus . Ocu . Onvai, ac proprie de pullis avium dici air, nega qo'aéros, quod
los ergo libi ſcalpendo rubicundos effecerat, ſic ut turpes appa- mihi quidem parum fit veriſimile. Hoc enim potius fyxaan vai

Et ergo pro ρυσώσω, απρεπείς ποιήσω. Η . Stephanus diceretur, at εκκολαφθήναι.« Erotianus p. 148. edit. Francii :

Ther. Τ. ΙΙ. p. 285. G. per κνυζώ το ξίω intelligit , ungue lanio Εκλαπήσεται αντι του εαγλιφήσεται και εκγεννηθήσεται ως
ſeu lacero, ungue foedo, ut xvisw quoque accipitur. Schol. και Αριστοφάνης έν Γηρυτίδη ( MIS. D. Γυριτάδει, Eliath . et

ad Ηomer. 1. 1. Κνυδώσω» ουσώσω, απρεπείς και φυσούς ποιήσω, Iunt. Γηρητάδει) φησί,

οποίοι εισιν οί των καθευδόντων, και συμπλάσω , και κακώσω. Φήμαις ούν εγω βροτών άπαντα εκλαπήναι.

Quid ibi velit Scholiafies , per φυσούς, οποίοι εισίν των καθευ : "Απαξ είρηται και παρ' ημών εξήγηται μόνων. Βrunckius ad
dorur, parum intelligo, nili gvool accipiantur pro fordibus. Cer. Arifiophanis Fragmenta : Comici verba trochaicum tetranie.

1e Suidas dixit : Ρυστήματα τα επί των όψεων των γεγηρακό- trum effecile videntur, cuius in fine vox ipfa erat a Gramma

των σπιλώματα. Ceterum e fupra dictis liquido patet, Homeri- tico propoſita. Vide an tibi fatisfaciat haec coniectura :

cum verbum musowy non eſſe derivandum , ut Schneidero vide Φημι γούν εγω : βρoτους απαντας εκλαπήσεται.

Eur, 4 κνυσος, quod Ηefychius per αέρα έπινέφελος και πνευμα : Futurum medium , cui paſſivam fignificationem tribuiſfe videtur

Taon exponit, nec a xvugoi, quod eidem eft oi ta ommata 10- Grammaticus, ego active accipio . « 'Εκλέπειν ωα five εκγλύφειν

yoises . Phrynichuς Σοφιστ . Προπαρασκ. p. 49, 28. Vol. wä dicuntur aves, quae roſiro pertuſis ovis pullos excludunt aut

I. Bekkeri Anecdot . Graec.: Λεπτολογία σημαίνει το περί των excudunt. Εodem fenfu dicitur εκκολάπτειν, Latine excludere,

Manger Ogostitev xai adoleoxriv, ä onpaiver, xvupórus. Plane excudere. Cicerode N. D. II. 52. „,Gallinae avesque reliquae,
voluit dicere Phynichus, (cuius corrupia verba aliis emendanda cum ex ovis pullos ercluferint. “ l'arro de R. R. III . 9.

re'inquimus) nomine en todovia idem fignificari, quod nomine De ovis , quemadmodum incubent et excudant. “ Et c. 10.
αναπότης . Αt vocabulum κνιπότης hoc fenfu Lexicographi et Anſeres aliena ova non ercudunt. “ Columella VIII. 14 .

veteres et recentiores non agnofcunt. Kvinótus , ut diximus, Pullis formandis excudendisque triginta diebus opus
Ac

Hippocrati et Galeno eſt i. q; xungues, pruritus. Kyoto's au- lianus H. A. 11. 33. Κροκόδειλοςόπως έχει μεγέθους, και ο τέ

tem (ive σκνιπος, five σκνεφος ) ell' parcus, unde ή κνιπεία , λειος, και ο εκγλυφεις πρώτον. Ubi Schneiderus: και Εκγλυφείς

parcitas , φειδωλία . Zonaras in Lexico p . 1224. Kvedela : » hoc vulgato éxienes e Cod . alt. Geln . et Med. praelulit Gro

φειδωλία . Ubi Tittmannus : ,, K. κνιπεία φειδωλή. κνιπεία affert μου . « Infra eodem capite : Τίκτει μεν τοσαύτα ωα , όσαις αν

etiam A. Steph. lnd. Kyodeia derivari pollit a κνίζειν . κνίζειν δε ημέραις επωάζουσιν όρνεις , είτα όταν έκγλύψη τα νεόττια .

túyse de avaris.“ Kyideia eſt vox nihili. Lege: Kvincie Ubi Schneiderus: Infra X. 21. fexaginta ova et dies incubatio .

φειδωλία . Phavorinus : Καπεία • η φειδωλία . Ad Phavorini nis numerat. Sed" lectio huius loci eſt corrupta . Pro όρνεις

Jocum reſpexit H. Steph . in Tbelauri Indice. Vox extat in Geſnerus legebat wuis. In Mediceo eft : επωάζουσα όρνις, είτα

Theophanis Chronogr.p . 248. b. a Ducangio et Hemſterhufio orav, kayacel y, e quo Gronovius efficit : ogaus öv xai visais
ad Αriftoph. Ρlut. 6ο. laudata . Idem eſt xromos et oxvaQo's et επωάζη ως όρνις , έστ' αν εκγλύψη τα νεόττια. Pauw . ad Ηo.

σαμπός. Sic σκιφία legitur in Ηefychio et Suida (Phavorino rapoli. 11. 5ο. emendat: όσαις αν και ημέραις επωάζει, όρνις εί

e : Photio) ex emendatione eiusdem Hemſterhuſii ad Hefy che in τα , όταν γλύψη . Alter Cod . Gefin . έκλεψη, alter cun Meclicco

66
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eft , «

.

vermes vitibus inteſtos'a Theophraſto, et aliis. Unde eſt, quod apud Aetium eandem prope ſcripturam , tantum verlo in :

Strabo Lib. XIII. Herculem inoxrorov ab Erythraeis coli tradit deinde reperio xvimas nominari' vermiculorum genus a Theo

ότι φθαρτικός των αμπελοφάγων επων. Ut Ionibus πως pro πως phra/to . « Vox ανιψ eft generale nomenanimalculοι μm,ut videtur.
et κοτέ pro ποτέ, ita ίκες dicti pro ίπες. Ηinc Alcman , Και Photius Lexic . MS. Κίψ : είδος μύρμηκος . Glorae Labbeanae ;

ποικίλον ίκα των οφθαλμών αμπέλων ολετήρα. Εt He/ychius : Σανίψ• η μυρμηξ, ακρίς ή κώνωψ, curculio . Ducangius Ca

" Iξ : θηρίδιόν τι αμπέλους εσθίον. Αliud igitur ίπες, aliud σανί- ftigatt. in Glor.: Germ . Cod . Curcum , sxviskey Óv Tryès midye
πες. «« Obiter moneo, vocabulunm αμπελοφάγος, φuod a Schnei- αγριομύρμηκα λέγουσι , τινές δε είδος κώνοπος . Reg. Cod. Guru

dero affertur, duagtúews, H. Stephanum in Theſanro prae- gulio.
termilde. Fallitur autem Bocharlus. Recte ſe habet lectio *) De verbis xusãy et nictare vel nictere dixi in Proluſio

savises in Galeni loco. H. Stephanus Thel. Ind. in v. wiļ : nibus de Vocibus animalium P. 1. not. 69. 79. 81. 82. P. II.

De bac d.o97ussi non habeo quod dicam , niſi non temere quid. not. 102. P. VI . n0t. 78. Add . Sophoci. Oedip . Colon . 1569.

quam in Galeni Codice immutandum efle, quum terque quater- fgg. de Cerbero : Ingo's, óv dy vraire 0252 , Forušístous súvše
Sue conftanter, ibi fcriptum fit cxvines, quum reperiam etiam fa., xvusiofal si itaytgwy, dóźpator púrox' 'Aida. STUAZ .
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coſtrum habet . Conf. tamen infra IV . 37. ( rous YEOTTOUS 151. XXXII.5. Tów ye uzly ordyve twv evrós usysiov, Sey Amps

defev.). Equidem h. l . minore cum mutatione ita lego : ocars μενος των αποκαθαιρομένων μέγας και ύπουλος αύξεται. Εν
ανκαι ημέραις επωάζουσαως όρνις είτα ούν εκγλύψη τα ν. « Fallun- ibi Toupius : , ΜS. Vat. μαγείον. recte . Ιderm μαγείον ει εε

jur Gronovius et Schneiderus, qui in priore loco, pro vulgato mayerov. quomodo recte legitur apud Platonem in Timaco .

& x2 enels, reponunt e Cod. alt. Geſo. et 'Med. 8xYau Dels, et in E Weiſkius p . 6o3 .
Vat. 2. p .

61. μαγείον. Id . p . 61.

poſteriore loco, pro éx264, quod legitur in Cod. alt . Gela . relov. Vat. 3. in textu habet ja ysigtion, in marg. autem
fcribunt e Cod. alt. Geln . et Med. {xyaútg. In Aeliano, ubi- yetor. Sed Laur, in iplo textu jaystor. Pro hoc in Par. Ame

cunque dwylúčev occurrat , tanquam rem certam affirmamus El . et editt . vett. ſcriptum eft waye çeñor. El . in marg . at

mutandum id eſſe in éxN6nEiv, quae eſt Attica elegantia. H. Sle- &xuayelov , quod et Portus in Commentario . “ Ut mihi qe:20
phanus Thel. T. II . p . 678. A. „Plut. de Crocodil. 'Exyxovta videtur, Pſeudo- Longinus per memoriae lapfum uzysio ſto

τίκτουσι και τοσαύταις ημέραις εκλέπουσι. et Αriftot. Η . Α . pfit pro εκμαγείον, φuod in Platone, ad quem ille auctor τες

Εκλέπεται τα ωα, ουα crcluduntur . « delianus ipfe H. A. kit

, legitur, et in hunc errorem eo facilius incidit, quod in ro

ΙΙ . 3ο. 'Επωάζειν ου δυναμένω, και εκλέπειν. (Εodem cap. Ιegi- Graecitatis infirmae faeculo μαγείον pro εκμαγείον diceretur. Quct

tur : Και οι μεν όρνιθες οι προειρημένοι τα μηδέν σφίσι προσή- ad lectionem Vat . 3. μαγειρείον attinet , ( ande duxit corrutπα

XOVT* fxynucovoir, ubi legendum puto exaérovo..) Iterum Ao- illud nayaygrãov) ea fortale tribuenda eſt librario, cui Preuss

lianus H. A. XVII. 41. ' Orav aura Jántwor na {xaéfwge Tous Longinus, memoriae vitio , ut alibi, errans, continuata metaphora

νεοττους αι μητέρες. Αriftoph . Ανν. 672. 'Αλλ' ώσπερ φον νη fcripfile videretur γυναικωνίτιν ανδρωνίτιν
Mayeuzelo

r
. „ 1

Δε απολέψαντ
α

κρη Απο της κεφαλής το λέμμα . Cratinus in nendum et, “ ut bene monet p . 394. Weiſkius, nos hic rette

Nemeli apud Athenae. IX. p . 373. E. 'Eni rad erwisovo', ws ri in loco Platonis, et in Longino, Atticae dictionis ftudioGl
lim

αν έκλεψης καλόν Ημϊν τι και θαυμαστόν εκ τούδ' όρνεον . Αri- Sed apud Αtticoς μαγειρείον πon erat culina, verum locus το

fioteles apud Athenaeum IX . p . 397, B. 'Exénel xai awaget forum, e quo conduceba
ntur

coqui. Docuit hoc nuper ados

%afaneg
a
leXtopis.. Mufaeus apud Plutarchum in Mario c. dum copioſe Frid. Guil. Sturzius in libro de Dialecto Macy

56. Τ . Ι . Οpp. p . 426. Ε . " Ος τρία μεν τίκτει, δυο δ ' εκλέπει, don. et Alexandrin
a

p . 178. ſq. Ea magis ridicula fit lectio T

av daußasa. ' In nullo Attico fcriptore dxyhuden ponitur pro gata . Nam profecto neque Plato neque Longinus cogitare Is

ŠxDénieur, et nusquam legitur {xva.jperv , niſi in recentioribu
s

lcri. fuit locum publicum , qui turgidus inflaretur fordibus, et deos

ptoribus et Grammatic
orum

libris. Florentinus in Geoponicis rurfus in angultum contrahere
tur

. “ Conf. quae Weilkins

XIV. 7. 28. qui vixit, ut Needhamu
s

in Prolegomen
is

cenſet, 473. dixit . Graeci recentiores {xuáriov et máyiov videntur cter

circa annum Chriſti 218. fub Macrino Imperatore, bis verbo palle pro čxuayetov et Mayrior. Gloſlae Labbeanae: „ Xsazexus

εκγλύφειν utitur : Ιστέον δε , ότι τα ωα του φασιανού ομοίως yeñox, mantela , mappa . “

Irem : Mappα , χειρόμακτρστ. χι

τοίς οικείοις δια κα εκγλύφει του δε ταωνος και κηνός δια κθ '. φεκμαγείον, C. « Vocabulum χειρεκμαγείον praetermiferirt Ε .

στοχάζου τοίνυν και ταύτα υποτιθείς κατα τα ειρημένα, όπως δύο Stephani Thefaurus et Schneideri Lexicon. De vocabulo -

ή τρισιν ημέραις της πεμπταίας η τοσαύταις ύστερον εκγλύφη. ρόμαστρον, quod Schneiderus non agnolcit, H. Stephana: The

Ειymol. Μ . Ρ . Co, 32. ο Ζευς ελεήσας αυτήν, ώρισεν ημέρας τι- T. iv . p . 423. ſcribit : „ Etiam xruzónadrçox legitur apud Her

sa's suderiva's, ev ais TikTEI xai éxyłúper. Democritus in Geo- chium una cum altero illo xruzónastgov, led aliud potius qua

ponicis XIV. 8. 2. Meta è sinostiju mégav, otavad wà zñ's pizóvartfoy fcripfiffe eum arbitror ."' Idem Lexicographus bo

όρνιθος αρχηται γλύφειν, και τα εν ταϊς γάστραις ευρήσεις πε- dem dubitat de vocabulo xergoudycov, quod e Colloquio Graeci

ειδησσόμενα κ. τ. λ. De hac phraſi, Psiv, éxyaupety wa, Sermonis eruit. Gloſlae Labbeanae: „ Pedale, modexpaytir. >>

filent Lexicographi hodierni. Verbum twyżóper H. Stephanus dior . Fodexuäyrov. Voces ποδεκμαγείον et ποδεχμέγισο

prorfus omilit

. " De eo lic ſcribit Schneiderus in Lexico: ,, 'Ex- Theſ. Graec. Lingu. non apparent. Vi Graeci recentiores =
gruDw, ich grabe aus, ſchneide , höhle aus . Plato de Rep. X. demuaysiov et nodexuéyoov , lic fortafle Xeigexuayeios et Xtfr

p . 327.“ Gloflae Labbeanae : 'ExphúDow, excudo. Etymol. M. Máyrov uſurpabant; et quare dubitandum fit de vocabulo sepe
p . 282, 5%. Εγλυμμένος : έκ του γεγλυμμένος, οίον, Ως οίχε- μαγιον, non cernimus . Ceterum de nomine εκμαγείου νίde Speo
700 mèy rugositeyauméros. Optime Sylburgius: „Vulg. sy- hem . ad Callim. H. in Del. 12. Snicerum in Theſauro Erde

gauunévos , itemque ſequenti verſu eterya Mévos, perperain Siaſtico, Hemſlerhufium ad Polluc. IX . 130. et quae super na

utrumque ; nec enim ab { yyiúpw haec, ſed alterum á yłow, ' nuit Fr. Creuzerus ad Plotinum de Pulcritudine p . 237
-239

pofterius vero ab εκγλύφω.

qui ſubſtantivum { varójayma, quo carent H. Stephani Tbel.
Ad p. 293. ν. 7. Εκμαγείον, εκτύπωμα και εκσφράγισμα . εκ et Schneideri Lexicon , laudavit ex Hermia in Plaion . Phaedr.

του μάσσω γίνεται μάγος, ο απομασσόμενος πάντα εκ δε του p. 68. 'O di Vaidgos, are èw pou trixous rwy aistm7wx dris

μάγος κτητικού, μαγείον και εκμαγείον , ως διδάσκαλος , διδασκα» προγρημένος οδεύειν, την βίβλον επ' αριστεράς έχων και το ένα
λείον · πάσσαλος , πασσαλείον " και ιατρός, ιατρείον) Zonaras in nouármara rūs ais Intews . Allegoriam non moramur. Subltas

Lexico p: 659. 'Ex Toù nárow yiverai payos ó arouarsóuevos tivum compoſituin inde reponamus in Lexica, unde male er at

πάντα τα του μάγους δεκτικά. Verba Ta Tou nayous DEXTixí Verbum compoſitum legitur apud Iohannem Chryfoft. T. IV.

elle vitiofa, ot deelle apud Etymologici M. auctorem , qui eorum Homil

. 27. p. 226. edit. Savil. Kai nin xai gars yurar

Ioco habet εκ του μάγος κτητικού, animadvertit Tittmannus. εις την έαυτών εναποματτόμενοι ψυχήν. Ιderm verbum Hem/t .

Notandae ſunt yoces uayos et maysiov, quibus carent H. Stephao hufius l. 1. feliciter reſtituit Alciphroni Epiſt
. III. 46. Cenje

ni Thel. et Schneideri Lexicon , Quod ad rayos attinet, an ſtomi locum citaverat Spanhemius l . I. Voce εναπομάττττει

in ullo ſcriptore Graeco reperiatur pro mayeus, ignoro. Ariſto alus eſt haud femel Chryfoftomus, modo pro rem aliqust a
inEpigramm . Antholog. VI, p. 571. (apud Suidam in v. Mae animo imprimere (ut b . l.), pro abſtergere autem , Serm .XXIV.
gña) a Toupio laudatus ad ' Pſeudo -Longinum XXXII. 5. rov in Lazarum T. V. p. 228. Vocabulum eronatus in H. Sca
τι μαγήα Σπόγγον. Suidas exponit τον απομάσσοντα. H. Ste- phani Thefauro et Schneideri Lexico affertur αμαρτύρος.
phan. Theſ. T. II. p. 801. G. elle hoc vayrus necelle eſt a tur eo Iamblichus Protrept. 21. p. 308. edit. Kiesling. obina

pasow, ſeu pártw , ſignificante abftergo." Pollux VI. 61. . guntur piumois et aróvažis. De verbo Ilposuisse , quod #.
μάττων, μαγευσ. VΙΙ . 22. ο δε μάττων τα άλφιτα , μαγεύς . Stephanus a'uapo úgws aftert in Indice Thelauri, vid . Scoiri Ap

Euftath.ad Iliad. A. p . 162, Kai orito márten mal in tou pendicem , et Spanhemium l. I.
4. xai

I.

φυράν άρτους τίθεται · όθεν και η μάζα , και η μαγις " και ο μας

Ad 381. v. 24. 'H80s] Zonaras p : 1457. Oi Kvincias

γος δε απο τοιούτου τινός γίνεται δήματος, και μάλιστα έκαι του το όξος είδος φασι , και άλλοι γλυκάδιον. Ιbi Titmanπα:: . Er

ανωτέρω ρηθέντος , ως τους παλαιούς και αυτό δοκεί. Salvimus et mol. (p . 568, 57.) ndos. Scrib. udos . Sed idem vitium La

Politus per rò recyos b . I. intelligun
t Perlicum illud vocabulum , alibi reperitur. Vid. Caſaub. ad Athenae. II. p. 67. loter ***

et certe Euſtathiu
s per verba x cow dywrópw gmévtos referre ad Polluc. VI. 65. et Hefych. b. v . “ Quae Tittman

ni red

videtur ad verbum vísceofa. , de quo modo locutus erat, et utrum de' vitioſo sidos, an de vitiofo dos pro ndos, interpreis

quod exponit rò artefa .. Simile quid dixit Dammius in Le. da lint, mihi non liquido patet . Schweighä
ufer. ad Arkesan

xic. Homer . p . 1461. „ ó rayos videtur efle ab boc ucergas, 1. l. (Vol. I. Animadver
ll
. p. 418. 19.). „ In mendolun siis

contingere, quaſi virgula divina efficiens miracula.“ Relandus hic ei IX. p. 366. C. coniurarunt feripti" editique, et apud Pits !

Dillerit. de Vet. Ling. Perl. p . 190. (Differtt. Miſcell. P. II.) lucem VI . 65. ubi de eodem nomine agitur, pariter sidos o
„ Etymologus nofter ineditus inter alia : Miyos nagar cò a legebatur. Grammaticorum conſenſus dubitare nos nonfivit. *

γος, και σημαίνει τον ρυπαρόν - το δε μάγος σημαίνει δύο, τον voce židos ſuo more hallucinatos elle noſtros librarios, ii pri

μάγος και μαλακτικών, και τον τα μαγεία εργαζόμενον. « Quod perperam ponentes: quare Cafauboni coniecturam (sios ) pro

ad vocabulum Meyxiov attinet, id ' extat in Pſeudo - Longino ta in contextumn recepimus. Nam et apud Pollucem verin 133

I

6

p
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pturam meliores libri dederunt, eandemque Etymologus p . 626. De vocabulo xaile ieiune fcribit H. Stephanus Thel. T. II .
extr. (p. 568, 57.) et Εuftath. ad Odyn: A. p . 56, 10. Τqq. ve- p. 258. G. , Κλωψ , ωπος, ο Γur. « In Schneideriano quoque

teruni Grammaticorum, Ori, Aelii Dionyfii, Pauraniae, relti- Lexico affertur αμαρτύρως. Photius : Κλώψ · - κλέπτης. Hely :

2 moniis firmant. llud unum dubitari poterat, ήδος afpero fpiritu , chius : Κλωψ • κλέπτης. Κλωπες κλέπται. Lycophron 658. Δέλ

en leni ndos eller ſcribendum ; de quo iam inter ipſos veteres φινόσημων, κλωπα Φοινίκης Θεάς. Ει 13ο3. αλλά κλωπα

fuiſſe dillidium Euſtathius docet. Apud Pollucem 'ndos bodie συν Τεύκρο στρατόν. Εpigramma αδέσποτων 644. in Brunckii

receptum eſt; at optimus codex MStus zoos habebat.“ H. Ste. Analectt.Vol. II . p. 287 .

phanus Thel. T. 1. p. 1434. B. haec fcribit: ,, Annotat Euſta Δερξία, όν ποτε μονον έλoν δόλω , ουδ' αναφανδόν ,

chius, Acolice tenuari, et inde indeclinabile elle. At ndos alpi κλωπες επί Σπάρταν δίαν επειγόμενον .

ratum acetum fignificat. Aelius Dionyfius apud Euſtath. ndos Epigr. Meleagri XX. ibid. Vol. I.p. 8.
το όξος (inquit) δασύνουσιν οι 'Αττικοί . Idem tamen Euliath .

Και κλωπας προφυγόντ', εν χθον δ' ολλύμενον.

tradit, ήθος και Paufania exponi et όφελος et άξος, nulla facta Aelian. Η. Α . Ι . 38. " Οστις βούλεται κλωψ ή ληστής κύνας ά
fpiritus diverſi mentione .“ Schol. Apollon . Rhod. Ι . 1294. γαν άγριωτάτους κατασιγάσαι, " Mirum eft, Schneiderun, virurm

• Ηρωδιανός εν τω εικοστό φησίν, ότι τα εις ος λήγοντα ουδέτε- fane Magaciffimum, h. 1. non vidiΠe, voces ή ληστής, φuae funt

φα δισύλλαβα, αρχόμενα από φύσει μακράς ψιλούται, αισχος, ή- nihil nifi glofta praecedentis illius κλωψ, prinio margini adfcri
1 : θος , εύρος, είδος ούτως ούν και ήθος · το δε ήθμός ( θμός) δασύ- pta, deira e margine ab aliquo tulio exfcriptore in textum re

η εται, καίτοι το και έχον προ του 9 , τη έννοια του ήτο μέλλον- cepta, effe delendas. Vocabulo κλωψ ter utitur Herodotus I.

του δασυνομένου. Schol. Tenet. ad liad . Α. 576. " Ηδος ψιλω- 41. ΙΙ. 15o . VI. 16. Suidas : Κλωψ: ο κλέπτης. Ξενοφών : Είσι

και τέον, ως τροχαϊκόν των εις ος ληγόντων κατά σχηματισμόν γυμνήτες των εφεπομένων ημϊν κλωπών. Και εν Επιγράμματα:
εστι το ήθος το ηδονή · δασυνόμενον γας μετασχηματίζεται εις Τόξω μεν κλωπας βάλλε, σάου δε φίλους.

το ήθος ψιλούμενον, ως το ημέρα μετασχηματίζεται εις το ήμας Ad quem locuum Ku/terus: ,, K , A. V. p. 335, ubi ic legitur :
ψιλούμενον, και το αμα εις το άμυδισ . ούτως Ηρωδιανος εν τη Οι γαρ γυμνήσαι των εφεπομένων ημϊν κλοπών έλαβόν τινας ενε

“Ιλιακή Προσωδία. Schol. MS. S. German. apud Tilloi/on. ad δρεύσαντες τούτων. Sic etiam apud Suidam ſcribendum eſt. “

Apollon. Lexic. Homer.: " Ηδος · έστιν όνομα ουδέτερον και δα- Confundit ergo vir doctua κλοπών a κλρπος cum κλωπων a

συνεται, ει και ταύτα ψιλούται, τα κανόνι τω λέγοντι, τα εις κλωψ. In Lexico Xenophonteo eadem confufio facta eft.

δελήγοντα ουδέτερα δισύλλαβα, εί από φύσειμακράς, άρχoιντο, »Κλωψ, «inquit Sturgius, ,,Ιon. et Poet. fur. Ηefych. Κλών„ , , . .

ψιλούται, οίον αίσχος, εύχος, εύρος, ήθος και ο Τρύφων ο Γραμ- κλέπτης. Ιta etiam Suidas explicat, laudans fimul locum A. IV .

ματικός συναινεί τοϊς δασύνουσι την λέξιν ταύτην, δι' ώς (fort. 6. 13. των εφεπομένων ημίν κλοπών έλαβών τινας .
Sed h. l.

διο) από του ήδεσθαι, και σημαίνει τέρπεσθαι, εγένετο. Και ώσηsg funt ii, qui mortem clan occuparevolunt. Magis proprie dici

από του έλκεσθαι γέγονεν έλκος, και φυλάχθη το αυτο πνεύμα, rur de latronibus Π. 11. 4. 17. p . 139. Conf. Cic. Cat . Ι . 10.

ούτως ούν και από του ήδεσθαι (add. Εδος) φυλάσσει το αυτο In Xenophonte , utpote cui poetica placent, τεponendum eft

πνεύμα " γέγονε δε η λέξις εντεύθεν άδος, και σημαίνει τον κόρον κλωπών pro vulgato κλοπών. Voce κλοπός, quae in Schneideri

και την πλησμονήν, οίον : "Αδος τέ μιν εκεο θυμόν ( Vid. liad. Λ . ano Lexico affertur ámagrúzws, caret H. Stephani Theſaurus.

88.) και επεκτάσει του α εις ή ήδος. Εx his locis fatis conftar, Schneiderus vocabula αρχικλοπος etαρχικλωψ praetermitt. Η.
πec ήδος in ήθος , nec ήδος in ήδος temere mutandum efle con : Steph. Thef. Ιnd . και 'Αρχικλοπος, Suidae ο αρχαίος κλέπτης ,

fra optimorum Manuſcriptorum auctoritatem . Caſaubonus ad antiquns fur. Sonat tamen potius princeps et praefectus fu

Athenaei locum : „ Non ſolum idos pro aceio Attici, led etiam rum , Qui furuin curbae praeeft. Habent enim et ipli ſui gre

ådos alii, mutato Aeolice fpiritu, dixerunt. Heſychius : 'Ados : gis duces. Sic certe dgxixhais exponitur Princeps furum , ut
παρα Δεινολόχα όξος . « Sed monet Kuſterus, hac lignificatione asxingorris, princeps et dux latronum .“ Suidas: K207oPoção

άδος fcribendum eΠe, quod Doricum eft pro ήδος. το εν κλοπεία φέρω. Η . Steph. Τ. ΙΙ . p . 238. B , » Κλοπoφορέω,

Ad p . 392. V. 40. Κλέπτω, κλέψ , κλόψ και κλών ] Poft κλέ- furio aufero, furtim epilo. Gener. c. 3, εκλοποφόνησάς με. “
στο excidit vox κλέψω. Ειymol. Μ . p . 472, 24. κλωψ, ο κλέ: Verum haec leguntur Gener. XXXI . 26. Zonaras in Lexico

πτης, ο ληστής, παρά τον κλέψω μέλλοντα , γίνεται αποβολή p . 1219. Κλοποφορία • κλωπεία δε μέγα και δίφθογγον.
Voce

του ω κλέψ, και κλόψ · και κατ' έκτασιν, κλωψ, ως βλέπω βλέψω κλοπoφoρία carent H. Stephani et Schneideri Lexica.
βλέψ και βλώψ, ο στραβός. Confer Zonaram in Lexico po Ad

Ρ . 499. ν. 23. Κωνήσαι, κυρίως το κέραμον πισσώσαι :

1217. ubi eadem verba leguntur, et Etymol. M. p . 591, 42 , in κωναν γαρ το στρέφειν. και τους βείμακας κώνους λέγουσι και

ν. Παραβλωπες. Zonaras p. 1624. Ρώψ • παρα το δέψω, όεψ, 'Αριστοφάνης δε εν Ταγηνισταίς το περιενείκειν κωνήσαι λέγει] )

και τροπή του ε εις ω δώψ ως βλέπω, βλέψω, βλέψ, και βλωψ, Τimaeus Lexic. Platon. : Ρυμβείν » δομβείν, τούτο δε απο της

και το παραβλώπες. Εtymol. Μ. p . 6άο, 1. fimilia tradit. Phry- κινήσεως του ρόμβου . Gloſſain noftram deſcripfit Suidas : hoc

nichuς Σοφιστ. Προπαρασκ. p . 1 , 31. Vol . 1. Αnecdot . Graec . verbum neque apud Platonem inveni, neque apud ullum vete

Bekkeri : " Ατριψ · ο ουκ εντριβώς τινι πράγματι και εστι πα- rum ſcriptorum. Ruhnkenius. Alter Suidae locus Ruhnkeni.

φα τον τρίψο μέλλοντα, ως αρπάξω άρπαξ, κλέψω, κλέψ και βού- um praeteriit : Ρομβεϊν · σφενδοναν . Η . Steph. Ind. Thef.: » Ρομ

κλεψ, και τίξω τέξ και επίτεξ. ούτως ούν και τρίψ και άτριψ βέω, circumago, vel volvo in modum rhombi: exponitur et

και πορνότριψ . λέγεται δε και ατρίβων. *) Zonaras p. 1217.Zonaras p. 1217. σφενδονω a Suida. 5 Schneiderus Lexic. Append. : ,, Ρυμβέω.
+ Κλέψ • ο κλέπτης 1 , ubi Tittmannus : , Cod . Α . Κλέψω , κλέψ, Attiſch f. v . a . goußéw, Plato ' Cratyli l. 92. wie die Wolf.
ut a κλοπός κλωψ : illud adde Lexicis. « Fallitur vir doctus : Handschr. und l'imaeus lasen , wo vorher gémßery ſtand.“ Vox

Kart eſt vox nihili, quae in nullo ſcriptore Graeco , ſed in extat quoque apud Ηefych. : Bεμβικίζει » ρομβεί , στρέφει, διώχει.
Grammaticorum tantum libris reperitur. Zonarae locus eſt mu- Compoſitum regigou Beñv extat apud Pindari Schol. Pyth . IV.

tilus, ut e lectione Codicis A. patet, lic facile ſupplendus: (Rak.) 381. Λαμβάνουσαι αι φαρμακίδες την ίυγγα, δεσμεύουσιν εκ

ο κλέπτης, (κλέπτω, κλέψω,) κλέψ (αλοψ, κλών). Fallitur quo- τροχού τινος, ον περιρoμβoύσιν, άμαεπέδουσαι. Εadem verba
que ,Tittmannus, dicens ( cum Schneidero in Lexic. h. v .), xhwh D. Scottus in Appendice affert e Lycophronis Schol. 310. es
2 κλοπός Formandum effe. Si κλωψ 4 κλοπος defcendit, certe refert ad Phavorinum . Extat quoque apud Hefych, in corrupta

Biwb **) a Baoto's formari debet. At Bronès nusquam legitur. gloffa, quam optime reſtituit T. 'Hemſterhuſ, ap. Albert.: Llegro

. 66

:

*) 'Ατρίβων, pro πon trius in aliqua re, ut exponit Hede- λιτάς : Βλωψ εστίν ο της κλεψύδρας ήχος μιμητικώς κατά τους

ricus, aSchneidero male praetermium eft . Eurip. Licym. 3. παλαιούς,ώσπερ φασί και κυξ (κογέ) επί της ψήφου, κατά μίμη
notante Schneidero ufurpavil pro pallio carens trito. Nec d. σιν και αυτό, οι δ' αυτοί φασιν ομοίως μιμητικώς και βη, ου μην

τρίβων nec πορνότριψ in H. Stephani Thef. legitur. De hoc βαλ, μίμησιν προβάτων φωνής. Κρατίνος , Ο δ' ηλίθιος ώσπες
Γιc Schneiderus : Πορνότριψ , βος, ut οικότριψ , Synes Εp. πρόβατον βη βή λέγων βαδίζει. Voce βλωψ Γeu βλέψ caretlic :

52, Schneideri Lexicon .

**) Vulg. L. ex Euft. Comment. in 11. Ba't, fetitius lo *) Quae ad hunc Etymologi locum hic ab erditiflimo Bar

Tus clepfydrae. « Ηefychius : Κόγξ , όμπαξ, επιφώνημα τετελε- kero collata reperiuntur, ea primum tradidit in Epiſtola adG.

σμένοις , και της δικαστικής ψήφου ήχος , ως και της κλεψύδρας• H. Schaeferunt , inferto Diario Clafico ( Clarical Journal) No.

naçade'Artixois, Blós.Eademverba leguntur apud Phavo . XXIV . Nos ea exhibuimus aucta iplius et notis MS. et Policrip

rin. in bo v, ubi tamen eft Bhul Iterum Pkavorinus in F. STVAZ ,10 .
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mus.

κωνήσαι » περιφομβήσαι, περιαγαγείν : , Περικωνήσαι bene explica- (Αpud H. Steph. πισσοκωνάω Γcribitur, per errorem , ut infra vi( . , ,

tur περιρομβήσαι, περιαγωγείν :nam κώνα , βέμβιξ, tefte Heli- debimus.) Emendant quoque πισσοκόνιτον per πισσοκώνητον vel

'chio , et κωναν, περιδινεϊν . 1) Ιdem eft κωνάζω, χωνάξω , Doribus, HISTOXU'Vitoy, fed hoc non eſt mutandum . Hilichius in uno loco

unde Epicharmi onu oxuvaxtos, in qua voce apud Heſych. le- fcribit πισσοκώνητον μόνον , ut in ipfa Ac/chyli fabula fcriptum

ge περιφόρητος. « Verbum περιφομβέϊν in H. Steph. Τ. G. L. invenerat, a xwvéw derivatum ; in altero loco per memoriae lap

non reperitur. Schneiderus confundit xwręy, i . q . negadiveiv, a fum fcribit πισσοκόνιτον μόρον, quia ei tunc in nientem forte re

κώνα, i. e. βέμβιξ, cum verbo κωνείν, unde περικωνείν apud Αri- nerat verbum κονίζω , i . 4. κωνίζω (ut infra demonftrabitur ) , five

ſtoph. Velpp. 598. i. e. pice inungere, a xwvos, pir liquida. κωνέω. Κονίζω εi h . 1. verfari ante animum , patet e vocabulo

Eadem confuſio ab Helʻchii interpretibus, et forte ab Heſychio 1600ozovia, quoil messoxóvitov immediate fubiungitur,
ipfo, facta eft . Verbum xwrisarri pice inungere, non agnoſcit Ε νοcabulo πισσοκόνιτον omnino defenditur Ηel crisi glora ,

H. Steph . De eodem ſcribit ieiune eruditillimus Schneiderus quae interpretes valde torfir : Λεωκόνιτος : λεωλέθριος, ή λεωκό

in Lex. „ Kwvisw , ich piche, pico, von xwvos, no. 5. “ Graeci ρητος . παντελώς εξολοθρευόμενος. ΚιJterus legit λεωκόρητος ,
ufurpabant non modo χωνήσαι πίθον, fed et κωνίσαι. Fallitur dicens, το λεωκόνιτος effe vocem nihili, vel ab ipίο Ηch chio ex

Albertius, cum ad v. κωνήσαι fcribit,: , Leg. κωνίσαι πισσοκω- mendolo codice excerptam , vel a librariis corrupiam . Sed omni
νίσαι, a Xωνίζειν pice inungere, unde fupra κεκώνισται· πεπίσσω- no proba eſt vox dewóviros, ut vidit Albertius : » Photius

ται, κέκλυσται, φuod Ηefychius h. 1. cum κωνήσαι, 2 κωναν, ut Lex. ΜS. Λεωκόρητος · εξωλοθρευμένος · το γας λέως εστι τε
in aliis ſaepius, confudit, non animadvertente H. Steph . “ Falli- λέως, (ic ) 'Αρχίλοχος: Λέως γαρ ουδέν εφρόνεον. και Λεωργος

tur quoque T. Hein/terhu/. cum ad v. περικωνήσαι , contrario απο τούτου, ο μειωλουργός. Leg. μεγαλουργός. Galen. Glor.

errore, i in ñ mutat (ut Alb . ä in ; ) , legens *EXWYMTQ! pro Λέως· παντελώς, απαν. Erotianus : Λίως τελείως. Rectius λεί
κεχώνισται, et διαχωνήσαι pro διακωνίσαι. Hersch.: Διακωνίσαι : as, ut ſupra ſuo lo ubi male deigws, ut deacos in v . 2ecoxóvo

διακλαύσαι (Leg. διακαύσαι, vel potius διακλύσαι) από του κωνί- του, φuod το λεωκόνιτος h . 1. tueri quear. Supra : Kovisessar

όπες, εστίν πίσση κρίσαι. Verbunι διακωνίσαι, φuod Η . φθείρεται . Ιta λεωκόνιτος et τελείως κονιζόμενος, i. e . φθει

Steph. Iud. Thef. minus recte mutat in διαχωνήσαι, Schneide- góusvos, cum quo conveniunt fequentes interpretationes. Λεω

rus omifit. Idem H. Sleph, Ind . Thel. notavit confufionem vocum κόνιτος, quod ad fenfurn attinet, eft i . 4. λεωκόρητος , Γed , quod

κωνήσαι, et κωνίσαι, fed errat , cum putat meliorem fcripturam elle ad etymnologiam, valde diverfum: λεωκόνιτος compofitum eft e

δια του ή . Νam, ut diximus, Graeci ufurpabant et κωνίσαι πί- duabus vocibus , λέως i . e . τελείως , et κονίζειν i . e. φθείρειν : at

9ον, et κωνήσαι πίθον. Ηaec funt ipfius verba: ,, Kωναν Helch . λεωκόρητος venit e λέως i . e, τελείως, et κολέω, ut mox videbi

περιδινείν, circumagere, quod et βεβηκίσαι. Ιdem Aor. Aωνή- In Helychio duae gloſſae ſunt confufae, quarum una, Asa .

σαι exponit non folum κύκλο περιενεγκείν , fed etiam πισσοκοπή- κόνιτος , φuod exponit per λεωλίθριος : altera, λεωκόρητος, φuod

σαι, unde ab Aefchylo et Cratino in Creftis πισσοκόνητον μόνον exponit per παντελώς εξολοθρευόμενος, 6) ubi Iege εξωλοθρευμέ

dici όταν πίσση καταχρισθέντες τινές υπο πυρός αποθάνωσι. Ve- νος, ut apud Phot. Lex. ΜS. Λεωκόρητος • εξωλοθρευμένος το
rum non modo habet χωνήσαι per ή, fed etiam κωνίσαι per , γαρ λέως εστί τελέως. Sic infra Ηefychius : Λεώλεθρος παντε

in utraque lignificatione. Nam in cocoxwvúow dicit xwvisão elle λως εξωλοθρευμένος . Vocean λεώλεθρος ιnale omifit H. Steph.

το περιαγαγείν, forfan a κώνος, et in Terie του και cum ε . κεκώ- Ted λεωλεθρία liabet in Indice.

ισται exponti πεπίσσωται, κεκλυσται. Sed alteram fcripturam Uι diximus , λεωκόρητος venit e λέως i . e. τελείως , et κο

δια του ή meliorent elle docet Εtymologus etiam, dicenς κωναν φέω. Suidas: Κορημα: 1) το σέρον, το κόσμητρον. Μη εκκόρει
effe το στρέφειν, et κωνήσαι apud Αriftoph. in Tageniftis το την Ελλάδα, αντί του, έρημον μη ποιει οικτόρων δια των πολέ

περιενεγκεϊν, a nomine κωνος , quod eft βέμβιξ. 2) Proprie au- μων. ήν δε και άρα τις αύτη τοϊς αρχαίοις, ώς που και Μέναν
term κωνήσαι che ait το κέραμον πιστώσαι . δρός φησιν · Έκκορηθείας σύ γε, αντί του, άρδην απολεσθείης.

Ex Etymologi loco a Steph. laudato manifeſtum eſt, Etymo- (id eli, proprio verbi fenfu retento, May you be ſwept from
logum confundere v. xwav, i . e. στρέφειν , cuin v. κωνείν, five the earth ... Menandri phralis ab Euſtathie exponitur ödws
*wvidery, i , e. pice inungere. Conf. Kufierns ad Hebych. v. {XTungríms, notante H. Stephano T. G. L. Tom . II. p. 3-2 .
Διαχωνίσαι. Alciphro . 62. 'Αλλ' έκκουριασθείης ότι άκαιρος εί και λάλος,

Ex Heſychii locis a Stephano laudatis manifeſtum eſt, He . ubi bene Berglerus : » Ita lcriptum , fortaſſe &xxogmeins . “ lie

fychium , cum prorſus eandem faciat confuſionen , agnolcere ia
men et xωνίσαι et κωνήσαι.

Si Helychii interpretes haec perlpexiſſent, fortaſſe medicas

manus ad lanos non adhibuiflentlocos : In Helchio ferenihil Boerh.: Ilietoxorin To {uarteir kuvexus. ubi Maittaire in In
eft mutandum praeter loca e literarum ordine plane vitiofa. Uι dice : , Πιττοκοπεϊν , pice ohlinere, πιττοκοπούμενον Athenae,
nitil ſine teſtibus bonis dicamus, pauca afteremus exempla con. p. 565. B. ex Aleride. Ibi doctillimus Schaeighäufer.: „ Ra

fuſionis modo dictae, ab iplis Grammaticis veteribus factae inter rius occurrit verbum πιττοκοπείσθαι, pro ufitatiore πιττουσθαι,

κωναν, κωνείν, et κωνίζειν . quod in eadem re pofitum XII . p. 518. a. Repertum eſt tamen
Helich . Πισσοκωνήτω· περί πίσση κρίoυσιν, ίνα τάχιον κατα- illud apud alium neſcio quem veierem auctorem , cuius verba ci .

καίηται κωνήσαι δε εστι, το περιενεγκείν. (Photii Lexic. MS. tavit Clerm. Αlex. in Paellag. ΙΙ . p. 294. edir : Potter. ubi ait :

Πισσοχωνήτο , πιεί τη ευκαύστα, επεί τα καιόμενα πίσση κρίεται. δω κινείδους ενθάδε πολλούς εν αστει και πεπιττοκοπημένους:

Αισχύλος Κρήσσαις . ) Photius in Lexico . Κωνήσαι, περιενεγκεϊν, item apud Ηefych. Kωνήσαι πισσοκοπήσαι, quo locodocrilimum

διακαϊσαι(leg. διακαυσαι, νει διακλύσαι) , από των πισσούντων » editorein, citantem ifta ex Clemente verba, praeterierat hoc Ale
έπει περιδινούσιν εν κύκλω τα πισσούμενα . Ηefych.: Kωνήσαι : xidis teftimonium . Vocabulum πιττοκοπίη omidt H. Stepha

πισσοκοπήσαι, και κύκλω περιενεγκείν • και 1Πισσοκόνιτον μέρος nus, notante Mailtaire I. c.

2.έγουσιν, όταν πίσση καταχρισιέντες τινές υπο πυρός αποθάνω

av Aloxudos xal Kzasivos Kořssais ?). Ilissonovia rag vir xandrina, de quia videSturzium de Dial
. Macedon . et Art.

6) ’E502.09 zɛter ,notante Krebfio Lex. N. T. , eſt vox Ala

πισιδία, η κρίoυσι 4 ) τα παρίσθμια των προβάτων.

πισσοκοπήσαι Critici fcribunt πισσοκωνήσαι , τεd H. Steph. et (p . 266. 19.) qui tamen haec loca non adduxit.

Schneider. rectifiime agnofcunt πισσοκοπίω, et πισσοκωνέω . :) 7) Vox xóguma ſignificat et exevos, in quo purgamenta col

lecia deponuntur, et ſcopas, quibus cverruntur, et purgamen

ια ipfa , H. Steph. Thel. T. 1. p . 571. Η . , Κόρημα, purgo

mentum , id iplum , quod verrendo collectum eſt, fordes yet.

1 ) Mirum eſt, T. Hemſterh. non meminiffe Hefych. loci rendo collccine. Pollux VI. 15. Chovyo.Scd mal croyya.

Tupra memorati: Βεβικίζει ομβεί, στρέφει, διώκει. Uι Ηο- καθηγάντων οι υπηρέται πάντα τα λείψανα της τροφής, τα επί

4 ch . explicat βεμβικίζει per ρομβεί, et κωνα per βέμβιξ, φuid το ούδαφος απερριμμένα, quibus enumeratis Iubiungit, α και κο

“dubitemis de explanatione του περικανήσαι per περιρομβησαι ? φήματα κλητέον. Κόρημα vocatur etiani ipfum σκεύος , ut idea

2) Non κωνος , Γed κώνα, eft βέμβιξ . Pollux tradit: ambiguum an illud, in quo purgamenta illa col.

3) Photius in Lexico loco paulo ante laudato : Alsóhos lunt: med ro ruiwgą có vagaigery, sal xaraggaiver ,sheissolecta deponuntur, an ſcopas, quibus converruntur. Verba eint

Κρήσσαις .

4) Pro ή κρίoυσι Salma/fius infra laudandus legit δι ' ής ον το κόρημα · καλείται δε ούτω και το σκεύος και το καθαρι.
αναγκαίόν έστι, τα πρόσφορα δε τούτων των σκευών είπωμεν, ο

κρίoυσι.

5) Arelacus de Cur. ' Morb. diuturn . I. 2. p . 117. edit. pulis, ut Colum . vocat : idem et Euſtath . teſtatur ; nogasari
Tò nogoúmerov. Sed videtur potius accipere profcopis, ſeu jco.

Hoc loco pro

99
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rum Suidas: 'Exxogn Prins havrelos apavoseins: Mévavdgos. matas, deinde generatim perdere,ut in Menandri loco , 'Exxogy feins: » παντελώς αφανισθείης: :

Έκκογηθείης συ γε . Ηefych . 'Εκκoρoύσιν" φθείρουσιν. εκκαλλύ- σύ
YE

Fallitur
quoque

idem vir vere eruditiflimus, cum noget
nousev. ) ubi Albertius : „Conf. lepidlum Parmenionis Epigr. facit i . q . &xxogids... Kogeri eft everrendo perdere, at &xxngla

in Antholog. 1. 6. n . 3. Serv, cimices verrendo perdere : tanta eft diftantia inter xoşety

οι κόρες άχρι κόρου κορέσαντό μου · αλλ' εκορέσθην et xoqisery, quanta inter feigeiv et prugiceov. ) Ex hoc igitur

άχρι κόρου καυτός τους κόρις εκκομίσως, metaphorico verbi xogeix ſenlu , pro perire, venit dewxógytos,
Cimices ad facietatem Saturati ſunt de me, at ſaturatus fum i. e. navtedws dewho geomévos.

et ipſe ad ſatietatem cimices perdendo, live everrendo.. Vid.
Caſaub ad Theophraſt. Char. c.

Vocem héws H. Stephanus tantum obiter notat in v . lewe
22. p . 340. ibidemque De

Panw. p. 184. qui verrendi notionem retinet, a xógos, Scupae, rós, Thel. T. II. P : 599. et proprium ei locum in Theſaure

ut improprie p9cigovorv exponat Heſychius, ex conlequenti

non tribuit .
Videndum , ait H. Steph ., num deduci pollit de

nimirum , et eo , quod poft {xxogeñv ſaepe fit. “ Cafanboni lo- wgyós a lows. quod Galenus apudHippocratemaccipi fcribit pre

cus, ad quem refert Albertius: eft hic : Και αναστας, την οι
παντελώς, απαν . Idem etymon Photio quoque, ut modo vidi.

τίαν καλλυναι , και τας κλίνας εκκορήσαι : Hefychius, qui το κο mus, placuerat. Apollonius Dyfcol. p . 548. ed . Scurz. News

geñv etiam felgery exponit, videtur hoc voluiſſe dicere, eam vo και τελείως per aphaerefin derivat Aί διάλεκτοι αφαιρούσι και

cem a κόρις deductam interdumaccipi procimices occidere, πλεονάζουσιν, εορτή, ορτή. τελέως, λέως, τρόμος, τέτοιμος,εγω.

vel cimicibus lectos purgare, quod cimicare Latine dicitur , ut
fyoum . io) Ut vox ſcribitur tribus modis, hews, asíos, diws, lic

pulicare, Graeci 09ergiserv. Atque haec interpretatio locum
voces, quarum prima pars ex hac voce originem ſuam trahit, tri.

hic habere poteſt.Parmenio poeta&xxogitsiy dixit in lepidiſſimo bus modis apud Heſychium fcribuntur. In cius Lexicohabemus

diſticho apud Antholog,1.6. p.19. « Quod adTheophraſtum fequentia vocabula e voce néos derivata, arwxóvetos, newnegyos,

attinet, fallitur Caſaubonus. Senlus verborum , ro's waivas ***0
λεωλέθριος, λεώλης , λεωκόρητος: e voce λείως, λειoκόνιτος, φuod

gitar, plane patet a praecedentibus verbis, rain oixlar xaaluvai . infra mutamus in λειoκονίασις) λειωκόρης : 1 ) ο νοce λίως, λια

Fallitur Caſaubonus credens Heſychium , cum verbum &xxopou
deggia : Ayoneglą . Farteri om 1999. Ruhnken . Epiſt. crit . I,

cov exponit per QIeigovor , intelligere idem , quod fibi voluillet,
p . 55. legit newdegsiq , male, utpote et non necellarium , et con

fi dixillet 098opisovory, i. e. cimices occidunt. Nam &xxogeñv,
ira literarum ſeriem . "Lege Awwiedziq. Has diſtinctiones peglexe

loco rou p9riger uſurpatum , venit e proprio verbi ſenſu everre
runt H. Steph , et Schneider, apud quos nibil invenias de variis

re, deinde verrendoperdere, lire animalia,'ut cimices,live res inani- modio idemvocabuluın (cribendi, et "Limplexatws,raíws, diwa.

inquit exponens locum ex Homero citatum ), vel to cagaósors sow everrendi notionem retinent, a xogos, Scopae. Si vox xógus9) Pallitur de Pauw, ut et Albertius, qui in verbo exuopio

καλλύνατε, όθεν και κόρημα το σάρον, δι' ου φιλοκαλείται γη,

quod et saqwfgov et xópnegov. Sic accipitur apud Ariftoph.κόρηθρον. Sic accipitur apud Ariltoph. quam trahit non à xógos, Scopae,fed a xágos, cimer. Kósis ci
à voce xogos, Scopae, derivanda fit , & xxogiseiv tamen originem

Pace , Κατάθoυ τo κόρημα, μη κόρει την Ελλάδα, i . e , κόσμη

τρον, το σάρον η ειώθασιν αποκαθαίρειν τους ρύπους των οίκων,
mex ; fxxogiSeov, cimices perdere, ſeu everrendo, ſeu alio modo.

ut docet Schol. " Fallitur H. Steph .credens, apud Pollucem Ofrig, pediculus ; ØSergisés , pediculos quaerere, leu pulicare.

} . c. (X. 28. oxsvos ambigue dictum elle, pro „ eo in quo pur .. 1ο) Ειymol. Μ. p . 5ο8 , 3ο. Λεώς, εαν μεν οξύνηται, 'Αττι

gamenta collecta deponuntur, “ et „ fcopis, quibus converruntur. κόν έστιν, από τον λαός· ει δε βαρύνεται, αποβολή εστι του τελέ

Nam apud Pollucem l . c. queüos eſfe" copas , quibus conver- ως • ον γας τρόπος προσέρχεται η τε εν τω τέτσο μοs, αφαιρείται

runtur purgamenta , manifeſtum eſt e verbis, continuo ſequenti. Šv z trzews, aéws.

bus ea, quae adduxit H. Stephanus : To di göma, xogxiv är héo ,

γοις. και το μεν σκεύος και ρημα υπό Ευπόλιδος είρηται εν τοίς
11 ) Notanda eft vox akiwxoqns, quam omiſic Schneiderus.

Κόλαξι ·
H. Stephanus in Ind. Thel. ſcribit : Λειοκόρης Ηefych. ο τε.

Τουτί λαβών το κόρημα, την αυλήν κόρει :
λείως εκκεκαυμένους τους οφθαλμούς έχων. Ordo alphabeth. pro

eo requirit Neoboxogus.“ Is. Voffius fcribit Lewmogus ,quodλειψοκόφης. Mewnógus
το δε κορούμενον εν Σκηνας καταλαμβανoύσαις 'Αριστοφάνους , literarum ordo admittit. Albertius refert ad gloflam: Κόρας "

ώσπερ εν Καλλιππίδη, •Planmou's, et addit, quod huc pertinere docet interpretatio .

επί του χορήματος καρέζομαι χαμαι.
Pro éxXFXQvpévous G. legit &XHEXON MÉvous. Arow eſſe veram lcri

pturam primae partis vocis , patet ex Hefychii interpretatione

ει δε και καλλύνειν φαίης αν το κορεϊν , όπου και το κόρημα τελείως. Νam λείως i. 4. τελείως. Ει κόρης και κόρη, i. e. όψις,

κάλλυντρον . ει δε και σαίρειν φήσεις τον θυρωρον , τί κωλύει και οφθαλμός, elle pofteriorem vocis parlem, aeque patet ex Hely

ssivo xaheñv qusor:In Eupolidis verſu nulla eſt ambiguitas ; ibi chii interpretatione per 00934.poús. Sed quid ſibi velit iſta vox

xógnue procul dubio eſt inftrumentum , quo aula verrenda fit. aprwxógus, e vocabulis asiws i. q . rehelws, et xosu i . q .. ca

In Ariſtophanis verfu xóginua procul dubio eſt purgamentum mós, derivata ? et quomodo ad vocem ſic compoſitam pertineat

ipfum . Sed in alio Pollucis loco xóguma procul dubio eſt cxrü- Heſychii explanatio , ó Tehews &xxexoumérous ( *xxexommévous) Tods

os, in quo purgamenta collecla deponuntur : X. 191. cap . 53. 6099Amous for ? Suſpicamur, Heſychii verba, quibus accwógus

nepi tar éx aléymaros isgwr oxevar xad twv araw . Sect. 392. explicare voluit , eſſe quodapımodo corrupta. Hefychius: Asin .

σκευών δε εν Ευπόλιθος Πόλεσι κατάλογος , η προσηνής, και καλή . Λείως • τελείως , καλώς.

Κλίνας (Iungerm, emendat Κάννας ) εκατόν , κόρημα , κιβωτόν, A Lexicographis notanda eft vox liat live delas, quam male

λύχνον. omiſit Schneiderus. De ea H. Steph. Ind. Theſ. Miaş Hes

Politio vocis rögnus inter xárvas et xißwrós, ut et totius loci Sych . rais agxayéveios, forfitan raça só heios, quod laeveses

contextus, plane demonſtrat,h. 1. xógna efleid , in quo pur- glabras cenas haberet. In Thel.1.II. p:662.A. fic fcribit:

gamenta collecta deponuntur. Mirum eſt. Schneiderum in ' Le
Asíaz i. q . 2sios. v . I. Eżymol. derivat a'rrios, ſed non expo

xico de voee xógyua nihil praeter haec dixiſſe : KógnIgor, der
nit. “ " Mirum eſt, hunc ſagaciſſimum virum non vidiſſe aíaz elle

Belen , von xogéw , wovon auch xógama, das Kebricht, der Aus
i. q . 2 £lag: mirum quoque, corrupiam vocem asxoyévsoos reti

wurf.“ Ad priorem Pollucis locum T. Hemſterhuſius lic feri
nere pro agriyéveros. In Glofis legimus, agXyévecos lanugino

bit : Tò xogmua pro purgamentis Attici non admittunt, ut doce fus. Immo agterévrlos." Haec Dorvillius ad Charit, p. 216.

aurab Atticaeloquelae magiſtris, pro qua tamen lignificatione edit. 1793.notante Albertio Bene H.Steph. vocem diasi.e.

pugnat Ariſtophanis auctoritate Pollur. Hefychius? Kópauci
pais deducit a arios : i. q. Arvoyévenos, i. e. prima florens

sidurtson, ó revis sapóv, led bene, quod eruditi 'viri reftituant lanugine. !. Pollux 11. 10. negd dvdgwr. 'Ayéveros, 2 £loyéyeros,

κάλλυντρον: Inde, diminuta vocis fornia, κορημάτιον Joopula, το Aω νέον υπανθών, παρά τα ώτα καφέρποντα τον ιουλ , έχων
in veteri Onomaſtico, quamvis et ibidem : Kópana. Scobs.« Vo (ubi non viderunt interpretes, Pollucein ad Xenoph. Sympos.
cabulum xogamotio omiferunt H. Steph. et Schneider. Vel P: 515 , 41 , reſpexiffe: nuga' re wru ágte övrdos xulgaso.) l'al

rópos Helychio eſt xáðavergov. Exemplum huius fignificationis ckenar,adAdoniaz,p.468. C. „ Imberbis adhuc Adonis,e lei

nondum invenimus.
os , prima duntaxat lanugine genas babens inlignes, in boc iplo

carmine dicitur v . 85. πρώτον ίoυλoν από κροτάφων καταβάλ

8) Ita enim rectius, quam exxahúrosoly, quod vulgo editur, awy.“ I. Pierfonus neid pro dias corrigit, quod literarum le
feribi arbitror. STURB . ries vetat . Moeris p. 419. ψίλαξ , 'Αριστοφάνης • ψιλος και

ETYMOLOG . T. II.
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et compofitum , ut in dewatazios, 28cwxógus, aiwneggia; ceteris. eft commune: legendum ergo diaxsuhuonudun . Verbum doxa " w

que vocibus. 12) et H. Steph. et Schneider. agnoscit. Kónis danexauguén dixit

Vex decoxoviros in altero Heſychii loco non eſt in dewóra. Heſychius in lenlu verbi xidérv , inungere pice, cera oblinere

qos mutanda, quia literarum ordo vetat (ſequitur enim seioró etc. de quo lexica H. Steph . et Schncideri ' lilegt. Hep chius :

είτος, η ομαλόν): Λειοκόνιτος " τελείωσε, κόνις διαλελυμένη : Κεχώνισται· πεπίσσωνται, méxTuotas. - Theocritus Idyll. 1. 23 .

äriws yag Tearows. Haec gloffa eſt corrupta, fed non nt doctil- Και βαθυ κισσούβιον κεκλυσμένον αδέί καρω, cera oblitum poculum

ſimi viri exiſtimant. Vocabulum accoxóviros ab Heſychii manu ubi Schol . rectifime : Κεκλυσμένον · ήγουν λελουμένων κης , «ε

non profectum eſſe, ex ipfius verbis argui poieſt : Arcoxóvotos • χρισμένον, ο κεκονισμένον οι κοινοί φασιν, από του κλύζω· λέγε

και τελείωσις, κόνις διαλελυμένη λείως γας τελείως. Αnne cre- ται δε το κλύζειν επί δύο• επί τε του δια κλωστήρος ιατρεύειν.

endum eft, Helichium adiectivum λειoκόνιτος exponere voluit- και εφ' υγρών, όταν τι εσέρχωνται και επικαλύπτωσι, καθο λίγε :
Te per nomina Tenebwors et xoves ? Credat ludaeus Apella. In ται ενταύθα . H. Steph . e Galeno affert duxnik rõ xoriç ,

adiectivo desoxóvstos latet nomen , ad quod takiwois et xónis quod minus recte interpretari videtur eluere, led Galenus prae

pertinent; idque nomen fortalis eſt neloxóvisos,live 181oxoniaors Ito nobis non adeft. Glosa igirur Heſychii in hunc modum

quod et literarum ordo admittit. Helychius ipfe agnoſcit xovla fortallis refingenda et explicanda elt: Assoxovlæ015 • ý zesiwots,

σις : Κονίασις · ασβέστωσις, ( Notanda eft vox ασβέστωσις, φuam κόνις διακεκλυσμένη λείως γας τελείως . 13 ) Λειοκονίασις eft pro

omiſit H. Stephanus, omilit quoque Schneider. Utrumque prae- prie i . q . xovía teneia, diametroméen, lectorium, vel calx jatis

Jeriit vox doBestwons. Gloflae Labbeanae : ' Asbestudns: 10- oblita , et iam ad uſum parata. unde per metaphoram denoia

fus.“ Verbum d'oßolairw agnoſcit Schneider. , omilit H. Steph. re videtur rain teariwory. Veieres Grammatici , ut et lcriptores

Eaedem Gloſlae: 'Aoßolaivetar: fufcatur, P. “) At dices, quid veteres ipfi , xovla et xóris pro eodem aliqyando accipiuni. He

fibi velint ifta verba, λειoκονίασις"κόνις διαλελυμένη?. Ad verba chius : Κόνις τέφρα , σποδός. .ονία' σμήμα, σποδός.
móvis dialeduplyn altum agunt filentium Heſychii interpretes. Nec H. Steph . nec Schneiderus agnoſcit xwrów i . e . pice

Vox daaravnévn corrupta eſt: inter kórus et draheepévin nihil inungo . Sed Lexicographos veteres, cum awancar exponant per

731600 % o1jaan de verbo mwv6w, non de verbo zwycéw, vel voluille

dicere, vel debuiſſe, manifeſtum eft e Schol. Ariſioph. quem P.

Steph. Ind. Thef . in v. Ilxgıxavéw adduxit: „ 111g xwvéw , circum

λείος , "Έλληνες . Thom . Mag. p. fiat, rontal wf Agrotocá- circa illino. Ariſtoph. Velpp: Tòv oriy youĚKWX % pris nexé
της: ψιλός και λείος, λογογράφοι. Η . Steph. Thef. Ιnd. : » ψί- νης, ταμβάδι' ημών περικωνεϊ, 1 , e . δια κολακείαν τα υποδήματα
λακα Helich. ψιλον et λείον, item πτερόν. (Pauſan, in Lacon. ημών των δικαστών αποψε και αλείφει , inquit Schol . qui meta

p. 258. ψιλαγαςκαλούσινοι Δωριείς τα πτερα. Gloftae Lab- phoram elle dicit a valis; Proprie enini περικωνήσαι εΠετο
beanae : filoßacos : plurnarius. Vocabulum binobiços omifit nosswoai ra xepíusa, pice oblinere feu picare vaſa fictilia .
H. Sreph. ut et Schneider.) Pierfon . ad Moerid . p . 419. „ He- Hesychius quoque περικωνήσαι exp. σπογγίσαι et περιπισσώσαι,
Sychius: firara fier, aslov. Niat: nais a'zteréseios. Leg . nei- Laconicum elle verbum annotans.“ 14 ) ldcm Stephanus, (ut et

oš, a asios Sunt autem diminutiva, ut a Bwaos Barat, Bwho's Schneider.) qui arginwrów , circumcirca illino, agnofcit, nevám ,
Busat, aigos 219aš, múros puras, veos víaš. " Adde haec : aso (non xavém , pice inungo, recepit

, quali fimplex ellet wwvám, com. '

μων, λείμαξ · σινάπυ. σινάπτυξ. Ηefych. Σινάπυξ γογγυλές. Vo- pofitum περιχωνέω. Ut fupra diximus, κωναν eft στρέφειν, περιδι

cabulum osvanut omiſerunt H. Steph, et Schneider. Vocabuluin señv, aspleveyxaiv, at zwrsiv,quod verbum Lexicis elt comnienden.

21995 H. Steph . in Thel. 1: 11. p. 709. A. pofuit, fed in In- dum , eſt nisowox... Helychius non dicit : xwreck • 181550407tiv xol xú

dice omiſit. Alia exempla diminutivorum in á larga manu de- x297894pézew, ſed xw.noar nossoxotisao, xai muxing nepierer
dit Baft, ad Gregor. p . 241. De verbo azTo EVELÉSW H. Steph . xii : eodemque modo nec Etymol. M. nec Suidas habet xari , led
in Ind . ſcribit : „ 'Aşriyeveresw ex Theophraſlo affertur pro re- tantum Xavisar . Hoc mwincan, ambigue dictum , H. Steph . et

cens pubefco, non ita pridem barbam emiſi.
Sed vereor ne Schneid . accipiunt pro aoriſto a verbo xwvw, cum eſt a maréw ,

divifion ſcribendum lit. “ Verbum occurrit in Antholog. inedita ut patet ex Ariftoph. regexwvei, et eius Schol. Kway, i. e . pi.

apud Dorvill. ad Charit. p . 216. edit. Lipf. 'Agtryžusiášu ó ce inungere, e Lexicis expellendum olt . Schneiderus : 11:07.xo

καλιές και στερεος εραστής. ' Αρτιγένειος κνόος occurrit in Dio- viw , ich verpicbe, auch nissoxwów oder 91950xwrów . " H. Steph .

dori Sard. Epigr. Vl. (Brunck . Analecit. Vol. II . p . 186.) Vo- Thef. T. III . p . 330. 11.590 xwrdw , pice oblino, ſeu circum
'cabulum agrigious omiſerunt H. Steph. et Schneider. Occurrit lino . " 1.ssoxwrów eſt vox nibili : ſcribe 710707wvlw . Noun.

apud Theocriti Schol. ad Idyll. V. ' 3. Uloggos ó estiguous, • dum eſt, Salmaſium in nota infia laudanda rectiflime fcribere

ήδη πωγωνίτης . (Ecce vocabulum nwywiens, dequo H. Steph. xosir, non mwear Verbum Xxxwysix non agnoſcunt H. Steph .

T. III. p. 641. „ llwyovintas, et nwywritis, Suida itfte, epithe- et Schneid. Sed extat in corrupta Helychii gloſſa : 'Exuvei

ton lovis eſt, i . e . barbatus. “ In Theocrit. Idyl. Xl . 9. divi- {7%wzei. ubi male egit Heinſius: „'lows, 'Exxuvęğ• ' *XXwgri.

firm egitur, Αρτι γενειάσεων περί το στόμα τους κροτάφως τε.

H. Steph . T. 1 p . 8tt . H. Huyévesos, ſemiharbatus, in

3. “ Nullum teftimonium adduxit Schneider. Sed vox extat in

Theocrit. V1.3. opvavrwv, Iluggos, o d'rimecyiveros.ubi Scholar Tehrbws, xalas. (De asíws i . e. telsius fupra egimus.) l'alcke.
γένειος ο ούπω πάσαν γένυν πεπληρωμένην έχων γενείουν . Fallitur naer. ad Albertium fic aliquando perfcriplii de Holychij gloſſa :

H, Steph. T. I. p. 844. cum de vocabulo 2xcoyéveios Scribit: ,, Asiws eſt godiws : cetera pertineni ad aicriuws (V.Suid . quae

7. Arcoyéveios, laeve mentum habens. Quem asuprévesov a Ti- lemel iuncta à Platone in l'beaeteto p. 141. B. ubi vid. Serran.
bullo ila deſcribi puto, In venis cni laevia fulgent Ora , nec Haec ergo limul expofita in Lexico Platonico defcripfit Hefy

amplerus afpera barbara terit. Hanc enim veram effe huius chins lub una voce aclws. Locus Platonis eli p . m . 107. C.

vocis fignificationem apud Herodot . (V. 20 , ) arbitror , in Ter. o de ouro haiws pe daralows nad avusimas ZXETI et

pricho iropas herbyeitious vocantem . Quod autem quidam in- res pa grosis. Abrrfchius vocem delws eruit e Bafil. III . He

terpr. astoyéveros eum cui tenuis et mollis eft barba, vel qui xaem. p . 25. Β. όλον ακριβώς έντονου, και λεία και περιηγμένων.

ei in priina lanugine, minime probo.“ De barba iamen ' I. Nos Plutarchi afferemus locum : Arows nad Met' suy eveías agosi

Pollucem l. I. vocein intellexiffe. manifeſtum eſt e contextu, sofai noivwvíar erva, Vol. VI . p . 36t. 7. edit . Rrisk.
αγένειος , λειoγένειος , ειλω νέον υπανθών . De barba intellexille

Falckenarium I. l . nomen ascos, e ſubiuncta interpretatione pa.
13) Helychii etymologiae obftare videtur , quod vox lcribi

tet : „ Imberbis adhuc Adonis, et asios, priina duntaxat Janugi.
tur λειυκονίασις , που λειωκονίασις . Νam, fi vox deri aretur e

no genas habens infignes. De barba intellexiffe Holichium
voce daiws, ſcribendum eflet per mi, non per 7 parrum , ut in

vocabulum níze, a teios derivatum , planum eſt ex eius interpre exoneros, non Xeoxóveros.vocibus e héus compofuis fcribitur, aswróprios, non asoxursos :

Literarum feries nos vetat h. l.

iativbe: Alzši puis dyrlyturos. Asoyéreios H. Slephi, vertit

laere mentum haben's. Al menu iila jaevitas confiftit in cenui et
asowzoviasis ſcribere. quia ſequens gloma eft: Arior ciros,

inolli barba. Ergo 2.svoyévelos, qui eſt in prima lanugine.
η ομαλόν. Αη λειο in λειoκονίασις pertineat ad το λείο »,

Quod ad Herodoti locuin arinel, dein . Poritis in Lexic. lonic. quodl. H. Sırp'rano in Theſ. T. II. p. 660. extr. ex Arikot. 4.

vertit : Laeves inalas habentes, tenui mollique barba praeditos,
de hill . Anim . oft pulvis, et Salmafio in Solin . p . 868. A. i.

genas laeves habentes. 9. teclorium (,, Livum parietis apud lurisconſultum pro sectoria,

To nxios , ut olim docuimus refcribendum pro ripum .“ ), alii videriai.

12) Mirum eſt, nec H. Stephanum nec Schneiderum vocem 16) Neſcio qua auctoritate freeus Heſychius Laconicum elle

drius agnosille, de qua Hohei Milws • gadius, deivas, spódga, verbum annotet . Nam et Ariſtophanes eo ulus eli.

)
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Vam o {nxwgoûytes, h , e. Favartis inter venandum , &xxvvou. vere Spargo : xwvos vero eft firobilus, pir, unde xwolde, pice
Lenoph Cyneg. 78183Twtar, inquit, pivovrau éxmuvou, nowngov ungo. Νeque vero Theocritus κεκονισμένος pofuit pro κεκωνια

cafuma .“ , optime reſtituit: 1. Voffius, leyendo 'Exxw &i . & ye Cuévov, ut vult Salmafius. Nam xexovouévor ibi eft pulvere
< giet, auripigmenti (parfum , ab xóvis , pulvis, non a rüvos, piz . "

Graecos ſcriptores non modo xwaiv, arginwveiv, i. e. pice Quod ad Theocriti locum attinet, noliram ſenientiam , cuius
Enungere, uſurpalle, led et* xwrison eodem dixiffe fenſu, abunde auctor eſt Salmafins, fupra declaravimus. Fallitur Niclas, quž

celiantur Heſychii loca ſupra adducta. cenleat xor'sw et kwikw nibil intèr le commune habere. Nam

Infra.a Salmafio demonſtrabitur, eosdem et xwriserv et novi- modo demonſtravimus, xovíšw interdum occurrere in ſenſu zob .

Bear uno eodemque dixille lenlu . Inde fit , ut in uno Heſychii xurísw , et hoc luce clarius fecit . Salmafius in loco , ad quem

oco fit. fcriptum πισσοκομία , in altero autem πισσοκωνία. He

j ch . in v. mwansas (cribit : 11.68oxovía á vũr tordia (7.651a) , ;
Niclas relpicit, et quem fugientibus oculis legille videtur.

Sed totus Niclaſii locus nolatu dignus eli: „ Geoponica XI.

κρίoυσι τα παρίσθμια, των προβάτων, ubi Athertius male legit 20. 5. εις αγγεία κεράμια νέα ακούνιστα , τουτέστιν απίσσωτα:
Issoxwvia . Nam Heſychium h . I. fcripfille T11000xovía . manite . ’Axóv.za coniecerat V. D. ad marginem Fabricianum . Sed hoc

Ituin eſt e.praecedentibus verbis, ubi Aeſchyli. phralin affert nimis recedit a vulgatae lectionis fimilitudine. Itaque malim a
πισσοκόνιτον μόροι. idem tamen Heſychius in altero loco ha- turista . Kwvos eli pir liquida, Diofcor. l. 94. Ilissa mer

bet: Πισσοκωνίας: Ηρόδοτος πισσοκωνίαν είπεν, δια το τι πρό- υγρά, ήν ένιοι κωνον καλούσιν.Ιnde κωνα in Glollis Iatricis MSS.
Bora niosą xsitofan.is) Vocem mia soxovís , live 7.650xwvia, Neophyti apud Dufreſnium eadem fignificatione. A nævos duo
omiſit. H. Stephanus. De ea Schneiderus : Πισσοκονία , auch forniantur verba : zwraw, unde xwjoai, infiar Curbinis conver

conxwvia, das Verpichen, von nicoa. Pech , und xwvosi fülliges tere, et xwvigw , pice inungo. Hrb'chius: Arazaviedo. diandaue
Pech, oder sovía, wie digamoxovía , borşaxoxovız." σαι (f. διακλύσαι ) από του Kωνίσαι, όπερ έστιν, πίσση κρίσαι.

Vel. Theocritus Id . I. 30. nengviguévos uſurpasit pro xEXw- ubi vid . VV. DD. Iden Heſychius: Kercroorat nebo OWTRI
νισμένος : méxaustal. Inde igitur axuviatos, ex quo librarü imperiti tanto

Τω περί μεν χείλη μαρύεται υψόι κισσος, facilius anoúvistos facere potuerunt, quoniam non modo alias

Κισσόςελιχρύσω κεκονισμένος.

Optime expoluit Salmafius loco intra laudando : „Hedera pocu- ckenaer. Anim . ad Ammon. p . 134. , ſed etiam quod axoúvorosa.
quoque ou et ū permutant, ut xocos et nwoos , de quo Val,

lum illud ambiebatper extremas oras; quae hederalita auripig. Xoévesma, nouveauévos etc. verba funt barbarae Graeciae familiamento fuit, ut * 1960s xsugoxagaos exprimeretur. “ Bene Schol. riffima, pro movere, quatere, vacillare , titubare, 4 κούνια ,

Κονία , η άσβεστος, αφ' ού κονιάω κονιώ, το ασβέστω κρίω, και cunae, vannus, etc. Nunc demum video, Salmafium ad Solina

κεκονιαμένος τοίχος ο ασβέστω κεχρισμένος . ενταύθα δε το κεκο- p . 868. dróvista emendalle. Nam noſtrum locum ab eo delige
τισμένος, ίσως αντί του κεχρισμένος απλώς, από του κε κονιαμέ- Hari non dubito . Ipfe Ioquatur.: Graeci poſteriores xovíay pro

yos zard ouyxorýv. Caetera accuratus, fallitur Scholiaſtes, cre κωνίαν dixere eodem lenſu dixerunt et xwriseon , et pro eq

dens κεκονισμένος poli pro κεκονιαμένος κατά συγκοπήν, cum re κονίζειν. Ιn Geoponicis, εν ακονίστο πίθω, τουτέστιν άπισσώτων

yera ponitur pro xewww.gméros : H. Steph.Theſ. T. II. p. 335. quoil pice non eſt oblitum .“ Hocmaneat itaque, aut legendum
F: „ Koriw live xovisw, oblino, proprie oblino pulvere. xpiw, elle azévesra:nam où et o quam faepe permutentur, vix dici

24 Suid : exponit: at Heſychio xoviorres 16 ) funtnevraivovres, poteft : conf.Caſaub, ad Athenae. 11, 5, et criticos,ad Helych.albario opere ſeu calce inducentes: item pico, pice oblino.

unde ακόνιτος , Dioscoridi απίσσωτος.

in v. επιβουλεύει et συμβουλεύς : aut ακώνιστα, quod aliaecua

Pro xgiw autem accipi dent rationes. . Nempe nomina et verba. ſunt diverſa : xovla ec

videturScholiaftae Theocritild. 1. 1. c.).«:FalliturStepha- xóvis eſtpulvis.cale, unde xoview .et novisw, calce illino, pul
nus, cum putet, xoréw five xovísw elle proprie oblino pulvere,

deinde generatim oblino, xgów. Kovisu ulurpatum pro oblino

vere ſpargo. Kwvos vero eft ſirobilus, pix , unde xwrisw , pice

ungo.
Ütrum in Geoponicis legas cum Salmaſio dxóvinta ,

pulvere, qui H. Stephano huius vocis primarius ſenſus eſt, non
dum invenimus,

an cum Niclaſio dxwycota, an cum Needhamo axornta, nihil

Κονίζω, cum à xóris, pulvis, originem trahit, intereft : fenfus eft idem : fed Salmaljana lectio axóvarta praele

notat pulvere impleo, refpergo, foedo; at, cum pro xwvísw po- renda eſt, quoniam ,uterudite et accurate obſervat Salmafius

nitur, nihil ei commune eſtcum vocabulo xóvis, i; e. pulvis 1. c., Graeci poſteriores xovlav pro wwviav, et xovíštuv pro xwví
ſed omneş babet ſenſus, qui verbo xwrisw inſunt, ſcil. pice ob srov dixere.

lino , cera oblino, generatim oblino, et xeiw . Utrum κονίζω

pro xwrisw ibi ſibi vidicet etymon , quod nw.iśw , a xwvos, pix,
Schneiderus in Lexico : ,, 'Axovitos, nicht verpieht oder mit

an fit e xoves,pulvis, alii viderint. Glofae Labbeanae : Kaus: Pechüberzogen, (wowir unſre irdene Gefäſse glafren) Diosc.

ciner, cinis, pulvis, lix, lixivum . Sed ſcribit Salmafius in I. 91. not. Šar. Sollte eigentlich exuv.otos, von xwvíśw , xaros

Solin. p . 868, Uigitur κονίσαι pro κωνίσαι, ita κονία pro'χανία , η κρί

no. 5. heiſsen . S. axavistos nach . “ In v . 'AxwvICTOS ſcribit :

S. Xwview pach . “ H.
Ois , quo lenlu el calx ita dicitur, quo linebant

f . v . a . aróvizos, Geopon. XI . 20.
et inducebant

parietes nulla in hac voce cineris autlirivilignificatio,utvut Steph. Thef. T.II.p. 335. E. „,Axóvitos Dioscoridi anisowros.“
go libi perfuadent harum literarum imperiti." At , quanquam Fallitur Niclas , dicens, a xwvos duo formari verba : xwrew ,

Salmafio demus, in voce xwria , five novio, nullam elle cineris unde mwingai, infiar turbinis convertere. et nwulsw, pice inun .

aut lixivi i. e. nóvews) ſignificationem , tainen non continuo le
a nouago . Verbum wvaw, inftar turbinis converto , venit non

quitur, vocem xóns nunquam accipi debere pro xovia, five xwvía , yos, quae eſt, tefte Dioscor. I. 94., niosa iyga, (unde apud He

i . e. kşisıs, et verbum zovigrov pro xovicsov, i. e. oblinere, ne fych.'Kovisae.. m1080top100 ) led a xwva, quae eft, tefte Hely:
quaquamvenire a xóvos.i. e. pulvis. Supra vidimus,'Heſychiun chio, Béußit, undeapud eundem : Kavậu regidoreñve Kwizoa ::

ει κόνις et κονία exponere perσπoδoς, ει Γ κόνιςοι κονίαacat- κλων περιενεγκεϊν. Περικωνήσαι περιφομβήσαι , περιαγαγείν. Eκών

pianturpro eadem re,ſcil. enodos, cur non xóvis, i.e. pulvis, wo esegepe ,pro ináva, a xwów . Araxw avanzeigen hem
aliquando per errorem pro xoviz, live savla, i. e. calix, xxious, gebatur. 6. avaxovrīv, beneſuspectumH. Stephano in Ind.
puiemus? . Salmafius ' l . I. aliter ſentit : Κονία , cum calcem Theſ. utpote non ſua ferie pofitum . Viri docti recte corrigunt

liguificat,twomoveds , velXşisur proprie,'h . e. 'tectorium , de avaxwvăv, quod verbum Lexicis eft addendum ,
A káva, i . c .

notat, quod diverfae eft notionis et originis quan xovia,'quae fimßit,venitxwvégw,xwvášw ,Doribus,unde Epicharmi oxu $
cinerenn vel orauer deſignat. unde et xóvos pulvis, cinis. “ . κώνακτος : τοίς σκύφοις περιφόρητος apud Ηefych . Verburn κω

1. N. Niclas ad Geoponica XI . 20, 3 lic ſcribit:
Κονία et vaisw omiſerunt H. Steph. et Schneiderus. H Steph , omilit orya

xóvis elt pulvis, calx, unde xowów.et xovisw, calce illino, pul qoxusautos, quod Schneid. notavit in vo xovremo Ted in proprig
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15) Ubi Albertins: In Herodoto locum fruftra quaeres ; nec Dili. Herodot. c. 3. et 4. " Codex Heſychii Marcianus, teſte

alibi vocem me legere memini. Quum vero Grammaticum re. Schow, habet Aiódoros. Latet ſub Ajóootos Grammatici cuius

doleat hic articulus, pro 'Hgódoros legendum ſuspicor 'Hgódwgos, dam nomen , quod quisque,prouti libuerit, refingat.“
Idem Co

queminter nobiliores Homeri interpretes cum Apione laepius dex Helychii "Marcianus, ielie eodem Schow , in utroque loco

iunctum laudat Euſtathius, vel ' Hewdrasos , de quo in Epift. ad

Eulogium , buic libro praemilla. Herodoui eniui, Herodori, ac

habet nogoxovia. Ergo Ficouxwvía, quod Schneiderus male in

Lexicon luum ex Heſychii loco recepii, expellendum eſt.
Herodiani nomina non raro in libris confula efle, norunt fa- 16) Salmaſius exercitatt. in Solin . p . 868. A. exhibet moyre

tis eruditi, quod multis exemplis.i comprobavit Ras Weffeling. In boter. De gua,emendatione filet Albertius.
Аааа 2
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nenc.

loco omifit. Omiferunt quoque nepoxway, i. e. , ut modo dixi- E voce xwros, i. e. ó is miruos magnos, nomen fuum tra

mus, περιφομβησαι.
xit xwvias oīvos. Galenus Glor. Ηippocr. Kωνίαν οίνον τον

Uι Graeci pofteriores dicebant κονίζω pro κωνίζω, κονία pro πισσίτην . έσβάλλεται συν τω φλοιό της πεύκης ημικοτύλιον εις

Xωνία , ακόνιστος pro αχώνιστος , ie κόνιον pro κώνειον in Epi- το κεφάμειον, και οι μεν απηθούσι μετά του ζέσαι, οι δε κατα
grammate Diogenis, ut fcriptum eft in antiquiflimo codice, λείπουσιν.

πους γας Αθηναίων κόνιον μεν απλώς συ εδέξω, E voce κωνος , i. e. o της πίτυο καρπός, venit κωνος 1. ε.

αυτοι δ' εξέπιον τούτο τεω στόματι, ο θύρσος. Ηefychius: Κώνοι οι θύρσοι. Suidas : Κωνοφόροι

de Socrate. Ita etiam legit Suidas: Salma/. in Solin. p . 868. θυρσοφόροι. Κωνος δε λέγεται ο βοτρυοειδής του στροβιλον καρ
C. Suidae Iocus eft : Κόνειου βοτάνη δηλητήριος, δια του και πος, ον έφερον αι γυναίκες βαστάζουσαι εν ταϊς του Διονύσου τε

μικρού δια το μέτρον του στίχου . Uli Kuterus monet : Vel λεταϊς , επειδή όμοιον τοσχήμα τουκώνου τη του ανθρώπου και

εκ Terieliterarum patet, Suidam fcribere voluiΠe, vel debuile, δία, επιστάτης δέ φασιν “ Ελληνες τηςτων ανθρώπων καρδίας τον
κόνιον , per i . “ Diogenes κόνιον, non ufurpaffet metri tantum Διόνυσον οικείω ούν τινι μυστηρίω τούτο εποίουν. Schol. MS .

gratia, et Suidas exiſtimabat, ſi, in iſto Graecitatis inferioris fae- Cod. Moden . in Clem . Alex. 11 gorgeat. p . 15. (apud Baftium

• culo, κόκον potius quam κώνειον non frequentalent fcriptores . ad Gregor. Corinth. p. 241.) Κώνοι οι στρόβιλοι, και οι θύτσοι

Κόνιον pro κώνειον omifit H. Steph. fed ' habet Schneiderus : ως Διογενιανός, ρόμβος , δίνος . Κώνος • ξυλάριον, ου εξηπται το

2 Κόνιος, Α. ν. 4. κώνειον, δchierling, sicutα ; bey Diog. Laert. σπαρτίον, και εν ταϊς τελεταίς εδονείτο, ένα φοιτή . το δε αυτό

11. 46. lefen die Handlchriften und Suidas, Προς γαρ 'Αθηναίων και δύμβος εκαλείτο · ούτω Διογενιανός . Sic Scholiafter hortu

όνιον μεν απλώς συ εδέξω, wo jetzt κώνειον απλώς μεν εδ. los fuos irrigavit ex eodem lumine , quod libavit Ηefychius :

teht. « In Εpigrammate nihil eft mutandum., Glollae atricae “Ρόμβος : ψόφος, στρόφος , ήχου, δίνος, κωνος, ξυλήριον, ου εξη
MSS. Κοντον κηκούτα, i . e . cicuta. Fallitur Albertius, qui mu- πται σχοινίον, και εν ταις τελεταίς δινείται. (Ηoc loco Albertius

tat in κώνειον. 2 ) Graeci dicebant κώνειον, τώνιον, κωνεία eoderm bene retinet funngcov, de qua voce H , Steph. Thel. T. II. p.

Γεnfu . Kώνιον et κωνεία omifit H. Steph. Κωνεία omifit Schnei- 1142. C. dubitaverat, ſed quae omnino defendi pollit e çudaigios

der , fed agnofcit κώνειον et κωνιον . Ηefychius : Κωνείαν · πόας Scholiaftae modo citati .)

είδος . Κώνιον • δηλητήριον, ήτοι θανάσιμον, βοτάνη. Ηoc loco Notandus eſt magnus veterum Grammaticorum , ut Helychii

wavcov pro neverov literarum ordo poftulat, ui vidit' 1. Volius. et Scholiaftae in Clem. Alex . ll. ec ., error , qui ravov in Bac

1. Pollux. VIII. 71. de carnifice : 'Ta di grahsia autoù tipos, chi ritibus uſurpatum cum cómß qu ad eosdem ritus adhibito con

βρόχος, τύμπανον, φάρμακον, κώνειον. Leg .κώνιον. MSS. κώ fundunt. Kavos eft ó Jugoos. ai gómßos non eftó fúpsos, five

vrov , “ inquit lungerm . Iterum I. Pollux V. 132. ro wag xa xwvos. Kwvos, ut Suidas l . I. optime explicat, eft fructus pini,
νειον κατα ψύξιν αναιρεϊ. ubi Iungerm. ,,ΜS. κώνειον, " φuod no- racemum figura referens, quem mulieres in facris Bacchi gefta
tandum potius quam eiiciendum. bant in perica lumina fixum , ut patet ex epigrammatis verlu ,

Supra vidimus, κωνος effe, tefte Dioscor. I. 94., πίσσα - quem adduxit Suidas :
γρα , unde apud Ηefych. Kωνήσαι πισσοκοπήσαι. De vocabulo Και θύρσου χλοερών κωνοφόρον καμακα . 19)

Kuvos, pro nigga ursa' filet H. Steph. ut et Schneiderus. Käo Pertica illa nibil aliud erat quam raados. Unde in Epigramma.
vos , proprie eſt o orgoßidos, nur pinea , ium nucleus nncis pi- te χλοερον κάμακα . Ηinc θύρσος explicatur κλάδος. Suidas :

neae. o της πίτυος καρπός. Ηefychius : Κώνοι στρόβιλοι. Θύρσος : βακχική ράβδος . Ηefychius : Θύρσος ' ράβδος, βακτη
Κώνον » και της πίτυος καρπός, και στρόβιλος. Κωνοφόρον στροβι- ρία βακχική, ή κλάδος : Θύρσοι κλάδοι. Proprie si'goos eft
λοφόρον. Ηomeri Vita c. 20. notante Pergero : Πλανώμενος α- κλάδος, five χλοερός κάμαξ κωνοφόρος . Improprie ergo fuitur
πίκετο εις το χωρίον. ο Πίτυς καλείται κανταΐζα αυτά αναπαυ- κωνος pro θύρσος , id quod re vera in pertica frum eft pro
ομένη την νύκτα επιπίπτει καρπός της πίτυος, ον δη μετεξέτε- pertica ipfa. Sed ρόμβος de iisdem Bacchi ritibus ufurpatus
φοι Στρόβιλον, οι δε Κωγον καλέoυσιν. Gloftae Labbeanae · ,, Κω- Ionge alio dicitur fenfu quam κωνος, five θύρσος.
νος • nucleus. Κώνοι " ηuclei. Κωνοφόρος • cunifer. “ Docta ένθεν είσαιει

fcripſit Gefnerus Tbel . L. L. Conus primo dictus videtur a βόμβω και τυπάνω Ρείην Φρύγες ιλάσκονται,

Graecis fructus l. aux cupreſſorum, piceae, et fimilium arborum , Apollon. Rhod. I. 1139.

quae inde coniferae dicuntur : etiam Columel. VI . 7. 2. ubi Scholiafter : “ Ρόμβος δε εστι τροχίσκος, ον στρέφουσιν ιμά

nos cuprefſinos vocat; galbulos l'arro R. R. 1. 40. 4 . Ser. σι τύπτοντες , και ούτω κτύπον αποτελούσιν. Photius Lexic. MS.

vius ad Tirg. Aen. II. 68ο . , Ει conus dicitur fructus cuprefi, Ρόμβος, ον έχουσιν οι αποθειάζοντες ως το τύμπανον. Archyta :
et ipſa xenoerdr's eſt; nam a rotunditate in acumen levatur,“ H. Steph . Excerpt . p.8. Και τοίς δόμβοις, τοίς εν ταις τελε

Ex bis xwrous quia pir liquida Puebat, vox xwios, progreſſu tem . ταϊς κινουμένοις, το αυτό συμβαίνει ήσυχα μεν κινούμενοι βα•

poris, uſurpabatur pro pice liquida, hi apud Dioscor. I. 94. gur apoivre dxou, irxupus od otúr. Viridoctiſlimi, ut oftendo
Bene. fcribit Photius Lex. ΜS. ad v. Κωνήσαι : Κώνους καλούσι mus alibi in peculiari Dillertatione de vocabulo 'Pórßus eiusque

τους στροβίλοις είκότως και οι πιττούντες τα αγγεία, από της

περιαγωγής, ούν από της πιστώσεως. Ρer στροβίλους h . 1. intel
ligendi funt coli , τε ) και της πίτυος καρπός .

τοϊς Κωμωδοίς, και έγκλαστρίδια , και στροβίλια , και βοτρύδια .

ubi Iungerm .: , Scil. quod fimilia eſſent a rös niruos nagri.
τοίς λεγομένοις ( uti ex Etymologo patet in φθείρ) στροβιλίοις .

17 ) Hesch . Ελάφιον » κώνειον . H. Steph. in v. hunc lo- et Ηefychius στρόβιλον inter alia explicat είδος γυναικείων κρυ

comaffert.Nomen 10.ov (proprie adiectivum , nomine lubin. tiwv. ) Salmafius in Solin. p. 907. Ergómßos i. q. xwvos,vel
tellecto ) omifit Schneiderus, ut et nomen εφήμερον eoderm len- στρόβιλος. Ηcrychius Κώνοι» οι θύρσοι και οι στρόβιλοι. και
fu . Hech. Εφήμερο , το κώνειον. αbi Albertins : Vid . Ε. οι στρόμβοι. Λίcander (Ther. 883.) στρόμβους etiam pofait pro

ym . M.v. rufescor (p : 499, 17. et Salmaſ. Exercitatt. Plin.p. 171. aucibus pineis, qui et vos proprie :
Sic φάρμακον εφήμερον apud Ρlutarch. Themift . p. 128. Α . ουδ' όσα πευκαι

quod å. Gellius VI . 4. venenuin praefentaneum vocat. Conf. αγροτεραι στρόμβοισιν υπεθρέψαντο ναπαίαις .
Gataker, ad M. Antonin. IV. 48. p. 132. “ . ad quem locum scholiaftes exponit στρόμβον τον κωνοειδή κα

πον της πεύκης.« Conf. H. Steph. Thef. T. 11. p . ιού. Ε .

18) Fallitur H.Stephanus, qui in v. Kwvos fcribit: „ Kw Eſt ſealus aftronomicus vocis ma'vos , quem non notavit H. Steph.
νοι , ut et στρόμβοι et στρόβιλοι, dicuntur turbines illi , φuibus Suidas : Κώνοι στρόβιλοι , και το αποσκίασμα της γης .

pueri ludunt,alio nomine Beußixes dicti . Eodem modo I.

N. Niclas erravit, quem Inpra noravimus. Kwva eft Béus.si 19 ) De Segons infignis eſt Salmaſii Epiſtola, ad Du Poy

non muros , Holychius: Krýva BimBos. H. Steph. ad leguen- A, 1628. fcripta, ubi idem epitheton xwrocopos Ségsos ex ore

tem Hofrchii glollam reſpicit, quam mirnm eli eum non intel. phei verſu apud Clement. 'Alexandr. is je vous renvoye la
Sexiffe: Κώνοι οι θύρσοι, και στρόβιλοι, και οι στρόμβοι. Per lettre de Monsr. Peyrefc, et vous en remercie, comme je luy

στροβίλους και στρόμβους intelligi debet και της πίτυος καρπός. Fais pour les remarques del'antiquiae, qu'il a daigne rechercher

Schol. ad Theocrii. Idyll. V. 19. jj ritus di dno rou clous li curieuſement à mon lubjeci. Quant aux Thyrjes Bacchiques,
Otsoßidous a't ivoir . Hefych. Kürtago.. wal pens nexus ned il laut necellairenjem qu'il y en ait eu de deux fortes , ei les

πίτιος προανθούντα στροβιλια . Conf. H. Steph. in v . Κύττα . Autheurs anciens en marquent la difference. Les ans elloient

gos . Noranda eft vox otpußinroy, quam omilit H. Steph . Oc tout entortillés de papier él de feuilles de lierre Anacreon, les

currit apud I. Polluc. V. 97. de alio leolu : 'Exadeiro do pagad appelle Baruxissous sugopus,- i. e , hedera inducios thyrfoss

Co

.



2109 1110
IN ETYMOLOGICON MAGNV M.

.

unt.

rem

multiplici ſenſu, 20) rhombum facrum confundunt et cum ma- de Socrate. Ita etiam legit Suidas. 11.6coxovice apud Herodotum ,

gico 'rhombo (de quo Theocritus), et cum puerorum turbine, ab η δια πίσσης κρίσεις . Αlii πισσοκονίαν νοcarunt per o parvum.

Homeri et vetuffioribus fcriporibus στρόμβω, et a pofterioribus Ηefychius : πισσοκονία ή νύν πισίθια , δι' ής κρίoυσι τα παρέ

demum Graecisgóuße, appellato. In Epigrammate, ad quod odura two ngoßátwy. Eoden fenlu dixeruntetxwviseur,etpro
alluſit Suidas, leriptor rectiſlime diftinguit góm Bor,Júgorov et w- eo xovider . In Geoponicis, sv a'xovictw nisw, TOUTÉOTIN a'n roou

vov. Kufterus ad Suidam in v. Olacos e MS. edidit : Tys, quod pice non ' eft oblitum . Heſychius: xexwYOTQI' 16
Στρεπτών Βασσαρικού ρόμβον θιάσοιο μύωπα , πίσσωται, κέκλυσται. Τheocritus κεκονισμένον pofuit pro κεκων

και σκυλος αμφιδόρου στικτον αχαϊνεω , σμένον.

και Κορυβαντείων ιαχήματα χάλκεα ρόπτρων, Κισσός ελιχρύσω κεκονισμένος »

και θύρσου χλοερών κωνοφόρον κάμακα, Qui verſus longe aliter exponendus, ac vulgo interpretes accipi.

και κορίφοιο βαρυν τυπάνου βρόμον, ήδε φορηθέν Hedera poculum illud ambiebat per extremias oras. Quae
πολλάει μιτροδέτου λίκνον υπερθε κόμης bedera lita auripigmento fuit , ut mosos xsusówagaos exprimere

Ευάνθη Βάκχο την έντρομον , ανίκα θύρσοις tur. 'Elixpusos, auripigmentum . Heſychius: éhexguros, oi mies
άτρομον εις προπόσεις χείρα μετημψίασεν, το αρσενικόν, οι δε το άνθος ελιχρύσου βοτάνης. Quod autem

Addit Kuſterus ,Euanthe Baccbo dedicat inftrumenta, quibus Helychiùs nexóveoman, xéxavoti interpretatur, in hac eadem ligni

antea in celebrandis Dei illius orgiis uſa fuerat, veluti rhombum, ficatione poluit Theocritus :

thyrſuni, pellem cervinam , vannum , et tympanum . In v. Bgó 8ισσύβιον κεκλυσμένον αδέϊ καρώ ,

μος, pro και κορύφοιo Suidas habet και κοιφoιο. céra oblicum poculum . Ut igitur xovisai pro xwloai, ita 20

Salmaſii locus,quem faepenumero fupra laudavimus, eſt vía pro xuvia, ji xgions. Quo ſenſu etcalx ita dicitur, quo line

hic:,, Oblervanda differentia albarii operis et tectorii.Tecco- bani et inducebant parietes. Nulla in hac voce cineris,autlixi.
Tium fit harenata calce, vel marmorato : albarium calce mera. vi lignificatio , ut vulgo libi perſuadent harum literarum imperiti.“

Vitruvius : teclorio five albario opere. Et alio loco album Haec Salmafius in Solin. p. 868.

opns appellat. Inde albini et albarii, qui dealbant. Proprium E fupra dietis liquido patet, Valckenaeriuin falli, cum Sal

verbum huius operis dealbare, ut tectorii linere et polire, maſium corrigere velit, ad 'Theocritum 1. 30. Koooos &aux succe
Graeci xovara's vocant tam albarios, quam tectores. Heſychius: 9EXOveomévos, his verbis : Hunc locum tractans Salmafius in

κονιώντες· λευκαίνοντες. Ει κονιαται ασβεστωται και κρίται.21) Solin. p. 1229. Α. κονίειν vel κονίζειν, ει κονιάν vel κωνιά , di
Item : xovíatis ' aspésrwfis, Latine decalecatio. Ita enim vete- verlaconfudit . Vera eſt obſervatioEuſtathii' in Homer. 1 , 2,

res loquuti. Feftus: Calecata aedificia, calce polita, * EXOVIQ- p . 289, 38. (et in 11. 3, p. 2153, 13.) Oungos mèu noviny, abyu

pisa . nabrotwMÉvo. Item : Decalecatum , calce litum . lta in την απλώς μόνιν • οι δε μεθ' "Ομηρον, την τιτανον εξ ης και
vetuftiflimo libro ſcriptum reperi. Kovia in vetuftis Gloſſis calz ελαιοκονία σύγκειται και ρημα γίνεται κονιώ κονιάσω• εξ ου

exponitur. Itēm in Graecis: - Kovía • 'sBrotos. Sed xovia cum xal toixos xexoviQuévos. Kovisein eft pulverein adſpergere; 40

calcem fignificat, riy xoviasiy vel xplor proprie, hoc eſt, tecto- vāv, calce illinere. De templo Nepiuni, cuius parietes erant

Tium denotat. Quod diverſae eſt notionis et originis quam 40- interiores calce dealbati, xexovíatai ca vrós, inquit Pauſanias

via, quae cinerem, vel orantyiv deſignat, unde et róves, pulvis, X. P : 892. Toixou xEXOVES MÉvou parietes eſſent pulvere con per

cinis. At xovia pro tectorio , vel calce, idem eſt quod xgiois. fi. 'Sed amplificaram verbi vim quomodocunque adſpergendi vn.
Unde naTÓXSUOTOS Toixon, tectorio inducti parietes, et veoxará . ces adiectae determinant: hoc in loco nooo's carxgúow * EXUVIMÉ

x316Tou, recens dealbati, apud Dioscoridem. Ad eam yos eft hedera auri pigmento velut adſperſo exornata. Non

praecipuus uſus calcis. Kwriav veteres dicebant, quod eſt diáxes Salmafius ipfe, ut critico lummo videtur , led Graeci recentio
Nam et xwreiv pro xpiers. Unde 11690xwiñoai, pice linere : res, ut Salmafius et nos poft Salmafium plurimis exemplis

et πισσοκωνότα μόρα apud Ac/chylum, όταν πίσση καταχρισθέν- oftendimus, κονίειν et κονίζειν, κονιάν et κωνιαν confuderunt.

τες τιμές υπό πυρός αποθάνωσιν . Ιnde κώνησις apud Αriftote- Fr. Guil. Sturzius de Dial. Maced. et Alex. p . 175. , quod

lem in alueis apum, quam alii xópejewsiv dicebant. Grammatici mirum eſt, nullam Valckenaerianae notae mentionem fecit, recte

exponunt διάκρισιν του σμήνους. Εx eo ακώνητον αγγείου, apud tamen et noviery et xorígers, pro xsiery uſurpatum , recentiori tri

Dioscoridem , vas non picatum. lia enim legendum de fuligi- buit Graecitati, ut ante Sturzium fecerat Salmaſius, cuius locus

De refinae : είς κεραμιούν αγγείον ακώνητον , τουτέστιν απίσσω- eum praeteriil. Kovisus, five xorígérv, ubi fimpliciter pro xziery

Tor. Et apud Suidam , mwinoa, aitor , picare dolium . Graeci dictum fuit, non tulit Graecae linguae puritas. Schol. Theocr. ad

poſteriores nortav pro maríay dixere. Sic xóvou pro xaveroy in 1. 27. κεκλυσμένον , ήγουν λελουμένων, κεχρισμένον, ο κεκονισμένον

Epigrammate Diogenis, ut fcriptum eſt in antiquiſfimo Codice: o xorvol Prair. Deinde ad verf. 3o. ubi poeta % EXOVIOMÉvos di

Προς γας Αθηναίων κόνιον μεν απλώς συ εδέξω , xit, adfcripfit haec: ενταύθα το κεχονισμέσος ίσως αντί του κεχρισε

αυτοί δ εξέπιον τούτο τεο στόματι , μένος απλώς. «

22) Zonaras in Lexico p. 1278. Kwvioar. alfoy ricourar

κωναν γαρ το στρέφειν. και τους βέμβικας ήτοι τους στρόμβους
κώνους λέγουσι. Κωνήσαι , το αγαγείν τον ίππον κύκλο, η . Κο

Il s'en voit de cette façon dans l'Agathe gravée, qui eſt au de- νίσαι δε αντί του αγωνίσαι, μικρών και ι . Schneiderusad Nican

vant du Perfe de Caſaubon, et dans son livre De Satyra, et dri Alexipharm. (Halae 1792. 8.) p. 138. e Lexico MS. Kallia

qui eft expliquée par Scaliger en l'une de les Epiſtres. Elle a pour no haec affert : Κωνήσαι δέ, τον ιππον κύκλω αγαγείν, ήτα' κο

argument les myfieres ou orgies de Bacchus, et une bacchante νίσαι δε, αντί του αγωνιάσαι , μικρον και ίωτα .
Auctor Lexici

y tient un thyrſe, fait en lafaçon que je dis. C'eſt un baton huiusce Kalliani ea compilaverat e Zonarae Lexico, calami er,

ſimple qui a du lierre à l'entour. En quelques uns le bout du τore Γcribens αγωνιάσαι, pro αγωνίσαι. (Ceterunm Tittmannus ad

javelot eſtoit envelope de feuilles de vigne ou de lierre , et en Zonarae locum fic annotavit : » Kwvísan] Hefych. et Elymol. M.

ce ſens Macrobe interprete thyrſum , haftam vel iaculum , cu- κωνήσαι. Sed recte diftinguit nofter κωνίσαι το πισσώσαι, et

ius mucro hedera lambente obiectus eſt. Les Grecs les ap κωνήσαι: το κύκλω αγαγείν. Quanquam confunditur faepius a

pellent λογχ« τους θύρσους, ου θυφολόγχους, Quant aux autres Lexicographis, et Photius xwrãoao dicit rò 7.00wgar, med noe gor

remarques par le dit Śr. Peyreſc, c'eſtoient des batons au bout divovary dv xuxaq . Të Rrogoýueva. Conf. H. Steph. Ind. Sed

desquels il y avoit une pomme de pin, qui eſtoit entre les rectius tamen dillinguitur. Et Heſychius : Keruvc734 Fenisowe
jouëts de Bacchus, comme il de voit dans un vers d'Orphée ται. Ιdem, Διακωνίσαι • το διακλύσαι, από του κωνίσαι, όπερ έστι

'chez Clement Alexandrin, où entre les jouers de Bacchus eſtant

encore enfant il nomme xurous, qui ſont des pommes de pin; et

de la vient que les Bacchantes les portoieni au bout de leurs
batons, qu'ils'appelloient Juscous mWvoca'çous. J'expliqueray cela bertius, fed de vocabulo xpiros feribit : „ Leg. xgista :. Gloffae :

en mes Prolegomenes. “ Salmafii Epift. XII . Lib .' I. Conf. ' xplotas : xovato's, tector. “ . Nec κρίστης , nec χρίτης agno

eiusdem Plin. Exercit. in Solin . p. go8. et De Homonym. Hy- .icit H. Steph. De vocabulo xsitus filet Schneiderus, fed

les iatrices p. 3. 4. 5. Gloſlis babet xgiorns. Vocabulum dráxp19is, a Salmafio infra

20) Haec Barkeri Diſſertatio extat infra ad p. 640, 25. 6T .
memoratum, non habent H. Steph. et Schneider.

21 ) Pfychius ipfe habet non dobrotwta ), led écßeotógro .. 22) Quae hinc plura de verbis wwvãy et wwwxiv a Barkero

NeutrumagnofcuntH. Steph.et Schneiderus. An recte omit- . disputantur,ea humanillime transmilit ut Poft fcriptum Epiſtolae

tant, alii viderint. De Salmafiana lectione atBrotwra: filet Alo modo recuſae. · STURE,

.



1111 1112BARKERI Α Ν Ν Ο Τ Α Τ Ι ο Ν Ε S

.

rat.

ελαιον

sloom xgioas. Vide ibi Kuſter. Et dicitur etiam xwvirus vivos σώσαι occurrit apud Schol. Αriftoph. 1. 1. ) Certe praepofitio πε
οι πισσοκωνία. Κωνών " το στρέφειν, refer ad κωνήσαι. Indicare p? sim aulerendi, ut ait Schtenſnerus, in compofitis non habet.

voluit Nolter Γcribendum κωνίσαι φuoniam κωναν με το στρίφειν, Sed, live in Photii Ioco legas περικωνήσαι , περιχυνίσαι, πεικονί
unde Aωνήσαι το κύκλω αγαγείν. « Recte diftinguit Zonaras, σαι, five , cum Schleu/ mero, περικόρήσαι, ίdem fenfus eft praepofi
et poſt eum Tillmannus, inter www.nexi • tò xuxaa dyayair et tionis asid. quae in his vocibus denotat ex omnibus circumcirca

κωνίσαι το πάθος πιστώσαι, φuanquam, ut in Εpiftola noftra ad partihus, undique.
G. H. Schaeferum (Claſſic. 'Journal XXIV. ) . oſiendi, confundun- Cafaubonus ad Athenae. I. p . 6. ſic ſcribit : „ Fictilia an
tur ſaepius à Lexicographis. Sed fallitur Tittmannus, credens tiqui xów i . e. pice liquida illinebant. Picarionis caulamde

wwrigai pro ritov neosūsai nusquam legi . Nam, ut dixi ibidem , clarat Alexander in Problematis: ne liquorem infulum aeltate
Graeci ulurpabant non modo xwrisar nigov, verum etiam xwris exudent: qui aliam caulam comminiscuntur, errant. Valorum

σαι πον. Attarmen κωνήσαι illud accipiendum eft pro Aorita, πιστωτών et απιστώτων, et κωνιστών και ακωνίστων frequenter Me

γοι a verbo χωναν το στρέφειν, fed a v . κωνείν , pice inungere, dici meminere. In Geoponicis Lib. XI, ixouusta lcriplum . “
unde Ariſtophanes in Velpp. 598. dixit nepixwisi, ubi Schol. Vocabulum unistutos in Lexicis H. Siephani et Schneideri af.
περικωνήσαι το πισσωσαι τα κερίμια , Vocabulum πισσοκωνία, fertur pe ageúgæs. Vocabulum wwwesto's uterque Lexicographus

Tinmanno. I. , !: memoratum , quod Schneiderus in Lexicon fu- praetermilii,

um ex Hefy-chio recepit e tertia eius editione expellendum eft. Ad p . 564. ν. 2. " Όλπις • Καλλίμαχος , Και δα παρά σχαι

Nam in utroque apud Ηefychium Ioco Codex Hefychii Marcia- οίο βραχίονος έμπλεον όλπιν. σημαίνει δεη λέξις την λήκυθος :

ηικ , tefte Schow, habet πισσοκονί . . Fallitur Tittmannus , ic είρηται δε παρα το οιονεί ελαιόπιν τινα είναι, διά το δι' αυτής
Acriben3 : , Dicitur Xωνίτης οίνος. « Kωνίας οίνος Ιcribere debue- οπιπεύεσθαι τούλαιον] Callimachi Iocus eft Fragm. 18ι . Pro

Galenus Glo!1 . Hippocr. Kωνίαν οίνον τον πισσίτην . Voca- παρα σκαιoίo Zonaras in Lexico . p . 1444. habet περί σχαιολο .

bulum xwritus, quo caret H. Stephani Thel., agnoſcit tamen Verba funt : " Ολπις · και λήκυθος . Καλλίμαχος : Περί σκαιοΐο βρα

Schneiderus, fed αμαρτύρως affert . Vocabulum "κωνίτις, φuo χίονος έμπλεον όλπιν. Ειρηται παρά το οιονεί ελαιόπιν τινα, η

augeri poteft H. Stephani Thefaurus , occurrit in Rhiani Epigr. παρά το δι' εαυτής οπιπεύεσθαι, ο έστιν επιτηρείσθαι . και δια

apud Athenae, Xl. p . 499. φυάττεσθαι, το ελαιων. Εadem fere verba leguntur apud Piano

“ Ημισυ μεν πίσσης κωνίτιδος, ήμισυ δ' οίνου . rinum ( cuius Lexico pro ελαιόπιν ell ελαιολπιν. Suidas: ' Ολ .

Vulgo xwritidos . Sed bene Toupius Emendat . in Suid. Vol. πη : η λήκυθος , οίον ει ελαιοπη τις ούσα) et in Lexico Regio M1S.
111. p . 126 repoſuit xwritodos, picis e cono live fructu pini er quod Albertius ad Heſychium laudavit. Scholia Theocriti

proljae. Vid . Incobſii Commentar. ad Antholog. Graec. Vol. Idyll . 11. 156. "Ολπη κυρίως η δερματίνη λήκυθος , δι' ής έστω

Vil. p . 327. ( Obiter moneo, vocabulum κωνίτις Iacobfun in oπτήσασθαι το ελαιον. Pro omtýsastu . Ienfius Lucubralt. He

Indice Graecitatis non poluiffe.) fych. p. 170. fcribit intesto , Albertius ad Helych. praefert

Photius in Lexico: Κωνήσαι • περιενεγκείν , διακαύσαι. απο οπιπεύεσθαι: an recte, alii viderint. Suidas habet οπιπτείσθαι.

των πισσούντων " επεί περιδείνουσιν ( περιδινούσιν) έν κύκλω τα Etymologicon M., Zonaras, Phavorimus , et Lexicon Reg . MS.

πισσούμενα κωνους γαρ καλούσι τους στρόβιλους είκότως και οι οπιπεύεσθαι explicant per επιτηρείσθαι και διαφυλάττεσθαι, Ιed

πηττούντες (πιττούντες) τα αγγεία από της περιαγωγής κωναν . hunc verbi fenfum Lexica non agnoscunt. Αliud etyimon affert

και του ελαίου δή περικωνήσαι. είληπται απο της των κώνου πε- Εuftathius ad Ηomerum: Λήκυθος δε αγγείον ελαιοδόχον παρα

ριαγωγής, ουκ απο της πιστώσεως. Fallitur Schleu/nerus, Ani. το κεύξειν, ίνα ή ελαιόκυθός τις ότι δε η λήκυθος
madvv. in Phot, dicens, pro mwinou necellario ob lequentia le- και όλπη λέγεται, φέρει χρήσιν 'Αθήναιος *) εξ Αχαιρυ γλαφυ .

gendum effe χωνίσαι. Photius, ut in Εpiftola ad Schaefarum ρού φησι ποιητού, λέγων και ότι λήκυθοι και εκτιμίας εγένοντοι

lixinus, hoc loco confundit κωναν το στρέφειν, κύκλω περιφέρειν λη » , οιον, Στέφανοι και διλήκυθον μύρου χρυσούν και αργυρουν.

cum xwüsiv , pice inungere. Photii locus medica δοκεί δε και η εισα όλπη γίνεσθαι παρά το έλαιον πετάται, η.

aliis tamen emendandum eum et explicandum relinquimus; nihil γουν κεκτησαι. Uι Grainmatici veteres όλπις Live όλπη εγγο

enim nobis nunc in mentem venit. nunt αγγείον ελαιοδόχον, δια το ο.' αυτού οπιπευεσθαι, ό εστια

Photius : Πισσοκώνη, το πιο τω. ευχαύτα επεί τα καιόμενα επιτηρείσθαι και διαφυλάττεσθαι, το έλαιον, fic Euftathio λήκυ-
πίσση χρίεται · Αισχύλος Κρήσσαις. „Vitiolam hanc ſcripturam 9ος eft iγγείον ελαιοδόχον, παρά το έλαιον κρύζειν . Falli :ar

fine dubio typothetae ignorantiae aut oscitantiae debemus. In G. Burgeſius (Clallical Journal XVII . p . 299.), qui Callima

apographo enim_ Alberti ad Heſych . T. II. col . 665. not. 5 . chi Fragmentum et Theocriti Idyll. XVIII. 45. asyuzias és oda

reciius legitur: Πισσοκωνότα πυρίτη ευκαύστω. Πισσοκωνήτων π.δου υγιον άλειφας Λαζόμενα.) corrigere velit, legendo όλα,
etiam Heſychius habet.“ Haec in Animadvv. in Photiilit et καλπιδος, vel πέλλιδος . Sed in Theocriti Ioco fenfus requi

Schleuſnerus. Sed fallitur vir eruditiflimus. Albertills gloffam rit όλπιδος , i . e . αγγείου ελαιοδόχου, non κάλπιδος , φuae eft

H• chii fic ediklit : Πισσοχωνήτω " περί πίσση κρίoυσιν, ένα τί- urna , firula , hydria, et vas potorium , aut réagdos, quae, te .

" χιον κατακαίηται· κώνήσαι δε εστι το περιενεγκείν. Sed πισσο- ſte dihenaeo Xl . p . 495, loco , ad quem provocat iple Burge

mavátW eft Mlufuri emendatio. Codex Helychii Marcianus, te- fius, eſt mulcirale, et vas potorium ; et, quod ad Callimachi

fleSchosy, habet : [l«ssoxovýow Tupi nisonneincev. ubi Schow ; Fragmentum attinet , omniv, quod magnis nititur patronis , Ery.

,, Typotheta perperam diftinxit. Ex Photii Lex . MS. patet quod mologico M., Phavorino, Suida, Zonara; et Lexico Reg. MŠ.
glolla ex deſchyli Creſſis petita fit, et ita interpungenda : 11.o. non eft temere mutandum in õanay. Νam et όλπη er όλπος

σοκωνήτο πυρί πίσση κρίoυσιν. Ιnter gloflam eiusque interpreta

tionem nonnulla excidille videntur, ex Photio facile fupplenda.

Aluſuri mutatio temeraria eli et inconlulta. “

term Photius : Περικονήσαι περισπογγήσαι. Schleusne- *) Euſtathius duo Athenaei locos confudit. Unus deprom
rus Animadverll. in Phoi. Cod. D. vitiofius adhuc habet negro pius eſt e Lib. X. P • 151 . 'Αχαιός δε ο Ερετριεύς , γλαφιά
xove jour, quod etiam damnavit Alberti ad Hefych . T. II. col. ών ποιητης περί την σύνθεσιν, έσθ' ότε και μελαίνει την Φρυσι ,
927. π . 13 . Quod vel περικονίσαι legeretur, tamen non poffet και πολλα αινιγματωδώς εκφέρει , ώσπερ εν Ίριδι Σατυριακ · λέγει

· locum habere haec interpretatio, quia zegd in compoſitis vim au- γάρ Λ . θάγγιρος δ ' όλτη παρχωρείτο χρίσματος πλία , κ .

ferendi non habet. Nullus itaque dubito, quin reponendum ſit : Alter e Lib . ΙV . p . 129. “Έπειτα στέφανοι πάλιν, και διλήκυθοι

• Περικοιήσαι : περισπογγίσαι . Commendat ' hanc lectionerm fe- μύρου χρυσουν και αργυρουν, ισοσταθμον τοίς προτέροις. Εμ/ia

φuerns articulus : Περικόσημα : το περισάρωμα . «" (Notanila eft vox chii locus , id quod mirum eſt, diligentiffimum Schsveighäuferui

forç sögwa. qua carentH.Steph . et Schneideri Lexica . Idem praeteriit, quanquam in Thelauro ſuo eum laudaverat å. Ste
articulus exfiat in Lexico Rhetor, apud Bekker. Anecdot. Graec. phanus. Ad poſteriorem Athenaei locuin lic lcribit Schweiz

Fol . Ι . Ρ . 246, 37 , Περικόςημα περιστρωμα κοφήματα γάρ AirJor: » πειτα στέφανοι πάλιν, Γc uterque nofter Codex
έστι το σάροι, αφ' ου και νεωκόρος, και τον νεων κορων και σαρών.) In Eultathio tamen πάλιν non legitur. ,, Και διλήκιθον μυγου

Photii locum optime reſtituit Albertius , legendo llspimuvasarº xpusowy , imino KAI AHRTOON : fpurium illud si natum el

πε «στογγίσσι: Photius enim plane refpexit ad Αriftoph. Velpp . e coniunctione KAI. “ Haec Corazus apud Schú cighiïuf. Scd

598. Τον σπόγγον έχων και της λεκάνης τ'αμβίδ ημών περικου- Euſiuthii locus, ubi xal dinnxu9ow legitur, vulgatam tuetur ſasi

vsi i . e . notante Scholiafia, did notarsiav ca urodmiaru news pturam , quam et Schweighiuſerus defendit . dcauxe for expo

των δικαστων αποψε και αλείφει . Ηuc fpectat Ηefychii glora : nens duplex vaſcutum unguentarium , ſeu duo vascula inter

Περικώνκαιτα περιθόσβήσαι, τεριαγαγείν, σπογγίσαι, και περιπισ- conneτα, de quibus diferte paulo fuperius dixerat Athenaea1.
στ1ι. Λακωνες. Νοtandae funt voces περισπογγίσαι et περιπισ- H. Stephanies Tier. Τ . ΙΙ. p . 66. Η. , Quod dixerat δυο

cwous, quas ignorant H. Steph, et Schneideri Lexica. Ileginico anxúgous, poftea dixit dinýnudos compolila voce.

eget mann :

τ.λ.
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dici de ampulla olearia, ' e fupra dictis liquido patet. Eufta. Ερμάς δε Fελων όλ ! πιν Foινοχόησε.
chius : Ilaga coxgítw όλπις το όνομα του αλιέως παρα την Eosdem Sapphus verliculos protulit Athenaeus II. p . 39. A.

λεπίδα των ιχθύων, ή παρά την του σώματος σχέσιν , όλπιν γάς ubi Schweighäuferus:ubi. Schweighäuferus: „ Sapphus verlum pofteriorem , in quo
Φασι την λήκυθον, ως είναι παρά την σμικρότητα τούνομα . Εa- mendoſe égnev et oinoxonowy editum erat, ex Euſtathio (ad O

dem verba occurrunt inScholiis ad Theocrit. Idyll. 25.*) Noratu di- dyl. 1. p. 1633 -- 360.) et vetuſtis libris corrigendum eſſemo
gnum eſt, õaan leu oaris, pro ampulla olearia, elle' vocabulum nuit Caſaubonus. Noftri quidem codices etiam recte égaw da

dialecticum, ideoque in nullo Attico ſcriptore reperiri . Sic ulur- bant. Significabat autem ipras, vinum , Aegyptiorum fermone,
patur apud Theocritnm Syracuſanuin Idyll. ll. 156. õaan, ut docet Euſtathius: eodem vero vocabulo , practer Lesbiam

et Id. XVIIL 45. õnnis, ubi Scholia: d5 banidos dvel.To , ex poetriam , etiam Lycophron ulus eft in Calands. 579. et Hip
2.mx'sov. apud Callimachum Çyrenaeum oanus in Fra. ponar apud Treizem ad Lycophr. I. c. Apud Deipnoſophi.
gmento , quod tractamus. Sic Achaeus Eretrienfis er " Igi &o fiam quidem X. p.425.ubi iidem Sapphus verſiculi proferuntur,
Σατυρική apud Αthenaeum Χ . p . 451. Λιθάργυρος 9' όλπη παρη- ozon pro sgt legitur. “ Idem tamen ad alterum Athenaei lo

ωρείτο χρίσματος πλεκτόν. * *) Sic Nicander Colophonius cum a ſe ipſo discedit : Undecunque fit ſcriptura oply, quam

Theriac. 97. Aja Š ir orary Spórts, val avrixa yuia menaixos. hic cum editis iuetur vetus Codex A. (nam in Epit. b . I. prae

ubi Schol. so annu'go , Leonidas Tarentinus Epigr. X. or- termiffim id teſtimonium ), "percommoda certe videri debet, at
FFW T8 guzóessa . XI. a 2 p vordéry.otov, fordidam . ( Voce que etiam commodior quani altera . Nam li Aegyptiorum fer

αστλέγγιστος caret H. Stephani Thef. ) LΙΧ. όλπη μου και πήρα mone épris vinum lonat, cur Aegypriaco vocabulo uteretur Sap

εφόλια . Et Crindgoras Mitylenaeus Epigr. vii . quod pho? Sed ponamus, liberum poetriae fuille vocabulo ifto vii :

extat apud Suidam in y. ann. Athenaeus, ipfe peregri li vinum fonat égris, percommode quidem dictura illa fuerat

nus, Lib . XI. p . 495. C. carav ſeu aniv, ampullam olearinm a súwe Égtalv, hauriens vinum , nempe e cratere ; ſed aww, ça
pro

dialectico, i . e. Atticis prorſus inuſitato, nomine agnofcit: piens, non tam apte cum vino iungi videtur, quam cum trulla,

Tmdodany Kasitaikos Koger Sious rév nov, xai Busautious, cuius ope vinum e cratere bauritur et in calicem infunditur. “
και Κυπρίους την λήκυθον αποδιδόναι , Θετταλούς δε πρόχοον. * * * ) Si Hipponacti Ephefio et Lycophroni Chalcidenfi (uni e fepterm
Vox ab Atticis ſcriptoribus ulurpabatur quidem, led lenlu longe poetis, qui lub Lagida et Philadelpho floruerunt, unde et Pleias
diverſo, de quo idem Athenaeus ibidem : Kearns $ y decriw dicebatur) liberum crat Aegyptiaco vocabulo içtis uti , cur non
Astixis dianévrov, yzási oürws: Oi xóss, tehixal (x23 inss eadem poetriae Lesbiae daretur licentia ? Certe Einwidnon tam
είπομεν) ωνομάζοντο · ο δε τύπος ήν του αγγείου, πρότερον μεν apte cum ino iungitur, quam cum trulla, fed poetarum verba
τοίς Παναθηναϊκοϊς έoικως, ηνίκα εκαλείτο πελίκη : ύστερον δε έ- non funt ad Grammaticorum regulam et lineam nimis arcte exo
Oxxy oivocóns oxima, bioi sise oi dy rý logtij magarisiusvoi, igenda. In Lib. II . p. 39. Athenaeus eosden Sapphus verlicu
οποίους δή ποτε " Όλπας εκάλουν, χρώμενοι προς την του οίνου 103 attulit , ibique vetufti et Scluseighäuferi codices habent έρ
έγχυσιν, καθάπες Ίων ο Χίος εν Ερυτίδαις φησίν •

miv, ut Sappho ipla lcripferat , tefte Euſtathio I. I. Sed in hoc

'Εκ βαθέων πιθανών αφύσσοντες όλπαις οί aliero Athenaei loco pro fgmen legituromiv, quod, teſte Schweig

νον υπερφίαλον κελαρύζετε . 1) hänfero , cum editis tuetur vetus Codex A. Uterque locus lac

Νυν δε το μεν τοιούτον αγγείον καθιερωμένον τινα τρόπον έν τη niflimus eft : nec hic όλπιν in έρπιν, nec illic έρπιν in όλπιν

< o3zji napatiteta. Mivoye rossz xsxíay nintoy METEOXnpea- ( quod minus recte praefert Bloinfieldius ad Mus. Crit . Canta

τισται , αυταίο και μάλιστα έoικoς, δη καλούμεν χοά. Ex hoc brig . 1. p. 25. poſt Toupium Emendatt. in Suid . Vol . ll. p.

loco apparet, Aiticos (cripfille array, non chary . Fallitur He. 441.) temere mutandum . Rem acu tetigit Caſaubonus, dicens :

Jychius, li huc, ut videtur, reſpexit: "Otis • pivoxón. Heſychii „ Lib . X. pro égrey ſcribit (Athenaeus) önis, quod incogirantia

Interpretes banc glollam pertinere dicunt ad Athenaei locum factum putem , lenſum attendente illo, non verba. “ De liac vo.

Lib . X. p. 425. Ως και Σαπφώ , λέγουσα :
ce sais bene ſcribit Tewaterus ad Iablonskii Voces Aegyptia .

Καδδ' αμβροσίας μεν κρατης εκέκρατο, Qui vocabulum Graecum dicerent, a vero aberralle, du

'Louis de Sawo oaziv Osois oivoxónoev. dum monuit H. Steph. Theſ. T. I. p . 1259. ſecutus Euſtathium

Blomfieldio in Mus. Crit. Cantabrig. I. p. 25. ob metrum , ad Odyll. I. p. 360. ſeribentem , 'Esto d? Aiyut Tootd ó oros,

quod fic lonicum a Maiore, eiiciendum Osois videtur, et le- * dxal o Auxóowy oide. Lycophroni, de Aegypto loquenti,

gendum , “Ερπειν τε χέζειν ηδ' αλοιφαίον λίπος , adfcripfit Ticlies , " Ερπις,

παρά το έρποντας ποιεϊν τους πίνοντας αμέτρως· όθεν και οι

Αιγύπτιοι έρπιν καλούσι τον οίνον, et hoc Hipponactis attulit,

“ Οπου τον έρπιν ο σκότος καπηλεύει . La Crosius in Lexico p .

*) Ubi legas : Το δε όλπις, από του λέπω, λοπές, και εν - 21, veterum ſcriptorum non immemor, obſervat HPII paflim de

περθέσει του ο ολπις , και τους λεπιδωτους ιχθύας αγρεύων, και τους vino uſurpari . “ Silet eruditiflimus Tewaterus de teftimonio

noras. Huc relpexit Gregor. de Dialecto Dorica p . 287. , (de L. PickiiGalli, viri orientalium linguarum peritiſſimi , quem

qua se filent Gregorii interpretes): "Oamis hiyerar nas aurois laudavit Potterus ad Lycophr. 1428. , Sappho vinum vocavit

ο αλιεύς, και τους λεπίδωτους αγρεύων ιχθύς από του λίπω λε épov, quod Coptitae appellant ne ngre , pe herp .“ Noranda ſunt

πις, και υπερθέσει του ε ελπις, και τροπή του ε εις ο έλπις . Tzeizae verba, qui épais derivalum vult a Graeco verbo izmet
**) Silet ibi Schwcighäuſerus de Toupii emendatione, unde, inquit, et Areypti herpin vocant vinum . Ablurde icri.

Emendait. in Suid. Vol. II. p . 414. qui lic locum conftituit : pſillet Tzetzes , nili per Aegyptios intelligi voluiffet Alexandri

λιθάργυρος δ' nos Graecos . Sed procul dubio eft vox Aegyptiaca, non Ale

όλπη παρνωρείτο χρίσματος πλέα.
xandrina. Miruni ell , Sturzium in libro de Dialecto Maced. et

"Olan xplomaros paía, a fask of oil, ut ille vertit.
Alexandr., ubi plurimaAegyptiaca vocabula diligenter attulit, ni .

hil de hac voce monuiffe. “)! Pro ignis malit Tewaterus èp.is,
***) Caſaubonus ad b. l. Clitarchus fcribit , vocabulum ſed sgris etiam Schneidero' in Lexic. Crit. placuit. Utantem ,

ÖRang Corinthiis quidem , et Byzantiis, ac Cypris ampullam ole unde digreſli fumus, revertamur, Theocriti Scholia ad Idyll. ll.

ariam fignificare, at 1hellalis guttum .“ Cajaubonus, vocabu 156. "Vatn, inquiunt, nusios jj dopmation auxu975. Incohſius

Jum gulium ulurpans, anbigue loquitur. Nam guttum eft pro . Animadverſl. ad Antholog. Graec. T. VIII. p . 385. Simonis

prie vas , a guita, quod vinuin eo lunderent gunauim , quod Grae filio, natales celebranti, poeta ( Crinngoras) ampullam neneam
ci dicunt 47.48xustov, Larioi irrorare . Vid . l'orro de L. L.

muneri mirtit. 'Oinai , quarum in palaeſtra erat utilitas (Vide in

IV . 26. Deinde denotat vas, in quo oleum allervabatur , tefte terpretes Theocr. ll. 156.) proprie deemarivur, coriacene, fuille

Gellio XVII. 8. et quo utebantur in balneis ad confervanda un . videntur. Sed hoc non urgendum . Theocrit. Idyll. XVIII . 45.

gnenta , quod quidem cognoscimus ex lavenal. III. 263, XI.

158. Martial. ' XIV . 52 . Per Thella oruin rzóxpor intelligen.

dum eſt vas aquarium , quo aqua et manibus datur et mentae

infertur, ut l'arro delcribit.

*) In prima libelli mei editione, quam Liplae 1786. 4. emiſi,

+) Schweighünf. in Addendis : „ Toupius (Emendatt. in praeter alia vocabula Argyptiaca poſueram p . 42. etiam nomen ëg

Suid . Vol. 1. p. 336. fic fcripfit, neſcio quale ad melri genus #is. Poliquam vero Te Water opuſcula lahlonskii ediderat,

relerens, omiſi et illud et alia , eam quidem ob caníam , quam in libro

šX Sattey 7.Fuxanamuscovies de Dialecto Macedon. et Alexandr. p . 85. laris dilerte, ut opi

όλπαις οίνον υπερφίαλον κελαγίζετε. «

cas :

nor, attuli . ST.
«
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ügyuplas 1 Aridos.' Achacus apud Athenae,X. p. 451.D. Ther. T. III. P. 236. F. learn h. I. de occafu *). ut doctilli

λάργυρος όλπη χρίσματος πλεκτόν ( πλία ). Stefichorus in Ηe- mus Blomfieldius ad Callimachum l. 1. putare videtur. Ety

lena, eodem auctore L c . augyúgeov nudavirtugu dixit. Huº mologus, dicens regarn δύναται και επι μεσημβρίας, ad eo

ius fortalle materiae Crinagorae ampullam (xóżneay agyupége rum opinionem , qui in meridie Elyſium ſuum ſtatuerunt, fpectal.

πανείκελον ) fiuile fuspicatur Schneiderus in Lex . Crit. « Crina ſe videtur. Homerus II . A. 423. Zeus ya's is 'Qxfavor MET'

gorae ampulla H , Stephano Thef. T. II. p . 708. eſt και vafcu- αμύμονας Αιθιοπίας, κ . τ. λ. Ηefychius: Ηλύσιον " οι μεν

Yurm e lapidecandido et φuafi coloris argentei. Recte Schweig- Φασί, περί Αίγυπτος είναι οι δε περί Λέσβον.

häuferus ad Athenae, Vol. X. Animadverfl. p. 555. Quam Ad p . 635. ν. 10. Ραιβός, ο διεστραμμένος, ο πλάγιος ο

λιθάργυρον ampullam Achaetus vocat, eam αργυράν (argenteam) καλούσιν οι πολλοί σκελόν. παρά το ράον βαίνειν, κατά αντίΦρα

interpretatur Athenaeus live apud Athenaeum Clearchus. Su
σιν · ή παρά το όαίω το φθείρω και το βαίνω , ως παρα Λυκό

Γpicari autem licet , non intelligi debere prorfus argenteam, fed Φρονι» και ραιβώσας, και ραιβηδόν. Supra p . 181 , 13. Βλαισός .

argento ſimilem , nempe aeneam argento obductam . Vide και τους πόδας επί τα έξω διεστραμμένος, και το Λ στοιχεία

Epigr. apud Suid . in v. ann. Theocritus Idyll . U. 156. έoικώς. το εναντίον γούν, και επί τα έσω έχων τους πόδας,κα

Και παρ ' εμόν έτιθει ταν Δωρίδα πολλάκις όλπαν.
heitai ga.3ós. Archilochi Fragm . IX. p. 290. edit. Gaisford.

'Αλλά μοι μικρός τις είη, και περί κνήμας έδεiν

Scholia Δωρίδα interpretantur την Κορινθίαν. i. e . χαλκών. Νύν “Ραιβός, ασφαλέως, βεβηκώς ποσσι, καρδίης πλέας .

δε ίσως την χαλκήν φησι λήκυθον δια το Δωρίδα φάναι, αντί Dio Chryfo /t. p. 399. ( Τ . Ι . p. 8. 15. edit. Reisk.) 'Αλ .

Κορινθίας: τα γας Κορίνθιαχαλκώματα διαβεβόηται. Ηefy- λα μοι, φησίν Αρχίλοχος, είν ραιβ . κ. τ. λ. Galenu. T. V.
chius : "Όλπα" ή ελπις, και χόνδρου τις έφεσις, λήκυθος, έδεσμά Οpp. p. 618. et p. 63ο. edit. Bail. Αλλ' ος μοι, φησί, μακρος

τι, ή όλβος. Τoupίius Emendatt. in Herch. Τ . ΙΙΙ. Ρ . 322. είη και περί κνήμας έδεϊν Poικούς ασφαλέας, βεβηκώς : καρδίας
pro λήκυθος, έδεσμά τι . legit λήκυθος δερματίνη , ο Schol, πλέως. Quae Galenus hic habet, περί κνήμας έδεϊν, tanquaαι

Theocrit. 11. 156. ' Hanc gloffam ingeniole tractavit G. Burge. Archilochea profert Scholiaſies Theocrit. Idyll. IV . 49. 'Poixér.

fius ( Cladical Journal No. ΧVΙΙ. p . 3οο.) qui , pro χόνδρου της το καμπύλον Αρχίλοχος: 'Αλλα μοι ροικός τις είη κατά ενή

prois, reponit xóvdgou els élmars,' afferens' verba Polybii apud unu idsiv. 'Purßos, quod Brunckius ex Dione aſumlit, idem eft
Athenaeum XIV. p. 651. E. de loto arbore : Kalady medycois quod gornós. Vide interpretes Heſychii ad h . v. et Euſtath.

oixitais meta xórdgou xóf artes OÁTTONOWY eis dyyria, ubi malit ad Iliad. p . 878 , 37. Noftrum ( Archilochi) locum relpexille vie
κατά χόνδρον εψήσαντες, αd morem alicae eliquantes, addu- detur, ut Brunck . animadvertit, Pollux 11. 192. p. 247. "Ραι

eens Αriftoph. Δαιταλ. Fragm . V. ή χόνδρον έψών, ab Athe- βο :' s δε καλούσιν, οίς καμπύλα εις το ένδον τα σκέλη : βλα

naco P. 127. C expofitum per ρόφημα. Conf. meam Di. de σους δε, οίς από των γονάτων εις το έξω απέστραπται και το

vocabulis έρπις, ολπις, όλπη, έλπος , έλφοs, et celtis , in Clali- μεν ' Αρχίλοχος , το δε Ξενοφών λέγει. Ηunc vertunt atigit Sal

cal Journ . No. XIX . p. 58–63. ubi quaedam paulo negligen- mafius ad Solin. p . 663. G. ubi gaußos veram lectionem elle
tius dicta ſunt. iudicat." Haec Iacobs. Sed Blomfieldius ad Aeſchyli Pro. «

meth. v . 721. legit gorxos, et Galeni locum , quia medela in.

Ad p. 6οι , ν . 15. Περάτη, λέγεται η ανατολή, ως το, Εκ diget, integrum adfcribit. « Ante Blomfieldium fic toturn Iocuum

περάτης ανιούσα, διαγλαύσσουσι δ ' αταρποί . δύναται δε και επί emendarat L. C V'alckenaer. in Diatr. p . 253. b. et lacobfius,

φύσεως και επ' άρκτου και μεσημβρίας.] Refpexit ad Αpollon. Falfa eft, ut mihi quidem videtur, lectio ροικος, a Talcken, et

Rhod. I. 1281. ubi de Aurora lermo elt. Scholia : Η δε πε : Blomfieldio recepta. ' Porros enim eſt vox lonica, tefte Grego

φάτη σημαίνει μεν κατά τινας και το υπο γήν ημισφαίριον » λέ- rio Corinth . p. 554. Poικόν · το εισω νεύον και στραβών, ο και

γεται δε κυρίως η ανατολή • πέρας γας αυτή της του ουρανού φοιβον λέγεται. ubi Schaeferus : »In Vol. MS. erat Ρικών το

κινήσεως εκείθεν γας έρχεται, και εις αυτην τελευτά. Sic de έξω , fuperpofito τω Ιuper έξω, et οι Γuper κυκόν. Ad oυτόν

oriente fole , Apollon. Rhod. II. 364. dixit : 'Huos' of Médios nonnibil faceret MS . Leidenſis in Etym . M. p. 242 , 2. (p. 219,

δνοφερας επέλαμψε κολώνας 'Εκ περάτων ανιών. Scholia edita : 2. ) praebens : “Ρυκος γάρ έστι το επικαμπές παρά τοις Ιωσιν,

Εκ περάτων », εκ του υπερορίζοντος ημισφαιρίου. Ηaec verba E. ήτοι ραιβον,και τροπή του και εις π, και πλεονασμό του γ , γου :

Spanhem.ad Callim. H. in Del.169. laudavit, non animadver- πός. ubi editur, Ρυβώνγαρτο επικ. παράτοϊς Αιολεύειν. ΕΑ

tens ea corrupta elle. Senſus requirit: & * Tnü ÚRÒ Tór ogişorta et tertia lectio . germov, in Meermanniano, qui cum Voll. ultima

ημισφαιρίου. et fortaffe is fcripfit Scholia/tes. Certe Scholia verbaο καλόοιβών λέγεται, praetermittit. « Pro μοιβον in Gregorio

MSS. a Schaefero edita huic coniecturae favent, Ilégata dé en Corinthio reponendum goißov eft, ut ex Etymologico MS. Lei

σι τα υπό τον ορίζοντα ημισφαιρια : favet quoque, quod verbum denfi , a Schaefero laudato, fatis conftat. Alibi librarii hanc

υπερορίζειν hoc fenfu musquarn alibi occurrat. H. Steph. Thef . vocem corruperunt. Euftachius p. 318. edit. Franz: „ Per šo

1. μι. p. 236. legit εκ τουυπές ορίζοντος ημισφαιρίου. Alibi fcriptum ροιβον nefcio quid ibi velit, quanquam in nonnullis εα

autem voce nepárnger eam in sem ulus eft Apollon. Rhodius, emplaribus per ß lcribatur, fed in magis probatis per s . “ Lo

fed de luna, iv. 54. Την δε νέον Τιθηνές ανερχομένη περάτη- cus, quamex Etymol. Μ . p. 242, 2. laudavit Schaeferus, estat
9εν. Voce περάτη9εν caret H. Stephani Thef . Recte monet in Zonarae Lexico p . 455. ubi, ut in Etymol. , M., eſt rape

Etymologus, περάτη et deoriente et de occafu dici . Callima- Aichrüstr. Galenusgorxos pro voce Hipprocratea, i, e.Ioni

cus H. in Del. 169. Μέχρις όπου περάτη τε, και όππόθεν ω- ca agnofcit : Glor. Ηippocr. p . 554. Ροιχα καμπύλα. Ηippo

κέες ίπποι Ηέλιον φορέoυσιν. Docte et accurate Spanhemius crates περί Αερ. Το. Τοπ. ει . Ροικα δε γίγνεται και πλατέα ,

ad h . 1. fcribit : Ηic περάτη de occafe, non de oriente, dici, πρώτον μεν ότι ου σπαργανούνται, ώσπες , εν Λιγύπτω, ουδενομό

de quo mox ait Callimachus, και οππόθεν ωκέες ίπποι 'Hέλιον ζουσι δια την ιππασίην όμως αν εύεδροι έωει, έπειτα δε δια την

Postovory, bene viderunt interpretes. Sic enim περάτη tam de έδ, ην τά τε γαρ έρσενα. έως αν ουκ οία τι επ' ίππoυ oχέεσθαι,
diurni folis curſus in noftro hemilphaerio mela , Teu, quod air το πουλυ του χρόνου κατηται εν τη αμάξη , και βραχυ τη βαδί

Euripides in lone 1148. quum ſol agebat, equos eis qehru- σι κρέονται δια τας μεταναστασιας και περιελάσιας ) τα δε θή

saías qóya, ad ultimam flammam , quam de extremo alterius λεα θαυμαστόν οίον οϊκα [και βλαδέα) είναι τα είδεα. Cora

hemiſphaeri termino, unde ille denuo fupra nolirum horizontem yus p.3o5. Vol.II., J'ai rendu par une complexion lache, et
energir , dici pariter potuit.“ Conf. I. Windeti Ergwarrus plus bas par humides le mot goixa, que je regarde ici comme
επιστολικος, de vita functorum tatu, ex Hebraeorum atque Grae- un lynonyme de poidea . On l'a très -bien rendu par morbidi

surum comparatis lententiis concinnatus. Lond . 1663. 4. Au

stor docuiflimus ibi dicit : Heſychius Homericum arigara yai

ης ( Ηλύσιον πεδιον και πείρατα γαίης) την δύσιν exponit. Phaνο
rinus inquit : Ηλύσιον πεδιον περίπου τα κατά την δύσιν πείρατα *) Egfathitre : Περάτην δε άπαξ ενταύθα Φησιν ο ποιητή

της γν " και νήσοι μακάρων παρά τοις ύστερον λέγεται . Fal . κατά γένος θηλυκόν. Και δηλοί ή λέξις το πέρας του Ωκεανου τον

Jitur W'indetus. Nusquam enim fic loquitur Heſychius. De Ho- ου το ανατολικον , αλλά μάλλον το δυτικόν δι' ου έμελλεν και

merico Ioco, ubi intelligendus eft occafes per verba πείρατα γαί- Νιξ δήθεν σωματικώς κατελθείν, ώς αν έτέρωθεν ανέλθη η Ηώς.

ης, multa dixi in Clarical Recreations p . 543 – 53. et Clai- Διο και ο ποιητής είπε, Νύχτα μεν έν περάτη σχέθε, τη κατά

cal Journal. XXII. Homerus Odvd, Ψ. 213. δύσιν δηλαδή . Hώ δ' αύτε επ' Ωκεανώ, τα κατα ανατολήν · άε
Νύκτα μεν έν περάτη δολιχήν σχίθεν. ,, Schol. explicat ήδη προς τε μήτε ταύτην αναδύναι, μήτε εκείνην καταδύναι .

τω πέριτι , και το τέλει ουσαν Faciebat igitur Minerva , ut ex

trema noctis pars lub ipſam noctem longios eller. “ Ita H. Step.k. **) Hac voce caret H. Stephani Theſaurus.

.
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318 – 22 .
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σχονται :
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en Italien, et par flap en Hollandois. , Mais Calvus, en tradui-.

fapt diſtorta aut incurva, ſemble avoir lu gorrà ſans le tréma; Bóugares velja Boxígares, vel ga.Boxigwres ? Heſychius: Asvxá
Tos, vel in fpws, ut Bottegws , goróxepas etc. An legendum gær

lecon qui ſe trouve dans mes variantes, et que Foės préſume

avoir été aulli celle de Galien . Ce mot ionique gooxa',
και ας λευκοκέφαλος. Λευκοκέρατες ή δια το τους εν Ευβοία

Būs divxoi's siias , ä iows aves To aaunzoús. ubi Salmafius et
tus, leroit d'autant moins déplacé dans ce texte, qu'il convient Is. ! ofius legunt Aruxoxgames, Albertius Aevxoxígwtes. He

tres. bien aux corps trapus, πλατέα οιειςεύφοςπεφι κότας. et chius: Στολοκρατίς ' το της Iούς μέτωπον , δια τα κέρατα.

φu'il Γembleroit etre oppofé a deftein aux corps droits ou bien Στόλοκρον το περικεκομμένον τας κύμας, και γέγονε ψιλον, είτε

proportionnés xavoviai du cxxi. Quoi qu'il en ſoit de crite va- dévdgov, site avAowros onder de xad averods wal oxdugóv. (Voca

riante, j'ai cru devoir ſuivre la leçon vulgaire, qui prelente un bulum dverby's H. Steph. et Schneiderus non agnoscunt , habent

lens non moins naturel, et plus probable que celuidu mot goro

xá." Silet doctillimus Corayus de coniectura H. Stephani, rius ; Eróloxgar •' xoşduan,Tó év T xoQuiñ ouvertpaumbravo
tamen dreideos, ó Bj An pro uverdis legendum vandès ?) Pho

qui Erotiani gloffam ( Porxadim . anna mal povoa, xal organa Eróxgor • xal i oczy( Albertii Apographon exhibuit
Brúnegav), fic refingit: „ Depravatus eſt hic locus, ac fortaſſe pro ' Jev) 7W xepárov ŠxQuois , xar rò reginenoumévor ras xómas. Hinc
δοιπώθη απλά Γcripterat Erotianus ροικα δε και πλατέα, afferens omnino defendi poflit gloſſa illa , quae Heb chii interpretes valde
Hippocratis locum libri nego 'Aégwv. Relpexit Erotianus ad

τοrfit: Κλον κολυστών (κολουστών) μέγαν ( Schol. Theocrit.
Hippocr. de Artic . p. 502, 3. edit. Bafil. 1538. (fententia haecre. Idyll. Vill. 51. jugov) ogãyov xégara ovx šxoves xal i two

petitur in Mochico p . 5o9, 28.): “Όχόσοι δε πηδήσαντες άνωθεν κεράτων έκφυσις, αυτό μόνον έχοντο ζώον,και μηδέποτε εις το

έστηρίξαντο τη πτέρνα, ώστε διαστήναι τα οστέα , και φλέβας τέλειον κέρας φορούν( Guycius coniecit κερασφόρου). ταύτας( τούτους,

αμφιφλασθήναι• οκόταν γένηται οία τα δεινά κίνδυνος μέν σφα- Γcil. τράγους. five ταύτα, Ιeil . ζώα) δε και Κολόκρους ή σγου.

κελίσαντα τον αιώνα πράγματα παρασχεϊν · οοιχώδη μεν γας τα Pergerus retinet κολόχρους: eiusmodi xodóupous ſeu mutilos

οστέα » τα δε νεύρα , αλλήλοισι κοινωνέοντα. ( Verbo αμφιφλάω hireos etiam κόλ οκρους νοcabant, q. 1. κολόκερως. " Uι στό

carent H. Stephani et Schneideri Lexica.) Vocabulum grexos auxgov, ſic fortaffe xómoxgov uſurpabant Graeci. Olim coniece.

Hippocrates ulurpavit in Mocblico p . 508, 29. Oiory do ai po

φότερα ούτως εκπέση των οστέων, ταύτα παθήματα εύσαρκοι λόμφους eli Mufuri correctio, pro στολόχρους, quod in Codice
ram xolóxçatas. Sed coniecturam iſtam hodie non probo. Ko

poids, any éso Sev, texéYAOUTO! gormol uongor me . (Voca- Hefchii Marciano, teſte Schow, reperitur,etquae dubio pro:
bulum demeyouros praetermiſit H. Steph. in Theſauro. A

Schneidero in Lexico affertur αμαρτύρωσ.) Hoc vocabulum, quod έσωθεν (άνωθεν) των κεράτων έκφυσις. Στόλακρον ει στoλoκρατές
cul eſt vera lectio . Nam ctódoxpor, Photio eft, ut vidimus, u

eſt, tefte Galeno, Hippocrateum , et, reſte Gregorio Corinth . ,

Ionicum , bis occurrit in Theocrito Syracuſano:

H. Stephanus' in Theſaurum ſuum recepit . Cur haec vocabula

Schneiderus non agnoscai, neſcio .

Είθ ' ήν μοι ρoικoν το λαγωβόλον, ώς τυ πατάξω,

Idyll . IV . 49 .
Ad p . 640. v . 25. 'Púußw xad Tunavq ' Peíny Ogúres idés

Ρουκάν δ' έχεν άγριελαίω
μυστικό σανιδίω , και στρέφουσιν εις τον αέρα ,

Δεξιτερα κορύναν, Idyll . V11. 18.
και ήχον έμπoιoυσι . Ούμβος δε και ρόμβος δεχώς λέγεται . έστε

Occurrit etiam in Nicandro Colophonio, ſi Euſtachio fides :
δε τροχίσκου , ον τύπτοντες ιμάσει και στρέφοντες, ποιούσι περιδο

"Αλλοι δε οικoίσιν ισχρεες αν τα παγούροις
νείσθαι και ψόφον αποτελεϊν. Ούμβον δε αυτον Εύπολις είπε . κα

Γυΐα βαρύνονται
Meitai dè xal Bourris. ] Sed etiam aliter uſurpatur nomen jóra

Sed fallitur Eujiachius. Sic enim hi verſus leguntur in Ther. Bos:In Gallorum enim veltibus gómßo, funt figurae quadrae

787.

et gaßdheidsis, quae a Diodoro Siculo' v. 30, p. 353,98. ahore

"Αλλοι δ' αυ ραιβοϊσιν ιστήρεες αντα παγούροις
gia vocantur. Salmafius ad T opisc. Carin . c. 20. p . 860.

Γυΐα βαρύνονται.
Tales erant ct góußos, quos veſtibus ſuis intextos gerebani Ephe

(Suidas: Pa.Booxans: ndyougos, e Statyllii Flaccii Epigr. fi,de quorum luxu ita fcribit Deinocritus Epheſius apud Athe

V. Nicander in Theriac. 779. iterum vocabulum gerfös ulur
naeum lib. XII. (p . 525. C.) Tú od wv larwy ioBapi :) xal

pavit :
πορφυρά και κρόκινα ρόμβοις υφαντά . Qui βόμβους ibi accipi .

"Εχθιστος δ' όγε ραιβα φέρει φλογή ίκελα γυΐα

unt infirumenin tezioria, tota re falluntur. In his eft Euſta .

'Ανδράσι .
thius. 'Pómßors uQarta' veſtimenta dicuntur, quae rhombis et

figuris gou Bondiordiſtincta erant ac virgata, qualia fuille Gal

Schaeferus ad Gregor. Corinth . Pr 555 . 'Porxoeidris et gor- lorum Cagula ſcribunt veteres . Lacus in veſte figura etiam

rudens pollunt Lexicis interri . " At H. Steph. Thel. Ind. ipſum quadrata, et idem quod 7:Aorgiov, Lode lacuatae veftes, puis

Hippocratis locum apud Galenum afferens , lectionem gorrosidéu hrygious disianMuévai (apud Diodorum l. l . Pou Boerdis et

meminit. Sic et apud Gal." ut ait Lexicographus ille , ,, ubi gabdoendès oxõua idem . Idem etiam rhoriov et lacus. Sic

fcribitur, Kamarantara di Tohrupad ang purou sios gobrodéa teó- virgatae veltes et rhombis diſtinctae, et laterculis divilae, et la

20x, reponendum cenfetur gorxo81déc . Sed poflit fortaſſe ſervari cuatae, eaedem omnino et iisdem modis variatae. Quibus adde

B in illa voce, modo i addas, fcribens go Boredéc. Nam , ut ſcutulatas, quae et eaedem cum virgatis - Nam Scutulatum

gorxo's, Ionicum , ita poußos Acolicum, quidam tradiderunt, aliis elt gaßdwróv. et fcutula, gastoredis vel gombos.dds exau.“
tamen gußos ſcribentibus. “ E ſupra dictis liquido patet, veram Quae eſt rectiſlima loci Athenaei interpretatio. Doctiffimum

in Archilochi loco lectionem elle gaoßos , quam ' Salmafius, Schweighäuſerum 2 ) hic Salmaſii locus praeteriit. Cafaubonus
Brunckius, lacobſius, et Gaisfordius praeferunt, et quae ad Athenaei loc. cit . fic ſcribit: „ Quid ſint veſtimenta ģim Bous

nitur in Dione Chryfoft. et Í. Polluce. Hoc vocabulo maxime Davea, quaerimus accurate in commentario de Re Veſtiaria.

delectatur Lycophro, utpote qui eo ulus lit v. 238 262. 917. Luftathius ſcribit in primum Odyſ . (p. 15, 24.) doxe ó góp Bos
Idem poeta v. 563. dixit , 'Ex xáguaron guißwoos négas. Tzetzes: και τι εργαλείον είναι του υφαίνειν, afferens hunc ipfium Iocum.

Ραιβώσας και κλίνας, και κυκλώσας, ήτοι κυκλοτερες ποιήσας Sed in antiquo exemplari Athenaei, φuo ufus eft isqui Eacer
το τόξον εν μάχη, ήτοι πολεμήσας. Ηuc fpectat Εtymol. Μ . p. pta confecit, fcholium fuit adiectum. quod a Breviatore conſer

635, 12. ως παρά Λυκόφρονι. και Ραιβώσας, και Ραιβηδόν. Conf. tum hic appingemus : 'Εν δε το σχολία του βιβλίου όθεν αί πα
Zonaras p .

1603. Suidas: “Ραβώσας ( Ραιβώσας): επικάμψας. ρεκβολαι, τάδε ήσαν περί του άνω γεγραμμένου κόμβου. “Ρόμ
Lycophro, ut videtur, vocabulum gaußnoày ulurparat, ſed in eius βος εστί τροχίσκος , ον τύπτοντες ιμάσει και στρέψοντες, ποιούσι

Calandra id non reperitur , nec in Fragmentis, Millerianae Ly- περιδινείσθαι και ψόφον αποτελεϊν, σύμβον δε αυτον Εύπολις είcophronis editioni praefixis. Vocabula garBów , gaundrin. garbó- πεν. καλείται δε και βουτής. Scholion hoc iisdem fere verbis
mgavos (apud Leonidam Tarent. Epigr. 31. Conf. Suid. in v . conceptum legitur in Etymologico Magno. Conf. Schol.

ga.ßós praetermifit H. Steph. in Thefauro. Heſychius: ' Perxa- Apollon. Rhod. 1. 1139. ut et scholia MSS. a Schaefeto edi

repais . Grşeßioxézato.. (Voce orgeloxígaros carent H. Steph.

et Schneideri Lexica .) Is . L'ofius legit 'Pærxonezeis, ,, a gaixos,

erg =Baos, unde gaixrãos, aenigma. Lycophr. Vide Euſtath. ad !
Odyll. p. 556. “ At gursos, grºšlos, nusquam legitur . , et 1 ) Notanda eſt vox ioBaQr's, iterum in eodem cap, et

gaixonov, aenigma, nondum in Lycophronis Caſſandra vidi, nec dem pagina (525. D.) Occurrens, quae in H. Stephani Gr. L.

in eius Fragmentis ; nec Lexicographi hoc vocabulum agnoscunt. Thel.' locum invenit. Rurlus Athenacus lib. II . p .

Paulo felicius coniecit Kufierus, legens 'P.xosoxígons . off-Brows 42. E. To di ro: B guotívous (újws) urátoras xgóvous ausapis.
pár is . Sed voces limiliter e xégas compoſirae, ut alibi docti- 2 ) Et Incobfium in Additainentis Animadverfionum in Athe

mus, terminantur non in negos, fed in xegatos, ut rtge32onéga- naei Deipnoſophiſtas p . 285. STURZ.
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ta : “Ρόμβος δε εστι τροχίσκος, ον στρέφουσι ιμάσι τύπτοντες, και σιν ήρμοστοι πλευραϊς, λοξαίς πάσαις , ρόμβου αποτελούσαις. Ση

ούτω κτύπον αποτελούσε . άλλοι δε σύμβον καλούσιν, ως Εύπολις μείωσαι δε ότι ενταύθα μεν γεωμετρικον τετράγωνον σχήμα και

έν Βάπταις, κα) Δίδυμος. Ruhnkenius ad Τimaei Lexic. Plat. βόμβος, τας διαμέτρους ου κατα χιασμόν αγομένας έχων, αλλα

p. 229. b . „ ' Pumßeiv Atticorum fuiffe videtur, gomßeir cetero. κατα ορθόν πως αλλήλας διχαζούσας μάλιστα δε , ως ο Γεωγρά

rum Graecorum. Scholiaftes Theocrit . ad Idyll. 11. 18. Ρόμ- φος φησί, βόμβος έστι τετράγωνον σεσαλευμένον, ουκ ορθογώνιον»

βος δε , ον οι 'Αττικοί χύμβον καλούσι. 2) Sic pro vulgato κό- αλλά τας μέν δύο έχουν οξείας, τας δε λοιπάς αμβλείας, τας

συμβον fcribebat I , Pier/onus. Vide Valckenarium Diatr. in απεναντίας αλλήλαις. Τοιούτου δε, φασι, σχήματος ήν και το

Euripid. cap . V. p. 39. In Apollon. Rhod. Ι . 159. pro δόμ. γέρον, υσπισ δηλονότι τετράγωνος, ουκ ορθογώνιος και ξύλινον

βα Etymol . Μ . p. γού, (64ο ,) 25. legit oύμβω . Αpollonii Scho- δε ζωγρεϊον όρνιθος, ήγουν κλωβίον, παρασαλευθεν της κατά φύσιν

lia/ics Gc emendandus : “Ρόμβος : τροχίσκος ον στρέφουσιν ιμάσι παραλλήλου θέσεως των πλευρών , ρόμβου σχήμα αποτελεί και

τύπτοντες , και ούτως κτύπον αποτελούσι. τινές δε χύμβον αυτό τοιούτος μεν ο κόμβος το σχήμα εύρηται δε και ιχθυς λεγόμε

καλούσιν ' ων και Εύπολις έν Βάπταις και Διδύμοις. « 4) Ante νος ρόμβος, ως και Αθήναιος ιστοσεί, και ή των Θετταλών γλωσ

Ruhnkenium lic Apollonii Scholia emendaverat G. d' Arnaud σα παραλαλεί. 'Έστι δε ρόμβος και τις τροχός, ον στρέφοντες

Lectt. Graec. p. 239. Verba aliquantuluin depravata is calli- εν ιμάντι και τύπτοντες εκτύπoυν, δόμβος κατα ονοματοποιίαςκαι

go: τινές δε σύμβον αυτόν καλούσι. Si cui adhuc aliquid refta- λούμενος . ' Απολλώνιος ούν έν 'Αργοναυτικοίς λέγει, ρόμβο και
Te poffit de lectionis huius certitudine dubium , id onne τοllet τυμπάνω υπο Φρυγων την Ρέαν ελάσχεσθαι. "Έστι δε και φαρ

Εtym. Μ . Ρύμβος και ρόμβος διχως λέγεται – γύμβον δε αυσύμβον δε αυ- μακίδων τροχός ο ρόμβος παρά Θεοκρίτω, καταγοητευόμενος )
τον Εύπολις είπε . «

εν τω στρέφεσθαι. Τινές δε σύμβον γράφoυσι δια του και ως Ε

Quod ad βουτης artinet, de eo vocabulo (quod in hoc fen- ριπίδης εν Πειρίθο Αιθέριον φυμβον φησιν, ό εστι στροφών και

fu ufurpatum pro βόμβα, Γveoύμβω, 1. ε. τροχίσκω, omiferunt τροχοειδή κίνησιν. απότούτου δεκαι ταις κινήσεις και Απολλώνιος Ρυμ
H. Steph. et Schneider.) Γcrilbit Schweighieferus all Athenae. βόνας καλεί και τάχι και η παρά τω Αιλιανω κειμένη άπορος

f. J. Eu/tathius ad Od, Π . α . p . 15, 21. βρυτωρ idem valere λέξις, το Εργυμβόνα, εκ τοιούτου τινός έσχε την αρχήν εν οίς

ait ac δυτής, i . e . χαλινός. Sed in noftro ΜS . Epit. atque et- λέγει, ότι Έσπάθα τα χρήσιμα, και εις ασωτίαν έgρυμβόνα τα

iam in ΜS. A. βρυκτής fcribitur. Rurfus vero βρυτής Γcribeba- τιμιώτατα. Ηic indignis Iocus, cuius partem laudavit Brunckius

tur in Corfelii Codice MS. Epit . e quo illud protulit Andr. ad Apollon .Rhod. I. 1139. praeteriit Ruhnkenium ad Timael

Schottus ÓLA. Humanar. lib. I. cap. 6. pag. 10. Denique Beu. Lex. Platon. p . 230 .
This fcribitur etiam apud Etymologum . Adde Scholiaſten Apol- Quod ad Euripidis Fragmentum e Perithoo attinet, Brum

lon. Rhod. ad I. 1139. “ Notante H. Stephano Thef . T. II .. Ι . Τ . ckius l. I. ita verlus fcripfit:

p . 718. βρυτής eft Aeolice pro δυτήρ. ) „ Podoy ab Aeolibus Σε, τον αυτοφυή, τον εν αιθερία ,

dicia Bodov, praefgentibus is , ut aliis quibusdam vocibus, Ρύμβη πάντων φύσιν εμπλέξανθ',

quum videlicet İcribunt Bpáros pro gáros, et Bpisa pro giza, et “ Ον πέρι μεν φως, πέρι δ' ορφναία

Bourvis pro qutus: “ Sed fallitur eruditiſlinius Schweighäuſer,
Νυξ αιολόχρως, άκριτός τ' άστρων

eum Beiers in hoc ſenſu ulurpatum putat idem valere quod quo "Όχλος ενδελεχώς αμφικoρεύει.

της , Ι. e. χαλινός. Βουτης non eft i . 4. χαλινός, Γed i . g. Vocibus αιολόχρωs et αμφιχορεύει, φuorum pofterius etiam Schnei
ιμάς: *) et βουτης ο τροχός appellabatur a Graecis, φuia , ut derus omifit, caret H. Stephani Thel. Gr. L. Ad hunc locum

Scholiaftes Apollonii Rhod. fcribit, στρέφουσιν υμάσι τύπτοντες, τefpexit Hechius: Αιθέρος oύμβος ουρανός. ubi Albertist::

ναι ούτω κτύπον αποτελούσιν. Fortale nomen βρυτης apud Ρhry- » Auctius, fed corruptius, hoc fragmentum legitur in Schol. Eu

gios uſurpabatur. rip. ad Oreft. 980. ubi perperam aidegimo sóma." Etiam Ex

Ulum vocis géußos, live foußos, pro rotula quae agitatus fiathius l. 1. habet aiségrox gumßor. 'Idem Euſtath . ad hos

a fagis venificis, notavit H. Steph. Sed eft alius et facer ulus, Apollonii Rhodii verſus IV. 144. reſpexit :
de quo lilet. Apollonius Rhod. l . 139. “Ως τότ' εκείνο πέλωρον άπειρεσίας ελέλιξε

ένθεν , αίει “Ρυμβόνας αζαλένσιν επηρεψίας φολίδεσσι .

ρόμβω και τυπώνω Ρείην Φρύγες ιλάσκονται. 1bi Scholia:Ρυμβόνας δε, τας είλήσεις της σπείρας, τας

Ad hunc locum reſpexiffe videtur Photius in Lexico MS. a περιδινήσεις . και Ευριπίδης εν Πειρίθο : Σε τον αυτοφυή πάντων θεών

Ruhnkenio 1. c. laudatus: Ρόμβος' δν έχουσιν οι αποθειάζοντες, αιθέρα γυμβω τούτ ' έστι κινήσει. όθεν και το κινούμενον τρο

ως το τύμπανον · ούτως Εύπολις. Εrgo Eupolis eodem fenfu κίσκιον υπό των φαρμακίδων, όυμβίον καλείται. ούτω δε λέγουσι

vocem ufurpavit, quo Apollonius Rhodius. Archytas (inH. Steph. τας περιφερείς κινήσεις . και πας Ευπόλιδι · Ω Ούμβοις μαστί

Excerptt. p . 84. apud Schneiderun in Lexico):Και τοίς βόμβοις, ξας εμέ. :)
τοίς εν ταϊς τελεταίς κινουμένοις, το αυτό συμβαίνει συχα μεν κι- Aeliani Fragmentum , ab Euftathio ſupra laudatum , 'Está

νούμενοι βαφυν αφίεντι εχον, ισχυφως δε οξύν. Αd Apollonii θα τα χρήσιμα, και εις ασωτίαν εξευμβόνα τα τιμιώτατα, εxta
Rhod. verfum refpexit Εuftathius ad Diony/. Perieg . 134,

ήτοι μεν πισύρεσσιν επί πλευρσιν αρηγε,

πάσησι λοξησιν, αλιγκίη είδει βόμβου.

" Οτι το σχήμα της Ινδικής, ως και ο Γεωγράφος φησί, τέσσας- et in medio quoque dictionis mutatur in β , ut Fα , έβα : έF
σου, έβασον apud Syraculos : et dFέλιον, αβέλιον: απήδονα , αβή.

dova , pro andora. Nam fallitur Priscianus, qui fcribit, digam

ma niſi vocali praeponi, et in principio Syllabae, von polle. Nec

3) Euſtathii locus ad Dionyf. Perieg. 1134. Ruhnkenium ea ratio eſt, quam ibi adfert, quare Aeoles Bródov díxerint po

praeteriil:Τινές δε δύμβον γράφoυσι δια του υ, ως Ευριπίδης εν τius quarm Foδoν, quia fcilicet β vel digamma poft in eadeαι

Πειρίθω Αιθέριον φύμβον φησιν , ό εστι στροφών και τροχοειδή fyllaba pronuntiari non poffer. In multis enim non pronunciaba
κίνησιν. tur, quamvis in principio fyllabae pofitum , utin illo verlu, quen

4 ) Immo fcribendum eft Διδύμος. ipfe producit ex veteri poeta : 'Άμμες δε Ρειρήσαντο, τόδ' άρθε

5) Hanc obſervationem H. Stephanus debet Gregorio Co. Gmplici igitur aſpiratione eo loco ponitur, atque ita etiam pone
το μούσα λίγεια . Si F mutes in β, lege verfus excidifti . Pro

yinthio. Vide p. 572. 576. 660. 689. edit. Schaefer. „ Ubicun. retur roce Fúdov: quemadmodum Atticis grodov, hoc eſt 'Rho
erat adſpirationi in Graecis vocibus, « ut fcri- dum . Sed gaudent eiusmodi transmutationibus Aeoles. Hinc ßpó

bit Salmaſius ad 'Confecrat. Templi in agro Herodis (p: 80. dov potius, hoc eft fpódov, quam jFóðor dixere. Sic oxipos dice
edit. Cren.) „ ibi Aeoles ſuum F'adponebant. Sic dictiones bani iidem pro xoipos : calvos pro noévos . “

omnes, quae ab gw litera incipiunt, quia folet adſpirari, ipfi loco
adſpirationis B. praeponunt.' Nam 'in eam literam mutari con. 3) Λέξεις ρητορικαλ in Bekkeri Anecdor. Graec. Vol. Ι. p.

fuerit illorum argumina. Ηincβρόδον pro ρόδον dicunt,βρυτής 299,28. Ρυτής τί έστιν ο ιμάς,κυρίωςδεταηνία,παράτο
pro διτης, βράχος pro άκος, φuaedictiones apud antiquitimoς φύεσθαι τους ίππους και τους εποχoυμένους, όπερ έστι σώζειν.
Articos ita fcriberentur : PHAΚΟΣ , PHYTHP , PHOΔON. Di. 7) Reiskius ad Theocrit. Idyll . II. 30. coniicit xarayer

gamma autem illud Aeolicum transire folet modo in β , mollo τεύων.
in ū apud Graecos, hoc eft, in u Latinum . Nam ū Graecis in. 7) lisdem fere verbis Scholia e Cod. Paris. , ubi pro Ilse
terlum confonantis, interdum vocalis fedem occupat, ut δάπιον ρίζω eft Περίνθω, et pro τας ειλήσεις της σπείρας habermus τας
eſt datios : ofw's, Quis. Tranſit in ß, quoties praeponitur vo. ειλήσεις, τας πείρας. Eruditidimus Schaeferus correxit σπείρας,
calibus, initio dictionis, ut Foxús, Brokús : Fian, Bian. Sed et addit: „ T80% itxuoy Lexica ignorant.

.

que locus
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ut ait

apud Suidam duobus locis, in v. 'Pureßriv et in v.' 'Eggumesova, Dictionar. ſic deſcribit : „ Girgillus dicitur inftrumentum femina

ubi paulo aliter legitur 9) : “Ρυμβεϊν · ρομβείν, τούτο δε απο της rum , quod alio nomine dicitur volutorium , et dicitur a grus,

κινήσεως του ρόμβου. Αιλιανός : Και εφόυμβόνα τα τιμιώτατα quod vertendo in gyrum inde fila devolvantur . Filum enim de

εις ασωτίαν αφειδεστάτην, από του συμβονώ ρήματος. Verbi colo ducitur in fufum , a fuſo in alabrum vel traductorium,

guubovậv hanctantum notitiam habet ,Á , Steph.Ind . „ PureBovar ab alabro in girgillum , a głomicello in pannum , a panno in
Heſychius exp . drasxogniseur, dispergere. " Hefychius ad Ae- telam ." Graecis eſt agredón. quae vox alioqui funem , laque
liani locum refpexit, ut et Photius in Lexico ubi exponit diag. um et filum fignificat.“ De ufu vocis góußos pro girgillus Glent

giaren Merito Kufterum ! ) calligat Perizonius ad Aeliani H. Steph. et Schneiderns, Gloſſae Philoxeni babent: 'Pój 3os .

I'ragmenta p . 1025. Iuspicantem , . „ Suidam, utpote linguae La
De illo quoque ſilent. 12)

tinae rudem , non intellexiſle voces Latinas, Rerum bona, qui. Graecam vocem gómBns re vera ſignificaſſe inſtrumentum tex .

bus delicatuli et guloli utebantur, cum lautiffimum cibum ' indi- corium , e Latino rhombus manifeftum eft. De Latinorum au .

gitarent, “ et Latina Graecis literis fcripta , ut vere Graeca , in tem rhombo doctiſſime limul et accuratiſlime ſcriplit I. M. Ges .

fuam farraginem contulille .“ Obſervatu dignum eſt, “
neras in Theſauro L. Lat. „Graeca vox a séußery verbo du

Perizonius. „ , utrumque hoc verbum ab inſtrumento , ad res con- cta , quae vertiginoſum circumactum notat . Primno ita dictus film

tundendas vel conſuinendas ac diſſipandas idoneo , formatum vi fus, in quem fila mulieres glomerant, " % . qui cum plenus eſt, in

deri : Analów, a ondan, quod inftrumcntum notat, quo quid medio nempe craflillimus, decrescente verſus utrumque extremum

in mortario movetur et conteritur, vel etiam gladium : ' Puro craffitie, verticalis quaeque illius ſectio per axin inſtituta exhibet

βονάω, 4 oύμβος vol oυμβων, quo τροχός notatur, et τροχοει- eam figuram , quae rhombus inde a mathematicis dicitur, qua.

dr's xiungisi qua res dillipari folent. " Fallitur Perizonius de drilateram nempe, angulis oppoſitis aequalibus, fed his, qui ad

verbo 07a9ey, quod optime explicavit et exemplis multis illuſtra- latus ſunt fuli , obtulis ; acutis, qui verſus extrema . Martian .

vit H. Stephanus Thel. T. II . p . 998. C. ,, Proprie prodige Capella VI. p. 230. inter fpecies quinque figurarum quadrilate.

xal apendw's licia telae addere eiinculcare rñ crafy, metapho- rarum : Tertia aequilatera eft, non tamen directiangula, et

rice autem , profuſe infumere fou conſumere, modum impenfis dicitur gómbos. Hánc figuram indicat etiam ille ufus Graeco
non adhibere, ut profuli textores licio intexendo modum nul.
lum ftatuunt. “ Heſychius: Alegur Bornoare: dieogýcate. Ver

rum, quem explicamus verbis Scholiaftae Apollon. Rhod .

Ι . 139. Ρόμβος, τροχίσκος , ον στρέψουσιν ιμάσι τύπτοντες .
bo dapurßovąu caret H. Stephani Theſaurus. Hunc trochum Latina conſuetudo porius dixit, et turbinem , quem

Eſ alius vocis gómßos ſenſus , de quo nihil monent H. circumplicato loro et fubito impetu detracto, vel Nagello etiam ,

Steph. et Schneiderus. Supra vidimus, Euſtathium , per góm- circumagunt pueri. Iam ulum illum domeſticum feminarum fufo

Bous apud Athenaeum XII. p . 525. C. (Tad Füs 'Icvwv lo. appellatio frequentior obſcuravit; fed lupereli frequens rhonib !

βαφή, και πορφυρά, και καιρόχινα, ρομβοις υφαντα) intelligere in- mentio in ſacris magicis apud Graecos et Latinos: ad nos hi

trumentum terrorium: δοκεί ο κόμβος και τι εργαλείον είναι tantum pertinent. Propert. II. 21. 35. Deficiunt magico torti

roù iCalverv. Et quanquam ab Athenaei loco haec interpreta- ſub carmine rhombi. ' Et 111. 4. 26. Non me moribus illa ,

tio alieniſlima. elit , magnas tamen Euſtathio debemus gratias, Ted herbis improba vicit : Stominea rhombi ducitur ille rota,

qui nobis antiquillimam et rariſſimam vocis gómßos ſignificationem 1. e rotatione, circumactione rhombi, in quod ſamen glomera.
ſervalle videatur. De hac tamen huius vocabuli notione ſcribit tur. Ovid . Amorr. I. 8. 7. Scit bene, quid gramen , quid cor

Schweighäuferus ad Athenaei locum : „ Neminem e vetuſtiori

bus vel Grammaticis, vel aliis auctoribus noville. “ Sed nove
la concita rhombo Licia , quid valeat virus amantis equac

Et Faſtt. Il . 575. Tum cantata ligat cum fufco licia rhombo.
rupt fortaſſe Gloſſae Labbeanae : „ 'Póußosi girgillus, 0.“ Hoc nempe eſt Lucan . Vi. 640. Tortum magica vertigine fi

Hoc tamen , ut verum dicamus, eſt ambigue dictum . lum . Martial. IX . 30 , 9. Theſſalico lunam deducere rhombo.

gillus quod vocabulum omifit Forcellinus 11) in Lexico totius Idem XII. 57. Cum fecia Colcho lupa vapulat rhombo. Hic

Latinitatis) eſt et muliebre inftrumentuin, ei roia hauritoria. eft igitur, de quo Horat. Epod. XVII. 8. Citumque retro folve,

Gefnerus in Thel. L. L. vocem interpretatur , inſtrumentum , folve turbinem . Ad hunc magicum rhombum, turbinem ,,Su

quo fila recolvuntur, et citat Iſidorum XX. 15. ubi de ligni- Tum pertinere credo Plin . XXVIII. 2. Pagana lege in pleris

ficatione, ab hac valde diverla , loquitur Ifidorus. Inter infiru- que Italiac praediis cavetur, ne per itinera ambulantes com

mentahortorum ibi ponitur girgillus, “ quod in gyram verta- queant fufos, aut omnino detectos ferant, quoniam adverſe

Eft enim lignum in transverſa pettica mobile, ex quo fupis tur id omnium fpei, praecipueque frugum .

cum fuula vel utre in puteum demittitur hautiendae aquae cau- De vocabulo Rhombus' ſcribit Schweighäuſerus ad Athe
Idem in Gloflis': „ Girgillus, rota hauritoria. “ Item : naci locum : Videtur figura illa nomen invenille ab iplo illo

Hauſtrum rota, hauritorium , qui et girgillus.“ Hiſpanice cu- ludrico inſtrumento, quod Latine curbo, et Graeco etiam voca

chillo, notante M. Martinio in Lexico philog. qui addit haec : bulo trochus, Graece vero proprio olim çómßos vocabatur: quod

Er etiam girgillus inſtrumentum , quo fila revolvuntur. Vetus inſtrumentum non , uthodie fere turbines, quos pueri noliri cir

)

Nam gir

tur.

la. “

9) Suidas Gloſſam Timaei 1. 1. ( Purßtīv

defcripfit, notante Ruhnkenio, qui addit :
ToŮ sóußou) girgillus, babet vero inter verba, quibus abſtinendum cenſet La

Hoc verbum neque
tine fcribenti, 'T. IV. p . 608 . „ Girgillus, inſtrumentum , quo

apud Platonem inveni, neque apud ullum veterum ſcriptorum. bila revolvuntur. STURZ.

Schneiderus in Lexici Append. „ PumBtw , Artiſch I. v. a . gopi

Béw. Placo Cratyli ſect. 92, wie die Wolf. Handſchr, und Ti. 12) „ Turbo,“ ut ait Forcellinus. inſtrumentum nendi,

maeus lafen, wo vorher géußern ſtand. “ H. Steph. in Indice fuſo aut corletto, vertigo, rhombus. Haec enim vel idem funt,

habet:„ 'PomBtw, circumago, vel volvoin modumRhombi. vel valde fimilia ; habebantque ufum et in incantationibus
. He

Exponitur ei açovdov a Suida.“ Vox exftat apud Heſychium rat, Epod. XVII. 6. Canidia parce vocibus tandem facris,

quoque : Βεμβιαιζει ρομβεί, στρέφει, διώκει. Ιdem : “Ρεμβαναν .: ' , , . Idem : 'P8 Bovzr Cicumqne folve, ſolve turbinem . Albinovan . ad Liv. El. l.
σφενδόνας. ,, Aut oçevdovão reponi debere. aut certe sem óvæs, 164 Hanc lucem celeri turbine Parca neat. Caiull. Carm

ut conveniat cum perdóva's, manifeſtum eſt, “ notante ‘ H. Ste

phano Thel. T. III. p. 6-5. G. Verbum περίρομβεϊν , φuod
63. de Nupt. Pel . 313. tum prono in pollice torquens Libra

Schneiderus in Lexico habet quidem, ſed five exemplo, in The

tum tereti verſabat turbine fufum ; Gefnerus in Theſ. L., L.

per turbinem in his locis intelligit ipſam rem , quae in turbinem

ſauro, Gr. L. non reperitur. Extat apud Pindari Schol. Pyth. l. vorticem agitur, ut verticellus in fuſo .Ad Albinovani lo
IV . 381. Λαμβάνουσαι αι φαρμακίδες την ίυγγα, δεσμεύουσιν cum T. Gorallus intelligit lurbinem de circumactione celeri fuo
εκ τροχου τινος, ον περιφoμβoύσιν, άμα επάθουσαι. Εadem verba li, qui vertatur.

D. Scouusin Append. adH. Steph. Thel. Gr. L. affert e Ly.
cophronis Schol. 310, et Phavorinum conſuli iubet. Plura dixi 13) Forcellinus: „ A ſimilitudine fic dicitur muliebre inſtrie

lupra ad p. 499, 23. mentum , quod circumagendo lana netur, filatoio et fortaffe eſt,

quod noflri vocant corlo et corletto .“ 'G. I. Voffius in Ety

10 ) Memoria fallus eſt Barkerus. Non Kuſterum nomina- mol. L. L. ad v. Rhombus primo loco ponit muliebre inſtrue"
re debebat, led Ioach . Kuhnium. STURZ. mentum. Et M. Martinius in Lexic. pbilolog. vocat machinam,

quam vertendo mulieres nent, rotam ad nendum , ut Hiſpan.

11) Forcellinks in ipſo quidem Lexico non habet nomen rueda della hiladera, tanquam rotam filatricis,

B bbb 2



1123 1124BARKERI A'NNOTATIONES

cumagunt, unius coni ioverſi formam habebat, fed formam duo. quam , ut fufum , fila glomerabant veneficae ſagae, iyngis visceribus

pum conorum ad bales iunctorum ; quo fiebat, ut a latere adſpe- ei ligatis , tam lubito torquentes, ut inde lonus excitaretur, fimul

clum infirumentum , aut in medio ſecundum longitudinem dille. incamanies ; qua filorum circumactione eum , in quem has adhibe

cium , eam fpeciem figuramque referret, quam rhombum vulgo bant incantationes, fic vinciri poffe putabant, utnihil niſi ad ip
vocamus. Quare et rhombum folidum Archimedes in Lib . de laruni nutum faceret. Theocritus Idyll . II . 30 .

Sphaera et Cylindro (relerente Martinio in Lexico philologico) και ως δινει?' όδε ρόμβος ο χάλκεος, εξ Αφροδίτας ,

fic definit : “ Ρόμβον καλώ στερεόν, επειδαν δύο κώνοι, την αυτήν ως κείνες δινοϊτο ποθ' αμετέρνσι θύρκσιν.

βάσιν έχοντες, τας κορυφώς έχουσιν εφ' εκάτερα του επιπέδου Haec recentior fignificatio originem fuam trahit ex antiquino

Täs Borews etc. Ad Archimedis locum reſpexit H. Steph. et obſoleto huius vocabuli uſu , quem nobis ſervavit Euliathius

Tbel. in b . v . Duo coni ita compofiti inter ' le, nt aequales 1. l., ſcil
, pro inſtrumento teriorio, fue fufo, in quem fila

bales ſe mutuo tangant, rhombi folidi figuram conſtituunt, quam glomerabant mulieres. Sed ei cum illa primaria Significatione,

et forma fufi repraelental. " qua exponitur facrum inftrumentum in Rheae ritibus ufurpe

Fallitus Schweighäuſerus, qui putet figuram rhombum no

men inveniſſe a puerorum turbine, qui Graece trochus, et olim

proprio vocabulo góm3os vocabatur. ' Nam Grammatici et Criti

ci veterrimi nihil de puerorum inftrumento dicunt, cum vocis in Lexico fuo fic fcribit : „ Trochiliscus. Hac voce uſum putat
góußos ſignificationes declarant: tanium dicunt , ut vidimus, Caſaubonus poetam eum , cuius iambicos dimetros in Apologia
Ρόμβος, τροχίσκος, ον στρέφουσιν ιμάσι τύπτοντες. Αt Apollo- adducit Apuleius. Sed alii aliter legunt. « Silet Gefnerus .

nii Rhodii Scholiaſtes, cuius haec ſunt verba, loquitur non de De Meurſiana lectione, quae nobis unice vera viderur , nibil mo.
puerili inſtrumento, (ut et Geſnerus modo citatus putat, ſed nuille Criticos, mirum eſt. Caeterum hoc magicum inſtrumen

de inſtrumento in facris Rheae ufurpalo, cuius Apollonius tum ex aere fiebat. Hinc apud Theocritum Idyll. II. 30. legas :

Rhod. iple obiter mentionem facit l. 1139, öde cómßos ó xámxros. Hinc apud Martialem XII . 57. " Di.

ένθεν εις αιει cet quot aera verberent manus urbis, Cum ſecta Colcho luna

“Ρόμβω και τυπάνω “Ρείην Φρύγες ιλάσκονται. vapulat rhombo. Falluntur, qui, ut Geſnerus l. c , hunc Mar

Euſtathius ad Dionyf. Perieg. l. c. cum dicit: "Esti od góc- tialis locum de magico rhombo interpretantur. Hic enim rhom .

βος και τις τροχος , ον στρέφοντες εν ιμάντι και τύπτοντες έ- jus fimpliciter denotat idem inftrumentum , quod in ritibus Rhe

κτύπoυν δόμβος κατα ονοματοποιίας καλούμενος. 'Απολλώνιος ae adhibebant, fcil . ad fonos faciendos apoiſfimum ; et potatu

ούν έν Αργοναυτικούς λέγει, ρόμβω και τυμπάνω υπο Φρυγών dignum eft , Martialem, ad τηodum Ioni faciendi refpicienteτη ,

Triv 'Péav Geoxeof91 : non de puerili inſirumonio , ſed ad fa- verbum vopulare uſurpalle, propterea quod rhombus facer lo

cros uſus defiinato loquitur . Photius in Lexico plane ad ris vapulabat . In altero loco lupra laudato, IX .30. 9. Thela

idem facrum inftrumentum refpicit, fic fcribens : 'Pó Bos, ov falico lunam deducere rhombo , poeta de rhombo magico !o
Xocor or amoerascvtes, us ró rúmfavoy outws Euronis. Ad quitur, non, ut in loco , quem nunc tractamus, de ſacro rhomlo .
idem lacrum inſtrumentum referenda eſſe verba Scholii in an- Martialis enim , de lunae delectu agens, fcribit : Dicet , quod

tiquo Athenaei exemplari, quo ulus eſt is, qui Excerpta confe- aera verberent manus urbis , Cum fecia Colcho luna vapulat

cii , quod a Breviatore conſervatum eſt, ex Eupolidis (qui «le ſa- rhombo. Rhombi mentionem facit , non quod in magicis lacris

cro inſtrumento, telle Photio l . 1. , locutus erai) mentione pa. uſurparetur, ſed quod ex aere fieret, adeoque inſtrumentum elet

tet : 'Εν δε τω σχολίω του βιβλίου όθεν αι παρεκβολαι, τάδε aptitimum ad fuccurrendum lunae laboranti , quam aeris tinnita
ήσαν περί του άνω γεγραμμένου ρόμβου · Ρόμβος έστι τροχίσκος , tantum adiuvari credidit velus luperllitio. Hunc eſſe verum hu

ον τύπτοντες ιμάσι, και στρέφοντες, ποιούσι περιδινείσαι και ius loci ſenſum , e voce aero patet, quam Martialis ipfe in ver

ψίφον αποτελεϊν · όύμβον δε αυτον Εύπολις είπεν, καλείται δε ſu praecedente ulurpat. Noiat Theocriti Scholiaſies ad idyll.

xud Beutóg. Cum denique Theocriti Scholinfies ad Idyll. II . 11. 36. Τον χαλκών επείδον εν τοίς ελλείψεσι της σελήνης , και

30. vocem cóubos per a gogós interpretatur , loquitur non de pue- εν τοίς κατoιχομένοις, επειδή ένομίζετο καθαρος ειναι και απελα

rorum infirumento, led de magico rhombo, ut Propert. Ill . στιχος των μιασμάτων. διόπες προς πάσαν αφοσίωσιν και αποκά

4. 26. „ Non me moribus illa , led berbis improba vicit : Sta- θαρσιν αυτώ εκφώντο, ώς φησι Απολλόδωρος και τα περί θεών.
minea rhombi ducitur ille rola , “ Notandum eft, H. Stepha. Το άχει, αντί του ψόφει, κρούε, έπει και του χαλκού ήχος οικεί

num in Theſauro inter alias vocis són Bos ſignificationes non pule- ος τοϊς κατοιχομένοις. Φησιν 'Απολλόδωρος, Αθήνησι τον ιερο

rorum inftrumentum, vel tale quid, poluiſſe. φάντης της Κόρης επικαλουμένης, επικρούειντο καλούμενον ηχείον .

Ex this oπmnibus patet, Schweighäuferum falli,,cum iguram Kαι παρα Λάκωσι βασιλύος αποθανόντος, ειώθασι κρούειν λέβητα.
rhombi nomen inveniſſe putat a puerorum turbine , qui Graece Ubi oblerva illa lub initium ,“ ut ait Carolus Neapolis in A.

trochus, et olim proprio vocabulo góußos vocabatur. Nam jóvo napıyxi ad Ovidii Fafit. V. 461. apud Gruterum in Lampade
Bos, ut vidinius, apud Apollon . Rhod. et eius Scholiafien et live Face Artium , T. I. p . 152. edit. Florent.) ,, xal tv rois xa

Euliath. et Phot . et Schol , in Athenaeum, ad quae loca vir 20.Xouévois, et relpice ad hodiernum morem . Noranda eft

doctillimus provocare videtur, non eſt pueronim turbo, led la- vox απελαστικός ( απελαστικός των μιάσμάτων), quarm et Η .

crum inftrumentum , in Rheae ſive Magnae Matris ritibus adhibic Steph . Theſ. et Schneider. Lexic. omifit . Caeterum hoc magi

lum , ad fonos quosdam muſicos excitandos aptiſſimum , quod lo cum inftrumentum non modo τροχος , τροχίσκος et τροχίσκιον

ris verberabant ſimul torquentes. Et hanc elle vocis gómbos prie vocabatur, ſed et apud fcriptores recentiores 'Exarixos orpóf205.
mariam et apud ſcriptores veteres propriam notionem, manife- 1. Meurſius in Lectionibus Theophraſteis p. 9t. Dicebatur

lium eft. 'Exxtxos, Hecalicus, circulus aureus, qui in medio Sapphirum

Haec facri infirumenti ſignificatio bene diſtinguenda eſt ab habebat, in caetera vero luperficie characteres et figuras varii

altera multo recentiori, qua ponitur, ut apud Theocritum et generis. Eum autem circumagentes, invocationes luas , quas iunge
Propertium , pro magica quadam rota aere facta I-), in pas nominabant, faciebant. Inter Oracula Chaldaica legitur,

' Ενέργει περί τον 'Εκατικον στρόφαλον, operare circa Hecatican

circulum . Cilat baec Nicephorus Gregoras in Synefium de

Infominiis : Και πάλιν αλλαχού • Eνέργεί, φκσι , περί τον 'Εκατι .

14) Hoc magicum infirumentum alio nomine vocabatur τρο- κον στρόφαλον. Έστι δε ο Εκατικός στρόφαλος, σφαιρα και σή ,
xos, et goxlsxos, et rpoxisxtov, de qua fignificatione nihil in- μέσον μεν έχουσα σάπφειρον λίθον, δι' όλης δε επιφανείας χαρα
venias in H. Steph. Thel. et Schneideri Lexico. I. Meurfii κτήρας, και σχήματα διάφορα. Ταύτην δε στρέφοντες, έποιούντο
Spicilegium ad Theocriti Idyllia p . 10. Adhibebant etiam ra's Arxhveis, ás dvi val lurras Deyor. Dicebatur vero cir .

trochos. Pindari Schol. Pyih . Od. iv . naujšísougui ai Paqua- culus ille Hecaricus , quia Hecalae lacer erat. Pſellus in Scho.

κίδες την υγγα δεσμεύουσιν εκ τροχού τινος ον περιφoμβoύσιν liis ad Oracula Chalklaica : Έχατικός στρόφαλος, σφαίρα εστι
αμα επάθουσαι οι δέ φασιν ότι τα έντερα αυτού εξελκύσασαι χρυσή, μέσον σάπφειρον περικλείουσα, δια ταυγείου στρεφομένη
καθάπτουσι τω τροχό. Laevius poeta veids : Philira omnia " ιμάντος, δι' όλης αυτής έχουσα χαρακτήρες' ήν δε στρέφοντες έπρε

undique ruuni, Antipathes illud quaeritur, Trochisci, iynges, oirto ra's Fr* ueensy xal ta' rosaura raheir rimtari ivyras, si

taeniae. Schol, Apollon. Rhod . IV. 144. Tó xovouusvoy ro- τε σφαιρικών είχον, είτε τρίγωνον είτε και ο τι σχήμα και δη

κίσκιον υπό φαρμακίδων συμ2ίον καλείται. Verlus , φuos Meur- δονούντες, τας ασήμους ή κτηνώδεις εξεφώνουν ήχους, γελώντες,

fius tribuit Laevio, occurrunt apud Apuleium . B. Faber, in και τον αέρα μαστίζοντες. Διδάσκει ούν την τελετής ενεργείο,

Thelauio ,, Apulci. Apol. 1. p . 153. Stew. Trochiicili, un- ήτοι την κίνησιν του τοιούτου στροφαλου, ως δύναμιν απόγητον

gues, teniać. Conf. Emendat. Elmenh. p. 29t." Forcellinus ixouoan. ' Exarcos de xaneitai, w's zij 'Lxdty aivaxtiyevos. "
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eum , nihil eft commune praeter notionem foni, circumactione ro- la , quam currendo pueri virga regunt. Ita enim Martialis

ae facti. Nam , ut bene coniicit Euſtath. ad Dionyſ. Perieg. XXIV .Ep. 168.Inducenda rota eft,das nobis utile munus,
1. 1., ρόμβος , κατ' ονοματοποίαν καλείται. Ifte trochus pueris, atmihi canthus erit . Hieron . Mercuria

In alia quoque re fallitur Schweighäuſerus 1. c., qui góm Bos lis quoque Art. Gymnaſt. III . 8. vult trochum a curbine diver
putet eſſe i. q. rçoxòs, et teoxos i. q. Latinum iurbo. Haec ſum huille. Vide iplum , et ibidem trochi imaginem , ex antiquomo
eft communis opinio, vel , ut verius dicamus , vulgaris error, numento expreſſam , itemque Scaligerum in Catonis Diſticha,

quem penitus tollere conatus erat G. 1. Volius in Etymologico et Rigalt. et Artemidorum p. 23. Sic ludore Gracco trocho,

L. L. ' lic fcribeus : Cave trochum cum turbine confundas. Horat. III . Od . 21. 36. Virg. Aen . VII . 382. vocat volubile

Nam turbo, five turben, Graece Béußis : at mgoxos eft circulus, buxum . Conf. Plin. IX . 52. “

five rota , quam pueri impulſu circumagebani. Monuit id jam Ad p. 656. V. 18. Σπλήν , απο τού εις εαυτον επισπάσθαι

olim Calderinus ad Martialis Apophoreta . Quare mirum , tan- τα φαυλισθέντα των υγρών.] Εadem verba leguntur in Zonarae

tum eſſe paedagogorum ftuporem, in hodie quoque in Dionyfio Lexico. G. I. Volius Étymol. L. L. . Splen, li Ifidorum au

Catone, cum praecipitur pueris, ut trocho ludant, turbinem fi dimus, contracium ex fupplen. Sic enim fcribit Origg. II. 1 .

gnificari velint. Atque id cauſae eſt, cur nec hoc heroën los. Splen dictus a ſupplendo, ex contraria parte iecoris, ne vacía

Scaligerum monere eos puduerit in fuis ad Pionyſium notis. exiſteret. Quo profecto nihil ineptius, quali fplen hominiſolum
Inprimis autem videndus Mercurialis L. III. de Arie Gymnaſti- daius fit ad explendam inanitatem , non attrahendum fuccum me

ca c. 8. “ Scaligeri nota eft haec: Trocho lude: Maturinus lancholicum . Erinjv forte quaſi orodziv, quia attrahit ſordes, a

Corderius, Gallicus interpres, Trochus, c'eſt à dire, trompe, onidov, quod etiam fraces ſeu orém Quic notat, tefte Heſychio :

cu ſabot, ou loupie, Trochus, i . e turbo . Planudes, vetus in . niſi malis a citados, quod, eoder teſte , notat impurus, axcgaze

terpres Graecus, O Paigars å suge , Pilis lude . utrumque male. TOS . " Caeterum auctor Etymologici Magni et żonaras ad Pla

Tam pilae luſus a trochi lulu differt , quam pila et trochus, h. tonicam illam de Spiens, quafi excrementorum receptaculo, no

e. quam globus et circulus. Trochus erat circulus aereusmagnus, tionem reſpexit. Ploto in "Timaeo p . 544. b. ( T. III. Opp, edit,

cui annulli multi iníerti erant, ut eorum ftrepitu obvii trochis H. Steph . p. 72. C.) . 'H • ct Toj jeitovos, avrw [rço jame]

cederent de via. Hunc ufumpueri Batavi quotidie per plateas ξύστασις και έδρα σπλάγχνου, γέγονεν εξ αριστεράς, χάριν εκεί
experiuntur circulo ligneo, quo vietores dolia firpant. Níulium νου, του παρέχειν αυτό λαμπρον αεί και καθαρόν, οίον κατόπτρω

igitur differunt o aigars d'Iégeiy, xal 750xū naissiv. “ Mercuri- παρεσκευασμένος και έτοιμον δει παρακείμενον εκμαγείον. Διο και

alis locus eft hic : Κρικηλασίας,
quae circuli impulfum Latine και όταν τινές ακαθαρσίαι γίγνωνται δια νόσου σώματος περί το

[onat, modum atque figuram tametft Oribaftius ex Aniyllo ex- ήπαρ, πάντα η σπληνός καθαίρουσα αυτα δέχεται μανότης, άτε

plicaffe videatur, tamen res ipfa usque adeo tenebris involuta κοίλου και αναίμου υφανθέντος όθεν, πληγούμενος των αποκαθαι
eft, ut perarduum omnino cuivis erudito fat, talis exercitationis Qομένων, μέγας και ύπουλος αυξάνεται και πάλιν , όταν καθαρθή
formam et conditiones dignolcere. Sed ne quis nos vel craſſae το σώμα , ταπεινούμενον εις ταυτον συνίζει. Platonis verba, quae

ignorantiae, vel temeritatis, vel timiditatis, vel arrogantiae crimi- Weiſkius parum intelligit ,, a Pſeudo .Longino XXXII. 5. lauda
ne infie notare queat, ipfius Oribafii verba Graeca, ex Varicano ta ſunt. Huc fpectat Aretaeus de Cauſ . et Sign . Morb. diu.

Codice deſcripta, in medium adducam , quae ita in Libro Collecta- turn . I. 15. p . 44. edit . Boerh . ' ' End of Aygul de är ** T &gos Dato'

neor1: VI . ad Iulianum leguntur : Ελάσσονα δε σχέτω ο κρίκος νη, μελάγχλωρός: μέλαινα γας αυτέου η τροφή , ότιπες ειμα

τον διάμετρος του μήκους του ανθρώπου, ώστε το ύψος αυτού γείον έστιν αίματος μέλανος , ου την ακαθαρσίαν εούσαν ου δέχε

μέχρι των μαστών εξιχνείσθαι, ελαύνεσθαι δε μή κατά μήκος αλ. ται , ουδε εκπονέει νοσέων, ο σπλήν ή δε ξυν τα αίματι πάντη

λα κατα πεπλανημένον · έστω δε ο ελατης σιδηρούς, ξύλινον έχων φοιτή • δια τόδε μελάγχλωροι απο σπληνός ικτέρου . Ιta inter

την λαβής τους μέντοι λεπτούς κρίκους τους περικειμένους το pungendus eft hic locus, male intellectus a Latino interprete
τροχο ήθησαν τινες είναι περιττούς. Tò of oux obtws éxei, apud Boerhaave , ( eadem eſt verſio , quam dedit H. Stephanus

αλλ' ο ψόφος και γινόμενος εξ αυτών διάχυσιν εργάζεται, και ηδο- in Medic, Princip.) Iplius enim atra bilis alimentum eft, quum
vox ci vuxz. Id eſt : Habeat vero circulus diametrum , 'ho- ſanguinis atri effigies quaedam ac fimulacrum fit ; cuius purga.

minis longitudine minorem , ita ut ipfius altitudo usque ad menta non ſuscipit, neque elaborat lienis aegrotans.
Sed len

mammas pertingat, neque fecundum longitudinem , fed in fas eft: Ικτέρου η τροφή μέλαινά εστιν, ότιπερ ο σπλήν, ών έχ

transverfum impellatur. Sit autem impul/ or ferreur, ligncam μαγείον αιματος μέλανος, την ακαθαρσίαν του αίματος μέλανος

anſam habens. ' Nonnulli tenues annulos roiae circumpofitos ou déXetai, ovde éxtovére roséwv , si o axa façoia fwy Tad aruari
ſupervacaneos ele putarunt. At hoc minime ita fe habet. marta Portã. Aretaeum in animo habuiſle Platonis locum , e

quinimmo fonus ab ipfis genitus relaxationem atque volupta. verbis { muayeñor et d'xafaggio liquido patet.
Is. Vollius ad

iem animo parit . Ex quibus verbis clare patet, in liac exercita- Catullum p. 97. iure reprehendit Platonis interpretes, quia eius
tione homines circulum quendam magnum , cuius circumferentiae verba non male tantum , fed et ridicule vertunt, ac fi lienem vo
annulli parvi infixi erant, quadam ferrea virga anſam habente in caffet ſpeculum live fimulacrum heparis. Attamen Galeno (cu.

transverſum latus impellere conſueville, a quo ducta metaphora ius liber nobis praelio non eſi) ut e Caſtelli Lexico Medico ap
M. Cicero Epili. ad Attic . II. g. fcripfit:' Feſtive mihi crede, paret, eadem placuit notio : ,, 'Expayejov, expurgatorium, abfter
el minore fonitu , quam putaram , orbis hic in republica eſt ſorium , vertit c. Hofmannus in Commentario ad Galenum de

converſus. Sed cum hac aetate in uſu nonhabeatur, poflumus V. P. n.202. iufo. Verum in Lexicis redditur per expreſſum
lane aliquid divinare ; at eius formam et conditiones penitus co- alicuius rei fimulacrum . Eſ epitheton lienis apud Galenum

gnofcere minime licet. Quod enim trochus Graecusfuerit,de quo III. de V. P. c. 7. quia eſt rótov naxy, ſpurium hepar, et ita

Horatius l.. III. Carm , SeuGraeco iubeas trocho, fieri qui- velut fimulacrum . Prior vero ſignificatio non quadrat ad prin
dem poteft, at ob hoc nil amplius certi habeliitur, et ille cipia hodierna, cum lien non abhepate fanguinem accipiat , ſed

aeque ſit nobis ignotus. " Hactenus Mercurialis. ,, Vetus Schol. hepati tradat. Mirum eſt, Pollucem ll . 220. ( id quod nemini

Horatii, ut ait B.Faber in Thefauro, , ad illud " in Arte Poet. adhuc obſervatum eft) aeque male verba Platonis accepille,
580. Indoctusque pilae, discique , trochique quiescil, conſen- quanquam lenlum plane huic contrarium praebent : lleg! MÉVTO

lit : Trochus, inquit, dicitur curben, qui flagello percutitur, et την κοιλίαν κατά τα λαια υπό το διάφραγμα, ο σπλην κείται, ον

in vertiginem rotatur. Sed rectius eſt, quod addit , qui e ro- Πλάτων εκμαγείον τουήπατος γεγενήσθαί φησιν · άλληνγας ου
δεμίαν χρείαν παρέχεται . Ubi Kuhnius lectorem remittit ad

Galenum hep? us airns zorg's fo !. 87. edit. Venet. *) Plato

lieni attribuit uſum valde ab illo diverſum , quem Pollur, Pla

Conf . Selden. de Diis Syris P. 11. (p . 113. ſqq . edit. Lips. tonis nomine dicens, intelligit. Pollux ſplenem facit ſimulacrum
1672, 8. ) Notandae funt voces ' Exazinos ar pocolos, quas H. hepatis (ut ex his eius verbis coniicere eſt, áranu ovdemíay x8€6
Steph . in Theſauro ſuo non pofuit. Vel Schneiderus omilit

rocabulum 'Exarıxo's, qnod I. Möurſius l. 1. Theophraſio de

Caufis Plantarum v . 1o. reſtituit , unis où xal {xJúətai apo's
row's ' Exarıxos's ( ubi vulgo legebatur 'Exutivovs), pro quo etiam .*) Praeter alia , quae ibi leguntur fol. 87. a., maxime huc

facra faciunt propitiatoria ad Hecatinos. Schneiderus habet pertinere putabam , quae lin. 34. extant : oi agrotoi Tūv, nahawy

γuidem nomen στρόφαλος, fed non in fenfiu , de quo modo egi- ιατρών τε και φιλοσόφων απεφήναντο καθαίρεσθαι το ήπας από
nus : ,, SrçoPalos, Nicetas Anna ) . V. 3. X. 2. und XVII. 1. του σπληνός, έλκοντος εις εαυτόν, όσον ιδιωδες εν αίματι, τοι

1ennt an der Wurfmafchine einen Theil derlelben neben σφεν- ούτον δε τούτο έστιν , ως έφην, οποίον εν οίνω μεν, η τρυξ, εν

jórn und húros wahrſcheinlich zum Umdrehen . “ fhaiw die apógyn. STUAZ ,

66
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αν παρέχεται), quafi nulli oloi eΠet : at Plato ipſe ſplenem , De vocabulis Graeciae vergentis, σακελίζειν, σακλίζειν , et σας

quaſi oprimo uſui a natura datum , facil excrementorum hepatis λιστήριον , confule Car. Du Cang. in Gl. M , et 1. Gr., qui ex

receptaculum, et, ut Aretaei verbis utar, εκμαγείον αίματος μέ
Gloflis MSS. ad Plut. Ariſtophanis proponit: ovvür revyonas

Kavos. Quemadmodum, inquit Plato, ut Kuhnii l . l . verba ufur- zo goxe Austýgrov. Interpretamentum Scholiaftae Suidas habet

pem ,ſpeculoextergendo lua lemper appenfa eftipongia:ita ſplen adlatisqueComici binis verſibusinſuper addidit: ngorapoturóvas, : προπαροξυτόνως :

hepati praefio eft, ut fpongiae inftar foetulentum fanguinem bbat, και τρυγοιπω ρημα. Αd quae& Etymologum exigas in Τρυγή
atque ita illam ſanguinis officinam abſtergat peniculimore. Hunc p. 771. (699.) facile locum eſſo conlulum deprehendes : reftitue .

ell'e Pollucis ſenſum , manifeſtum eſt ex Ifidori Origg. II . 1 . re tamen proclive, li , quae librarii culpa temere ſunt mixta , le

Splen dictus a fupplendo, ex contraria parte iecoris , ne vacua paraveris hunc in modium Τρύγη , τρύχω» και ήμα τρυγω .

exiſieret .“ Eranvia pro linteolis dixit Aelianus H. A. VII . 9. όθεν τρυγήεν . Τρύγοιπος, ο υλιστης παρα το απουσία , την

Ad p . 697. v. 46. Τρίχινον, παρά το τρίχων το καταπονώ, τρύγα " και φημα τρυγοιπώς. Quanquam Attici τρύγοιπον . fibi

το καταπονούν και αλγίνον το σώμα.] Auctor Diatribae de An- vindicent, nimis tamen tallidiote Ρhryniclius p . 54. υλιστήρα

timacho, in Claſſical Jouro . VII. p. 236. ,,Legendum effe opú repudiat , qui Polluci quidem non displicuit X. 75. ' Triger cera
Xivov, caecus viderit. Ηefychius : Σύστενον » στενοχωρημένον. te, et quae inde componuntur, iam veteribus nota : mascais 2 : * )

Τρίχινος χιτων , ή ρυπαρός ' Αντίμαχος. Manifeſtum elt, duas οίνον, Αthen . Χ . p . 420. D. E. οίνος δια λισμένος εκ Τύπου inter

glolas perperam coniungi. Lege , Σύστενον στενοχωρούμενον. delicias numeratur a Pallad. in Vir. Chryfoft. p. 12 . Prave

Τρύχινος χιτων , ο ρυπαρός. Αντίμαχος, Τρύχινος emendabat legitur Αυτή , φuafi ab ιλύς, apud Tzetz. Chil . ΧΙΙΙ . 421. «
Salmafius. Omnino confulendus Davi/ ad Maxim. Tyr. Phrynichus : Yλιστής : τρυγοιπόν τούτο καλούσιν οι δοκίμως

Xil. 5. p . 545. qui hanc vocem egregie adminiftravit. « Zonaras διαλεγόμενος Ι . Ρollux VΙ. 19. " Οτι δε διηθείται, υλισης,

in Lexico p . 175ο. Τρχινον παρα το τρύχω, το καταπονώ και και σάκκος, και τούγκιπος. Sic legunt Codd . Vol. et Falckenb .,

ελαττω το σώμα. 1bi Tittmannus : Ειym. itidem παρά το notante Spanhcmio ad Αriftoph. 1. 1. Si τρύγοιπος dictum eft,

τρύχω, fed fine explicatione. Legendum vero apud utrum- ut Ειymologus vult, παρα το ιπουσθαι την τρύγο , procul dubio

que reunior, vel guxivov. “ Fallitur " Titlmannus, dicens „ ' lyo primaria huius vocabuli notio eſt coti per quod vinum expref

mol. fine explicatione. " Etymologus enim exponit, zo marato. Sum in torcular infunditur ac mundatur, ut exponit Span.
νούν και άλγυναν το σώμα , adeo ut facile appareat in Zona- hem. 1. 1. , five e Girardi ' (a Beckio laudari in Commentaris

ra legendum effe , Τρίχινον παρά το τρύχω, το καταπονούν ad Ariftoph .) fententia, fuit vas vimineum , per quod muſium

και έλαττουν το σώμα . Uı mihi quidem videtur , nec zginco de Lorculari Nuens transmittitur, denſius autem fi quid efl,

yos in Heſychio, nec osíxivoy in Etymol. et Zonara, contra co- ab co retinelur. Sed in Ariſtophanis loco rpúyoitos alio len

dicum auctoritatem in opúxrvos et réxirov elle mutandum . Cerlu dicitur, ut vidit H. Steph. l'hel. T. III . p. 1681. A. cuius

te Lexicographi ilii τρύχινος et τρύχινον Γcribere debuerant, fed verba Αriftophanis commentatores debuerant. „ Haud vero af

τρίχινος et τριχινον fcripferunt, fort: Πis confundentes τρίχινος, Ιentior iis, qui τρυγοίπου nonline accipiunt vas vimineum , quod

é pilis confectus, cum epigavos, fordidus, uſu detritus. De fupponitur buccae torcularis, quando 'muſta funt. Neque enim

hac quaeſtione docte et accurate, ut ſolet, egit L. C. I alckena . bic de muſto, led de vino veteri agitur, et cuius 'nonnifi fun .

rius ad Eurip. Phoenill. 332. "Οθεν εμάν τε λευκόχροα κείρο- dum fupereft. Cuiusmodi faeces par qualum vimineum transtis

μαι, Δακρυοεσσαν γείσα πενθής η κόμαν , ' Απεπλος φαρέων λευκών lae non magis purgarentur, quam li aquam turbidam et limolam

τέκνον, Δυσόρφναια δ ' αμφι τύχη Τάδε σκότι’ αμείβομαι . » 'Αμ- per cribrum percolares. « Iterum Pollur X. 75. Και ο τρι

φι τεύχη inquit TValckenar, poflui cum Kingio, pro αμφι- γοιπος, και ο σάκκος επί του τρυγοίπου ειρημένος, και ο υλιστήρ.

τρίχν. Editio Grotii Parifina praefert αμφι τρίχη ( od . Α .

leid. αμφιτρίχη : Cantabrig. Cod., notante Barnefio, αμφιτική Ad p . 729. V.v . 6. Χαλίφρων: κυρίως ο εν μέθη αφγαίνων"

diversam ab bis lectionem fubminiſtrat Helychius, cuius notam : χάλις γαρ ο άκρατος οίνος, παρά το χαλαν και ανιέναι αρρείας

'Αμφιτρυκή κατερρωγότα, contulit ad haec Euripidea Abre/chi- τας Φρένας · ή ο ευήθης, παρά το κεχαλάσθαι τας φρένας · και
us , dubitans in Milcell. Obll. Vol. V. p . 91. , utram hic lectio. τας Βάκχας χαλιμάδας έλεγον, τας χαλωμένας' προς συνουσίαν ·

neim praeferat. Scholiafta τρύχινα fcripferit ενδύματα, vel τρί- και χαλιμάζειν έλεγον , το περί τας συνουσίας πείθεσθαι· κα )

χινα, decerni nequit . • pilis confecta pauperculorum reflimen- καγχαλίζειν, από του χαλαν τας Φρένας προς το πάθος, και απο

τα τρίχινα quidem dicuntur ; fed ufu trita, τρύχινα. Gabaoni- του χάλις ο οίνοs] Confundit Etymologus ( et poft eum

tarum ιμάτια, φuae dicuntur Alexandrinis πεπαλαιωμένα Iud . IX . recentiores Critici) , ut et Lex . ver. apud H. Steph . Ther. T.

5. εσθήτας τρυχίνας dixit Io /ephus 'Aρχαιολ . V. 1. 16. ubi no- 1V . p . 37ο. , χαλιμάδες, quae Herchio Γυηι αι αναίσχυντοι και

tat Ez. Spanhomius, Plura dedit Io. Davilius ad Mar.Tyr. sgaosiar, cum Aeſchylea voce maxides aiBáxmos plane refpi
XI . 5. Non e molli Jana confecta, led undique piloſa dici for ciens ad eundem Aeſchyli locum , ad quem reſpexit Schol. A.

te potuerunt αμφιτζιχή : non αμφίτρυχος , Ιed formari potuit pollon. Rhod. Ι . 473. Αθηναίοι δε τον άκρατον χάλιν λέγουσιν ·

αμφιτυχής. Videtur tamen Euripides tritas vefies atras , φui- Αισχύλος δε και τας Βάκχας χαλιμίας φησί λίγεσθαι. Χιλιμέ
bus candidas mutarat localta, dusós quaca dixifle rşúxen . Tpuxn as, quae eft vox nihili, falſa el lectio ; falla quoque Xedapidas,

et gaxn permutantur in Acharnn. Comici v . 414. et 417. ubi quam exhibet Coelius Rhodiginus Lectt. antiqu . XXVIII. 31 .

Scholiafta : Τρύχη τα δάκη, τραγικώς. Αpofitus ad noftrum Vera lectio eft χαλίδας, quam fervavit Scholiaftes Apollon.
locus eſt in Troalin v. 496. ubi le dicit Hecuba, Tguxmpa nep? Rhod. MS. a Schaefero nuper editus: Kad Aisgeiros zás Bas.
τρυχερον είμένην κρόα Πέπλων λακίσματ': offentat Εuripidis χας χαλίδας έφη. Ηefychius: Χαλίς :ο άκρατος οίνος , καιο
Electra v. 185. τρύχη πέπλων. vid. v. 5o1 .

Sophoclis ver- μεμηνών και κεχαλασμένος τας Φρένας . Eu/tathius ap . H. Stepά.

Ius eft apud Etymologum in Απληγίς (p . 111. extr.)• Τρύχει Ther. Τ . ΙV. p. 569. Ε.: Χαλιμά, γυνή ή υπό μέθης χαλωμένη

καλυφθείς Θεσσαλικής απληγίδος, ubi Tragicus pofuite videtur το σώμα . Χαλιμάζειν, ut monet Suidas, το περί τας συνουσίας
Θεσσαλίδος, ut in Oed. Col. ν, 306. « Τριχίνους χιτώνας di

xit Xenophon Anab . IV. 8. 2. Αpoc. V. 12 . Και ο ήλιος

εγένετο μέλας, ως σάκκος τρίχινος.

Ad p . 699. V. 5. τρύγοιπος, ο υλιστης , παρά το ιπούσθαι * ) Hoc verbo caret H. Steph. Theſaurus. In Schneideri

την τρύγα.] Suidas : Τρύγοιπος : ο υλιστης ο σάκκινος . 'Αριστο- Lexico afertur, fed αμαρτύρως. Οίνον δια λισμένον dixit Chry / o
φάνης Πλούτω: ftomus Serm . V. p. 227. T. V. edit. Savil. Sic apud Theo.

'Αλλ' έστι κομιάς τρυξ παλαια και σαπρά : phraftum de Caus. Plant. V. 24. p. 38ο . διηθικούς των οίνων ,
Ούκούν τρύγοιπος ταύτα πάντ' ιάσεται. percolaia vina, ut recte vertit Spanhemius, non moralia , ut

Προπαροξυτόνως, και τρυγοιπώ, φημα. Photius : Τρύγοιπος: υλι- Theodor. Gaza et D. Heinſius, ab eodem caſtigati ibidem .

στής . ούτως ' Αριστοφάνης . He chius : Τρυγητός υλιστηρ. Ρlutarch. Sympos. Quaefit. VΙ . 7. p. 692. ει δει τον οίνον -

Coul. Marcianus, telte Schowio: T quyorós.'i'anarúg. Florens dontsiv, an vinum fic percolandum , dilputat. Voces dim fexe's

Chriſtianus, Salmofius, Munkerus,'Bruno et Albertius legunt et evdenfriv ignorant H. Sleph. et Schneideri Lexica. Obiter

τρύγοιπος. H. Steph . Thet. Τ . ΙΙΙ . p . 1681 , Α . » Perperam moneo , vocem τρυγήτρια, υindemiatrix, qua caret H. Stephant

apud Poll. (VI . 19. ) ſcriptum eſt royntos, et apud Heſych. Theſaurus, uſurpari , notante Fiſchero ad Arifioph. Plut. ' ! . Con

τρυγηπος, pro τρύγοιπος. Zonaras in Lexico p. 1742. Τού- a Dione Chryfoft. Orat VII . p . 121 . Schneiderus in Lexi

γοιπος: ο διϋλιστήρ. Tib. Hemſterhuſ. ad Ariſtoph. Plut. co provocat ad Demoſthenem .' Locus eſt Orato in Eubulidem

1088. ſeqpientia notavit : C. LB. ad oιam libri Scholium eius. p. 1313. edit. Reisk. ως γαρ εγω ακούω, πολλαι και τιτ9α ) και

χηodi exhibet : Τρύγιπος . τριξ τρυγος και του οίνου ύλη τρύγοι- έριθοι, και τρυγήτριαι γεγόνασιν υπό των της πόλεως κατ' επεί

πος δε λέγοιτ' άν κυρίως , δι' ου την ύλην του οίνου σακελίζομεν. νους τους χρόνους συμφορών ασται γυναίκες .
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ερμην, από του χαλαν τας φρένας προς το πάθος . Ιdem Sui- και χαλίφρων, και ο εν μέθη αφραίνων, και τας Βάκχας χαλιμά
das : Χαλίμα: η πόρνη, από του χαλάσθαι το σώμα από μέλης. . δας Άλεγον, τας καλωμένας προς συνουσίαν. Ρro υποστέλλειν,

i novias. Heſychius: Xáropos • Qaquanós. „ veneficus, forlan quod neſcio an in Burneiana Philemonis editione exſtet *). Eu

quonian ſuis venenis hominum animos ac corpora xanı xa??r fathius l. c. recte babet v rootiver. Vocabula xárisetxanik
λύει, “ H. Steph. 1. 1. p . 37ο . C. Hefychius : " Ακροχάλιξ : illuftrat Schneiderus ad Nicandri Alex. 29. p . 89. notante Iα .

ακροθώραξ, ημιμέθυσος : χάλιξ γαρ, ο ακρότατος οίνος : καλά colfio Animadverfl. ad Αthenae. p. 427. Sed Schneiderus,
γαρ τας φρένας. Albertius legit axparos. Portaſſe legendum praeter loca Heſychii, Etymologici M., Schol. Apollon . Rhod .,
ακρατότατος, fi quid mutandum it. „ Apud Nicandrum legi- Euftachii ad Homer. P: 1477. Dionyfii Perieg : v. 948. Tze

tur χαλικροτερη πόσις, fortalis per fyncopen pro χαλικρατoτέρη, izae et Philemonis indicata, haec tantum ibi dixit : „ A káros,
quod Schol. fuperlativo gradu exponit άκρατοτάτη, « notante H. χάλιξ, merumvinum, fit χάλιμος, χαλικρος, χαλίκραιος. Mia

Stephano T; IV ;. p. 369. Euſtathius apud. Dionys: (918. ) rum eſt ſane, Schneiderum , qui h. 1. vocabulum xanog pro vi:
notante eodem ibid . p . 370. 'Ακροχάλιξ και τα ακράτω κα- no agnoſcit, de eo tamen in praeftantiflimo ſuo Lexico nihil

λασθείς του Φρονείν, videturque intelligere, ακροχάλιξ pro ακρα- monuife. Scholia Tzetzae ad Lycophr. 58ο. Χάλις, παρά το

τοχάλιξ per fyncopen effe dictum, utet Εtymologici auctor ( p. χαλαν την ένα, ήγουντην δύναμιν. Scholia ad Oppiani Halieut.

49, 3ο.) innuit non άκρατοκώθων tantum, fed et άκροκώλων eadem iii. 362. Χάλις ο οίνος, παρά το χαλαν την ένα. Fallitur Tou

Lignificatione ufurpari.“ In Heſychii loco notandumelt vocabu- pius Emendatt. in Heſychium Vol . IV . p .73.qui Heſychii lo
lum xáale, quod Schneiderus maleomilit. Habet tamen H. cum fic conftitut: ,, Χάλις · ο άκρατος οίνος Χαλικρος • ο με

Steph. Thel.'T. IV . p . 368. H. et Euſtathius quoque iu Ho. μηνώς. Nicander Alexiph. ν . 29. Οία χαλικραίη νύχιος δεδα

mer. p . 1956. Και χάλιξ οίνος, ο χαλών και αν εις ημάς, και ακροχά- μασμένος οίνη . « Χαλικρος, και μεμονως, ηusquam legitur. Inp

λιξ οίνω, ο μεθύων. Rectiffime ftatuit H. Steph. 1. c. p. 37ο. Nicandri loco a Toupiolaudato χαλίκραιος eft i. 4. χαλίκρη
D. Αpud Εuftath. fcriptum χαλικάζειν, φuod ab Epicharimo τoς, Πve χαλίκρατος, mcracus, merus. Recte Schneiderus in

ufurpari ait pro περί συνουσίαν υφ' ηδονής ανίεσθαι και υποστέ- Lexico : ,, Χαλίκραιος, χαλίκρατος, ό, ή, χαλίκητος, ο η , χαλι.

νειν. Fuerit igitur hoc χαλικάζειν 4 χάλιξ, illud vero χαλιμά- καιρος, Nicand. Αlex . 626. von χάλις 1. ν, a . άκρατος, merus.

ζειν 4 χάλις. « Ειymol. Μ . Ιoco eo, φuem tractamus : καγκα- Vocibus χαλίκραιος et χαλικρός caret H. Stephani Thefat:rus.

λίζειν από του χαλάν τας φρένας προς το πάθος , και απο του Χαλικρος, in comparativo gradu χαλικρότερος . H. Steph. Thef.

χάλις ο οίνος . Χαλάν τας φρένας προς το πάθος eft i . 4. το Τ . ΙV . p. 369. Αpud Nicandrum legitur χαλικροτερη πόσις ,

περί τας συνουσίας πείθεσθαι, ut e contextu apparet. Καγκαλί- Fortaflis per fyncopen pro χαλικρατoτέρη , quod Schol. Γuperlati

ζειν tamen non eft το περί τας συνουσίας ορμάν , Γed alio Ienfu vo gradu exponit argurorárn, circa finem libri Alexipharmacwy,

ufurpabatur, de quo Ηefychius : Καγχαλίζεται χαίρει, ιλαρύνει.• "Ην τε και εμπλείουσα χαλικροτέρη πόσις οίνης Οι επαλλήσεις,

Καγχαλώ χαλώμαι, υπό χαράς ανίεμαι. Ρro καγχαλίζειν igi- παρα χρέος. Sic enim ille , ήν ακρατοτάτη πότις οίνου πολλή

tur in Ειymol. Μ. lege χαλικάζειν. Vocabulum χάλιs, telle παραχρήμα είσαιτο. «παραχρήμα είσαιτο . « Fallitur doctiffimus Lexicographus. Xα.
Tzetza ad Lycophr. 579., et Hipponacteum: 'Ολίγα φρονούσιν λικροτέρηeft comparativusgradus, a politivo χαλικρός. Ιterum
οι χάλιν πεπωκότες. Gatakerus Adverfar . Poft. c. V. p . 454. Nicander Alexiph. 59. Hέ τι μυελήεντα χαλικρότερον ποτών
F. » Εuftathius ad Odyll. γ . Χάλις : ο Διονύσιος . εξ ' εκείνου ίσχοις .

δε και ο άκρατος οίνος . Si eideth ad Lib . Ψ. (1. c .) Edes, tam

χάλιξ φuam et χάλιs dicitur, et ab illo ακροχάλιξ, ab ilto χα

aip woderivatur," Philemo in Lexico Technolog,apud Villoi
Jonum ad Αpollonti Lexic. Homericum: Χάλιξ ο οίνος λέγεται *) Etiam Burneius p. 116. edidit ÚROOTÉX2€ıv. Scd paulo
ο χαλών και αν εις ημάς και ακροχάλιξ οίνω ", ο μεθύων. Επί- ante legitur ανίεσθαι περί συνουσίαν. Poltea idem habet : 09εν

χαρμος δέ φησι το χαλικάζειν, αντί του υφ' ηδονής ανίεσθαι πε- και χαλίφρων, ο εν μέθη αφραίνων . στυλ.

Οι συνουσίας , και υποστέλλειν και χάλιξ , ο άκρατος οίνος, όθεν

κ
α
ι
2
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VERBORVM ET DICTIONVM, LITTERARVM QVOQVE AC

SYLLABARVM,

QVAE IN PRINCIPIO , MEDIO AVT FINE LOCVTIONVM NOTARI MERENTVR .

Norae compendiariae: c . compoſitum : d. derivatum : f. figuratum : pr. proprium : A. Muvium : opp. oppidum ligni.

ficant. terminalium litterarum ei ljllabarum index efi. Singulae voces , ' quae in Schneideri Lerico non reperiuntur,

afieriſco inſignitae funt ; quas vero noviſſima huius Lex . editio fortale receptas continebit , harum figna deleantur. Ceterum

in confcribendo hoc indice eandem fequebar rationem , qua ufus eft Sylburgius. An vero vel minima meriti illius, quo Sylb.
gaudere licuit , parte dignus fim , Vobis , W. DD. lubenter committo. Quilibet l'eftrum cognofcet , et ex parte iam

gnoverit , huiusmodi operis coi tantisque corruptelis ſcatentis indicem , magnis difficultatibus implicitum ele, quibus fuo

perandis tenues ingenii mei vires vix ac ne vix quidem fufficiebant. QuareVos, 8V. DD. , ac quod Veftro iudicio minus
placuerit , indulgenter mihi ignofcalis rogo.

Meyrt.

co

n

1 , 31 .

:

:

1 :

Ά
qua forma pingatur 251 ,

26 : unde appellatum ſit 39,

39 : 595 , extr. cur primum

litterarum teneat locum 595,

16 : in compofitione leptem

habet fignificationes 601, 1 :

a privativum 1 , 23 : 2 , 5: 5,

44 : 7 , 51. 11 , 9 : 22, 20.

43 : 25 38. 50. 55 : 26, 11 .

40 : 28, 40 ' 29, 3 : 32 , 20 .

42 : 34, 20 : 41, 13 55, 18

et alibi ſaepillime. & OTEVATI

κον ψιλούται 91, 5ο : α το

σημαίνον το κακόν 247, 18 :

601 , 10. α το ομού 3,

8 , 10 : 39, 1. 7 : 101 5 :

6o1 , 3. α το άθροιστικόν 7,

48. a d9point. alpiratur 15,

9 : 36, ι. α το οπίσω 27 , 4 :
101. 4. a Tó év dyAoi 41 , 2.

α το πολύ 239, 55 : € , 5.

α το ίσον βοι , 7. α pleona

fticum 5 , 49 : 23, 57 : 32 ,

11 : 88, 13 : 89. 55 : 387, 9 :

517, 15 et 586 , 13. a abun.

dat in patronymicis 465, 31. a

epitaticon 1 , 2. 19 : 3, 36 :

9, 33: 10, 23. 56 : 13, 5 :

14, 50 15, 12 : 23 , 10 : 25,

22 : 27, 9 : 28, 34 : 32 , 55 :

41.3+ : 47, 7 : 55, 19: 67,57 :

82,53 : 83, 52 : 84 , 32 , 44 : 90,

45: 91, 11. 14. 40 : gli 37 :

131 , 26 : 154 22 : 239 54 :

241 , 27 : 426, 21 : 567 , 48

et 611, 27. a ante aſpiratain

Lenoura, 98, 35. apte d aſpi.

ratur 8, 55. , licuti et ante gr .

a iné 317, 37. Aeolice 259,

23. 26 : 144, 38. a in * 22 , α περισπασθεν το είθε σημαίνει αβλής , ήτος, 48ο , 13.

56 : 28, 22 : 51 , 21 : 57, 9 : 593, 1 . aß^ nxsov, 1 , 18 : 601, 27.

76, 29 : 237 , 45 247 , 23 : å adv. 1.3.4. å adv.inclignantis aßzá adi. 2 5. 3.sz. 2, 6.

294, 4 : 307 , 48 : 345, 41 : (ita lego pro ai) " boi , 12 : aßgod :actos de Venere, duplici

368, 48 : +26, 29 : 564, 47. 579, 4 . ratione 97 , 43.

lonice 74, 54 : 227 , 45. 311 , ac pro nxa, Ionice 106, 46 : αβροείμονες,
18 : 346 , 14. Dorice 193, 121 , 7. 18. až pro ą, äßpos f ex ißagos 1 , 35 : Lic

15 : 156, 29 : 245, 37. Atti- priori a correpto, altero pro 185, 39.

ce 541 , 55. a in o 39, 17 : ducto 88, 13 . άβρος, ο απαλός 1, 32 , αβρός

69 , 24, 26 71, 38 : 95, 8 : dadsiv, 1 , 5. Zonaras in Lexic. i, 31 : 417 , 51. apus ,

308, '12 : 333 , 3. 5. 339, 3 .
et Suid . habent ááderv. 39 .

31 · 340 , 40 : 598, 34 424, waden, 1 , 6. haud dubie leg. ußpóstos, f. 619 22 .

30. 34 : 426, 22 : 427 , 15 : u'adéum cf. Helych. Lex . 1 , 5. aßgorasw , fw, 1 , 192, 10. e'

445, 7 : 446, 14 : 471 , 60 : dálnv, f. 1 , 7 . βροτάξομεν 2 , 1. 7.

519, 13. in compofitione 248, + dáxaros, 1 , 8. hoc voc. om- αβρότη, 1, 41.

5 . a in 345 ,' 6 . a in v nes vett. Lexicographos fugit. -3goria, f. 42 , 12 .

47, 26 : 64, 19 : 87, 45. Aeo- * daxpayés 1 , 9 . αβρότινον, leg. αβρότονον , 102,
lice 46 , 28. 294, 23 : « in w äaxtoy 1 , 10, 7 .

575, 53 et 577, 32. 49. a αάλιον 1 , 11 . "Aßudos 309, 25. 'ABucótsv et

breve pro n in praet. lonic . aágns 1 , 12. Heſychio et Sui- 'Aßudós. 309, 25 : 4 + 1 , 37.

106, 43 : 121 , 7: 18. 49. dae ignotum . 5ο. 'Αβυδηνός ν. αβιδηνός.

a longum ex ae 9, 34 : 10, 26 :
αασι pro ήκασι Ionice, 106, αβύρβηλος , 1, 13.

a corripitur ante p et Bi 44 ,
43 :: 121 , 7: a Burros, 1, 17 : 2, 2 .

datos quid Ggnif. 604, 26. αγάγω, 235, 55.

a femininum , breve in qui- aßáhe i , 1. uyagw d . 2, 18. 34 : 3, 7 : 235 ,

bus 492, 47 : 580, 53, in "Aßarres Homero qui ſint 217 , 1.. 25 : 612, 1 .

quibus longum 580, 33 . ayaós 2 32 235 , 16 611 ,

a neutrum quatuor compo- aßas, 1 , 14. 1. oxytonon cur 513, 38 .

Litorum genera ex fe pro- αβαρή αγάλματα, 1 , 56. a'yad ai, 4, 20. 21 .

creat 54, 51 , a neutrum pro aßagos f. 426 , 22. et 1 , 34. αγάκλειτος c. 2 , 59.

Q. fem . 392 , 24. a neutra, ubi fic legit Kulenk . pro ßé dvaraxtes 3 , 1 ; 39, 2.

quando nomina , quandoque pos. ayaw 3, 4 : 5 , 32 : 289. 15.
adverbia 542, 31 . ăß2tes, 106, 1. 231 , 23. yazawa c. acc. conſtr. 383,

o adverb . ex adiectivis neu- abdugós f. ex dongós 49. 38 . 31. avárnouai c. dat, con

tris, breve 577, 22. per fyn- aßiaregos, 1 , 22 : 620, 12 : a'- ſtr . 587, 37.

copen ex éa 378 , 10. βελτηρία 1 , 21 : 620 , 12 . ayazua 3, 4. quid 416, 1 .

- in vocativo quae faciant aßidmros 3, 31. leg. aßud. ayoua Pallivum 2 , 19 : 3, 27.

393 , 58 . αβλεμέας, 1 , 28 . cum genit. et accul . conftr.

a pro my metapl . 393, 50. αβλέπημα , 1 , 16. αβλέπω 587 , 35. αγάμενοι 5, 7 .

a nomina prons Boeot . et 367 , 16,

7, 55 .

14

9

43. lonice 144 , 34. Attice

276, 28. « pro Dorice 17,

'Αγαμίδης 235, 19.
Acolic. 393, 39, a Bherros, 270, 4. 23Rentü d . šva s producto 5, 8 : 369. 6. in

ū ex ca 12, 45. ex éa 21,7. ibid .
compofitione abiicit , 235, 17.

80 , 9.
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9, 20,

2.

1

έγγος 6, 6 .

VES. 44. pro quo Kiss

.

17. 44,

Pr. 4, 8 .

αγανιάν (Fortalis άγονεϊν ) το αγιστεία 4, 5ο. αγροίτης f. 84, 7. αδημοι Ιeg. αιδώς 14, 44.

καθαρεύειν 5 , 37. αγιστον το 4, 5ο. αγρόμενοι 6 , 43. Ládny adverb. 369, 27 : d. o

αγανακτείν 144, 19. άγιστρον et άγκιστρoν 5, 1 . αγρός 6, 26. 31. 36. 39. quid nominibus . in Os 203, 40 ,

" Αγανίπη 235, 19. αγκιστρων 5, 1: 235 , 63. αγ- dif . ab αρουρα 6, 33. αγρό- 451 , 37.

αγανον 6ο4, 44. κιστρω 235, 62. τεραι έλαφοι 6, 48. αγρότης, άδην 8, 21 : 11 , 53.
αγάπη 3, 1 . ανκοίνη 5, 5 : 263,5 . άγκοινή ó, 84, 6. άδης patronym . 382 , 3ι . .

αγαπήνωρ, Cic fcrib. pro αγα- pro ογκώνη 579, 16. αγρυπνία 6, 52. άγρυπνος 89, 3ι . e nom. in oς 348, 5ο : 36ο ,

πήγων, 6o4, 13. άγκος, το 4, 56: 5, 6 : 211, 17 : αγρώσσω 6, 55: 7,4. 25. ex os 465, 54. ex ας

αγαπώ 3 , 13. αγαπώ το αρ . 395, 20, αγρωστις herba 7, 7. ης 465, 59.

κούμαι C. dativo 587, 38 . αγκύλος 5, 14. 22 : 6ο, 45. αγ- άγνωστος ( ic) 7 , 7. άδη: pro ίδης 362 , 41 .

αγαπης 3, 13 . κυλομήτης 5, 8. 14. αγκυλο- αγυιά 7, 27. 39.. άδης 7 , 52. 54.

αγαρηνός gentile , 3, 32: 619, 37. μήτις 393, 29. fcribend . po- αγυρις Aeol . 7, 9 : 45ο , 55 . å dijwros 8, 39. line iota ſubſcriu

αγασάμενοι 612 , 1. αγασσάμε- tius αγκυλομήτης, quum aa. a yugus f. pro ayogos 37 , 3g.f. , . 619, 47.
νοι 3, 24. αγάσασθαι 6ο4, 12 . cul . Git.

αγύρτης 7, 11. plur. 7, 14 : αδιαφός ως 8, 47.

αγαστός d. 2, 34 : 235, 16. αγκών, 5, 27: 6, 22 : 263 , 5 : 621 , 3ο. adoxaiw rectius a'dexéco aut ádio

αγάστραφος 235 , 19. 395 , 22. plur. αγκώνες 5 , 3ο . άγκι 7 , 34 : 484, 27.

αγανός 3, 25. 55 : 4, 1 : 6o4,

κήω 294, 38.

pro quo legas ävywves, ut αγχίαλος 6ο4, 34. αδικήω ionic. Ieg. aeolice , 296,
14. Infra etiam 622, 8. occurrit, αγκίμoλος 6ο3, 53. 39.

άγου, ος 3, 29. oxyton . 3, 36. ubi iisdem verbis exponitur, αγχίνους 4, 55 : 378, 41 . αδικία 1ο8 , 33 .

αγγείον 129, 39 : 372, 29: 612, quibus h . I. αγχιστα 7, 20. αγχιστος ibid . αδινάων f. 8, 48. aeol. 386, 4.

19. αγγεία 3, 38. unde fa . αγκώνη 5, 5. αγχιστεία 7 , 22. αγχιστεύς

cta 58 , 42. αγγείδιον 129, αγλαός 74, 35 : 316, 7. neutr .

αδινός ι correpto 8, 53 : 487 .

7 , 21. αγχιστεύω 7 , 22 : 13.

39. αγλαά 5, 32. et 611 , 40 . 587, 31 . -- άδιoς d. 40 , 47 : 164, 22 .

αγγειλας 3, 40. αγνεία 5, 56 , 218, 11 . αγχόι 93, 1 : 528, 5ι . άγχου - αδις adν . Ιoci 56ο , 57.

άγγελος 3, 42 : 135, 46 : 6ιι , αγνεύειν 4 , 54. 7, 20 : 93, 1 : 528, 31 , αδολέσχης 9 , 17. άδολεσχία

15. φuid diferat ab εξάγγε- αγνίζομαι curn accuf. 588, 3ο. άγχω 7, 17. 23. 235, 63 : 612, άδολεσχώ 9 , 11. 28 .

λος et αυτάγγελος 3, 16. άγνοια 5, 39. differt ab αμφισ
25 : 236, 53.

αγγελία 6o3, 53 . βήτησις 19, 29. αγχώμαλος 7, 33 621 , 46. αδομαι 8, 21 .

άγγινος (Mic ) 5, 7. αγνός 5, 38. - ayū verba 506, 10 . άδος ο κόψος 8, 28 .

άγνος 5, 40 . άγω, fut . άξω 25, 1 : 30, 3ο : αδρανής et αδράνεια 9, 54.

άγγωνες 622, 8. vide et αγκα- αγνοώ 5, 45. dif. ab ανοείν 58, 41, 25 : 82, 29 : 92 , 18: 289, αορίστεια 9, 57 .

αγνοούμαι patiν . cum 15 : 318, 46. 372, 29. et 'Αδαιστίνη 9, 4 .

αγείρω 4, 32 : 6 , 4. 43 : 427, dat . 587 , 36. 375, 46. άγω το φέρω 2, lenkamp . bene 'Adguarium .

21. palium αγείρομαι 6, άγνυμι d. 462, 16 . 13 : 7 , 26. difert a φέρω 3, αδρός 9, 1 : 10, 1 .

αγνώς, ώτος 48ο, 14. 53. et 551, 16. άγωτο πορεύ- άδυτον 9, 36 : ιο6, 5ο. άδυτα
αγελαίος 4, 5. 'Αγέλαιος nom. αγοι Κρητων 6, 1 . ομαι 7. 27. το κλάνω 7 , 28 : 9 , 41: 620, 47 .

άγονος 5 , 36, 46 . 62 , 35 : 462, 16. το εκπλήτ. αδω το αρέσκω 44, 25.

αγελαστι 101, 17:. αγορά 6, 1 : 165, 20. αγορά

αγέλη 5ο7, 6. diff. a ποίμνη

τομαι 25, 27. rectius αγώ ; άδω 9, 31, 249 , 21. άδω το α

ζω, σω 344 , 46. αγορανομώ pari modo corrigas 7, 32., φίσκω 8 , 17 : 9, 11, 21 : 317,

3, 21 . αγεληδόν 325, 5. c. genitive 587 , 3ο. αγοράα- ubi explicatur per το φθονω ; 5. άδω dico 461, 29. άθω

αγελος et άγγελος 3, 42 : 135, σθαι 5, 54. άγω το εορτάζω 7 , 29., et 17 , 46 : 62 , 22 : 358 , 6.
46. αγορεύω 6 , 4 : 64, 49 : 307, 54 : άγομαι το εορτάζομαι 7, 3ο . ' Αδωνις, ιδος 52, 12 .

αγέομαι 235, 27. haec forma 515 , 41 : 6o3, 57. (ita corrig . το θραύω και συντρίβω 2, άε9λος 10, 5. αεθλον 10, 4.

in Schneideri Lex . defide- ex αγορούω) c. dativo 587, 21. άγω difert ab αγώ 2, 6. άεθλεύειν 6ο3, 59 .

ratur . 40. 12 : 7, 25. ex άγω compofi- αεί 9, 42 : 484, 25 : 6o4,. 2 ,

αγερω Aeolice , fcrib . αγέρω, αγορή 6, 16 : 6o3, 49 61, 43. ta 412, 15. asi XII modis effertur 9, 46.

χορήθεν 6 , 8. αγορήνδε 6, εγώ το έκπλήττομαι 2, 31. το αει ,έπνει 11, 32.
αγέρωχος 4, 9. 14 : Co4 , 12 : 13. θαυμάζω , 7, 26: 5ο6 , 14 : αείδαρος , ic, fort . αείδαρτος
61, 25. αγορητής 6, 3 . 542, 8. το φθoνώ 542 , 8. et

άγετε verbum an adverbium Gr, άγορος 6, 2 : 87 , 39. αγορώ, vide fub άγω. dif. ab αγω αείδω 10, 17. eius prosodia 10,
36 , 44. 5 , 45. 2, 12 : 7 , 25. 51 .

άγη, ή, 2 , 14. 20: 4, 40 ; 25, αγός, o, dux 27, 34 : 82, 29. αγωγή d." 296, 13. αγώγιμος αείδελος 10, 43. αειδέλιος 10,
44 : 5ο6, 14, acliton 2, 23. vife αγοί. ab αγός (tic pro d . ibid . 47. rectius αεικέλιος .

α Ιongum habet 2, 28. αγή άγος) compofita 513, 23. α . άγων particip. 7 , 44. at αγών, αείδηλος 10 , 39: 11 ,38 : 14 , 48.

ή κλάσις 4 , 34. του κιμα- γος 4, 27. αγός (fcrib. άγος) 6 , 7 , 44. et 6o3, 54. αειθέμεναι ροέι, 10, 5ο.

4, 41. ubi Cic ο φθόνος 7, 32. άγος ή έκ- αγωνία 555, 17. αγωνίζομαι C. αειδής 8, 3.

[ crib . pro άγη. πληξις 458, 3. ο ρυπαρός accuf. 587, 43 . αείδω 10, 36 : 5ι , 41 : 62, 20 ,

άγη το κατεάγη και κατεπλά 'Αδάμ 8, 33. 21. άείδω το πάνυ , πολλά γι.

γη βο3 , 58. άγην poét. pro αγoστός νide άγηστός. αδάμαστοι , αι, 119, 3ι . νάσκω 9 , 33 : 10, 23.

ήγην 4, 39 . * άγουνος 5, 49. αδδης 7, 46 . αειθαλής 9, 45.

αγήθεν 6, 10.
Pro iſto voc. αγουροι Thracibus dicti qui αδδηφάγος 7, 46. αείκελος 10 , 53.

αεικέλιος 19,

aut legendum eſt cúm Etym . 124, 14. Fugit haec v. He- αδεής 202, 3ο. 47 : (ubi fic leg. pro d'edé.

Μ . p . 13, 6. γοθεν, aut for- lych . et Suidam . In άδεια , ή, 8 , 4. 6. ποιητική άδεια λιος) υ , 35: 64, 17.

te derivari poſſit ab ayr, lit. tu pro κάδες legendum ef- licentia poëtica 501 , 26 . αεικής , ο, ή, 10, 58 : 11, 1 : 12,

lus, ita ut lit a littore. ſe Ozones, teſtantur Euſtath. άδειν το κορέννυσθαι 8 , 21. α- 5ο : 17, 32. αεικές 17, 57 : 6o4,

άγημι 1 , 2 , 19 3, 26. p . 1788, 56. Tin. 72. et ex δείν το αρέσκειν 92, 5ο. quod
3ο . αεικεσσιν f. 10, 57. αει

αγήν et ακήν adν. 25, 27. eo Phavorin. p. 389, 8. obluctatur Kulenkampii no- κέστερος 1, 3. αεικίζω 12,

αγήνωρ 4, 22. 'Αγήνωρ βο3 , άγρα 6, 36 . tae 9. ad pag . 8. αθεϊν, α- 5ο : 17, 53. αεικίσσωσι 12,

55 . αγράμματος 54, 55. ρέσαι 8, 16. 48.

αγήοχα Αιr. 4, 18. άγηοχώς, άγραυλος 6, 39. plur. 6, 41 . αδέκαστος 8, 13. αείμος, fort . αήμενος, 11 , 32 .

4 , 39. αγγεί 10, 29. αδελφός 8, 8: σοι, 4: 612, 25. αείμνηστος 9 , 45.

άγηστός 4 , 31. Legi debere αγρεύειν 13ο, 40. αδελφεός f. 8, 11 : 314, 37 . αειν το πνέειν 22 , 58 : 185, 19.

αγοστός contextus docet. árgnyosū vox nihili , leg. éyony. αδελφειός f. 8, 12: et 122 , αεϊν το πνέειν 24, 21 .

αγηχα pf, Att. 4, 19. 5 , 56. 32. ubi falfo legitur αδέλ. αειπάρθενος, rectius αειπαρθέ

αγιαζω 4, 51. αγιάζομαι cum' άγριος 6, 24. άγριοι, οι, 102, 17. φειος.
νος, 9 , 45 : 6ο, 5ο.

dativo 587, 41. αγριωπός 6, 24 . αδευκής 8, 31 , άειρα leg . ειμα , 393, 6.

έγινείν , « producto 4 , 44. áyporxos differt ab éygoixos 6, éon dor. pro ñdn 236, 1d . αείοι βοή , 16. άείρω 11 , 59 :

γιος 4, 47 : 77 , 49: 542, 52 . 28.
άδηλος 15, 2 .

62, 27. αείφω το κουφιζω

ETYMOLOG . T. II. Ccco

4 , 32,

10, 15,

105, 2, 25

:

577, 5 .

tex

.

:
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237, 44. 27, 14.

17 , 48.

:

:

259, 7 .

20.

11, 28 : 12 , 13. το έπαιρω αθλήσας 12, 58. αθληται, οι, αιεί 9, 46 : 16, 25. 32. αιειγε- - αινα Femin . 385 , 15 : 521,

vérns 16, 46. et vide aindevé 16.

αειτάνιν (ic) 1 , 4. άολος , melius 49λος 12 , 53. τησι . Αινείας 18, 42 .

αείτης (fic) 1,37. 56 : 13 , 1 : 196, 24. άλλον αίειν το ορμαν 20, 25. αΐειν αινείν 19 , 18. 57 : 51 , 45 : 65 ,

αέχων 11 , 5 . 12, 54 : 13, 1 . 604, 18 .
6. αίνεσις 19, 37. 14. αινετός

άελλα 11, 11 : 340, 9. quomo- αθρεϊν 12, 40. αρω το βλέ- αιέν 9 , 43 : 16, 31 . 19. 44. αινήσιος d . 8ί , 47.

do dif . a θύελλα 11 , 20 . aw 13, 21 : 333, 2 : 378, 34. αιετός 11 , 51 . αινή 19 , 36.

εελπτος et αελπτω 127, 41 . άψει imperat. 13, 5. αιές poét . 9 , 46 : 16, 25. αινίσσω 19, 6 : 135, 40: 189,
αεργός 11 , 23. *dielw videre cupio, 13, 22 . aisnios 434, 47. 28 : 245, 46. αίνιγμα , το, 19,

degudeixeros 191, 55. vox nihi- d'Asøvn piſcis 13, 53. αιηός 16, 34. 39. 5. αινίγματα εμπλέκων 552 ,

li : lege αριδείκετος . α9όος 13, 17. αθρόος Γcr . α- αίη , ης, ή , 16 , 41 . 33.

αέριος 137, 40. 53. fem. αίρια Φροος 13, 16. 20 : 162, 6. αιηγενέτησι leg. αιειγεν. 10, 9. αινόθεν και αινώς 18, 45.

237, 41, τectius αερία, ut in- αθυρμα 13, 24 . αίητον 45, 38: 59, 3ο. αινός ο δεινός 18, 2, 44. 48 : 9,

fra 53. ionic. ήερία . άκυρος 13, 23. αιθάλη 16, 1. 5ι : 552, 29. ap . 7. 17. ionice pro δεινός 18),

αέρθω Aeol . 11 , 39. αέρσω fut. αθώος 13, 25. 3ο. Hom. quid dif. a κνίσσα , 29. αινότατος 18, +5. αινώς

Aeol . 11 , 28. αι in και 8 , 42. αι pro ει Dori- καπνός et λιγνύς 569, 5ο. αι- 18 , 4 : 6οί, 4. αίνος 19,

αερσίποδες 11 , 26. ce 13, 56 : 144, 56 : 355 , 1 . θαλήεις leg. αιθαλόεις 16, 37. 45 : 415. 8 : 482, 40 :

αερτάζω το κουφίζω 36ο, 24. a. ante litteram ú alpiratur 52 : 15 , 50. αιθάλεος propa βοά . 4. αίνος ο έπαινος 18,

αερύω pro αυερύω 101, 6. αι ex αϊ 22 , 32. roxyr , 5ο6, 38. 54: 19, 12 : 65 , 8. ο μύθος
αερω fur. ab αείρω 11 , 28 . - αι adverb . 451 , 21 . αί9ε Dor. pro είχε 16, 53 : 17 , 19 , 15. quid dif . a παροιμία

als Dor. 51 . αι pro εί Dor. 162 , 13. 21 : 163, 48. 19, 19. 46. Αίνος opp. et
αέσαι 1 , 3ο. 53. αί optantis 13 , 37. querentis αιθής 16, 55: 17, 7 : 612, 18. Αίνιοι , οι, 19 , 14.

αερίφρων 11 , 33: 95, 19 . 13 , 55 . αιθέριος 237 , 6ο. αινυμι 19, 52 : 619 , 17. αίνυ
άετος, rectius αετός, ο μάται αία, ή, 13, 44 : 16 , 44 : αία et Αιθίου 17, 5. 9. αιθιόπιον 17, και 18, 49 : 19, 53. βοά, 32.

ος f . 89 , 57. Aία βοή, 21 . 5. fort. αιθιοπικόν.
αινόμενος et έπαινόμενος 18,

αετός, ο, Αιι . p. αιετός 11, 40. αιάζω 16, 42 : 421 , 36. αιζω οίνον το καιόν (Ι . καίον) 14, 17. 50 .

52 .
το θρηνώ 267, 54. αίθουσα , ή , 17,1. plural . 17, 20, αινυτο 19 , 5ο: 619 , 14.

- αξε adverb . α correptum ha- αίαί 421 , 36. αίθού, οπος 6ο4, 10 . αινύω 619, 17.

benι 559, 59 . Αιακός et Αιακίδης 3 18, 48. αιθριπτος (ic) 17 , 5. αινώ, έσω 19, 37. 44.

άη,. ή, 11, 55: 12 , 5. - αλατο Ιon . pro αιντο 318, αιθος 17, 7 : - αίνω d . ex ω 1 , 40 : 318,

αυχές 11 , 53 : 6o1 , 7 . 23. Acol. 557, 20 . αιθώ 16, 54. αίλω το καίω 14, 8. ex neutro in α 373, 19 :

άζιξ 12 , 1.
αιγανέη 13 , 40. haec eft Ku 28 : 16, 51 : 17 , 5 : 23 , 19 : 430, 21 : 466, 5ο . ex ός 415,

- άζω et άσσω 143, 20. - άζω lenk . coniectura pro corru 258 , 46 : 267, 9 : 478 , 19 : 39.

a correpto 31, 3 . αζω pto ciyavées . vide etiam ſub 541 , 16 : 617 , 5ι. το λάμπω αίξ 20, 2. αιξ, γός 14, 1ο: 20,

ex ω 2, 18. 33 : 84, 20. 43 : αυγανέα . 86, 1 : 87 , 8. το φλογίζω 1. 8. 11, 14, 37. 43 : 303 ,

90, 17 : 342 , 46 : 347, 3ο : αιγάστριος 14 , 26. 14 : 588, 25 : 612, 27. coun
456 , 16 : 519, 12 . ex ω 163 , Αιγείδης patr . 91 , 32 . αίθεσθαι 16, 55. το καίεσθαι τηun. gen . 13ι , 2 .

54 : 415 , 12 . - αζω et έξω αίγειος 35, 18. 17, 1. 21 . αίξας 20, 16. αίξασα 20, 18,

nonnulla eo differunt, φuod αίγειρος 14, 1 : 289, 32 : 375, αίθων, ωνος, 354,19. αίθων 617, αιξωνεύεσθαι 20, Αιξωνή

prior forma doricae , aliera 5ο . 33.
leg . Αιξωνηίς ιribus 20, 21 .

communi dialecto propria eft, αίγεος Dor. pro αίγειος 197, αίκε 17 , 31. αίκες Dor. p . εί- Αιξωνοί ib.

48 , 12 : 311 , 9. 12 : 544, 36. κεν 17, 22 : 144, 38. αίκες Αιολική διάλεκτος 53, 25 : 216,

πως 17 , 20. 33. Αιολίδος ιδίωμα , πώς

άζω Aeol pro άσσω 143, 21. 5. αιτήσας 17, 39. ( ic.)

άζω , άσω 84, 49. άζεσθαι, αιγίλιψ, πος , 14, 5 . αικία 17 , 29. αϊκίζειν 17 , 32 : αιόλλω 17 , 40 : 20, 23 : 338,

melins alsofa ., 12, 2. 6. αιγίοχος 14 , 8. 41. αιγιούχος 24, 41 : 26, 3 : 618, 2. αικί- 49 : 310, 1 , αιολΆω το κανω

άζω 5, 38. άξεσθαι βοή, 22. 4. , 26 : 303, 26. σας 17 , 39. 20, 34 : 60, 49 : 310, 8.

ακοής 12 , 12 . αιγίς 13, 53 : 14, 14 : 191, 1 : αίκνον leg . αϊαλον 17, 3ο. aionos, ubique proparox ., 20,

ενδών 12, 9. αηδών 11 , 24. 3ο ) , 23 . αλληγός fort. αικληγός 513, 24, 24. 27 : 60, 48 : 338,53 : 604,

Δημα, το, 12 , 23. Αιγυθος 13, 5ι . αιλουρος 17, 40 : 20, 35 : 3 10, 7. praeter 340, 7., ubi αιά

αή, 12 , 13, 17: 93, 55: 237, αίγλη 5, 33 : 14, 17 , 19: 74 , λος. Αίολος 2. pr. 20, 24.

40 : 217, 33 252, 42. 35. αιγλήεις 14, 20. Αίγλην- αίμα, το, 17, 43. 5ο. 55. 56 : 18, αιολόπαλος 20, 28 .

ανήσυλος 12 , 19 : 56, 33. τω , ης , 14, 18 . 30 : 45, 37 : 47, 20. 26 : 59, aiovo vid . dovịr.
αήτης ο 12, 26: 250, 57. αίγλη 229, 48. 30 : 267, 9 : 377,22 : 604, 1 : - αιος d . ex os 38ο , 18. ex η

αυτον Γ . 45 , 38 , 59, 31. αιγοκερως 14 , 23. 612, 28. 270 , 12 .

'Αθαναι Aeol. 12 , 46.
αιγοπολός , rectius αιγοπόλος αιμασία τnelius αιμασιά 18, 1 . - αιός difyllab. 234 , 5ο : 5o1 ,

αθάνατος διοι , 3. αθανατίζω c. 14, 25, 26 : 430, 12. αιμάσσω 47, 20. 26 : 377, 22 . 11 , d . a neutr. in as 347,

acc . 588 , 35. Αίγυπτος 14, 27. 39. triplic . αιμάσσεσθαι 18, 3ο. 15. ibi exempla allegata do
d9εεί 484 , 24. hab. lignificat . 14. 3i. αίματόεις 18, 7. 14. 21 : 86, cent, aut elle legenduin aios
* άθειρής 89, 16. vid . Hefych. αιθείσθαι 14, 42 : 6οή, 19. quid 55: 525, 29. αιματίεστα 18 , aut αός ; Dam pro ανεξαιός

Lex Ι. ν. differat ab aiskúresta. 26, 5. αιματόης . 86, 58 . ſcripſerim xvepains et megadás

αθερίζω metaphor. dictio , 12, 7 . αιμάττω 18, 4. αιμάττεσθαι mutainm in κεραός .

27. αιδεσινός Ιeg. Εδεσσηνός 3, 35. 18, 3, - aios pollelliv . 15, 28. deriv.

αθερολόγον 13, 55, αίδηλος 1 , 51. 55 : 76. 21 . αιμεσινός leg . έμεσηνός 3 , 35. ex leinin . in a 380, 20. vel

αθέσφατος 12, 34 . α !δης 7, 5ο: 8, 1. 147 , 12. αιμνύον , το, 18, 28. leg . αίμνιον, in και 4, 6 : 170, 10. 486 , 3 :

«θετώ c. genit. et accuf. 588, αίδι , το, 15 , 10 , 14. ut 59, 29. 519, 17. αίος quando prope
32 .

αίδιος 9, 18 : 15, 3 : 24, 25. αίμοθείν et αιμοδία 18, 20. 31 . rilpom. 98, 46. aios genutia

Αθηνα 32, 39. Αθηναίη 12, αυνός 11, 5ι . Icribendum eft cijwdeño et 271 , 37: 347, 16. αίος

41. Αθήνα, Dor . 12 , 46. αιδοίος 15, 20. αιδοίον , τό, 372, aiuwdía . prim. in ος 26, 20.

Οθήνας . , 20 . αλλοία , τα, 15, 15 , 16: αίμυλος , rectius αιμύλος 18, άιος ο άφωνος 23 , 7. abeft 1

αθήνη 612, 3ο. 611 , 46. 33. αίμυλος 620, 2 . αίμι- Schneid. lex . vid . inierpr. ad

αθηραλοίγον Ιcrib . αθηραλοιγόν αιδος , του, 15, 8. 13. λος 18 , 36. mutandum in Ηefych . Τ. 1. p . 167. 2. 2 .

13, 35. Δθηριλοιγός 199, 25. αίδω, ήσω, 14, 43 : 15, 16 : 5ν αίμύλοs , unde αιμύλιος 18, aina f. pro sigla 21 , 7 .

hoc aut in o'yngri . aut in 40. 56 : 620 , 4 . αιτεία 21 , 11. fcrib . αιπεία .

αθηρολοι γός muraudum eft; αιδώ, την, 16, 6. αιμωδείν ,
(crib . cum afpero, απεινός 20, 51 : 21 , 4 .

v. Helych . Lexic. l. v, et aidu's, vide admmoi, et 218, 11 : 617, 30 vide et aimodriv. αιπόλος 14, 21: 20, 45 : 21 ,

Inip. 555 , 15. quid dif . ab αισχύ- αίμων 18, 35 : 68, 8. αίμων και 15 : 611 , 29. αιπίλιος 20, 57.

άρι (? ) 499, 27. νη 10, 11 , 17. έμπειρος 19, 3 : 361, 21:42, 53. did. a ποίμνιον 20, 10.

22.

ά.Α.:. στο άρ.5.7: αιγιαλός 15, 42 : 452, 17: 611 , 221 , 26 .

10.

24 ,

:
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9α 21 , 43 ,

:

26 , 46 .

Υειος .

20 .

12.

9. 14 . .

άκος.

σας 27 , 33.

: .

αίπος , το, 20, 49 : 21,9 '20. αϊ- αισυμνάω 22 , 36. αισυμνητής ακάμας 26, 27. 36, ,. 37. et 604, 8. ubi male

πη, τα, 17. 16 : 21 , 16. ibid. et 617, 4. αισυμνήται * ακάμπιος 24, 39 : 617, 53. legitur ακμένος .
οιπύς 20, 49 : 6o4 , 5η : 617, vid. αισιμ, ήται.

31 . ακανα 24, 41 .
ακμης 26, 42 : 621, 28. ακμή

αισνομήτις 617, 46. Fort. leg.
" Ακανθη opp.

Αίπατος η . pr. 617, 3ι.

τες , οι , 25, 38. ακμή τις 26,

αισιομήτης, φuod iam fupra ακάραιος 24, 51 .
Maced, 24, 43 .

αίρα , ή, 21,19. 25 : 617, 32. αι
24. et ακμήτες 621 , 22. , utram

conieci pro αισιμομήτης.
vox nihili,

que dictionem corrigas in d
leg. ακαίφος.αισύω 67, 41 . κμήτες.

αιρείτo 21 , 27. Αισχίνειος νide αισχύνειος. άκαρη, 24, 46. ακαριαίος 292, άκμων, ο, 26, 48 : 67, 57: 331 ,

αιρέσσω, (leg: ερέσσω) το κωπη- αίσχιστος 12, 29. 35 .
18 : 293, 52.

19. εκμετον 26, 47.
λατώ 543 , 48. αισχίων 22, 34. άκαρις f. 29, 3.3 άννημον 6οι , 10.

αιρετά leg. αίρετα 21 , 29. ut αίσχος 22, 3ο. 43. 48. 55': 242, άκαρυδόν, leg. ακαρίδιον 24, άκνηστις 26 , 52. 56.

αιρετός 248 , 28. αίρετος (ic ) 41. αισχρός d . 22, 33. 48 : 54 . ακοίτης 26 , 46. fenirn . άκοιτις

21, 5ι . αιρετός 92, 43. 612, 8. αισχρότατος f. 22 , ακατάπαυστστος 82, 48. 31, 7: βοι , 3. properifpoυα .

αιριτός 21 , 5ι. 33. ακαταπόνητος 89, 15 .

αιρήσειν 21 , 3. αιρήσειν βοά, Αισχυλος, Γcrib . Αισχύλος 22, άκατος 25, 2. 3. αχάτιον 25, 1. ακολασταίνειν 83, 8.

55. 55.

αίρνυμι 18, 53. αίρνώ 18, 51. αισχύνειος, 75, 42. Γcrib . Αισχί- ακαχμένος βοά , άι .

ακατόβελος f . 175, 5ι. ακόλαστος 26, 54 : 27, 49. 54.:

τ8
6ο4 41

612 , 33.

* αιρόπινoν, το, 21 , 43. 46. ακολος 27, 1 .

αίρω 74, 40 : 76, 40: 77, 12 : αισχύνη 555, 16. quid dif. ab ακά χοιτο 92, 59. ακόλουθος 27, 3. 56. ακολου

78, 31 : 192, 18. αίρω το κου- αιδώς 16, 11. 22 . item ai ακέραιος 14, 56 : 25, 6. 10 : 28 , θω 27 , 55.

φίζω 21 , 40 : 62, 39 : 102 , σχύνεσθαι ab αιθεϊσθαι 16, 8. 28 : 617, 54. ακον, lege άχων, 27, 29 : 619,

27 : 389, 19 : · 523, 37: 620, Γα. ακέσασθαι 25, 12 .

55. το επαίρω 59 , 14 : 72, 1 : αιτείσθαι , eius ufus 23, 18. dif . ακεστής 25, 42 , vide et infr.. ακόνετον , leg . ακόνιτον, το, 27,

435, 59 : 543 , 45. το βαστά. ab αιτω 23, 24. ακοστής . Orion ακέστης 61, 19. Euphorion fem , genere

ζω 65, 53. το φέρω 82, 5. αίτης 22 , 58. αιτίας τας ερωτι- 36. ακεστός 25, 12 , 42 : 57, efert 27, 25 .

το προσφέρω 21 , 40 : 59, 16 : κάς 23, 3. αιτία η χορδή 23, 7. ακόνη 27, 7 : 239 , 29.

73, 36 : 612 , 33 : 620, 32. το ακίστριαι, αι, Atticis quid 17, ακονιτί 27, 12 : 621, 6., ai, .

προφέρω 78 , 29. το διαχωρί- αιτία 23, 1 et 15. , ubi fallo11 , 48. ακοντίζειν 27, 28 : 543 , 10 :

ο 59, 18. αίρω άρω 523, 3. legitur αιτία . ανέστωρ 25 , 16 . 619, 20.

αιφω άρνω 79 , 46. αιτιάσω 23, 11. αιτιατικός 23, ακεσώδυνος 25, 14. ακονώ 27, 9 : 239 , 28.

αισω, ήσω 18, 51 : 21 , 34. 49 : ακεύω 192, 10 . ακός poteffiva 12, 25.
620, 27. αιφω το προαιρούμαι αιτιολογικός 253, 16.

c. acc. 21, 36 : 59, 19 : 92,

ακέφαλος 85, 40 : 100, 31. άκος 24, 37 : 27 , 30 37. 44 :

αιτίς αίτιδος 23, 5. Ειym. Μ. ακεώμεθα 57 , 7 . 31, 9. quid roprie 61, 35.

43. το καταβάλλω 21, 27 : habet αίτις , ιδος, rectius fcri- ακέων 25, 17. 20. 25 : 604 , ακός 31, 10. corrigendum in

59, 20 : 248, 59 : 453, 62. το batur diris . 43.

καταλαμβάνω c.
accuf . 21, αιτιά c . dat . et acc. 588, 41 .. ακή, η. 25, 34. άκη και ησυχία ακoσται, αι, 27, 33. 39. ακοστή

38: 62ο, 3ο. το διαχωρίζω C. Αίτνη d . 23, 19 : 617, 5ο. 24 , 35 : 25, ι8. η οξύτης 24,

genit. 21 , 37. το νικώ 21 , 23. äiros f. acceſſu difficilis, 23, 42 : 26, 8 : 27 , 31 : 303, : ακοστής , 1eg. ακεστής, 17, 46 .

το καταβάλλω και πορθώ 21, 22 : 70, 52. 577, 29: 619, 21 . ακουίζεσθαι 6ο4, 38.

5ο. αιρώ αίρνω 18, 5ι. αιτω, eius ufus 23, 17. ab αι- ακηδής 25, 39. ακηδία Maced. ακούσεια , ας , ε , 28, Ι .
αίρω το προαιρούμαι 75, 24. το τούμαι quid differat 23, 24. vocab. 25, 35. ακηδιάζω 239, ακουστός 28, 15 .

βούλομαι 479, 45. το επι- Αιτωλος 122 , 34. Αιτωλιος 122, 12. ακηδω 25, 57 : 239, 12. ακουτίζω copiam facio audien

καλω 192 , 15. το προκρίνω 54 : 434, 47: ακήματα, τά, 25, 41, di 28, 15 :239, 24. ακουτια

248 , 28. αίφνηδόν 25, 31 . ακήν adν. 24, 36 : 25, 43. fut . Attic. 28, 13. Vix du

αις monofyllaba tria 131,5ι . αιφνίδιον 25, 29. αιφνιδίως 23, ακήρατος 25, 53: 43 , 24. αχη- bitem , quin hic legendum

αι , ιδος , 15, 8, 12. fit ακουστίζω, quod, quippe

αισα 21 , 5ο. 55 : 22, 2. 21 : αιχμή 23, 34, 35. 38 : 24, 2 . ακάριος 6ο4, 20. analogiac magis relpondens,

237 , 3ο : 617, 35. vide infra 9 : 427, 1 : 6o4, 6. αιχμάζω ακηρυκτεί 101 , 29. Schneider. in Lex. recepit.

Γ . αυσα.

24, 1. 6. αιχμάσσω d. 23, ακήρυκτος 25, 51.
ακούω 28, 17 : 414, 20. confi .

-αισαν pro αιεν 169, 28. 37. αιχμώ, s, ibid. αιχμη- ακηκέδαται 617, 57. απήχεια c . gen. et acc. 589, 1 .

αίσθηλος f . 76, 22. τής (fic pro αιχμητης ) 23, Artic. 619, 25. απηχεμένη άκρα 28, 58 : 303, 39.
αισθανομαι C. gen. et dat . 588, 37 : 24, 1. 6 : 6οή , 28. quid 619, 23. ακράαντος 28, 20 .
36. diferat 4 πολεμικός 473, 28. ακίβδηλος 26, 56 : 619, 53. 'Ακραγαντίνος gentile, 418, 22.

αισ8ος 22 , 7 . αιχμάλωτος 23, 33 , 24, 3. ακιδνός 26, 3 : 618, 1. ακιδνότε- ακραιφνής 28, 27.
αισθω 22, 4 : 249, 31. αίσθω 22, αιχμαλωτεύω 25, 33.

5. 3. αίσθων 22, 3. αίσθη
φος 26, 3 : 6o4, 39. ακρασία 28, 38.

αίψα 24, 11 , 13 . ακίζομαι,leg. ακκος 26, 14. άκραστος Ιeg. άκρατος 28, 59 .

σις 22 , 4 . - αίω d . ex 0 37ο, 36 : 457, άκικις 25, 19 : fic quoque le- άκρατος 29, 26: 199, 19. ακρά- ,
σίσιμνήται fcrib . αισυμν. 22 , 58. 25 : 485, 14. gendum for , 2. pro öxixos. τος male 28, 4+.

αίσιμος d. 21 , 52. αισιμία 22 , αία το ακούω 22 , 6 : 23, 16. ακινάκης 26, 7. άκρέμων, ονος, 28, 55 : 29, 7 :
9 : 617, 34. αισιμομήτης leg. et 617, 33. ubi fine diaereſi a'rivduros 26, 9 . 235, 46 .

αισιομήτης. οίω . το πνέω 22 , 6 , το πάνυ áxis adverb. 470, 2. ακρήβης 28, 46.

* αισιομήτης ν. αισυομήτις. έρχομαι 23, ιο. άκις, ή , 26 , 6. rectius ακίς, uti άκρητος 28, 45 : 29, 20.

αίσιος 12 , 1. 11. 40. αιών, ή, vita 24, 17. 20. quot 26, 12 et 577, 49. ακρίβας, αντος , f. 423, 44.

αίσσω, ξω, 11, 51 : 23, 35 : 338, ignificet 24 , 23 : 6οή, 5 .

46 : 344, 28. αίσσω το ορμώ
ακισμοί, οι, Ιeg. ακκισμοί 26, ακριβής 28, 47 : 612, 11..

αιωσω, ήσω 62 , 4ο: 252, 39. 19. άκρις, ή, 28, 57. ακριβεις 45 ,

5, 33 :
11 , 41 : 20, 1 : 30, αιωρηκα 62, 42. leg. αιώρημα. ακίχητος 26, 29. 2:71 ,

38.

44 : 92, 5 : 303, 15 : 612, 27. dxaizios 565, 14. vide et dxus Axxu mulier fatua 26, 14. 20. ακρίς animal 28, 58 .

αίσσω ap . Ηom . α producto, gaios. hinc ακκίζεσθαι 26, 16 : 622 , άκριτος 29, 18. , ακριτόμυθος

i cheli longo 20, 9. 18. abs- αχαιρος 24, 28. 1. et αχνισμός ν . αχισμός . 29 , 15 : 347 , 56. ακριτόφυλ.

que augmento 20, 17 . άκακος 89, 33. εις άκλιτον σύνταξιν μετέρχεται λος 29, 19 .

αίστης, leg . αίτης 617, 46 . ακαλορείτης 24, 34.
19ο, 3ο . άκλιτα ονόματα 2, ακροβολώ 29, 28 : 620, 20 . α.

άϊστος , 22, 17 : 617, 36. αϊστω- άκαλος 24, 34. meliuς ακαλός ; 23 : 131 , 9 : 154, 45. 50 : αρβολησάμενος 29, 26. ακρο

et αιστωθήναι, utroque at Helych. praeter vulgatum 442, 27. άκλιτον όημα 425 , βόλησμα leg. ακροβολισμός

loco citato . ακαλός exhibet etiam ακαλα 29. 29, 29. ακροβολίσαμίων, mu

αίστρον f. 22 , 16. proparoxytonon. excws adv. ακλόνητος 26, 3ο. tandum in ακροβολησαμένων,

αισυντής 617, 39 . ακμή, ν, 26, 21 Γqq. 36, 20 : 620, 18.

αισιλος 22, 21, 22. αίσυλος 617, αχαλίφη leg. αχαλήφη 24, 29. 351, 18. ακμ.1ιος 25, 20. α- ακροβυής, του nihili, leg . ακρό

Σ. αχαλήφους 617, 51 (ic). καιμαζω 26, 31, ακμηνός 26, βυστος 29, 33.

24, 33,

31 .
φάσιος 43, 24 .

:

:

:
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12 .

: 78, 25 .

221 , 53,

της.

:

.

:

:

ακροβυστία 29, 33. αλάσκω et αλασκάζω το5, 38.
21 , 1 . correpto 487, κω το βοηθώ 52, 6 : 78, 25.

ακροθίνιον 29, 40. plar. 29, 43. 39. P. 36, 19. Xxj mutandum

47 . αλαστός 32, 33. αλαστος 32, αλήθω, ήσω 31 , 9. eft in άρχω. αλκώ et αρκο

άκρον, το, 29, 10. 12. 32 Γqq. : 21 , αλαστώ 32, 32 . αλήιος 6ο1 , 2.

343, 39. 56 : 549, 31. 31: αλάστως 32 , 28. αλάστως Ζεύς άληκτον 31 , 32 : 87 , 5ο. αλλά pro δέ 36, 3ο. αλλ' άγε

424, 44. άκρον το σπουδαίον 32, 35: 612, 14. αλήκτως fcrib. αλέκτωρ, 87, 51. τε 36, 44. αλλ' ανα 36, 37 .

(c) 29, 57. ή αρκή 29, 48 : αλαώ 31 , 51. αλάωσαν 31 , 53. * αλησία , Ιeg. αλησιάς, η Αφρο- αλλαντοπώλης 36, 54 : 621, 22.
378, 12. το πέρας 29, 49. αλαως Ιeg. αλαός 32, 41 . δίτη 34, 42. Vide inferius Γ . αλλάξ 202 , 32 .

άκρος άωτος 29, 53. αλγηδών 32, 5ο. αλυσια . αλλάς, αντος 36, 55. αλλάς,

ακροπήνη et ακροπήνιον 29, 12 . άλγος, το, 32 , 43. 51 : 72 , 40 : άληστος 31 , 3ο : 34, 43. αντος 621 , 22.

uiraque vox tam veteribus 127, 12 : 611 , 41, αλγίων αλήτης 23, 41 : 34 , 53. fem . αλλάσσω 6, 57 : 201 , 32.

quam recentioribus Lexico- 32, 37. αλγώ ήσω 32, 5ο . αλήτις, fcrib. αλήτις 54 , 54. άλλη adv . 251, 5ι : 439, 9 .

graphis ignota. αλδω το αύξω 153, 3ι , αλδαί- αλητεύω το πλανώμαι 34, 54. αλλήγορος 515, 42, αλληγορία

ακρόπολις 327 , 5. νω 32, 48 : 34, 51 , αλδήσκω αλητήριος Ζεύς et αλητηρία 37, 17. κατ' αλληγορίαν 58 ,

άκρος 156 , 12, 32, 46 : augeo Δημήτηρ leg. αλιτηρ. 35, 23. 3.

άκροτηριάζω leg. ακρωτ. 3ο, 7. 618, 14. 'Αλήτης οι 'Αλητίδα , 34, 44. αλληλούϊα 37 , 9
ακρότομος 29, 36, αλέα η θέρμη feu θερμασία vide etiam infra f. v . dr. annunous nominativo cur ca.

ακρώρεια 29, 57. 33 , 2. 5. 13. 44 : 34, 25 ; reat 37, 1. differt ab śau

ακρω , ώσω ( c) 349, 34.
179, 35 : 604, 46 : 618, 15. άλθω 34, 46. αλθω το θερα- τους 156 , 15.

ακρωτηριάζω vide ακροτηριάζω. αλέσθαι 33, 1 : 620 , 51. πεύω 153, 5 ,. αλθαίνω 31, αλλοδαπός 37, 3η .

ακτάζω 3ο, 11 : 618, 2 . αλεγεινός 33, 37 . 46. άλθετο 31 , 5ο. αλλόθρους 57, 5ο ,

Ακταίη vid . 'Ακταίη. αλεγής et απηλεγής 64, 57 . αλιείειν (ic) 241 , 18. αλλoιος 15 , 29 : 122 , 27 : 242 ,

ακταίνω d . 3ο, 13 : 618, 3. αλεγίζω d . 32 , 53. “Αλίαρτος 35, 28 . 23. dicitur 'de iis, quae in

'Ακταίοι, οί, 91 , 2 . αλέγω 33, 37 : 64, 59 : 196, αλίβis 33, 5ο : 35, 1 : 254, 5. peiorem conditionem redi.

ακταιωρος 30, 17 : 618, 5 . 27. αλέγω το φροντιζω αλβδύειν 35, 3ο. guntur 40 , 5.

ακτέριστος 30, 27. 32, 43. 51 : 127, 15: 011, αλιεύς 35, 28. αλλοιώ 242, 22. αλλοίω rectius

ακτή 25, 4 : 0, 18.21: 91,5 : 41 : το βοηθώ 34, 5 : 64, 56 : αλίζω 77, 2 : 416, 8 . αλλοιώ, quid diferat ab αλοι

6o4, 5ο . et v. f. ακτίς , ακτή 6ι9, 31. 'Αλιζώνες 35, 3. 7 : 618, 22 . (Ιcrib. αλοιω pro λοιαω) 37,

ο σίτος 26, 43. Δήμητρος αλεείνω 33, 4. caret futuro 33, αλιμος d . 438 , 56 . 55. αλλοιούσθαι ab έτεροιoύ

ακτή 3ο, 25 : 621 , 29. 'Ακτή 6. αλιμος 8 , 38, 44 . σθαι, μεταβαλείν et μετα

91 , 2. 6 : 92, 8 . αλείας τectius αλειας 33, 14. anivoniga lcrib . arvonaga 36, μορφούσθαι quid differat

ακτίς leg . ακτή 31 , 1 . dharyis fons Ephel 32, 57 : 9 . 388, 27. αλλοίωσις, ή, 57,53 :

ακτίς 3ο, 29 : 3οο, 17. i pro- 618, 11 . ažios differt ab incos 35, 9 . 242, 2+ : 5 8, 32.

ducto 5o, 29 : 327, 2. ακτίν αλείπτης 33, 41 . άλιος 2+ 1 , 38 : 499 , 3ο : 618, αλλoίειν, leg . αλοιών, το συντρί
452 , 19. ακτίς et ακτίν 3ο, άλειπτος, fort. mutandum in 19. tria fignificat 6οι, 12. α. βειν 455, 16.

34 : 278, 6o. άλωτος 33, 49. λιος 35, 13. 20 : 72 , 35 : 328, αλλόκοτος 37 , 54 : 38, 1 , vide

άκτός verbale 3ο, 14. 31 : 3ι , αλείς 59, 11 . 59. et αλόκοτος.

54 : 618 , 4 . άλε.σον 33, 16. 18, αλίπαστος ν . αλίσπαστος . άλλομαι 38, 7 : 118, 43, άλ.

ακτώ 30, 14 : 618, 4 . αλείτης 33 , 20. 34. αλίπεδον 35, 5ο, αλιπεδόν 618, λομαι 33, 56: 39, 21 .

άκυθος (fic) 31, 3 . αλείφας , ατος, 299, 36. 18. Pro utroque rectius αλί- αλλοπρόσαλλιs 38 , 29.
άκυστις 1eg . αμυστις 31 , 4 . αλείφω 10, 21 : 35, 40. 47 : 43, πεδον . αλλόφιος f . 58, 5ι ..

άνω, έσω 25, 15. αχώ το θερα- 55. αλις 33, 16. 18 : 35, 53. 55. άλλος 57 , 19. 5ο : 38, 8. 25.

πεύω 25, 41 : 31 , 9 : 57 , 6. αλείψαι, φuid 6οι , 22, 58 : 36, 3 : 552, 25 , 33: 379, 6. ab έτερος φuid

ακωχή 27, 6. 3ι. 'Aλεκτώ 207, 61 . 39, 8. pro eo legi debet â'so diff. 215 , 11. nomen Git an

ακωλος 92, 11 . αλέκτωρ 33 , 52. 53. 56 : 34, "Αλις, Κulenk. 'Αλυς Δ. 39, 28. pronomen 38 , 10. vocativo

άτων 3ι, 6. vide ακον. 1 : 241, 26 : 612 , 34. et vid. αλίσοι 36, 5. αλίσαι το κυλή- careat 38, 20, articulum

con pleonallicum 24 , 37 : 31 , αλήκτως . αλεκτωρίς Γcrib . σαι 618, 20. quando allumai, quando non

56 : 191, 13 : 300, 43 : 436, per ο 33 , 52. άλεκτρυών αλισγώ 210, 58. 37 , 21. άλλοι μέν ρα 37, 52 ,

42 : 438, 56 : 521, 7. αλ he 34, 1 . αλίσκω το κρατώ 20, 55. άλλο τούτο 57, 26.

braice, quid 37,9 . 'Αλέξανδρος 34, 3. Paris 454 , αλίσπαρτος 35 , 49.. άλλοτε 174, 9.

αλάβασQον 3ι , 13. 16 . 36. 'Αλεξάνδρεια 34, 11 . αλίσπαστος leg. αλίπαστος 35, αλλύτερος Αεοί. 357 , 45.

αλαβής 31 , 20. αλέξω, ήσω 34, 5 : 313, 49. 42. αλλότριος 38, 31 : 612, 7.
αλαδ' έλκέμεν 39ο, 2. αλέξει τον επερχόμενον arce- αλιτεινής leg. αλιτενής 36, 10. αλλόφυλος 38, 33.

ελατών 31 , 24. ab είρων quid re 226, 36. αλεξω 34, 55 : αλιτήριος et αλιτηρία vide 1 . -άλλω 131 , 35 : 289, 15.

liferat 631 , 17. αλαζονεία 196, 27. αλεξημα 34, 6 . αλητήριος. άλλω το πηδω 228, 39. αλλα

58, 25. αλεξαφάρμακον 313, 51 . αλιτώ το αμαρτάνω 35 , 28. μι 239, 1 : 210, 11. αλλω το

αλαίνω το πλανώμαι 31 , 22 : - αλέος d. 72, 39 : 5ο6 , 35. αλίτης 93, 28. αλίτης pilcator πεδω 425, 56 .

618, 6 . pag. 156, 27. pari Imolo le- (ic) 33 , 34. αλίτης Ιeg. αλι- άλλως 38, 34: 251, 5ι.
ελακάτη 31 , 54. gendum efleproáreos, docent της 93, 28. ut 53, 55. αλι- αλμη 38, 42 : 39, 33. αλμυρός

αλαλάζω 31 , 28. 3ι, αλαλα- exempla , έλεος pro άλειος τία leg. άλιτεια 55, 51. α- 58, 46: 39, 33 : 92, 4 : 101 ,

ymós guid differat ab ó no huo 5ο6 , 37. λιτείω βοή, 28. άλιτρίν 35, 41 : 455, 47.

γμός 31 , 45. αλαλή 31 , 29. άλες f . 39, 8 . 34. αλέτρια ή αμαρτωλός (fi) αλξ, κός 78, 25. αλξις, ή, 52 ,
αλαλητός 3ι , 44. αλεύατο 34, 17 . 35, 31. άλιτρός 55, 52. 55. 6.

αλαλος 32 , 19. 26 : 38, 8. 26. άλευρος, ή, 54, 9. αλευρότησις άλίω 36, 8. αλογον 38, 57 : 51 , 52 .

άλα τος leg . αναλτος 619, 2. 34 , 15. ακχαία , ή , 36, 13 : 618, 25. αλογω c. genii. 5ες , 5.

αλαλύκτημαι Αtt. 3ι , 46 : 618, αλεύω 34, 18. άλκας, αφος, 36, 12 : 299, 47. αλογύδνη , Ιeg . αλυσιδνη, 39 , 18 .
8 . αλέω το πλανώ 34, 17. 'Αλκίδης patr. 91 , 32 : 247, αλοίτης 33, 23.

αλαος 31, 5ο. vide αλαως : 316, αλεωφή 33, 45 : 34, 24 : 618,
58.

αλοιφη 10, 21 : 43, 56 : 6οι ,
6 : 507, 42 ; 385, 23 : 615, 14 .

αλκή 21 , 53 : 36, 17. 19 : 52, 27 .

26. αλαοσκοπία 316, 6 . -άλη fem. 552 , 28. 5 : 561 , 5ο : 60+ , 30. άλκιμος άλοίω leg. αλοιώ. Vide . αλ
ελάττ9α, leg . λάπαθα, Αtt. voc. άλη η 25 , 45 : 31 , 22 : 32, 16 : d , 21 , 53 . λοιώ .

32, 6.
34 , 53 : 468, 39 : 618, 7 : 'Αλκμάν , ώνος 458, 31 : 53ο, αλόκοτος Γcrib . αλλόκοτος βι8,

αλαπαζω 31 , 34: 32 , 4.7 : 6οι , 621 , 1 . 37 . 27. ut fupra .

αλμπιζω et αλαπα- αληθής 281 , 46 612, 59. αλη- 'Αλκμήνη 618, 26 . άλος 39, 15 : 6ιο, 29.

όνω vid. infra f. αλωπάζω. 9ές 31 , 22. 29 : 48, 7. Ali- αλκίων τe rius αλκυών avis 36, –αλος d. ex os 24 , 31 : 45 ,

αλαπαδός 31, 35. cis pro αληθώς 199, 32. α η- 25. uti 612, 2. αλκι ονίς dim., 12 : 618, 54.

αλάσθαι 32, 13. 25. 3ο : 620, 9ως 34 , 3ι . αληθεια 3+, 27. α- in textu αλκιρνίς , 36, 26. αλ's genit . 55, 10.

56. ληθινός d . 31 , 22. • produ- άλλω, ξω, 31 , 57 : 10ι, 51 , αλ . αλοσύνη 58 , 51 , vide αλογύδηd ,

:
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:

41 , 17 . :

:

19.

9 47, 32.

Π .

αλουργίς 39, 13 .
61837, αμαζόνες paupe

, .
άμειδής 43, 57: 44, 4. 20. α- αμπυος Ιeg. άπνος 185, 22.

αλφω (Thryllit. Ieg . αλφώ) το res 41 , 3 . μείδητος 44 , 5.

μανθάνω 595, 12.

αμπυξ 46, 34 : 57ο, 18 : 6ι8,

αμαθής 41 , 13. αμαθία 481 , 14 . αμείλικτος 44 , 25.

άλοχος 34, 55 : 39, 1. 5 : 367, άμαθος 41 , 15. 17. αμαθύνειν

57.

αμείνων 44, 1. 29. 36.

34 : 6οι , 3.

αμπωτειο Γcrib. άμπωτεις, αι,

αμέλγω 44, 40 : 59 , 44 : 64,
αλόων βοά, 49.

46, 22. Γing . 46. 24. 36.

- αμαι pall . ab αμι 2, 19:

άλς 3ι , 11 : 119 , 2 : 6οι , 13. 3o9, 49. dorice pro ημαι 22,
21 : 589, 8. αμέλγω το εκπι- άμυδις Aeol. 46, 25, 26.
έξω 71 , 26 .

αλς πολλή 35, 53. vide et

αμυδρός 46 , 40 : 59, 54 .

αμελγός et ακολγος 71 , 27
Γ . άλις .

αμύθητος 46 , 3ι.

άμαιμάχετος 41 , 3ι . 35 : 191, αμέλδειν 44, 26.
άλσος , το, 6οι , 16.

αμύμων 46, 43. 46 .
55 : 622, 5.

αμελείν 1 , 28. αμελέως ibid. αμύνα , ή, 47, 6. αμύνω 47, 15 :

αλτηρία 81 , 38 . αμαλούναι 41, 39. αμαλδύνω 41 , αμε μάχετος leg. αμριμάχ . βοά,
αλτο f. 39 , 20. 44.

244, 41 : 602, 6, υ producto

41 . 40.

αλύπη 39, 27.

47 , 15. αμύναι 46, 5ο : 47,

αμαλή rectius αμάλη 41 , 19. άμενηνός 44 , 44: 59, 36.

αλυκός 358, 3ι : 455, 47.
4. φuid did. ab επαμύναι 47,

αμαλθαία (fic) 405, 5ι . αμέρα Dor. 243, 2 . 8. et αμύνασθαι ab αμύναι

αλυκρός 15, 27 . 'Αμαλθεία 41 , 44. αμερές 44, 47 . 47, 12 .

έλνατός 31 , 47 618, 9. αλυ- αμαμαξύς 41 , 52. αμεριμνία 44, 48 . άμυξις 47, 19. αμύσσω, ξω , 47,

κτώ 31, 48 : 618, 10 . αμάν 40, 53. αμάν 41, 55. α- άμες Dor. 243, 18 .
Αλυς vide fub V. "Αλις .

19. 26 : 305, i,

μην το κόπτειν και θερίζειν αμετάπιστος 457, 8.
αλυσία, fort . leg. αλησία, 618,

άμυσις leg . άμυστις 45, 6. pari

45 , 44. αμήν 5ο , 24. αμεύω 46, 53. modo pro αμυστι 46, 29. 32 .
16.

αμαξ . 11 , 23.25 : 612, 28. άμη, , 45, 3, 42: 622, 3. αμή vide et άκυστις.

αλυσις 39, 37. αμαξητός leg. αμαξιτός 41 , 29 . 5ο, 25 , et άμη 144, 10. utrum- αμυχή 47 , 21 .

αλύσιον leg. άλωσσον 39, 34. αμάρα 41, 57 : 42 , 3. 23. Ρlur . que rectius amigo

αλύτης leg. αλήτης 618, 20.

άμψειν leg. άλφειν 39, 53.

42, 56 : 618, 44 . αμήν leg . άμμουν 44, 57.

αλύω 59, 25 , 398, 52 : 6ι8, 31. αμάραντος 42, 1 : 84, 25.
αφείμενος, leg . αμφιειμένος

αμής, ητος 41, 58.

αλύωτο χαίρω 59, 26. αμαρτω 42, 10. 27. αμαρτω το αμήσειον fic 45, 46.

αλφα littera 39, 39 : 595, 11 .

αμφεποτάτο 489, 9.

αποτυγχάνω 408, 9. αμαρ- αμητος dif . ab αμητός 44 , 52, άμφηκες ν . άμφικες.

αλφεϊν το ευρίσκειν 39 , 40. τωντες 42, 26. ab αμαρτωcom- « Iongo 44 , 55.

55 : 529, 29. το καταλαμβά

αμφης: φής 47 , 23.

pofita 42 , 20. αμαρτή et α- αμήχανος quoι habeat ignific. άμψήρινος leg . αμφήμιστος 620 ,

νειν 39 , 54. αλφαίνειν 39 , 48: μαρτή 42 , 7. αμαρτη 618, 602 , l . 54.

40, 1. vide αλφω. 39. αμαρτήδην 42, 8. αμαρ- αμιγέπως 5ο, 39. αμφόριστος 47 , 28.

' Αλφειός 1. 39 , 55 , τία 42, 1 : 618, 40. αμαρτί- άμιλλα 45, 4 . αμφί 49, 8: 5ο, 20. αμφί et

αλφεσιβοιαι 176, 5ι . Εandem νους 133, 26. αμάρτινον leg. αμίς, ή , 45, 1. περί φuid commune habeant

vocem in textum recipiendam αμαρτίνου, 42, 22. αμαρτη- "Αμισυς opp. 45, 7.
effe credo pro αλφέσιμοι P.

quidque diverſum 47, 44.

λός et αμαρτωλός 42, 28: αμιχαλόεσσα 45 , 9 : 618, 5ο. αμφιάζω Dor. 48, 41 .

39. ν . 57 . 82 , 40 . αμμα, τo , f . 83, 13 . αμφιασις rectius αμφίασις 47 ,

αλψηστής 39, 54. 55. plur. 39, αμάρυγμα 42, 42 : 5ο6, 29 : άμμαξις Γcrib. άμμαξύς 45, 16. 36 .

40. 47 . 618, 5ο. αμαρύγματα 42, άμμε, dualis 45, 19. αμμες αμφιέχω 48, 1. αμφιαχυΐα 18,

άλφιτον 40, 1. άλφιτα, τα , 618, 33. αμαρυγαί 42, 33 : 618, Aeol. pro ημάς 45, 17. 20 :
54. 41 . 213 , 19. 35. αμφιβαίνω 47, 33. αμφιβέβη.

αλφός 40, 3. αλφοί 39, 52. αμαρύσσω 42, 59. 43 : 5ο6, 29 : άμμη Ιeg. άμβη 42, 57. κας 48, 10.

αλφόν το λευκόν 529, 17. 618, 47. άμμι 59, 22. Dor. 243, 37. vi. αμφιβληστρον 48, 17 : 111 , 3ο ;

αλφω το ευρίσκω 39, 39. 55. αμis dor. pro ημάς 45, 45. de et αμήν. 612 , 26 .

baryion . 595, 11. vide et a- αμαυρός 42, 47. 52. αμαυρώ αμμορος 87, 5ο: Go4, 52. αμφίβολος 198, 11 .
λοφ . 42, 51: 43, 42. άμαυρούμε- άμμος 59, 27 . αμφίγυα 47, 57. αμφιγυήεις

αλώ 31, 47. άλω το πλανω 32 , νοι 43, 42. αμνηστεία 45, 40. αμνηστία 18, 18 : 48, 22. 24 : 525, 31 .

13: 34, 19 : 40, 11, 17: 353, άμαχί 44, 11 . ibid. fic legendum coniicio αμφιειμένος ν. αμφείμενος.
19. αλώ, τectius αλώ, το πορ- άμβη νide άμμη. pro αμνηστεία. Rationeiu, qua. αμφιέσει 48, 39. αμφιέζω comm.
θώ 21 3ι: 23, 31 : 33, 49 : αμβλύς 43, 1 , 12 : 46, 16 : 621 , vocem dan gera , prioris expo 48, 42 .

155, 3ο.το κρατω 40,15. το συλ- 6ο . αμβλύ το ασθενές 43, 8. itionerm , fanare poflimus, αμφιέλισσαι 48, 27.

λαμβάνω 41 , 8. αλώμαι 32, αμβλυωπός et αμβλυωπία fuppeditant nobis interpp. ad αμφιέμενος Aeol. 167, 16.

14 : 40, 15. αλω αλύω. 618, 43, 7. αμβλυώσσω et Αtti- Ηel. Lex. Γ. ν. αμνισία.

8. αλώ αλύσω ( c) 51 , 47.

αμφιέννυμαι 48, 3ο.

ce αμβλυωττω 43, 11. qua αμνός 59, 38. baryt. 59 , 57. α αμφικες leg . άμφηκες 47, 22 .

αλω αλήσω αλήσκω 32 , 46 . dere dici Folitum 43,48 : 623,58. brevi 379, 8. αμνιον" 45, 33 : αμφικτυονες 47 , 58. 'Αμφικτύ

ελω et pallivum αλώμαι 41 , 5. αμβλώ ήσω 46, 16. αμβλώσαι 59, 28. αμνίς d. 59, 35. ονες, οι , 47, 41 .

αλώ το συναθροίζω 40, 29. vid . αμβρωσαι. αμβλωθgίδια αμογητί μοι, 28. αμφικύπελλου 48 , 44. 54 : 351 ,

το πορθω 40, 25. et vide 1. 43, 46. αμόθεν 50, 35. 17 : 355, 4 .

αλώ. άλω, potius αλώ , το αμβλώττειν abortire 43, 5ο . αμοιβή 43, 55. αμφιλαφής 46, 46. άμφιλαφον

πλανω 40 , 17. ααβολιεργός 43, 3ι . αμολγός 59, 42 , 44 : 71 , 27. leg . αμφιλαφές48, 47.

αλωή, ή , φuid 6οι, 16. άμβροτος 43, 14 : 84, 54. αμ- εμόνγη φuid 71 , 34. αμόργινα αμφιλαχαίνω 49, 5.

άλωμι 155, 5ι. αλώναι proprie βρόσιος 43, 22. 38 : 84, 55 . ιμάτια 71, 56.
αμφιλύκη 48, 5ι : 648, 6ο .

de piſcibus 40, 24. vide et αβρόσιος. αμβροσία 'Αμυγδαίος 59, 48. 51 . αμφιμώτρια, τα, quid 273, 14.

άλων, ωνος et ω, ή, 40 , 33. inter et αμβρόσια intercede- - αμs oxyl. 56ο, 13. -- αμος 'Αμφινόμη 410, 6 .

αλώνιτα leg . αλώνητα, 40, 31. re discrepantiam , quae ad no. propria proparoxytona ; ap- "Αμφιος 49, 1 .

αλωπάσω et αλωπαίνω leg. αλα- tionem fpeciet, docelur pag. pellativa oxyiona 479, 23. αμφίπολις leg . αμφίπολος 20 ,

πάζω et αλαπαδνω, 27 , 29. 43. ν. ι8. cfr. 43 , 14, 20. αμoτον 59, 46 .
48.

ελώπηξ 40, 6. 17. 22. 29. 40. et 6o 1, 35 : 612, 18. άμουσου 398, 18. αμoυσία ibid. 'Αμφίπολις 49, 22 .

αλως, κ, 40, 26. 35 : 618, 35. άμβων, pro quo Kuleuk. άμ- αμπελος 45, 18 : 46, 1 : 6ιι , αμφιπολος 49, 15.

αλωσις 40 26. βων 43 , 33. 9. difert ab αμπελών 46, 3. αμφιποτάτο 177, 6ο.
αλώω Ηom. pro αλώ 41 , 9. αμίδρωσαι, Kulenk . leg . αμβλώ- αμπελών 68, 22. αμπελό- αμφιβόποις εννοίας 49, 23.

αμα 40, 36 : 42, 10. 28 : 41, σα, 43, 44, εις , 45, 47.

40 : 45 , 43 : 46, 25 : 5ο, 42 : άμβων 43 , 53. et

anQis 49, 36. quot habeat din

46, 6.άμβρων. άεπεπαλών gnif. 602 , 9 .

154, 15. 35 : 515, 17. άμα αμβωνες montola Ioca 43, αμπεχόμενος 46, 15. αμπεχομέ- αμφισβαίνω 49, 33 .
ab ómoù quid differat 10, 33. νη leg. αμπεχόνη 16,10. αμ αμφισβητείν 5, 39 47, 35 :
39. αμέγαρτος 44, 13. 17 : 6ο 23. πεχόμον, το, 46, 12 .

αμα leg. αμη 42 , 6 . αμείβω 43, 54. brevi 43, αμπλάκη poel. ( ics) 46, 20.

49, 27. 33. 35. 61 , 22. αμ

' αμάδος 40, +7 . cum leni 618, 7. 9 . c. dat . et accut. 589, αμτλίχημα 46, 14 .
φ σβήτησις, ή, 49, 8, quid

36. 6.

difierat ab' äyrora 49, 29.

αμειβόμενος μιλά βοι , αμπλακεία fcril . αμπλακία 46,

αμαξών 40, 48 : 41, 1 : 611, 27: 23 . 20. ib. αμπλακίη poét. αμφισχω 47, 36 .

>
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αμφιστάπητες quid dif . a . τά- αναδώ 51, 5 : 48ο, 53. προθέσεις φuando 67, 5. κατ' ανεπίληστος 32, 21 .
πητες 521 , 6ο . ανάθεμα difert ab ανάθημα 5ι , αναστροφής 93, 38. 4ι. ανεπιμελης 89, 23.

'Αμφιτρίτη 49, 39. 29. ανάσυρα fort. ανασύρεσθαι 52, ανέργαστως +32, 45 .

αμφιώ 34, 55 . αναφερω 57, 53. 36. άνες 53, 5. 55, 45 : 48ο , 28.

'Αμφίων 479, 43 . αναφέω 57, 2. ανασυρίδες 52, 35. ανεσόβουν55, 48.

άμφοβος (ic) 49, 48 . αναζηλήσει 5ι , 19 . ανασφήλαι 53, 12 . ανέσχον 53, 27 .

αμφοίν 5ο, 17 . ανάθημα 5ι , 29. αναθήματα ανάσχω, ήσω 55 , 25. ανασχών άνετος 55, 52 .

αμφορεύς 49 , 40. 51, 33. 53, 24. ανασχόμενος 59, άνευ 55, 54 : 56 , 1 : 62, 5ι . ά.

αμφότερον 49, 12 , adverb . 49, 49. ανά θυμόν 5ι , 35 . 32. ανάσχεο 53, 15 : 619,

άμφω 49, 55. 57. articulumn ad

νε : θεν quid 6ο2 , 24.

üva: pro jva. Dor. 512, 1 . 28.

te le habere nequit 50, 5.

ανέφελος ν . αννίφιλος .

αναιδής 51 , 37: 57, 11. αναί- ανατέλλω 53 , 37 . ανέφικτος 24, 56.

αμφ' ώμοισι 5ο, 19.
δεια 51,37 . 42. αναιδείη Ιon. ανατολή 55, 30, 37 : 410, 6. α έχεσθαι 55 , 40.

ακώ , ήσω 515, 17. αμώ το θε- 51 , 42 . ανατομή 410, 16 .
ανεψιός 56 , 2 : 81, 52. a and

ρίζω 44 50. αμύ 5ο , 24 : avaidny adv. 54, 29. ανάτορον leg . ανάκτορον 5ι , piti 553, 43.
144 , 8. avaidiny fort. avaidny 54, 41 . 51 . ανέωγεν 56, 6.

άμωμος 46 , 45 : 5ο, 3ο .
αναίμων 55, 1 : 56, 26. αναιμω- ανατρέπεσθαι regulam evertere ,

'Αμόριον, 59, 53. Aμωραίος 59,

άνεως Αtt. pro ανιος 48 , 4 : 56,

τί 101 , 27. 14. 22. α Ιongo 56, 34.

48. αναίνω 51 , 44 : 64, 53. αναίνω άναυδος 56 , 19. ανύει 56, 40 .

αμώς 50, 34. 'άμωσγέπως 5ο, το απαρνούμαι 65, 3. αναίνε- άναυος 56, 19. 29. άνηθο , 56 , 44 : 57, 12. 5ι :

3+ το 51 , 43 : 619, 1 . άναυρος 53 , 35.
6ιι , 8 .

- ax avos d. ex os, (hunc enim dvaigw 80, 33.
derivationis canonem intelligi αναΐσσω 55, 18.

αναφαινόμενον έχοντα το α 499, ανήκεστος 25, 12 : 51 , 10 : 57,

29 . 6.

oportere e fallo νέον, νέανος, αναίσχυντος 57, 11 : 66, 56 . αναφλώ το αναδίδωμι 554, 40, ανήκεν 56, 45.

quod textus exhibet pro me. ανακάμπτω 127 , 34. ανακάμ- αναφορά 53, 39. ανήλιος 56 , 5ι .

Jiore νεάν , νεανος , perfua- πτεσθαι 54, 19 .

fus fum ;) 403, 19 .

αναφορικον όνομα 438, 17 : 532,

-αν ανάκλησις 51 , 47.

ανήνοθεν Αιι . 56, 58 .

50. αναφορικών είδος 532, 59. ανώνυτος 57 , 19.

nom. propr . 55ο, 35. ανακομώ 336 , 29 . αναφορικη αντωνυμία 9+, 34.

in verbis breve 64, 30. in

είς συγγένειαν αναπται 56 , 5.

ανακρισις 51 , 5ο. quid diferat αναχαιτίζω 55, 42 .

adverbiis productum , duobus

ανής 52, 53 : 5+ , 3 : 57, 21 .

a πύστις et ερώτησις 211 , 30. αναχώρησις του 9 40, 37.

exceptis , 2, 9 : 3 , 8 : 369, 4. ανάκτορον ν . ανάτορον.

24 : 124, 17 : 6ο2, 21 : 6o3 ,

ανα ψυχήν 53, 41 .

αγα 52, 17. 48 : 378, 54. Αtt .

57. οι 6ιι , 47. 3 ancipi 553.

ανακτώριον melius ανακτορ . 5ι , αναψύχω 53, 29.

pro κατά 51 , 56. quid fignif. 51 .

43. in compofitione sarial 4,
.

ανδάνω 279, 20 : 323, 28 : 377, 26.

127, 34. in compofitione divaxwłý an potius dvaxwxń 51 , 58. άνδάνω 161 , 48 .

quid 5ο, 40. 56 : 53, 32.

ανηρείψαντο 57 , 27 : 619, 5.

47 . άνδηρα, τα , 53, 43.

άνα νοcat. 36, 37 : 296, 9.

ανηρίναστος 57 , 55 .

αναλκις, ιδος 52, 5. 9 . άνδρα leg ανορακάς 53, 48. ανησίδωνος 57, 17.

αναβαίνειν 66, 20 : 108, 42. ανάλογος 51, 52 , 58. αναλογία ανδραγαθία 51 , 26. quid dif . άνηστις 57. 13 : 409, 17.

αναβάλλειν de navibus quid grammat. φuid 499 , 34. κα- ab ανδρεία 53, 45 . 'Ανθεια 57 , 47 : 313, 8.

5ο, 44. αναβάλλεσθαι 50, 54 . τα αναλογίαν 94, 12. αναλο- ανδρακάς 53 , 52.

ανάβασις 5ο, 18 .

'Ανθεμίδης patronym. pro 'Α

γω c. dat . 589, 9. αναλογί- ανδραποδον ανδραποδιστής

αναβατης, ο, 5ο, 51: 158, 62.

θεμιωνίδης 465, 45 .

ζομαι c. acc . 589, 10 . quid differant 54, 34 .

αναβεβήκει 107 , 5 .

άνθέξητε 57 , 3ο.

αναλτος ν . αλαλτος.

ανάβηθι proparoxyt. 53, 7 .

ανδράσιν f. 5 + , 3 . ανθερεών 57, 3ι .

ανανεωμένος άοά, 42. άνδραχλος 53 , 56 .

αναβιβάζειν τον τόνον 29, 16 :

άνθέριξ 57, 13 : 619, 9.

άναξ 5ο, 43: 52, 16. 24 : 611 , ανοξεία 51 , 26 54, 7 : 200, 5 .
5ι8 , 49. αναβιβάζει τον τό

ανθέω 57 , 2 : 192, 26.

4. eius uſus 36, 38 : 602, 19.

νον αόριστον τις 33ο, 52. ανα- αναξυρίδες 52, 34 : 620, 15.

differt ab ανδραγαθία 53, 45. ανθέων ab άνθος , 100 ανθών ,

a ρώμη 5 , 13. 364, 28 .

βιβάζουσι τον τόνον in coun- αναπάλλα 46, 9 .

pof. 9+, 55. κατ' αναβιβα- ανάπαυσις 52, 38: 93, 48 .

ανδρείκελος 16+, 36. ανθηδών 57, 33.

ανδρείος 54 , 9.

σμών του τόνου 559, 58.

' Ανθηνως 4, 27.

αναπέμπεται ο τόνος 51 , 6 : 93, ανδρειφόντης 54, 10 . άντησις των τριχών 57,

αναβίωσις 5ο, 19 . 33 : 5o1 , 23 : 515 , 48. εν συν ανδριάς , αντος 458, 32.

αναβλκσις 5ο , 53 .

ανθίας 57, 45.

9έσει βο, 44. ανέβη 54 , 25 .

αναβω 51 , 1 : 180, 53 .

ανθίζω d . 565 , 10.

ανάπηρος 52 , 5. 59. differt ανέγναμψαν 54 , 17.
αναγινώσκειν οξυτόνως 91, 6 .

άνθιμος d. 136, 22 : 285, 18.

πηρός et τυφλός 538, 16. ανέδην 5%, 27. 28. 3ο : 151 ,

ανάγκη 51 , 11. 15. αναγκη adν. αναπίστα 52, 2 .

27 .

46 .

51 , 17. αναγκαία 51, 10.

ανθοποιόν 57 , 49 .
ανάπλασις 52, 48. ανέδυ et ανεδύσατο 54, 40.

αναγνάμπτω 5 , 22 .

άνθος 57, 45, 49 : 12, 15: 192 ,

ανάπλασμα 85, 53. ανέη 56, 55. 26 : 285, 27 : 413, 28 : 565,

ανάγνωσις 51 , 22 . ανάπτω, ψω 403, 12. ανεθείς του ζυγου 376 , 26. 9 : 611 , 3. et 619, 9
αναδενδρας 5 , 24. ανάρρησις 588, 15. ανείκαστος 163, 56 .

αναδίδωσι τον τόνον 518, 18. αναρριχοι 8ο, 32 .

άνθραξ, 57 , 53. 55.

ανειμίνος 54, 42.

αναδιδομένου του τόνου 555, αναρριχάται 52, 54. αναρριχώ- ανείμων 51, 5ο.

ανθρήνη 13, 32 .

57. ανάδοσις του τ. 28, 41 :

άνθρωπος 58, 9 : 611 , 45. άγ

μενοι 52, 52 : 621 , 30. ανείσθαι 55, 9 : 620, 7. ανείσθω

76, 28 ; 564, 16 .

θρώπειος 15, 22. ανθρώπειος

55, 5.
κατ ' αναδιπλασιασμόν, παπαίνω ανάρσιος 52 , 45 .

πούς 318, 7 : 406 , 32. ανθρω

ανέκαθεν 54, 37.

28 , 3. fic μαρμαίρω 42, 45. άναρχος 52, 57 .
πειος χείς 571, 10. ανθρώπι

ανεκφώνητον το ι in quibus 291 ,
ανασκολοπισθήναι 52, 59 : 620,

353, 49. ανθρωπίζω d.

τιτρώσκω 125, 49. κικλήσκω

522, 9. κιχρώ 324, 17 : 467, άνασσα 52, 26. ανάσσω 51, 14.
5. 1 : 455, 43 : 490 , 44 : 571 , 185, 46 : 587, 14 .

52. καλυθι 329, 33. κόχλος

44. ic in μέμνη , δύνη, κάθη ανθώ 343, 8 .

5+2, 25, λάλαψ 36ο, 49. λι
52, 26. 31 : 61 , 57. vide 1 .

290 , 40 : 291 , 10. in αδέω ανία 58, 13. 15 : ιοί, 55 : 612,

λο 37ο, 38. πάμπαν 45ο, 20. ανω. Τρώεσσιν ανάξει 412,
1 , 39. ανεκφώνητον ου 10 , producto 58, 5ο.

πάπας 451 , 27.

longum και 619, 5ο .
39.

ανιάζω d. 617, 58. ανιαρός d.

παφλάζω
αναστα f . 53, 22. αναστάς 53,

ανελεϊν 631, Π .

456, 17. προπάροιθεν 481 ,

58, 14 .

20. ανάστασις 53, 5 .
ανελιξάμενος 632 , 16 .

49. μαρμαρίσσω 5ο6, 27. βι

ανίατος 58, 3ο.

άνεμος 55 , 15. 18.

βώ 515, 3. τετύχοντο 527, αναστεύου leg. μετανάστης, ου,
22 : 6ιι , άνιγγος τectius αναγρός 58, 15.

41. αναδιπλασιασμός ποιητι
53 , 8 .

10. ανεμώλιος 55, 22 : 619, ανείς 58, 35 : 630, 41. ανείσα

3. ανεμιαίος 55, 27 .
κό . 3ιι , 37. αναδ . 'Αττικός αναστηθι 53, 5.

619, 32.

57, 4 : 459, 44 : 617, 6ο . α. ανάστημα γης 335, 4. της πε

ανεμώνες leg. ανεμώναι 55, 26. ανίετος 55, 53.

ανενδοιάστως 55, 29. 58 .

ναδιπλασιασμοί δια του γρά

ανίημι 55, 53. ανίημι, ήσαν 54 ,

Qικεφαλαίας 282, 1 . ανεξικακία 55, 10.

Φονται 125, 56. δια του .

28 : 451 , 46. quid ignif. 602 ,

αναστρέφεσθαι, anatrophen pa- άνεος 56, 20.
και ε 313, 6.

25 : 619, 32.

ti 17, 51 : αναστρέφονται αι ανεπαφρόδιτος 631 , 48. ανιμω 58 , 59 : 278, 43. vie

:

32.

$
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247, 5.

.

!

α

22 .

ανομώ. αναμώμαι 278 , 41 . , ο 10, 19 : 33, 21. 47 : 43, 55 : αοιδή 62, 17.

47 : 288,

απερείσιος Ε. 64, 15. 28.

29. 431 , 23 : 524, 18. αοίδιμος d. 62, 16. 19.
άνιος 48 , 4 : 328, 59.

άπειρος Aeol . 246, 54 : 247,
αντίπηξ 6ι , 3 . doldós 62 , 21. vide etiam dvor

ανίσχεσθαι 53, 3ο. αντισηκώ 61, 4. αντισήκωσις 6ι , δός. αοιδώ 10, 3ι: 62, 24. άπεζώογώς 64, 9.

ανίω 529, 54. ανιώ , ας, ο 58 ,
,

αοιδιω 62, 6.

32 : 341, 57 : 617, 58.

απερύνειν 64, 17 : 621, 1 .

αντιστάτης 6ο, 33. άοικος, ό, ή, 20, 31 : 285 , 56 : απέρχεσθαι 66, 26.

άννεφελος fort . ανέφελος 87 , αντίστοιχος 61, 9 . 51, 16. άπεσαν Γ. 64, 29.
51 . αντιτορήσας 61 , 17 . doręy leg. aiova 238 , 60.

άννόνα 58, 58.

απεσκοράκιζεν 64, 35.

αντιφερίζω 6ι,. 24. αος 62 , 27: 58ο, 51: 619, 12, απετίννυον 64 , 43.

avosiy quid diff. ab ayvosiv 58, κατ' αντίΦρασιν 15, 6: 24, 31 : άοφες, αι, 62, 14. άπετος οι απετω leg . άπεπτος

44. 57, 17 : 361 , 3 : 37ο, 25 : αόριστα ονόματα 38, 28 : 438, et απεπτω 270, 5.

avóntos 98, 7. quid diff. ab a- 375, 28 : 381, 4 : 425, 49 : 18, 43 : 464, 46 : 53ο, 52. απίφιθεν Boeor. pro απεφί

Ερων 98, 4. 434, 1 : 440, 13 : 460, 2 : αοριστούσθαι 37 , 48 . 2κσαν 552, 18.
άνοια 58, 40.

470, 27 : 489, 27 : 493, 43 : αορτής 62, 28. απεχθής , ο, ή, 61,45.

ανοίγω 56, 7. 10 : 58, 53 : 589, 495 , 15: 500, 20 : 501, 54 : mafc . α products 56 , απηγόρευσεν 64, 48.
506 , 4 : 510 , 34 : 513, 40 : 34.

απηλγηκώς 65, 4.

άνοιδός leg. αοιδός 6ού, 18. 5 +2 , 2. - αύς d. 316, 6.
απηλεγέως 64, 56 : 619, 34.

ανομώ Ιeg. ανιμω 277, 49. αντίχεις 61, 21 : 612 , 6. αοσσητής 62, 29. απηνήνατο 65, 1.

- aroy verbale 553, 11. αντλον 61 , 28. αντλών 61, 28. απαγορεύω 62, 44: 64, 51. α. απηνής 65, 6 : 61, 18.

αόπιν 58, 5α . άντλημα 61 , 28. αντλητήριον παγορευτικών επίρρημα 389, απησος Aeol. 246 , 55. Dor.

- avós verbalia primam fyl 351 , 51 , 55 .

labam brevem habent 159, άντρον 61 , 31 : 378 , 53. απαινής et απηνής 65, 7.

58. - ανός difyllaba a pro- άντεξ 61 , 26 : 603, 10 .

απήστημα, 633, 9 .

αντυγες απαιωρημένος 62, 39. απηώρησα 62, 43 ,

ducto 534, 8 . 61 , 19. 33 . απάλαμνος 63, 23 : 6οί, 54 . 'Απία, ή , 65 , 15. 29.

ανοσιουργία 58, 55. άντω 6ο, 30. αντω, ήσω 59, 1 : απαλός 62, 47 : 88 , 38.
άπιδα et απιδέα 65, 17. * απί- .

ανόστιμος 58, 56. 6ο, 57 . απαμείρεσθαι 63, 26. διον 65, 24.

ανoντί 100 , 29 . αντωθώ 577 , 20. απάνειες 62 , 51 : 6o3, 4. απίζησα 65 , 3ο.

άντα 91 , 58 . αντώνιος 61 , 35. απαξ 62, 5ο . απιθώ 457, 8 .

ανταναιρείσθαι 5ο, 14.
αντωνυμίαι παράγωγοι 310, 40. απαράσκευος et απαρασκεύαστος απικόμεθα Ionic. 428 , 3 : 439 ,

ανταποδοτικόν 532, 6ο. ανταπο- ανύποιστος 61, 38: 620 , 44. 63, 3, 59.

δοτικα ) γίνονται 531 , 55. εν , ανυστικώτερος ο ανής 57, 24. απάργματα , τά, 63 , 12. 14. * απίντιον 102 , 8.

ανταποδώσει παραλαμβανόμε- ανύω 52, 33 : 57, 24 : 61, 42. απαρτία 62, 58. απαρτίζω 62, άπιος 65, 18. 24. 26.
να 441 , 12 . 44 : 215, 46 : 290 , 8 : 577 , 59 . "Απις, ιδος, 65, 16 .

αντέκτησις Γεrib. αντέκτισις 472, 44 corripit υ 61 , 48. ανύω απαρτω 62 , 59. άπιστος 52 , 2 .

5%. το διέρχομαι 392, 5. άπας 36, 1 . απλησίαστος 108, 2.

αντεστραμμένως είρηται 391, άνω a corripit et producit 61, άπαστος 62 , 5ά. απληστεύομαι 65, 5ο , απληστία

17. 44. ανω 56, 55 : 612, 1. ανω α- απάτερθεν 62, 53 : 63, 10. 65 , 48 .

αντέχω, α.9έξω 57 , 3ο . νάτσω 52 , 32. απάτη 63, 21. 59. απατάω 63, άπλητος 65, 45 : 84, 53.

άτη , 59, 1 : 6o, 37 . άνω adν . ex αν leg. ανά 61 , απατούρια 63, 37. απλούς 65 , 38. απλότης quid

αντήσεις, ίδος 5, 3 : 371, 45. 5ο 52, 26 : 54, 58 : 43 , 57 : απαυθαδιάζω 63 , 17 . dif . a μωρία 65, 35.

αντί, eius ignif. 6ο, 6. 8. 3+ : 4 13 , 57. άνω πελάζειν 45, άπαυλήσας το επιτονία 68, 35. από ignif. το πόρρω 65, 11.

49. 53. ανω θεϊν 611 , 3. άνω cfi. 71, 14. Separationem denotat in com

αντιάξω 6ο, 1 : 6o4 , 53. ίστασθαι 87, 15. άνωθεν 54 , άπαυλία 63, 44. pofitione 62, 45 : 66, 27: 68,

αντιβαίνειν το κόγω 312, 43. 30.
απαύρας f . 69 , 24. 26. 53. pro αποθεν in compof.

αντίβιο » 6ο, 3. αι ωγειον et ανώγαιον 17 , 27. απαυτομολώ 94, 3) . 42, 18. από μεταφοράς των

αντιβολώ βο, 24. 27. αντιβο- ανωγες 62, 8. απεβουκόλισα 64 , 22. per metaphoram a - 12,

λήται βο4 , 41 . αναγή 61 , 55. απεδανός et ήπεδανός 32, 2 : 27 25, 8 : 27, 21 : 373, 31

αντιδιαστελλόμενον τώ αμβλεϊ ανωγω et ανωγώ 61 , 57 : 62, 9. 246, 44. 46. 415, 17 : 487, 43 : 495, 32 ;

43ο, 57. προς αντιδιαστολην ανωϊστί 62 , 5. απειθής φuid dif. a δυσπειλής 513, 19. από δόξης 67, 3 .

του συνδυάζω 55 , 31. του αύ- ανώμαλος 7 , 38. 154, 16 . από σκοπου 67, 1 . από Ε.

τως 91, 3ι . του ναίω 401 , ανώξομεν 62 , 4. απειλή 63, 32. 46 : 379, 45 ; 67, 4.

54. του νότου 414, 5 , του -oz 52, 20 : 265, 26 : 393, 507, 7. απειλεϊν το υπι- αποαιρείσθαι 66, 1 .

σωρός 520, 31. του τείνω 53ο , 18. d . ex oς 118 , 31 : 147, σχνείσθαι 63 , 32 . αποάυσεις 65 , 52 .

28. του όήν 79, 5 . 56 : 268, 25 : 342, 28: 359 , απειλημμένοι 63, 5ο. αποβολή του α 349, 36. του .

αντίθεος 6ο, 33 : 621 , 6 . 44. dirminut. fpec. ιο9 32. απείληπα Ιon . pro απείλησα 345, 41. TOū u 320,12 : 318,

αντίθεσις litterae pro litera po- maſculina a producunt, femi- 440, 1 . 27. του ω 320, 45 : 329 , 44 .

Γιιο 8+, 5ο : 145, 45 . nina corripiunt : 07 , 17. 19. απειλήσαι βο3, 18. η αποβολή του σ αναπέμπει

'Αντικλεια 419, 51 . maſculina & prod . 268, 22. απείλλειν 63, 33. 46. τον τόνον 5οι , 23.

αντικνήμιον 33ο, 27. -áž adverbia oxytona 220, 10 : απείπεν 66 , 33. αποβουκολώ 66, 3.

érzoezus et artixgú diff. 60, 9. 544, 26. d . e fut . 53 , 5ι : απειρέσιος 66, 16. αποβρίζω 65, 56.

αντικρύ 6o4, 24. άπειρος 56, 27 63, 54 : 612 , απογινώσκω c. genit. conſtr,

αντιλαβοιτο 6ο, 28. άξαι το κλάσαι 611 , 6. 589, 15.

–αντίνος 3οο , 22 . αξεινος 353, 51 . πέκτα 67 , 23. απόγονος differt ab έκγονος et έγ

αντίξουν 6ο, 3ι : 621 , 4 . 'Αξιέρος Cabir . 289 , 21 .
απέκτατο 64, 1 . γονος 176, 21 .

αντίος 6ο, 43. αντίων 6ο, 36. αξίνη 62 , 35. απεκτάνει 64, 10. αποδας"θρεϊν Γcrib . αποδεχθείν

Αντιόχεια 34, 11 : 6ο, 58. 'Αξιόχερσος, Αξιόχερσα 289 , 21. απελάτης 64 , 3. 66, 4 .

αντιδων 6ο, 40. αντιω 6ο, 2 .
άξιος d . 62, 32 : 81, 48 : 279, απελεύθερος φui 632, 22. φuid αποδεδεθαι 53, 58.

40.

αντίπαις 154, 11. quid differat
diferat ab εξελεύθερος '64, αποδημία dif . ab επιδημία 66,

αφος 222, 6. 4 : 193, 1 .

a παίς 447, 5.
αξιω 62 , 33 .

απελος 63 , 29 . αποδόκιμος 68, 55.

αντίπαλος 61 , 15. αξον 4 , 36 απεληλαμένος 63, 19. απόδου 453, 39.

αντιπαρακείμεναι λέξεις 10 , 18 :. άξυλος 62, 36 : 6οι , 6. απεμόρξατο 64, 21. αποδούναι el δούναι diferunt

53, 25 : 365, 13. αντιπαρακεί- άξω 62, 36 : 52 , 17: 84, 48 : απευθεόμην 64, 8.

621 , 6 .

.

-

:

70, 37.

12.

12 .

151 , 54.

μενα τοίς ήμασιν ονόματα 423, 3 . απενος 64, 13 . απόδωμα, 268. 42.

10, 20: 456, 31. αντιπαρακεί . Aeol . pro ou in nomin. ársonas 61, 14. απόειπε 66, 16 .

μενα τοις • 15 ναι απαρεμφά- in mis 176, 4. a producto , dneoga lcrib . anywa 252, 43. αποθανείν 66, 27 : 255, 1. απο

τοις ονόματα 51, 6ι. αντι- Boeot. et Aeol. 465, 14. άπεπτος 127, 42. Vide 1. άπε- θανείται 66, 24.

παρακείμενον έχουσι το ε τα άοθεν Γcrib . αωθεν 9, 5ι. αποθεν ελέους 63 , 52. το απο :105 .
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153, 27
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:

84, 49;

.

:

553, 44.

θεν του πάτου 69 , 5. άπο- απότομος 69, 32.

"Αργος 72, 44 : 73 , 5ο . "Αργος 6 , 42 , αριθμητικόν όνομα

θεν του ωτός, 69 , 19 . αποτρέπω 69, 16.
πολυδιψιον 65, 20 , "Αργος, ο ,

αποθέσθαι 66, 21.
αποτρόπαιος 69 , 16.

απόθεσις, ή,depofitio et repor- απότροποςοίνο : 69 ,43 .

72, 55 : 73, 31 . αιπρεπής 77, 3.

αργός 73, 36 : 78 , 6 : 186 , 36. 'Αρίσταρχος 77, 7. 'Αριστάσχειος

tio 255, 10.

* απούατος 66, 29 : 69, 19. αργός ο λευκός 71 , 45 : 73, 15, 22 : 77, 8 : 338, 34. 'Agro

απόθετα χρήματα 31ο, 5. απο ας F. 69, 1. 26 .
5 : 74, 4. 5. ο ταχύς 71 , στέγχεις βίβλος 15, 39 .

απόφου 66 , 23 : 453, 59 : 481 , αποφαυλίζω 69, 47.
48 : 72, 56 : 371, 56. ο κα- αριστείον d. +19, 29.

45. opt απόλοιτο τono re- απoιήλιος Ε. 70, 16.
θαρός 73, +1 : 74, 32. ο ά- αριστερός 77, 9 : 612, 21 , η d

tracto 58, 53.
απόφημι 453, 57. πρακτος 303, 44. αργος 72,

απόθυμος 66, 54 , αποθυμία 66 , αποφλαυρίζειν 621, 55 .

φιστερά 77 , 11. 16 : 43 , 58.

53
36 : 73 , 52 , 54 . αριστία 17, 42 .

34. αποθύμιον 66, 35. αποφ φα φuid dif . ab εισφορά αργύρειος 35, 19: 74, 10: 406, άριστίνδην 77 , 17 : 62a, 33 .

αποίκιλος χιτών 371 , 54. 69, 57.
33 .

όποινον 472, 58. αποινα , τα, 66, αποφρας άνθρωπος 70, 7. απο· αργύριον 74, 3 : 6o3, 3ο . αργύ

αςιστον η ευωχία 77, 27. 32 :

136 , 37 : 15ο , 4. άριστος u

38 : 61 , 1. αποινώ, ας, 66, Φράδες ημέραι 70, 3. φια, τα, 74, 14 . perlat. 77 , 9. 24, 26. 36 :

50. αποφράττομαι 70, 6.
620, 34 .

αργυροδίνης 9, 9 : Go3, 35.

* αποϊστός 22 , 18. αποφώλιος 70, 9. 1 ,
14. αργυρόκλος 74, 3ο. 'Αριστοφάνειος 75 , 42 .

αποκάμνω 295, 52.

απόχρη 453 , 40. απόχρης adν. αργυρόπεζα 457, 59 : 6o3, 34 . άρ φόντης 71, 4.

αποκαραδοκία 67, 13.
589, 42. αργυρος 74, 3. 6

'Αρίων Π . pr. 76, 33 .

απόχειμαι 158 , 3 . αποχρώντως 70, 20 : 621 , 49.
Αρκάς 77, 43 .

αργ:φοταμίας 521, 41.

αποκλήρωσις 67 , 29.
απρίατος 70, 27 :

αποαναίω 67, 22. αποκναιόμενοι απριάτης 70, 25.

αργυρότοξος 74, 32 : 6o3 , 33. Αρκείσιος 84, 49: 16 , 5ο ,

ανγώ 303, 44.
Αρκεσίλας 87 , 35.

67, 17 : 620, 37 . απριξ 70, 34. 39: 544 , 27 : 620, αρδεύω 33, 47.

αποκνιεί το ολοκαύτωμα 331 ,

αρκίσιος 77, 58. αρκέσιος ε .

43 . άρδες 73, 9 : 74, 48 .

46. απρόϊτος 70, 46. άρδην 7+, 40.

.
αρχίσω fut . 84 , 48 : 87, 35 .

*αποκοπρία 67 , 27 .
απροσδεής 140, 41 .

άγδω 8ι, 5. άρδω το ποτίζω 74, αρκετός 77, 16.

αποκρήθεν 3ο 4, 54. απρόσιτος 70 , 18. 45. το βρέχω 31, 47.

* αποκριδώματα 348, 56.

αρκευθος 78, 8 .

απρόσψαυστο
ς 70, 55. αρείη rectius έχειή 71, 52.

d . 77, 45, 5ο .

απόκρυφος λόγος 454, 44 .

gxios

απρόσωπος βοι , 11 .

απολαύω 67 , 24. απόλαυσις του απροσωπίληπτος 8, 13 .

ανεκένειος 73, 24.
αρκις το δίκτυο: 210 , 7.

αρείν το βλαβειν 75, 33.

γήρως 69 , 29 .

άρκος, το, 77, 58, η αρκος 77,

απροτίμαστος 70, 55 : 94, 44.
άρειος 74, 5+ : 75, 38. άρειος

43.

απόλλω 71 , 7 .
απτήν 71 , 1 .

Απόλλων '68 , 14. α ancipiti απτω τοι , 51 : 102 , 2. άπτω το

leg. αρείων 76, 31. 'Αρειος 'Agatais ap . Callim . leg . 'A.

521 , 29. 'Αρειος Πάγος 74,

rex Pbrygum 68 ,

κταίη, 91, 6.

προσεγγίζω 71 , 2. το εφά. 57 : 411 , 5ο. ' Αρεία κρηνη

25, ' 'Απόλλων ' Aργειφόντης

αρκτος 77 , 53. 56 : 78, 6 : 86,

πτεσθαι 159, 39. το αρτω 593, 28. 'Αρεοπαγίτης 411 ,
40.

apud Sophocl. 72, 54. voc. a 224, 41.. 51 .
άρκυς 77, 5ο : 78, 20. αρευον

Απολλον 67, 34. 41 .
απτώς ωτος 48ο, 14. αρείων 73 ,19 : 77, 18, 19 : 620,

απολογείσθαι dif. ab απολογή- απυος vide αμπυος.

78, 12 .

34. Vide Ι. άρειος . αρκώ 74, 38 : 77, 49. 56. αγκώ

σασθαι 68, 28.
απωλεια 71 , 7 . αρέσκω 75, 7 : 425 , 32 .

το βοηθώ 78, 24 : 434 , 36.

απώναντο 71 , 21 .απολύτρωσις φόνου +72 , 59 .
αρετή 75, 10. 12. Γq . 216 , 40. άρμα 78, 34 : 433, 4 : 6o3, 55 :

απομάγματα did. ab απομάς- - ας barytona 94 , 6. compofi- αρη 5, 52.
612, 45. "Αρμα opp. 78, 38 .

γματα 68, 59.

ta 19o. 33. compof. prope- άρήγω 70, 16 : 73, 56 : 75, 36 : αρμαλιή 78, 28.

απο ωάττεσθαι 68, 56.
rilp . quae 190 , 39. ας 76, 2 : 82 , 38 : 39 1, 36. fut . αρμάμαξα 78, 41.

απομόφγω 71, 25.
neutra aclita 299, 55. ας, αρήξω 75, 36. αρη ός et α- άρμενον 78 47 : 435, 21 .

απομοτικόν μόριον 4οι , 33. ατος 299, 35, 40, 49. - α

απόνασθαι 68, 33. et 619 , 58.

ρωγός 70, 16: 75, 36.
αρμένιος 78 , 4+.

αφήϊος Ιon . pro άρειος 75, 34. αχμησαυγιον ( ic ) 78, 49.

ubi fic lege pro απονάε2ε. άρα et άρα diferunt 71, 54. αρηίφατος 75, 54: 281, 22.

απονοείσθαι et απόνοια 68, 52. άρα βο3, 15. άρα dubitat. αρνίφιλος 75, 48 : 112, 56.

αρμόδιος 4. 210, 59.

αρμόδιος d, 77, 49 .

ατονοστήσεις 68, 48 .
coni, 233, 44 : 402 , 5.

αφήν, ήνος 75, 55 : 79, 3. 41 : αρμόζω 78, 5ο : 8ι, 2.

αποξηραμμένος 5ο ), 25. άρα , η. 72, 1. 13 : 78, 10: 79,
395, 32 .

30. 58 : 216, 44 , 45 : 305, άρηρα Αtt . 72 , 20. αρηφέναι 76 , 'Αρναίος n . pr. 79, 1 .

αρνα metapl. 79, 9.

αποξυσμένος 56ο, 25.

απο πάλλεσθαι449 , 38.
33 : 61 , 31 .

απόπατος 69, 3. αποπατήσαι 69, άραβος 72, 15 : 536, 44: 619, "Αρνς, ο, 76 , 1 : 82, 39. quot

9 : 77, 16 : 78 , 15.
άρνε 79 , 10. αρνες 79, 37. άρ

4 .
10. άραβία 72, 15. 'Αραβος

νειός 79, 2. 26 : 225, +6. αρ

αποπλεϊν differt a παραπλείν et

Tignificet 75, 36 : 603, 23 . νειός φuid dif . ab αρνός 78,

άρης και ο πόλεμος 17, 18. 37 : 56 : 79, 12. αρνειoς πoυς 79,

περιπλεϊν469, 33. αραιός 72, 3ο : 578, 41 .

αποπνείν dif. a πνείν 471 , 4.

198, 47 : 261, 32 : 395, 29: 25. αρνείος 15, 22 .

αραφυία 72, 17.
620 , 35, ο σίδηρος 6, 37 : 73 , αρνείσθαι 79, 19.

απορηματικός σύνδεσμος 253, αράσθαι 75, 18. άρασθαι 416,, 16 : 74, 5ο : 79, 52 : 261, αρνησάμενος 79, 22.

41 ; 402 , 5 . 13 : 604, 46 .

άπορος 69, 12. απορία did . ab αρίσσω 522, 6 .

33. "Αρης α ancipiti 553, 44. " Αρνη 1 , 24 .

αφορία 69 , 10.

αρητής 75, 28. 3ι.

αράχνη 52 , 55 : 72 , 3ο : 611 ,

αρ-ίων 79 , 28. αρνιός, 6 , 79, 26.

αρητίνη 116, 36 .

απόρρητος75, 26 . 32. αράχνης 72, 27

αρνών et άρνα 79, 15.

απόρυμα (ic) 69, 7 .

αρητός 75, 35.

αρβύλη 72, 32 : 620, 20.

αρνός, ου , ο, 79, 4. 9. 15. 3ο .

32 : 38ο, 52 : 395, 29. αγνός
αρθήσεται 76, 40.

αποσπών 84, 29. αργαλέος 72, 38 : 604, 29.

αποσπογγίώ 371 , 58.

άρθρου 76, 9. 11. αρθρέμβολα

. αγγάλιος (fic) 72 , 35.

et αρνειός dif. 79, 12. αρνοι

απόσταγμα σταφυλής 69, 45. 'Aqyerán mong Melleniae 530, ági intenſivum 71 , 43 : 76 , 21 .

et άρνες 79 , 31 . αρνών 79

αποστάζειν 385, 32 .

37

απόστασις του νου 68, 53. κατ' αργεινός 73, 41 .

37 : 8ο, 55. in compofitione άρνυμι et άρνυμαι 79. 48 : 5ος,

tantum uſurpatur , idque

απόστασιν per reimotionem 'Αργείος 73, 33. 'Αργείων διά

29. , αρνύμενος 79, 32 , 45 ,

55, 50.

correpto 411 , 29.
αρνω d. 79, 36 46. αν το

λεκτος 188 , 52 .

αποστρέφονται την ει δίφθογ- 'Aργειφόντης 71, 41 : 72, 52 :

* αρίγωνος 76 , 57 . αντικαταλάσσομαι 593 , 21.

γον 59, 5 : 379, 38. αποστρέ

αριδείκετος 8ο, 55 : 411 , 33. αρνω et αρνουμαι 51 , 1ο : 3δο,

ct vid . αεριδείκετος.
53 : 619, 1 .

Φονται την δια της ει γραφής αργεντός και αργίνης.

371 , 42 .

- após d . ex infinitivo 371 ,

αρίδηλος 71 , ++: 76 , 27 .
αργενος leg. αργεμος 73, 6.

απόσχου 453, 39. optat. από

σχοιτο 518 , 19. απόσχωμαι αργικέραυνος 426, 46.

αρίζηλος 71 , 44: 76 , 20 . αφοσις 11 , 19.

αριθμός 76, 52. 54. Αtt . 313, άροτριάσθαι 79, 5ι .

268 , 42 . αργίνης leg. αργεννος 75, 39.

αποτελέσματα 87, 3.

αριθμώ 76, 52 : 77, 1.

αργίποδες κύνες 71 , 47.

αρούν 79, 52 .

αποτερμά
τωσις

298, 44 ,

αριθμώμενα. 76, 49. αριθμη- αρουρα 79, 49. 51: 8ο, 1 : 6ιι ,

άγματα θεσαι 63 , 15 ,
σοι quid diferat μετρήσαι 21. quid proprie 6, 51 :

αρος 299, 43, 46 .

.

.

205, 19.

:

76, 6.

39.
:

73, 26.

1+.

αργη 75,4 .



19
IN

ETYMOLOGICON GV DIAN V M.

15ο

2

22.
45.>

10 .

16 : 542, 17.

277, 5o.

22 .

87, 30 .

.

54. quid dif. ab αγρός 6, άρχιατρός 134, 52 .
55. quid a γη 79, 58. άσμα 17, 46. άσμα analog. 83, ασυνάληπτα όντα 552, 29 .

αρχιερανιστής melius cum E- 14.

Ser . et dignáyn ut differant tym. Μ. αρκεφανιστής 281,45 . άσμειος 515 , 22. άσμενίζω 515 , ασυναρθρον μόριον 37, 19. ασύν
8ο 4 .

αρχιληστής 181 ,45. αρθρα μέρη 94, 30: 159.πάζω 78, 12 : 437 , 6.

αρχιστράτηγος 82, 26.
πακτικοί δαίμονες 8ο, 18. ασπάζω 84 , 20 : 619, 33. ασπά- ασυνθετώ, ήσω 516, 2.αρχιτέκτων 82 , 25.
παλέως 8ο, 12. ζομαι 84 , 17. 38, 41 .

δια την ασυνταξίαν 43, 4.αρχός 82, 29.
πασαι 8ο, 8 . ασπαίρω 5ο8 , 3.

ασυλία Lic ? 616, 32.άρχω 63, 13. 15 : 82, 25 : 113, ασπάλαθρος Γcrib . ασπάλαθοςπη 8ο , 14.
16. άρχων 82, 33, άρχομαι 'Ασύργοι et 'Ασύργιοι fcrib. "Ασ..84, 24.πιε 8ο, 15 .
c. dat. conftr. 587, 42. συροι et 'Ασσύριοι 87, 42.

τυεα1, 43 : 8ο, 11. 17 .
ασπαλιεύς 84, 29 : 619, 40 . ασίφηλος 87, 28 : 298, 14.

άρα το αρμόζω 416, 12 : 417, ασπάραγος 84, 33. 35 .πυον et αγκυον 78 , 12.
3 : 427, 30 : 433, 4, ασφαλής 57, 45.

Οπω et αρπάζω 8ο, 14. 17. ασπάσιος, ασπασίη 84, 37. α- σαφάραγος 87, 52 : 517, 57 .αρώ, όσω, 81 , 1 : 82, 36 : 216,τραβων 72, 7 : 8ο , 19. αρρα σπασίως 84, 38.
43. άρω το αρμόζω 47 , 17 : ασφόδελος et ασφοδελός ap.

βωνίζω 8ο, 19. , ασπαστός84 , 39. Atticos differunt 88 , 4 .
72 , 19 : 73, 17 : 75, 8 : 76, άσπετος 85, 4. 6. 7.τρενικός 8ο, 22 .

ασχάλλω 25ο, 37.54 : 78, 35 : 82, 16 : 84, 48 :
ερενωπός 8ο, 23. ασπίζω 85, 9. ασπίζω το εκτεί- ασχαλώ, 35, 4 88, 10. σχα

102 , 21 : 105, 57: 187, 23 : νω 542 , 17.τοχην, ενος , 8ο, 24.
207, 46 : 248, 45: 249, 6 : λας 88, 8 : 100, 24.

ασπίς, ίδος 59, 6 : 85, 24. άσχετος 88, 17 .εργητος 75, 25 : 8ο, 28 .
561 , 3ο , αρω το εύχομαι 79 , 31 : 185, 5 : 258, 44 : 3ι7, άσω fut. 87, 41.

εξεχοι, οι , 8ο, 30 .

28 : 248, 16. 18. το επεύχοάρρωσω 3ο8 , 12, dit. ab δρόω 'Ασωπός Α. 88, 20 : 619, 13.
δω 8ο, 37. 40. και 72 , 2. το αρέσκω 75, 5. ασπόρως 85, 36.

'Ασωπός βαθύσχοινος 519 , 4.
άρωστος 15, 44 : 8ο, 54. 55 :

το αροτριω 6, 36 : 79, 49 : άσσας hebr. 36, 41.
άσωτος 88, 25. ασωτία 88 , 23.80, 3.

87, 51 , dif . ab άρρωστων 8ο , αρωγός 75, 36: 82 , 38 . ' Ασσάρακος 87, 43.
- αται lonice pro ηνται 155,5ι .51 .

ασσάριον 83, 10. αταλαίπωρος 88, 3ο .- ας nomina a producto, aut - άσσατο metri caufa gem , σσ
άρσαι το ποτίσαι 8ι , 10. ατάλαντος 88, 55 : 521 , 8 : 6οι ,barytona aut periſpomena ſunt 235, 274

7.αρσαντες 72, 25 : 76, 54: 8ο ,
- ας, α 287, 53.58 : 81 , 1 . άσσον leg. ασις 88 , 21 .

ατάλλων 521 , 3ι .
ας, α (non oυ, uti textus

αρσης 81, 5, 10. άσσον 197, 2. αταλός 88, 38.habet) Dor. 359, 3ι .άρσιος, d . 8ι , 12 : 84, 48. "Ασσυροι et ' Ασσύριοι νide ' Α . αταξία 88, 41 .
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αρσις 65, 52.
ατάρ 88 , 42.

ögow fut. ab agw 84, 48. Aeol.
pantur a Doribus 179 , 5 . - άσσω d. ex ος 6 , 58. ex ατανεύς 108, 26. αταρνείτης

ας , αντός 343, 43 : 587,52, 45 : 72, 25. 102, 23. 52, 3ι . ex neutr . in a 577,
89 , 11 : 408, 26.29. ας, αντος 385, 17 :

αυτάβη 8ι, 27. αταρπός 88, 43 : 91 , 10.521 , 10 .
"Agταμις Dor. 17, 24 : 162 , 15 : άσσω 143 , 20. άσσω το βλάπτω αταρτηρός 88, 49. 53 .– ας, άτος 48ο , 11 .

197, 20 : 311 , in 314, 23. το κλάγω 4, 55. ατάσαλος 89, 1. 3. ατασθαλε

"Αρτεμις 81 , 16. 20. "Αρτ . χρυ
as, dos, a correpto 359, 11. άσσων 85, 42, 43 .

- ας , άδος d. e verbis 432, 'Αστάρτη 85 , 5ο. 05 proparoxytr. 5ο6 , 38. ατασηλάκατος 239, 38. άρτεμις
σθαλία 88, 45, 47 : 611 , 3ι .49 .

η σελήνη 619, 22. 'Αρτεμίσι αστασίαστος 118, 49 . ατε, veluti, 89, 5.
- ας f. pro ήσας partic. 69, άστατος δρόμος 86, 20. αστά- ατειρός 89, 6, 15: 524, 31 .ός 81 , 22 .
5ο.

αρτηρία 81 , 13. 35 : 612 , 4.
ατελές 89, 8.άσαι φuid ignif. 6o3 , 40 .

άρτι 215, 34 : 446, 18. dif . ab ασάμινθος 81 , 44 . άσταφις 57, 16. et ασταφίς ατέλεστος 57, 8.

αρτίως 81 , 41 . ατεμβω 89, 24.ασβεστος 82, 48.
αστείος, ο, 86, 3 : 87, 20 : 100 , ατενίζω 89, 27.αρτιάκις 81 , 58.

ασελγής 82, 52. ασέλγεια 82, 35. αστείον 87, 21 .
αρτίζω 82, 18 : 3ο3, 7. άτερ 62, 53 : 63, 10 : 89 , 3ο .52. ασελγαίνειν 83, 6.
άρτιοπέριττος 8ι, 59 . αστεμβής 85, 46 .

άσεμνος 82, 58. ατέραμνος 89, 36. ο : 524 , 31 :
άρτιος 81 , 45. 49. 52: 192, αστεμφής 35, 47. 55. vid . et

άση 82, 44 : 619, 13 . 621 , 11 , ατεράμων 89, 45.
50 : 307, 8. αστεφής, αστεμφέως 85, 44. άτερθεν et απάτερθε 62 , 53 :άσηκρήτης, a fecretis, 83, 3.

αφτίπους 5o5, 63 . αστέριο , 237, 6ο . 63, 11 .
ασθένης Γcr. ασθενής 632, 3. αστεροεις 86, 55 : 6o4, 47.αστεροεις 86,55: 6οή , 47. α άτερος 89,- 47. boeot . pro έτεαρτος 21 , 40 : 35, 29 : 59, 16 :

ασθένεια 82, 57. άσθενος Ιcriύ.
23, 11 : 82, 3. 5 : 612, 32 : στερόης 86, 58.

ρος 256, 2.
potius ασθενής 89, 33.

620, 33. αστεροπή 86, 34. 3άσθμα 85, 12. ατερπνος 89, 3ι .
* αρτιμάτιον 400, 49 . αστέρος, του, 85, 57. ατευκτος 90, 6.'Ασίας, τυ, 83, 24 .
* άρτυσία 82, 19 . αστεφής Γcrib . αστεμφής 85, άτεχνος 161, 15. άτεχνας 619.άσινής 83, 20.
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54.αρτύνας 82 , 15 .

dreXvas quid diff. ab" Ασιος, Π .
αρτυω 82, 15. 19 : 171 , 5 : 64, άσ.s vid. άσσον.pr. 83, 25. αστήνος 154, 21.

ατέχνως 89, 18. άτεχνία 461 ,
34. αστής 86, 1. 20. 36 : 612 , 16. 15.'Ασίω et 'Ασίεω Ε. 83, 21.

αρτω 42, 9: 73, 12: 81 , 45 : ασκαλαβώτης 84, 10. αστής et άστρον dif . 86, 39 : άτη, ή, 33, 35 : 38 , 47 : 88, 51 :
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άσκελής 83, 39 : 6o1 , 10.
44 611, 57 .ügutus ab agów 341 , 19.

ατίζω 90, 16. ατίζομαι 90 ,
ασκηθής 61 , 8.

αρύω 248, 56 : 311 , 19 : 405, άσκησις 83, 44. ασκητής 83 , αστραπή 86, 10. 17. 52. diff . 13.

34. αρύω το απαντλώ 98, 33. 4 κεραυνός 86, 6. ατιμαγέλης 27, 33.
47.

αρύομαι 82, 23. αστράπτω 86 , 17. 34. ατιμάζω φuid diferat ab ατιάσκιος 56, 26 .

αρχαίος 98, 46. αστρολόγος quid dif. ab αστρο- μώ 90, 23. ατιμάζομαι quit!'Ασκληπιός 83, 40. 51 , 54. α
αρχιμος et όργαμος 71 , 39 . νόμος 87, 1. 5.

ab ατιμούμαι 90, 32.ancipii 553, 44 .
άστον 85, 52 : 86, 17: 87, 8. άτιμος 85, 40 : 90, 8, 17.αρχέλαος 526 , 43.

-ασκον , ες, ε quae 428, 45.
'Αγκίστρατος et 'Αρχεστράτειος ασχός 83, 49 : 133, 55 : 219 , αστρονόμος 15, 51: 87, 4. 5.«lif . ab αστής 86, 39: 87, 9. ατιμώ 90, 17 : 250 , 52.
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ατιτάλλω, 90 , 11 .56 : 611 , 6.
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αρχή φuid 304, 36. αρκήθεν 87, 17 : 473, 38, 41 .

"Ατας 90, 36. 37 : 212 , 52.& 105, 38.

451 , 17. κατ ' αρχήν, initio αστυνος Ιeg. άστηνος 87, 26. 'Ατλαντικον πέλαγος 90, 35 :
ασκώ 83, 47 : 84, 9 : 219 , 54.

voculae, 111 , 1 : 13 , 13. άσυλος 22, 24: 87, 41 .
ασκωλιας 84, 15.
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Οργυρος 74 , 3. 6

84, 49.

553, 44.

:

τα 3

δεν του πάτου 69 , 5 , άπο- απότομος 69, 32 ,
“ Αργος 72, 44 : 73, 5ο. "Αργος 76, 42 , αριθμητικών επι:

1.9εν του ωτός 69, 19 . αποτρέπω 69, 16.
πολυδιψιον 65, 20. ' Αργος, ο ,

αποθέσθαι 66, 21.
αποτρόπαιος 69 , 16.

απόθεσις, ή,depofitio et repoli- απότροποςοίνος 69 , 45.

72, 55 : 73, 31. αιπρεπής 77, 3.

, ,

αργός 73, 36 : 78, 6 : 186 , 56. 'Αρίστοιχος 77, 7. 'Αριστάν,

tio 255 , 10.
*απoίατο, 66, 29 : 69, 19. αργός ο λευκός 71 , 45 : 73, 15, 22 : 77, 8 : 358,

απόθετα χρήματα 31ο, 5. απο ας Γ. 60 , 1. 26.
ή : 74 , 4. 5. ο ταχύς 71 ,

απόφου 60, 23 : 453, 59 : 481 , αποψιυλίζω 69, 47.

στάσχεις βίβλος 15, 33

48 : 72, 56 : 571 , 56. ο κα- αριστείον d. 419, 29 .

45. οpι αποοιτο ιοηο re- αποί ήλιος . 70 ,
16. Ψαρός 73, +1 : 7+, 32. ο ά- αριστερός 77 , 9 : 612 , 21. και

tracto 58, 53. απόφημι 433, 37.

απόθυμος 66, 54, αποθυμία 66 , απολαυγίζειν 621 , 55 .

πρακτος 305, 4. αργος 72,

53

φιστερά 77 , 11, 16 : 43

36 : 73 , 52 , 54.
!

αριστία 17, 42.

34. αποθύμν 66, 35. αποφ φα quid diff . ab εισφορά αργύρειος 35, 19 : 71, 10 : 406 , αριστίνδην 77 , 17 : 62a

αποίκιλος χιτών 371 , 5+.
69, 57 .

33 .

άπoινoν 472, 58. αποινα, τά, 66, αποφρας άνθρωπος 70, 7. απο· αργύριον 74, 3 : 6o5, 3ο . αργύ

αιστον η ευωχία τη, 27.

38 : 61 , 1. αποινώ, ας, και 66,

136, 37 : 150, 4 . αριστ:

Φράδες ημέραι 70, 3 .

50.

φια, τα, 74, 14. perlat. 77, 9. 24, 20.

αποφράττομαι 70, 6.
αργυροδίνης 9, 9 : Go3 , 55. 620, 34.

* αποϊστός 22 , 18.
αποφωλιος 70 , 9. 1 ,

14. αργυρόηλος 74, 3ο.

απόχρη 455, 40. απόχρης adν. αργυρόπεζα 457, 59: 6o3 , 34 .
αποκάμνω 295, 52.

'Αριστοφάνειος 75, 42,

:

αποκαραδοκία 67, 13.

ας φόντης 71 , 4+.

389, 42.

απόχειμαι 158 , 3 . αποχρώντως 70, 20 : 621 , 49.

'Αρίων n . pr. 76, 33 .

'Αρκάς 77, 45 .

αποκλήρωσις 67 , 29.

αργ: φοταμίας 521 , 41.

απριατος 70, 27 .

αποκναίω 67 , 22. απονναιόμενοι απριάτης 70, 25.

αργυρότοξος 74, 32 : 6o3 , 53. Αρκείσιος 84, 49 : 116, 5ο

ας γω 303, 44.

67 , 17 : 620, 37 . απριξ 70, 34. 39 : 544, 27 : 620 ,

'Αρκεσίλαος 87 , 35 .

αρδεύων 33, 47.

αποκνιεί το ολοκαύτωμα 331 , 43 .

αρκίσιος 77, 58. αρκέσιοι.

αρδις 73, 9 : 74, 48 .

46. απρόϊτος 70, 46 . αρόν 7+, 40 .

αποκοπρία 67, 27.
απροσδεής 140, 41 .

agríow fut. 84, 48: 87, 53

άδα 81, 5. άρθω το ποτίζω 74, αρκετός 77, 46.

αποχρηθεν 30 4, 54. απρόσιτος 70, 18 .
45. το 31, 47.

βρέχω

* αποκριδώματα 318, 56 . απρόσψαυστο , 70, 55.

αρκευθος 78, 8 .

again rectius uzaik 74, 52.

απόκρυφος λόγος 454, 44 . απροσωπος βοι, 11 .

αρκιος d. 77, 45, 5ο .

απολαύω 67 , 24. απόλαυσις του απροσωπίληπ
τος

8, 13 .

αφειμένειος 73 , 24 .
αρκις το δίκτυο. 210, ;.

γήρως 69 , 29 .

αρείν το βλαβειν 75, 33. άρκος, το , 77, 58, η έρες "

απροτίμαστος 70, 55 : 94, 44. άρειος 74, 54 : 75, 38. άρειος 43,

απόλλω 71 , 7 .
απτήν 71 , 1 .

Ieg . αρείων 76, 34. ' Αρειος 'Αρταίη εp . Callim. Ιε.

ancipiti απτω ιοι, 5ι : 102, 2. άπτω το'Απόλλων 68 , 14. α

ap

521 , 29. 'Αρειος πάγος 74,

rex Pbrygum 68,

κταίη, 91, 6.

προσεγγίζω 71 , 2. το εφά. 57 : 411, 5ο. 'Αρεία κρηνη

25 , 'Απόλλων 'Aργειφόντης πτεσθαι 159 , 39.

άρκτος 77, 55. 56 : 78 6: :

το αρτω 593, 28. 'Αρεοπαγίτης 411 ,
40.

apud Sophocl. 72, 51. voc. a 224, 41 ,
51 .

"Απολλον 67 , 54, 41 .
απτως ώτος 48ο, 14.

άρκυς 77, 5ο : 78, 20. έρι..

απολογείσθαι dif. ab απολογή- απυος νide αμπυος.

αρείων 73,19 : 77, 18, 19 : 620, 78, 12 .

34. vide 1. ågeros .
αρκώ 74 , 38 : 77, 49. 55,τρει

σασθαι 68, 28.
απωλεια 71 , 7 . αρέσκω 75 , 7 : 425, 32.

απολύτρωσις φόνου 472 , 59 . απώναντο 71 , 21 .

το βοηθώ 78, 24 : 43. *

αγετή 75 , 10. 12. Γα. 216, 40. άρμα 78, 34:+33, + : 0

αποκάγματα did. ab απομάρ- ap barytona 94 , 6. compoſi aga 75 , 52 .
612 , 45. "Αρμα Opp.

γματα 68, 59.

ta 190. 33. compof. prope- αρήγω 70, 16: 73, 56 : 75, 36 : αρμαλιή 78, 28.

απομάττεσθαι 68, 56. rilp . quae igo , 39. ας 76, 2: 82 , 38': 39 1, 36. fut. αρμάμαξα78, 41 ,

απομόργω 71, 25.
neutra aclita ας, αρήξω 75 , 56. αρη ός et α : άρμενον 78 ' 47: 455, 21 .

απομοτικον μόριον 401 ,33. ατος 299, 35, 40, 49.

απόνασθαι 68, 33. et 619 , 58 .

ρωγός 70, 16 : 75, 36 . αρμένιος 78, 44,

ubi fic lege pro απονάτε.

αρήίος Ιon. pro άρειος 75, 34. αρμησαυγιον (fic) 78, θα

άρα et άρα differunt 71 , 54. αρηίφατος 75, 54 : 281, 22 .

απονοείσθαι et απόνοια 68, 52. άρα 6o3, 15. άρα dubitat. αγκίφιλος 75, 48 : 112, 56.

αρμόδιος d. 210, 39.

ατονοστήσεις 68, 48 .
coni . 233, 44 : 402 , 5.

αρμόδιος d. 77, 49.

αφήν, ήνος 75, 53: 79, 31 , 41 : αρμόζω 78, 5ο : 81 , 2,

αποξηραμμένος 5ο), 25. άρα, η . 72, 1. 13 : 78, 10 : 79,

υποξυσμένος 56ο, 25.
30. 38: 216, 44. 45 : 395, άρηρα Αtt . 72, 20. αρηφέναι 76, Αρναίος . ΡΓ. 79, 1

395 , 52. ågra metapl. 79 , 9 .

αποπάλλεσθαι 4 + 9 , 38. 33 : 61 , 31 .

απόπατος 69, 3. αποπατήσαι 69, άραβος 72, 15 : 536, 44: 619, "Αρνς, ο, 76, 1 : 82, 39. quot

9 : 77, 16 : 78 , 15 .

4.
10. άραβία 72, 15. "Αραβος

νειός 79, 2 , 26 : 222, 10.ε

αποπλεϊν difert a παραπλείν et

Tignificet 75, 56 : 603 , 23. verós quid diff. ab

άρης και ο πόλεμος 77, 18. 57 : 56 :

περιπλείν469, 33.
αραιός 72, 3ο : 378, 41 .

αποπνείν diff . a πνείν 471 , 4.

198, 47 : 261, 32: 395, 29;
25. αρνείος 15, 22.

αραφυία 72, 17 .
απορηματικός σύνδεσμος 233, αράσθαι 75, 18. άρασθαι 416,

620, 35. ο σίδηρος 6, 37 : 73, αρνείσθαι 79, 19.

44 ; 402, 5.

if : 74, 50 :

13 : 604, 46 .

79, 52 : 261, αρνησάμενος 79, 22 .

άπορος 69, 12. απορία dif . ab αρίσσω 522, 6 .

35. " Αρης α ancipiti 553, 44. "Αρνη 11, 24 ,

αφορία 69, 10. αράχνη 52, 55 : 72 , 3ο : 611 , * αρητίνη 146, 36.

αρητής 75, 28. 3ι.
αρείον 79, 28, αρνιός, ή, 14,15

απόρρητο
ς 5 , 266. 32. αράχνης 72, 27 .

αρνών etάρνα 79, 15,

απόρυμα ( ic ) 69, 7 .

αρητός 75, 31.

αρβύλη 72,32 :620, 20.

αποσπών 84, 29.

αρθήσεται 76 , 10 .

32 : 38ο, 52 , 535, 23. πρου

αργαλέος 72 , 38 : 604, 29 .

αποσπογγίξω 371, 58.

άρθρου 76, 9. 11. αρθρέμβολα

αγγάλιος (ic) 72 , 35.

απόσταγμα σταφυλής 69 , 45.

76, 6 .

Agyeiér mons Meſleniae 530, ägs intenſivum 71 , 43 : 76, 2t.

et άρνες 79, 34. αριων ,

αποστάζει
ν

385, 32 .

57

απόστασις τουνου 68, 53, κατ' άγεινός 73, 41 .

37 : 80, 35. in compofitione agruphe et: , ' 19

απόστασιν per remotionem

tantum ulurpatur, idque 1

Agyeios 73, 33. 'Agyeiwy oras

55, 50. λεκτος 188 , 52 .

correpto 411 , 29.

agua d . 79, 36 46. aymara

αποστρέφο
νται την ει δίφθογ- 'Aργειφόντ

ης 71 , 41: 72, 52 : αρ.δείκετο
ς 8ο , 55: 411 , 33.

*αρίγωνος 76, 37.
αντικαταλάσσομαι. 10

γον 59, 5 : 379 , 58. αποστρέ 73, 26.

Φονται την δια της ει γραφήν αργεννός ν . αργίνης .

et vid . αεριδείκετος.
33 : 619, 1 .

371 , 42.
αρίδηλος 71 , 44: 76 , 27.

αργενος leg. αργεμος 73, 6.

απόσχου 453, 39. optat .

14.

από αργη 73,4 .

σχοιτο 518, 49. απόσχωμαι αργικέραυνο
ς
424, 46.

αρίζηλος 71 , 44 : 76, 20.
άρoσις 11 , 19 .

268 , 42 ,

αριθμός 76, 52. 54. Αtt. 315, άροτριάσθαι 79, 51 .

αποτελέσματα 87, 3.

asyivus leg . « gyervos 73 , 39 . αριθμώ 76, 52 : 77, 1. αρούν 79, 52.

αργίποδες κύνες 71 , 47 .

* αποτες μάτωσις 298, 44 , αγματα εισαι 63, 15,

αριθμημεναι 76, 49. αριθμη- αρουρα 79, 19. 51, 8ο,1: 1

σαι guid diferat και μετρήσει

- α3.

299, 55 .

αρος 299, 43, 46 .

άρνε 79, 10. αρνες και 55 και

και

205 , 19.

αρι35

: 79, 12, αρνειός που

.

:

αρνός, ου, ο, 79, 8. 9. 15. και

et agverós diff. 79, 12.

39 .
άρνυμα

ι
79. 48.3

1

29. αρνύμενος

αρνω et αρνούμαι 51, 1 :1

- agós d ex infinitio

2t. quid proprie 6,by:
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22 .

:

.

:

:

-

277, 5o.

αρσις 65, 52.
179, 5, C

22.

49.

54. quid dif. ab αγρός 6, άρχιατρός 134 , 5α.

53. quid a γη 79, 58.
άσμα 17, 46, άσμα analog. 83, ασυνάληπτα όντα 552 , 20 .

* αρχιερανιστής melius cum E- 14.

αρπαγή et αρπάγη ut diferant
ασύναρθρον μόριον 37, 19. ασύν

tym. Μ . αχερανιστής 281 , 45. άσμενος 515, 22. άσμενίζω 515,
80 ' 4.

αρχιληστής 181,45 .
αρθρα μέρη 94, 3ο : 159,
45.

αρπάζω 78, 12 : 437, 6. αρχιστράτηγος 82, 26.
αρπακτικοί δαίμονες 8ο, 18.

ασπάζω 84, 20 : 619, 33. ασπά- ασυνθετώ, ήσω 516, 2 .
αρχιτέκτων 82, 25.

αρπαλέως 8ο, 12.
ζομαι 84, 17. 38. 41 . δια την ασυνταξίας 43, 4.

αρχός 82, 29.
αρπάσαι 8ο, 8.

ασπαίρω 5ο8 , 3. ασυρία ic ? 616, 32 .

άρχω 63, 13. 15 : 82, 25 : 113, ασπάλαθρος Γcrib. ασπάλαθος 'Ασύρδοι et 'Ασύρθιοι Γcrib. "Ασ..:
αρπη 8ο , 14.

16. άρχων 82, 33. αρχομαι 84, 24.
αρσις 8ο , 15.

c. dat. conftr. 587, 42.
συχοι et 'Ασσύριοι 87, 42.

ασπαλιεύς 84, 29: 619, 40 .
αρτυια 1, 43 : 8ο, 11. 17 .

ασίφηλος 87, 28 : 298, 14.

άρω το αρμόζω 416, 12 : 417, ασπάραγος 84, 33. 35 .
αρπυον et άρκυον 78, 12, 3 : 427, 30 : 433, 4.

ασφαλής 517, 45 .

αρπω et αρπάζω 8ο, 14. 17.
ασπιάσιος, ασπασίη 84, 37. α- ασφάραγος 87, 52 : 517, 57.

αρώ, όσω, 81 , 1 : 82, 36 : 216,
αρραβων 72 , 7 : 8ο , 19. αρρα

σπασίως 84, 38. ασφόδελος et ασφοδελός ap .

43. άρω το αρμόζω 47 , 17 :
βωνίζω 8ο , 19..

ασπαστός84, 39. Atticos differunt 88, 4.

αρρενικός 8ο, 22.
72, 19: 73 , 11 : 75, 8 : 76, άσπετος 85, 4. 6. 7. ασχάλλω 25ο, 37.

54: 78, 35 : 82 , 16 : 84, 48 : ασπίζω 85, 9. ασπίζω το εκτεί- ασχαλώ, ας, ή 88, 10.
αρρενωπός 8ο, 25 .

σχα

102, 21 : 105, 57: 187, 23 : νω 542, 17,
αρχην, ενος, 8ο, 24 .

λας 88 , 8 : 1ου, 24.

207 , 46 : 248, 45 : 249, 6 :
αργητος 5 , 25 : 8ο , 28 .

ασπίς, ίδος 59, 6 : 85, 10. 24. άσχετος 88, 17 .
561 , 30. αρω το εύχομαι 79,

αρριχοι, οι, 80, 30 .
31 : 185, 5 : 258, 44 : 317, άσω fut. 87 , 41.

28 : 248, 16. 18. το επεύχο 16 : 542 , 17 .

αρωδώ 3ο8 , 12, did . ab δρόω
'Ασωπός Α . 88, 20: 619, 13.

δω 8ο, 3η . 40 .
μαι 72 , 2. το αρέσκω 75, 5. ασπόρως 85, 36. 'Ασωπος βαθύσχοινος 519. 4.

άρρωστος 15, 44 : 8ο, 54. 55 : το προτριώ 6, 56 : 79 , 49: άσσας hebr. 306, 31.
άσωτος 88, 25. ασωτία 88 , 23.

80, 3.

'87 , 51 , dif . ab αρρωστών 8ο , αρωγός 75, 36 : 82, 38.
' 87 , 43. - αται Ionice pro ηνται 155, 5ι .

51 .

ασσάριον 83, 10. αταλαίπωρος 88, 3ο.

- as nomina a producto, aut -άσσατο metri caufa gem . σσ

άρσαι το ποτίσαι 81 , 10 .

ατάλαντος 88, 55: 521 , 8 : 6οι ,

barytona aut perilpomena ſunt 235 , 27. 7
αρσαντες 72, 25 : 76, 54 : 8ο ,

58 : 81 , 1 .
- ας, & 287, 53. άσσον leg . ασις 88, 20 . ατάλλων 521 , 31 ,

as, a (non ou, uti textus άσσον 197 , 2. αταλός 88, 38.

αρσην 8ι , 5, 10 .
habe1) Dor. 359, 3ι .

άρσιος, d, 81 , 12 : 84, 48.
"Ασσυφοι et ' Ασσύριοι vide Α. αταξία 88, 41 .

- as participia a brevi ulur- σύργοι et 'Ασύριοι. ατάρ 88, 42.
pantur a Doribus - άσσω d. ex

άρσω fut. ab άρω 84 , 48. Aeol .
ος 6 , 58. ex α αταρνεύς 408, 26. αταρνείτης

ας, αντός 343 , 43: 587,

52, 45 : 72, 25 : 102 , 23.
52 , 31 , ex neutr . in α 577, 89, 11 : 408, 26 .

29.

αυτάβη 8ι, 27 .
ας , αντος 385 , 17: αταρπός 88, 43 : 91 , 10.

521 , 1o. άσσω 143, 20. άσσω το βλάπτω
"Αρταμις Dor . 17, 24 : 162 , 15 :

αταρτηρός 88, 49.53 .
- ας , άτος 48ο , 1 .

87, 3ο. το κλάγω 4, 55.
197, 20 : 31 , 11 314, 23.

ατασθαλος 89 , 1. 3. ατασθαλε

"Αρτεμις 81 , 16. 20. "Αρτ. κρυ.
-ας, αoς, α correpto 359 , 11. άσσων 85, 42, 43 .

- ας , άδος d. e verbis 432, Αστάρτη 85 , 5ο .

ος proparoxyt. 5ο6 , 38. ατα

σηλάκατος 239, 38. άρτεμις
σθαλία 88, 45, 47 : 6ι1 , 3ι .

η σελήνη 619, 22. 'Αρτεμίσι
αστασίαστος 118, 49. ατε, veluti , 89, 5.

- ας f. pro ήσας partic . 69, άστατος δρόμος 86, 20. αστά
ος 8ι , 22 .

ατειρής 89, 6.15: 524, 31 .
3ο.

τως 86, 32.

αρτηρία 8ι, 13. 35: 612 , 4.
ατελές 89 , 8.

άσαι φuid ignif. 603 , 40 .
αρτι 215, 34 : 446, 18. dift . ab ασάμινθος 81, 44.

άσταφις 57, 16. et ασταφίς ατέλεστος 57, 8.

αρτίως 81 , 41 .
5o9 , 52. ατεμβω 89, 24.

ασβεστος 82 , 48. αστείος , 6, 86, 3 : 87, 20 : 100,

αρτιάκις 8ι, 58 .
ατενίζω 89, 27.

ασελγής 82 , 52. ασέλγεια 82 , 35. αστείον 87, 21 .

αφτίζω 82 , 18 : 3ο3, 7.
άτες 62, 53 : 63, το: 89 , 3ο .

52. ασελγαίνειν 83 , 6.
άρτιοπέριττος 8ι , 59 .

αστεμβής 85, 46 . ατέραμνος 89 , 36. Ο : 524 , 31:

άσεμνος 82 , 58 .

άρτιος 8ι , 45. 49. 52 : 192,

αστεμφής 35, 47. 55. vid . et
621, 11. ατεράμων 39 , 45 .

άση 82, 44 : 619, 13.
50 : 307, 8.

αστεφής. αστεμφέως 85, 44. άτερθεν et απάτεςθε 62 , 53 :
ασηκρήτης, a recretis, 83, 3 . αστέριο , 237, 6ο . 63 , 11 .

αρσίπους 5o5, 63. ασθένης fcr. ασθενής 632, 31 . αστεροεις 86, 55 : 6o4 , 47. α.

αρτος 21 , 40 : 35, 29: 59, 16 :

ατερος 89, 47. boeot. pro έτε

ασθένεια 82, 57. άσθενος Ιcrib.

73, 11 : 82, 3.5: 612, 32 :
στερόης 86, 58.

potius ασθενής 89, 33. αστεροπή 86, 34. }
620, 33.

άτερπνος 89, 3ι .

άσθμα 83, 12 .

* αρτιμάτιον 400 , 49.

αστέρος, του, 85, 57.

Ασίας, υ , 83, 24.

άτευκτος 90, 6.

* άρτυσία 82, 19 .
αστεφής Γcrib. αστεμφής 85, άτεχνος 161, 15. ατεχνώς 619.

ασινης 83, 20. 44. 54 .

αρτύνας 82, 15.

ατεχνώς quid diff . at

"Ασιος, n . pr . 83, 25.
αρτύω 82, 15. 19 : 171 , 5 : 64,

αστηθος 154, 21 . ατέχνως 89, 18. άτεχνία 461 ,

ασις vid. άσσον .

34.
αστή 86, 1. 20. 36 : 612, 16.

'Ασίω et 'Ασίεω ε. 83, 21.

αρτω 42 , 9 : 73, 12 : 8ι , 45 : άσχαλαβώτης 84, 10.

αστής & αστρον diff . 86, 39: άτη, ή, 33, 35 : 38 , 47: 88, 5ι :

82, 15: 3ο3 , 7. άρτω το ε- 'Ασκάλων, ωνος 67 , 44 : 68, 19.

89, 54 : 90 , 14 : 468 , 50 :

δραιω 8ι, 5ο, το κατασκευά
αστίβητος 86, 23. et 620, 21 . 603, 41. α producto 90 , 1 ,a go, 1 .

'Ασκαλωνίτης 84 , 1 : 533, 42.

ζω και τελειώ 76, 12. το α- ασκαρδαμύκταν fic ? Γcrib . d
αστικτος 86, 29 . ατημέλητος 89, 19.

άστομος 6οι , 11 .

ποχωρίζομαι 42, 29 .
ατηγός d. 38, 47 :88, 52.

σκαρδαμυκτώ 83, 42.

αρύβαλλος 82, 22 .

αστραβής 86, 3ο, 4 . άτης d . ex ω 23, 49.

-- ασκε Ιon . in Aor. 1 . 429, 4 . αστράγαλος 86, 30. 44 : 603 , 'Ατίς 90, 39.
αριθείς νεωστί 403 , 35. άσκελής 83 , 39: 6οι , 10. 44 611, 37 . ατίζω 90, 16.

ατίζομαι go ,

άχυτος ab αεύω 341, 19. ασκηθής 61, 8. 13 .

αρύω 248, 56: 341 , 19 : 405, άσκησις 83, 44. ασκητής 83,

αστραπή 86, 10. 17. 52. diff .

34. αρύω το απαντλώ 98 , 33 .
4 κεραυνός 86 , 6. ατιμαγέλης 27 , 33 .

47 .

αρύνμαι 82 , 23.
αστράττω 86 , 17. 34 .

ατιμάζω φuid differat ab ατι

άσκιος 56, 26 .

αρχαίος 98 46.
αστρολόγος quid diff . ab αστρο- μό 90, 23. ατιμάζομαι quit!

'Ασκληπιός 83, 4ο . 5ι . 54. α νόμος 87, 1. 5.

αρχιμος et opχαμος 71 , 59.

ab ατιμούμαι 90, 32.

ancipiti 553, 44. άστον 85, 52: 86, 17: 87, 8. άτιμος 85, 40 : 90, 8. 17.

α ; χέλαος 526, 43. ασκον, ες, ε quae 428, 45.

'Αγκίστρατος et 'Αρχεστράτειος ασκός 83, 49: 133, 55 : 219 , αστρονόμος 15, 51 : 87 , 4. 5 .
lif . ab αστήρ 86, 39: 87, 9. ατιμώ 90, 17 : 250, 52 .

43, 25.
ατιτάλλω, 90 , 1 .

56 : 611 , 6 . άστυ 87, 15. 22. diff . a πόλις άτίω το ατιμάζω 90, 9 .
αρχείω d . 113, 16. - άσκω d. ex αζω 493, 1. ex 87 , 17 : 473, 38 , 41 .
ogni quid 304 , 36. agx8V

"Ατλας 90, 36. 37 : 212 ,
52.

ώ 105 , 38. αστυνος Ιeg. άστηνος 87, 26. 'Ατλαντικον πέλαγος 90, 35 :

κατ' αρχήν, initio ασκώ 83, 47 : 84, 9 : 219, 54. άσυλος 22, 24 : 87 , 41.

νοculae, 111 , 1 : 13, 13. ασκαλιας 84, 15 .

αρχηγός 513 , 25 ,

ασυναίρετα ονόματα 144, 12 : άτμενος quid liferat a 9ής et

ασκαλίζω 84, 15. λάτρις 262, 21 ,

ETYMOLOG.T.
II
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537. 54 .
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Ωος 256, 2 .

15 .

. :

87 , 9.

:

° 451 , 17 .
212 , 51 .
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Ι Ν D Ε Χ .

-- ατο

Ε

: γοι 359, 5ο.

97, 3.

94, 11 .

12.

au

ατμός 90, 43. ατμίς 90 , 41 . το κατασκηνω 93, 14. αυλί- το βοην 95, 25. το καθεύδω αφοσιω 97, 27. αφοσιωμένος -

Ionice pro αντο 416, ζεσθαι 6 , 41 : 63, 45 . 95, 20. de αφωσιωμένος .

18. αυλίς d. , 93 , 20. Αυλίς opp .
αύω το λάμπω 95, 5 . αφραστος 97, 1 .

άτομος 90 , 45. Boeot . 93, 20. αύλις , dc lego αύως Aeol . 254, 1 . αφούτως et αφράτως 97, 6 .

ατονία 90, 40. pro αύλον 93 , 12. αφαδύν 3ο8 , 16. αφρογένεια 97, 4 .

ατος Ιon. pro ήτος 25ο, 56. , αυλισθήσονται 93, 13.
αφαιδίσαι leg . αφειδηται 549, αφροδίτη 97, 3ο. 'Αφροδίτη 28 ,

ατος ex άατος 619, 26. αυλισμός 93, 17.
52. 52; 97, 48 : 603, 49. 'Apzo

-- ατος d . 403, 24.
αυλός 93, 10. 45 : 91, 17 : 95, αφαιρώ 192, 17. αφαιρέσει του δύτη 28, 51 ; 5οι, 37. αφρο

άτρακτος 90, 47. 5ι .
8 : 186, 9 : 308, 31 : 611 , 12. a 343, 57 : 522, 43 . του δίσιος 8ι , 25 : 16, 29.

ατραπιτός 91 , 9. αυλώνες 93, 46. αυλώπις 93, 31ο, 44 : 494, 20. του ι. 35ο, άφροντιστήσας 619, 43.
ατραπός 90, 48 : 91 , 9.

34. αυλώ το τραγωδω 93, 17 . 42 : 334, 57. αφαιρέσει ιωνι- αφρός 97, 54. 57: 6ο8, 54 .

ατριφαξυς υ corr . 37ο, 15 . το κατοικω 402, 49. κή του και 318, 19. του γ 125, αφροσύνη 97, 5. 31. 55 .

'Ατρείδης patron . 91 , 16. 32. άυλος 95, 3ο. 47 . άφρων 98 , 10. quid dif .

'Ατρείδης Μενέλαος 91, 22. Α . αύος ο ξηρός 92, 16 : 95, 14 : "Αφαιστος Aeol. 252, 11 . ανόητος 98, 4.

τρείδεω Ιon. 83, 29. 6ι1, 39. ο άφωνος 93 , 37. αφανής 23, 29 : 97, 19 : 632, αφύη 13 , 53 .

έτρεχής 91, 46. 55 : 6o4, 53. άυπνος 6 , 52. αυπνία 6, 52. 33. αφανώς 97, 15. 19. αφυής 98, 12.

ατρεχές 199, 35 : 611, 20. αύρα , ή, 53, 35 : 93, 37. 41 : αφανίζω 96, 20. αφανισμός 96 , αφυΐα 535, 55.

ατρεχέως 91 , 39. ατρεπέστα- 314, 51 : 611 , 13. 19.
άφυκτος 216, 10, άφυκτοι λό

του 91 , 17. ατρέχεια 91 , 46. αύριον 93, 52: 95, 13 : 499, άφαντος 28, 25 : 521, 6 .

άτρέμας 91 , 48. 58. άτρέμα 37.
άφας 95, 31 , 35 : Co3, 48. ο- αφύξειν 98 , 17:

91, 52. στρέμης 91 , 49. α- αυρώ το απολαύω 69, 27 : 93, φαγεί Ιon. 95, 33. 56 . αφυρτως 559, 39 .

τρεμώ 91 , 48 .
39 : 251 , 37 .

αφέροντος vide αναροτρίατος . αφύσγετος 98, 23. αφυσγετός

ατρεύς ο άφοβος 438 , 53 : 612 , - αύς, αός, ή, 129, 36 : 403, 8 : αφάρτερος 95, 34. 191, 5η .

43. 408, 4 : 409, 23. αφαρπάζω 589 , 23. αφύσσω 7 , 3 : 98 , 26. αφύσσω

άτρεχές Dor. pro ατρεχές 91 , αυσα leg. αίσα βο3 , 6ο. αφιτος 96, 10. το απαντλώ 98, 17. αφύσσε

56 : 611 , 20. αύσαι το βοάν 93, 11. αφαυρός 95, 43 : 622 , 4. σθαι 98, 24. 25.

άτρητα 92, 2.

αύσις et καύσις 92, 16.
αφαψέα, τα, (ic) 71 , 3. αφώ 573, 49.

* ασος ο κύμινο , 104, 1 . αφεγγής 95, 18. άφωνος 6οι , 10 .

ατούγετος 91 , 54 : 92, 13 . αυστηρός 93 , 59. άφεδρος, ή , 96 , 3. αφοσιωμένος Γcrib . αφοσιωμ.

άτρυτος 92, 1 : 622, 10. Ατρυ- ' αυτάγγελος 3, 5ο. αφεδρων 95,59.

τωνη 91 , 44.
avrás quid diff. a dé 94, 4. αφέθησαν96, 8. αχάζω d. 31, 42 : 617, 58 .

ατρώς, ωτος 48ο, 13. αυτάρκης 91, 11 , αύταγκες adν. αφειδής 549, 51. αφειδήσαι vid. 'Αχαιός gentile 98, 40. 48. ' Α .

αττά 88, 10 . paroxyt. 471, 41 . αφαιδίσαι.

άττειν το άλλεσθαι και πηδάν

χαιός ποιητής 98, 48. 'Αχαι

αυτάρκως adν .
Att. 94, αφείλετο 58ο, 25. ος κόλαξ 98, 19. Αχαιός, ο,

92, 5. 10. αφείς , έντος 172 , 22.
Tex 98, 45. Αχαια η Δημή

άττη leg . ατη, η βλάβη, βιι , αύτε et το αύτε 533, 10. αφελής 95 , 5ο. της 98, 5ο . 'Αχαΐα ή Πελο

31 . αυτεξούσιος 92, 55. αφελεϊν 631, 15.

'Αττικός 91, 1 , Αττικός παρα

πόννησος 98, 44, 48. Αχαΐς

αυτεφεριζειν (fic 619, 11 , αφενος 95, 53 : 97, 10 : 96, 5. et 'Αχαΐδες 98 , 36.

κειμενος 31, 19 : 541 , 47. αύτη et αυτή diferunt 94, 33. neutr. gen. ap.Ηom. 95, 53. αχάλινος 99, 19.

'Αττική 91 , 5 : 92, 8. παρα αυτήκας adν. 9+, 23 : 190, 32 . αφενός 95 , 55. αχάλλω et ασχάλλω 100 , 23 .

την Αττικής 321 , 25. αυτίκα 91, 25. *αφερέοικος 55ο, 57. αχανής 99, 20. αχανές 99, 23 :

αττον 90, 46 . αύτις et αυτ , 93, 7 . αφες f. 53, 6 : 273, 49 : 480, 601, 6.

άττω το πκό» 304, 44, άττω, αυτοβοεί 16, 27 : 484, 24 : 621 , 28. * άχαρίσιος 116, 29.

αττάζω 3ο, 11 : 618, 3. 8. αυτοβοή 94, 35 . άφεσις 96, 4 . ακερδος 99, 27.

άτω το βλαπτω 18ο, 36. αυτόδαιμον, ω , 67, 56 . αφετός 96, 4 . ακερωΐs 99, 3ο.

αυ ex αε 93 , 44 ex αι 4, 1 : αυτοθεεί 16, 28. αφέωκα Αικ. 96, 12 : αφέωνται 'Αχέρων, δ , 320 , 7.

42, 56 : 93, 51 : 94, 22 : αυτόθι 93 , 2 . 96, 11 , 15 . αχθομαι 99 , 31 .

325, 20 : 395, 20. αυτοκασίγνητος 3οι, 17. αφή, ή, 48, 49: 62, 47: 96,17. άχθος 99, 32 : 100 , 15.

αύαν Aeolesτην ημέραν 95, 22 . αυτολεξεί 16 , 28 . 20 : 118, 1. αφή 573 , 47. αχθώ, ήσω 445 , 2.

αυγανέα fic ? fort. αιγανία 405, αυτόματος 94, 40 : 387, 5. αι. αφήκα 96, 1. 22. 'Αχιλεύς 99, 33 : 612, 40. 'Αχε

52 . τομάτως 621, 40. * αφημερινός 243, 8. λήoς gen. ion. 99, 40. 'Αχι

αυγή 92, 18: 528, 18. Αυτόμεδον νοc.67, 36. αφηνιάζω 96, 23.

Αύγουστος 92, 20. αύγουστου , αυτόμoλos 91, 38 .

ncios gen. ion . dial. recent.

αφήσω 96, 4. 99, 44. ' Αχιλεύς gen. dor. 99 ,

οί, τeges 92 , 22. αυτοπροαίρετος 92 , 46.
άφθαρτος 95 , 37. αφθαρσία 45. 'Αχιλεός gen . boeοι. 99,

αυδη 92 , 33 : 251 , 3ι . αιδαν αυτός 94 , 29 : 3ιο, 20. αυτο- 442, 46. 42. 'Αχιλέως 99, 41 .

10, 33 : 92, 37 : 251, 30. οι 3ιο, 24 . άφθιτος 96 , 29. 52.

αυδω melius ανδώ 56, 19.

αχλύς 99, 49. 52 : 190 , 5ο :

αυτοσχεδόν 325 , 4 . άφθονος g6, 38. αφθονία 96 , 246, 37 : 445, 6 : 612, 20 .

ανεύω 101 , 7 . αυτοφέρμων (fic) 556 , 42 . 33. 40. αφ9 ίνως 96, 41 . άχνη 99, 6. 9: 3οξύ, 45.

αιθάδης 63, 17 : 92, 47. αυ- αυτόχθων 300 , 10. αφιγμεθα 96, 42 .

θαδιάζω 63, 17 .

χναι, αί , quid 6o3 , 52 .

αυτοψει 16 , 28 . αφιετεί fort. αφετεί 101 , 29. αχνύμενος 99, 58. αχνύω 100 ,

αιθαίρετος 92, 43. αύτως 94, 5ι . 47. αύτως βο3 , αφίει 69 , 46. κακώς αφίει 319, 7. αχνύς 99 , 17:

αυθέντης 92 , 51 : 55ο , 52. 46.

αυθημερόν 499, 38. αυχήν 95, 1 : 187, 29 : 458, αφίημι, ήσω 96 , 11. 22. αφίε- άχος, το, 25, 19 : 99 , 17. 5ο :

έχομαι 99 , 31 : 382 , 12 .

αύ9 . f. pro αυτόθι 92, 57 : 26 : 612 , 24, quid dif. a μαι, ei . conftr. 589, 18. 100 , 8 : 212, 5 : 252, 35 :

93, 2 : 215, 33 : 446 , 18. δειρη 137, 3. αφικέσθαι quid dif . ab ικέσθαι 311 , 42 ; 382, 4 : 611 , 16 .

correpto 411, 23. αιθι φuid 'αυχμός 95, 29.
Γpecies της λύπης 100, 15,

diff . ab αυθις 92, 39 : 19. αυχώ το μεγαλύνω 223 , 14 . αφιλος 8ο, 33. άχραντος 100, 25.

5. φuid a πάλιν 449, 5ο. αύω ( Kulenk . leg. αω) το κοι- αφιξις 96, 52 . ακράς 99 , 16 .

αυθώφηκα 93, 9. μώμαι 95 , 18. αφνειός 97, 9. 14 : 425, 3 : 6ος, αχρείος 74, 11 : 100, 28. 4ο .
siixos leg. Quizxos 269, 50. αύω 56, 17. αύω το καίω 95, 48. quid dif. ab όλβιος , εύ- αχρείον εγέλασεν 100. 46.

εύλαξ 93, 1 : 91, 17 : 393, 17 : 101, 2 : 316, 12 , το λέμ- propos etc. 470, 57. αχρειω 525, 12 : 53ο , 2.

19. πω 95, 15 : 95, 3. 13: 251, άφνω 97, 15. 18 : 192, 5% : άχρις ει άχρι 29, 5ο : 100, 5 :
αυλή 93, 15 : 255,40 : 436, 20 : 41 : 528, 18. το φαίνω 92, 443, 37 : 611 , 37. 215, 31: 389,42 : 446, 18.

6οί, 5ι . 3. το ξηραίνω 16, 44 : 93 , αφοδεύειν 69, 5.

ειλητής 93, 25. αυλητής , o, 93, 59 : 95, 14 : 187 , 3ο. το φω- άφοινος 66, 39.

άχρι pro μέχρι 100, 49 .. 58.

άχρι cum genit. 589 , 26.

23. αυλητρίς 93, 23. αυλη νώ 56, 29 : 92, 37 : 95, 7. άφορος 13 , 20. αφορία quid άχρονος 1οι , 1.

τός 93, 23 . 15 : 251, 31 581, 29. 37 . diff . ab απορία 69, 10. αφο- άκυρον 1οι , 2 .

αυλίζω 23, 21 : 251 , 10. αυλίζω το πνέω 95, 18 : 171, 39 . ρίζω 97, 25. αχύω d . 100 , 6 .

:

:

11 .

:

275, 9.

:
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:

:

21 .

σμος 233, 36 .
:

107, 37. 107, 6.
13 .

109, 1 .

, : , : ,

: :

εχω 99, 58. άχωτο αδημονώ Βάλ vox Syriac. 101 , 38. βαφείς 104 , 29.

1οο, 22. αχώ, ήσω 619, 24, βαλακρός Macedon. 97, 39 :

Böra littera, unde dicta 108,

βαφεύς 106, 34. βαφείον 262,

αχώ το λυτούμαι 617, 57 .

25 : 596. in.

103, 20. 53.

άχαρος 56, 16.

βητάρμονες 108, 7.

βαλανείον 102, 38' 262, 53 ,

&4 101, 4. 12 : 446 , 6. 13 : βαλανεύς 102, 48.

βαφω 104, 28 . βήτης d . 23 , 48.

565 , 3ο: 6o4, 3. αν το ει- βαλάντιον 103, 30 : 366, 15 .

βδέλλα το6, 39. βία 6ο, 7 : 108, 27. 31. βίαιος

βδέλλω το αμέλγω Attic. at 108, 35 : 112, 51 .

θέως ιοι , 16. βάλαχνον (fic ) 109, 49 .

αψεα, τα, 1οι , 14. 3ο : 102, 1 .

cum Ειym. Μ . legend. βδάλ- βιάζω 104 , 53.

βαλβίς 102 , 35. 3η : 18 , 20. λω, 106, 39. βδελλύσσω,ιο6, Βιαντίδης 465, 42 ,
αψίντιον 102, 7 . et vid. BagBis. 42.

αψόκορος leg . αψίχορος του , 16. βαλβιτα leg. βόλβιτα 114, 37.

βιβάξαντες ν . βηβίξαντες.

- βδην adverb. d. 6 verbis βιβάσεων 106, 23.

άψουρος 1οι , 19. 22. βαλείαι, αι , leg. βαλιαί, celeres, 451 , 39.

αψοφητί μοι , 24.

βίβημι, βήσω 50 , 51 : 54 , 25 :

103, 26.

άω 85, 12. αω το πνέω 11 , 13: βαλιός 103, 22. βάλιος, , ιού,

βούω Aeol. 35, 32. 104, 54 : 106, 57 : 108, 40 :

βαλιός 103 , 22. βάλιος , και, ιού , βέβαιος 106, 55. 56. βεβαιώ 304, 41 : 542, 19.

12, 14. 24 : 55, 18 : 90, 43 : 1ο6 , 56. βεβαιωτικός σύνδε- βίβλος 1ο8, 57. βιβλίον 409,

93, 16 : 208, 33: 23ο, 44 : βαλλέρης ( c) 105, 24.

237, 48 : 251 , 32 : 266 , 40 : βαλλω 46 , 14 : 107, 7 : 109 , βέβια Ionice 106, 46. βεβάασι

49: 476, 5. βιβλίδιον 409,

611 , 12.

49.

30. 46 : 112, 44 : 361 , 44 : 106, 43 : 121 , 7. fic βεβαώς βιβρώσκω 263, 34 .

άων pro ων genit . Aeol. 4 417 , 17 : 6o4, 6ο . βάλλω το 121 , 49.

norm. In αι 23, 52 : 318, 1 :

Bißw 106, 53 : 125, 58 : 515, 4.

τοξεύω ιο3, 35. το τιτρώσκω βεβήκει 107, 5. 14. βεβηκώς βιδείν Lacon . pro ιδείν 104 ,
386 , 2 : 398, 55 : 493, 33.

Doric , 317, 6ο. βαλών 103, 44. βέβηλος ιο6, 48 : 107 , 4 : 298 , βίνφι 411 , 13.

-άω», ονος 181 , 42. βαμβαίνω 103, 5ο . 15 . βεβηλω 107, 3 .
Βίλιππος Macedon.

άωρος 56 , 27 : 66, 45 : 85, 40 : βάναυσος 95, 17: 103, 53 : 104, βεβολήατο 105, 40 : 107, 7.

97 , 59 :

102, 11. 13. αωρία 102, 10. 3. 1. plur. ιο3, 56 .
βεβορβορωμένος 111, 55.

άωρτο 102 , 20.

βινείν 108, 49.

βαξ 101 , 5ι .

αώς Ιon. pro ηχώς 121 , 8.

Βέβουξ, υκος 558, 29. Βεβαυκία βίος 5ο, 49 : 1ο8, 53 : 109 , 3.

βάπτισης 104, 27. ibid .

άωτον 11 , 3ο : 29, 56 : 3ο, 2 :

19. 24 : 280, 20 : 605, 2 :

βάπτισμα 104, 19. 25. βεβυσμένα 107, 15. 613, 1. quid differat a Swy

102, 32. αωτεϊν 11, 3ο : 3ο, 5. βάπτω Τού, 23 : ιο6, 54 : 255 , βεβώς, ώτος f. 121 , 55. 109 , 20 , βίος et βιάς 109,

7 . Βεελφεγώς 107, 18. 22. 6 : 280 , 20.

βάραγχος 104, 47 ., βέθνος 107, 24. βιάς 1ο8, 56 : 109, 6 : 28ο, 20 :

Β. βάρβα, barba, 372, 59. βαρβά- βείω Ε. 111, 11. 41 ; 106, 36. βο5, 2. quid diH. ab oίστός ,

τος, barbatus, 372 , 6ο.

B unde fit dictum 596 fine. Bígßagos 104, 15, 17.

βείομαι βο5, 4. βέλος et ιός 423, 29 .

pleonaftice infertum 1 , 29 : βαρβίς leg. βαλβίς και

βελία 107, 40 . βιοτεύειν 109, 18.

βαςβίς leg. βαλβίς ι producto βελίας 107, 39.
43, 4 : 49, 35 : 102, 42 : 110,

βιούν 109, 17.

327 , 2 .

10: 388, 16. infertum Laco . βάρβιτος 104, 3ι .

Βελλεροφόντης, ου 107, 25. βιραγός 109, 11.

nice 104, 12. inſertum Aeo . Bageiv erhv mígay 316, 25.

βέλλος leg. βέλος 107, 47. βίσεξτον 109, 28.

lice 35, 32. 3 in x 109, 33. βαρήας f. pro βαρέας 21 , 14.

βέλλω 112, 47. βέλος , το, 107, Βίτος 109, 12 .

52 : 112 , 47 : 417, 19 : 444, βιώ 109, 5 βιω, ας, ο 53ο. 6.

44. β pro Φ . 539, 3ο. Μa- βερις, εως 101, 40 , 42. 45.
cedon. 97, 38.

3. quot ſignif. habent 604, β.ω, οίς, οι 53ο, 7.

βάρμιτος Aeol . pro βάρβιτος 56. βέλη, τα , 107 , 36 : 299, βιώην 109, 13.

Βαάλ ιοι, 35 : 103 , 28 .

βαβαί adν. 1οι , 34 : 103, 3 : βάρος 14, 25 : 426, 21 : 427,

26. βελόνη 107, 42. 5ο. βε- βίωμι 53ο, 10. βιώναι 53ο, 11.

451 , 22.

λόνιον leg. aut βελόνη aut βλάβη 109, 3ο : 543, 26 : 375,
it : 488, 12 .

βαβάκτης dimin. 1οι , 49. βά- Βαρυανδηνία leg. Mαρυανδηνία

βελονίς 107, 41 . 42. βλαβερός 315, 26 .

βέλτερος 1, 23, 24 : 107, 53. βλάξ 109 , 32 : 613 , 3 .

βαξ 101 , 48 . 27, 20. βελών 107, 51 . βλάπτω 109, 3ο. 3η : 127, 37.

βάβεξ et βαβέας leg . βαβαί et βάς, βάντος 51 , 4 : 106, 58. βενέτικος 108, 1. 5. βλάσκω το πορεύομαι 109, 45 .

βαβαιαξ ιοι , 36 . βασαν 101 , 52.

βαβυλων hebr. 101 , 35. Βαβυ- βάσανος 104, 53 .

βένθος 259, 42. βλαστίνω 10, 37. 41 .

Βενιαμήν 107, 54.

λών 68, 23 : 101 , 36.

βλαστός 109 , 41.

βασαυνός (an potius βάναυσος) βέραδον 107, 58. βλάσφημος 109, 46 .

βάδην d . 451 , 48. dif . 4 τεχνίτης 527, 55. βέρεθούν 486, 2. βλαχέρναι 109, 49.

βαδίζειν 49, 36. βασία 105, 1 . Βερενίκη f . pro Φερεν . 539, 3ο . βλάχνα, τά, 109,5ο.

βάθος 103, 9 . βασιλεύς 105, 2. 3. 20 : 538, βεσσάδιον (fic) 107, 48.,

βάζω 49, 27: 84, 43 : 90 , 17 :

βλείην 103, 38. βλείωσα 103,

1. quid did . ab ηγεμών et

101 , 45, 51 : 557, 11. α cor

βέω 111 , 10 : 197, 44. βείω 39. βλείς 103, 39 .

κoίρανος 105 , 23. βασίλειος 111 , 41 : 197, 44. βέω το βλεμεαίνω 110, 6.

repto 31 , 4. βάζω, βάξω ιοι , 521, 3ο. βασιλεία, ή, 537 , 47 . βαίνω 110, 56. το πορεύομαι βλέπω 10, 9. 14. 29: 367, 12 .

33, 51 . βασιλεύειν τινός et βασιλεύ

βαθίων . 3οι , 8 .

βλέπω το λέγω και προφη

ειν τινά φuid 589, 29. βη ε. 31ο, 16 . τεύω 110, 13, το θεωρώ και

βαθμός 101 , 43 : 118, 19. βάσις, ή , 1 , 14 : 105, 28 : 18, --Bn dilyllaba oxytona et par

βάθος 111 , 11 : 117, 3. εκ βα»

φυλάσσω 110, 14, φuid dif .

20 : 370, 46. oxyr. 575, 36 : 376, 3. difyl- a θεωρεϊν 267, 18. βλέπων

θέων 176, 16. βάσκανος 105, 29. 32. βασχα- lab. barytona longam pen προφήτης 110, 14 .

βίθρα, ή, 103 , 5. βάθρη 102, 46 . νω, ei . contr. 589, 33 . ultimam poftulant 517, 46. βλέσσω Aeol. το βλέπω 110,

βαθρον 102 , 15 : 103, 4 : ιο6 , 22, βασχέμεν 105, 31. βάσκ' έθι βήβη, vox nihili, leg . Θήβη 10 : 367, 13 : 584, 2 .

βαθύς 111 , 13: 3οι, 7. 105, 40 . 375, 38. βλέφαρον 109, 59. plur, 100,

βαθύσχοινου 519, 4. βάσκω 276, 55 . Bußituires leg. inverſis binis 56 : 613, 5.

βαθύτερος f. 3ο1 , 7. βάσσα , Thryllit. βάσσα , Dor. litteris βιβαγοντες 108 , 48. βλέψω fut. 329, 45 .

βαίνειν ιο3, 4. 59 : 108 , 41. ei. 597, 1 . ByIBéda Hebr. 103, 11. βλήδην 10 , 17 :

conftr. 589, 36. βαίνεσθαι βασσαρίς 105 , 55. βασσαρίδαι β3, 53 , 7 . βλημάζω 10 , 19.

108, 11 . leg . βασσαρίδες, αι, Bacchae , Βήλος n. pr. 1οι , 37: 108, 13. βλήμι 479, 59.

βαίον 103 , 7 . 105, 54 . βηλός 102 , 41 : 1ο8, 1. 15. βλής, τός 498, 56 .

βαιός 18 , 49: 106, 57. βάσσων f . 5οι, 8. 19 : 136, 7. βλήτο f . 461, 49.

βαίτυλος 102, 47 . * βαστέρνιον 105, 58.

βαίω d . 485 , 14. βάτος ιο6 , 1. 3. 7 .

βλήττω Attic. 10, 28 .
βήμα 1ο8, 23 : 118 , 19

13. *βλιμαίνω το οργίζομαι 110,

Baxruzia 103, 16. quid diff, a
βήμεναι Dor . pro βήναι 168 ,

βατός 106, 5 .
23.

ράβδος 489 , 25 . βάτραχος 106 , 28 : 613, 8 .
49.

βάκχος 103, 18, Βάκχος 102 , βαττα, Thryllit.leg.βάτα,596, βησσα, ή, 108, 18 : 452 , 7. Plur . Βλμάξω 10, 19.

44 : 106, 25. Böxxn 106, 25 .

βλίξαι 11ο, 24.
βο5 , 1. βάσσης Γ. ιο8, 17.

fin .

βακχείος ιοο, 35. βακχεύω βαύνος 103 , 54 : 104, 3. 1ο : 106, βησσος 108, 22.100

βλίσαι 110 , 24.

163 , 14 , 18 . 51 : 328, 42 : 316, 28, 30. βήσσω 41 , 26 . βλίττω 10, 25 .

101, 35.

:

109, 25.

:
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10.

σχος 113, 58.

22 . Ε

2

βλοσυρός 110, 29. βλοσυροπίς βουκέφαλος 113, 41 . βριήπυος 115 , 5 . ριπατώ 18, 9. το πορεύομαι

fcrib . βλοσυρώπις 110, 31 , βουκινίσαι 268 , 51 , βριοσύνη 15 , 40 . 235, 10 , το λέγω 49 , 9. το

βλύζω 427, 12. βούκινον ( ic) 112, 49. βρίζω 121 , 38. βρίζω το βαρω φωνώ 17, 18. το τρίψω 111,

βλύσαι 117 , 11. βουκόλος 6ο, 51 : 64, 22 : 112, 115 , 40. βριζόμενος 115, 43 . 18. 47 : 117, 24 : 118, 28.

βλαστάνω 110, 37. 41 . 3ο. 35. 41. βουκολώ 61 , 22 . βριμαίνω 15, 38 : 183, 25. 33 : 210, 20. βω βάζω 89 ,

Bauw quid diff. a Bgtw 110, βουλή 112, 44. 47 : 417, 18 : βλίμος 15, 59. Βριμώ, ήσω 43 : 90, 17. βω βαίνω 19,

35 . 613, 11 . 344, 52 : 417, 49. 51 : 6ι9, 16. βώ βάσκω 105,

βλώ βλήσω 48, 18 : 1ο, 39. βουληφόρος 112 , 53 : 133, 17 : βριξα . infinit. 15, 36.: . 36. βω βάπτω 255, 7. βω

βλώ et βλήμα 103, 37 : 110, 166 , 50 :.605, 3. Βρισηίς 326, 59.

18. βλω ex βάλλω 46, 15.
βαίω 185, 14. βωβίθημι 398,

βούλιμοs d. 62, 16 : 113, 22. βρογμός fcrib. βροχμός 16 , 8. 32. βω , βήσω, βέβηκα 398 ,

* βλώρη 10, 50, βουλιμώ, melius βουλιμιώ 13, βρόγχος ιο6 , 20: 16, 4 . 39.

βλώθω 10, 39.
23. Byados V. Kgódos. * βωβός 17 , 27.

βλωμός 10, 42 . βούλω 13 , 16. 26 : 440, 27. βρόμος 116, 15. Γq. 16ο, 58 :

βλώσκω 109, 41. βλώσκω το βουνός 13, 51. dif . ab όρος

βώλαξ 94, 18 .

493, 47. βρόμος Bacchus 116, βωλος 94, 18 : 111 , 5ι : 17 .

αυξάνω 110, 5ι . 436, 3. 19. βρόμιος 116 ,
13. 24 : 118 , 29.

βλώψ 329 , 45 . βούπαις 12, 29 : 124, 10 : 447, βρομάσθαι 16, 14 . βωλοσία vid, βολωσία .

βοάγρια βο5 , 4. 7 . βροντή 116, 15. 22. βροντήσιος βωμαξ dimin. arula 117, 3ο .

βσάζω 101 , 45. βουπλήξ 13, 55. leg. βροτήσιος 16, 26. βωμαξ, o, parafitus 117, 29.

βόειος 38, 18 , βόειος πούς et βους 111 , 18. βούς ιερός 288, βρότος βοι, 58. βροτός 42, 11 :

βους πούς quid diff. 11 , 21 .

βωμολόχος 17, 34 : 118, 6.

47. Bous quid differat a mó- *43, 14. 39: 106, 16 : 115,

βοεία κεφαλή 3ι8, 6. βοει

βωμολοχία. 17, 32 : 622, 17.

8 : 16 , 26. 32. 4 : 6o4 , 59: βωμός d. 18, 9. 11 : 576, 12 :
κός 15, 3ο : 110, 53. Βούσιρις 523, 46 : 36ο , 21 : 6ι9, 22. βροτόεις 15 , 51 : 579, 23 : 601, 59.

βοή 101 , 45 : 110, 55 : 111, 3. 415, 52.
116 , 40. βροτήσιος 16, 27. βων Dor. pro βουν 558, 57 :

6. 40 : 12, 49 : 176, 5ο : βούστα 14 , 1 .

536, 41 : 365, 57: 375 , 24 : Βουτρωτός opp. 113, 33.

29. βρότειος 16 , 40. βροτο- 580, 59 : 584, 3.

λοιγός 29, 17: 82 , 45 : 13ά, βωνίτης, ο, 18, 55.
6o5, 3. βοω, ας, ή, 528, 4. βοώμαι 71 , 15: 199 , 23 : 446, 33. βρο- Βωος 587, 3.

βοηθός 111 , 3. 5 : 166, 42.5o: τοσσώος 116, 41.

513, 38. βοήθεια 1 , 3. βοώνης 111 , 38.

βώτης, ο, 11 , 48.

βροχή 16 , 46. βωτιανείρη 118, 27.

βοηθω c. 111 , 5 . βοπης 354, 46. βοωπις 114 , 5 . βρόχθος 14, 45.

βόθρος 111 , 10 . βραβείον 114 , 7. quid diff . a βρόχος 115 , 58 : 116, 3. 6 .

βιθυνος 1 , 13. στέφανος 114, 13 : 511 , 26. βρόχος et βρόχιον, rectius Γ.

Βοίβη η . pr. 375, 45. βραβευτής 114, 20. βραβευ βροχίον 156, 58 .

βοίδιον et βοίδιον 111 , 14. ται, οί , 14 , 9. 15. βραβεύω βρύα 16, 5ο : 127 , 10 , η vide γάμμα , για β 359, 55.

Βοιωτός n . pr. 111 , 23. Βοιω- 114, 19 : 622 , 21, ei . conftr. Βούγες Maced. οί Φ . 97, 40 : in δ 92, 33: 127, 51. in και
τία ibid . 589, 43. 539, 30 ,

βόλβιτα vid . βάλβιτα.

25, 53 455, 10. pleonafticum

βραγχία 114, 23. βραγχιάζω βρυγμός 116, 47.. 119, 4 : 125, 4 : 324, 18, Ae

βολή 107 , 8 : 417 , 18 : 605, 4 . 114, 24 : 156, 41 . βρύχω 116, 49. βρύξειν 116, οι. 5 , 45. extritum 12 * , 4 .

quid proprie 103, 55. βυλαί, βραγχός 106 , 18. 52 . γαγγαλίζω 117, 36,

οί, 111 , 31. βραδίων 52 , 40. βρύον 78, 19.

βολήσω 107 , 8.

γάγγαμα 120; 1. γαγγαμών

βραδύς 114, 25, 44 : 613, 6 . βρύχω 116, 52. Γqq . βρύχω το
βολίς 59, 6 : 111, 44 : 112, 47 : βραδεία 21 , 12 : 370 , 18. εσθίω 110 , 48 .

317, 16 .
γάγγραινα 117 , 47.

βράζειν 229, 15. βρύω 116, 51. 54: 261, 24 : Γάδεια 117, 39.
* βελμός 111 , 45. βρακία 52, 53 . 427 , 10. quid dif . a βλύω * γαείδαρος 118, 38.

βολος 111 , 3ο . βράπτω το εσθίω 109 , 37.

βολω 6ο, 27 : 103, 41 : 107, 8, βράσσων comparat. f. pro βρα

γάζα 4, 7. γαζαίος ibid. Utrarm

βρω το έσθίω 16 , 58 : que littera maiuscula

βολωσία 111 , 33, χίων 114, 21. f. 4 βραδύς 45. βρώσις, ή , 16, 58. βρω- fcripferim.

βομβιλιός 211 , 5. 3οι , 12. σείω 4. 323, 33 : 315, 15 : γαθόσυνος Dor. 124 , 6ο.

βοόωντας f. 111 , 39. βράχε pro έβραχε βο5 , 6 . 437, 21 : 525 , 9 : 530, 5. jaia 61 , 55 : 117 , 42.

βο, ά 65, 56 : 11, 17. 52 : 115, βραχίων brevior 3οι , 12. bra- βρώξω 78, 54. βρώθω ι6, 59. γαιουχος 117 , 51. 56.
42 : 116, 20 : 359, 42 , 45 : cliium 114, 27. 32. 42. βρα

405, 46. βοράζω το έσθίω

βρωμός 579, 22. βρώω το γαίω d . 18, 40 : 485, 14, γαία

χίονες 114, 29 . τρώγω 116 , 59. το τίκτω 17, 42. το γαυριω

βραχός 14, 49. 5ο . Βύβλος οΡΡ. 109, 2. 3, 30. 36 : 120, 35.

βόρβορος 111 , 52 . βραχύνεσθαι 434 , 16. Βύζας , αντος, n . pr. 117, 2 . γάκινος 18, 45.

βόρδιον (fic) , 56. βραχυκιτάληκτα 172, 33.

βορέας νεotus 112, 3 : 359, 46. βραχύς 14 , 31 , 32. 5ι : 3οι ,

guo Βυζαντιον. γάλα 18 , 41 Γqq . 120 , 54 :

βύζω 117, 3.

βορέας, ου 466, 1. βορεάδης 1. βραχύτερος 3οι , 11 . βυθός 17, 3. 5 : 399. 15. βύ- γαλαθηνός 18, 46.

466, 1 . βραχυσκελής 268, 4 . λιον 117, 4. βυθίζω 45. γαλήνη 118, 48. 53 : 119, 2.

βορέεω βορέω f. 83, 34. βρεμεαίνω 110 , 7 . βύνται, οι , 97 , 42.

βορεινός fic ? legenduin credo βρέμω 110, 6 : 114, 57 : 16ο,

11. γαληνιούσθαι 126, 4+ .

Burn n . pr . 117, 8. Ino, unde

ορεινός 20, 55,

γαληνόμορφος 19, 1 .

58. βρέμεσθαι 114, 53. βρέ- 13ο, 56. βύνη η θάλασσα γαλία, bc reftituo pro γαλαία

βορράς -11, 57 : 112, 1 , alii μω βγεμώ 313 , 21 . 314, 1 .

βοράς 12 , 2 . Βρενήσιον , Suid. Βρεντήσιον , βύνω 108 , 51.. ,

βόλις η τροφή 111 , 19 .

γαλόη leg. γέλως 19. 20. uti

135, 3. βύρσα, ή, 117, 21. quid dif . a

βόστρυχοι et βότρυχοι 12 , 11 ,

19, 14. 21 , γαλός Γ. 19 ,

* βρένδος 115, 4. δέρμα 139, 9 . 16 .

βύσω 112, 22. βρένθειον 337 , 34. βύσσαι, αι, 105, 54.

Boswig Hebr. vox 112, 7 .

γαμβρός 19, 5ι: 615, 17.

βγενθύεσθαι ή, 58 : 622 , 14. βύσσος bylus 117, 18. βύσσινα γαμείω fine dubio leg. γαμη

βοτάνη 112 , 14. βρέτας 115, 6. acliton 115, 10. ιμάτια 117, 19. βυσσοδομεύω σεί. 5ι5, 23.

βοτής , ήρος 11, 20 : 112, 17 : quid diff . a ξόανον et είδωλον 15 , 46. 49.

474 , 19. plur. βοτήρες 101 ,

γαμήλιον 19, 26. φuid dif . 25

4.5, 51 . βυω fut. pro μυώ 117 26 . επιθαλάμιον 19 , 23 : 200 ,

* βρετώ το φθείρω 115, 7 . hinc praelens Bów 2, 4 : 29, 15 .

βοτόν, το, 259 , 23. Béços 115 , 13. 20 : 232, 35 : 52 : 117 , 15. 23. βύω το α- γαμησείω d . 19. 29.

βότρυς, υος 12 , 20 : 322 , 22 : 613 , 9. quid diff. a παίs , σαλίζω 108 , 57.

613, 2. βοτρυδόν 325, 3.

rojuma litt . unde dicta 119, 55 .

παιδίον etc. 124, 5 . βω 23, 48: 43 , 36 : 51 , 4 : 84, γάμος 119, 3ο: 124, 39 .

Bou intenſivum 113, 22 . βρέχω 114, 46 : 15 , 23 : 156, 11 : 118, 16. 24 : 197 , 44, γαμψηλή (in textu γαμφυλή

βου 3ρω στις 113, 24. 37. βρέχεσθαι 16 , 9. βω το βαίνω 102, 40 : 101 ,

βουβών 112, 24. 27. βοι intenf. 417 , 47 .

per u binis locis) 119, 53.

13. 25 : 108 , 21 : 112, 15 : γαμώ, ήσω 119, 26.
βούγαις leg . βουγάϊος 112, 29. βρίζω 15, 41. βρίζω το κοιμώ- 30i, 42 ; 512 , 12 : 515, 5 :

Βουθρωτός opp. 113, 33.

γανείν 121 , 25 .

596. το βήμι ιο6, 22. το πε- γανερός 121 , 16,

119 , 58.

:

110 , 35.

183, VOC.

:

31, 7 .

a

613, 19:

117, 8.

28.

και 15 , 56.
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:

:

40.

10.

7

:

122 , 8,

γάνος, το, 119, 41 : 121, 26 : γένετο f. 123, 7.
.

γηρας 25, 53 : 123, 5ο : 125, γνήσιος 127, 44 : 4ιο, 29.
433 , 53 . γενέτης 275, 37. 25. 29 : 613, 26.

γανόω et γανω το λαμπρύνω γενήσεται ab έσται at dif . 213, γύρος, το, 143, 28, γηροκομείον γνόφος 125, 45 : 127, 47. 49 .

γνητός 302, 4.

119, 41: 433, 55. 3 . 125, 28. χηρωκομεϊν 125, 29.

Γανυμήδης 313 , 52 .

57 : 40 , 45 : 613, 16. quid

γενική 123 , 21. γενικον είδος Ηefych. Suid . Ειym. M. et df. a νεφέλη 127 , 54.

γανύω, εις, ει 313, 52. 413, 36. φuid Gir 555, 7. γε» Schneid. in Lex . has voces γνοώ. Aeol. p: ο νοώ 5 , 45.

γανώσαι 121 , 25. γανωθείς 121 , νικον όνομα 568, 18 .

24.

per o exhibent γηροκομ. γη- γνύξ 128, 4.

γεννάδας, ο 28ο, 55.

γάρ coni . 19, 43.

Φωκόμος 336 , 8. γνω 127, 7. 12.

γεννητός 127 , 45. γήρυς 320, 38 : 23, 14.

γαργάρεoν fcrib . γαργαρεών 120, γεννώ 125 , 14:528, 33. γεννή- γήτειον 124, 55 .

γνωματεύω 128, 6 : 622, 3ο.

γνώμη 128 , 7. 10 : 551 , 21. 3ο :

σαι quid dif . a τεχεϊν 123 , γήτος (fort. νήτης) 124, 55.

Γάργαρον prom. 365, 3ο.

613, 28. quid dif . 4 διάνοια

γίγνω 274, 18. γίνομαι, Kulenk . 144, 22.

γερον, το, 522 , 35 . γένομαι, 125, 56. recte legit γίγνομαι 125, 35.

γαστης 93, 42 : 119, 47. 49 : γένος, το, 122, 43 : 123, 1 . γίνεσθαι φuid dif. a γείνεσθαι

γνωμι 125 , 46. γνώμεναι 258 ,

5.

120, 45 : 6o5, 13. γάστρα 25 : 285 , 43. a γένος compo- 125 , 32. γέγονεν εις δύο , du- γνωμίδιον 206, 49.

120, 43 : 93 , 42. γαστριμαρ- fita, quando propria, paroxy- plici genere proferuntur 443, γνώμων 128,15.
γος 120, 15. 46. γαστριμαρ

,

tona : quando epitheta, oxy

γία 120, 3. 27. φuid diff .a tona 632, 27 .

γνώριμος 128, 18.
γίνω το τίκτω 13ο, 5ι .

λαιμαργία 12ο, 3ο. γαστρο- . γένυς 123, 23: 613, 22 .

γνώσεαι Ionice 128, 19.

χινώσκω 125, 42.

ανήμιον 33ο, 57.

γνώσις 124 , 37. a σοφία ut dif

γέγω 123, 17: 489, 52. γενώ γλαγόνες (ic ) 126, 1 . ferat 128, 22 .

γαυλός 120 , 47. 52 . 123, 3ι . γενω το γίνομαι 12) , γλάπτω το κοιλαίνω 126, 58 :

γαυρος 120, 35. 39. 5ο : 308 , 46. γενω fut. a γένω 123, 17.

γνωστός 128, 25 : 214, 34. γνω:

127, 24 : 129, 10 : 622 , 34.

36. γαυριώ 120,34. γαυριαν

στοί 121 , 57. γνωστός ο αδελ

γέρα , τά , 123 , 3ο . :

κομάν ut dif. 355 , 31.

το κολάπτω 126 , 38. το διο- φός 128, 26.

γεραίρω 123, 28. ρύττω 126, 19.

-γδην adverb. d . e fur. 451 , γέρανος 125, 41. 47. o brevi γλαρίδες 126, 38.

γνωτός, ό, βο5, 10.

γνώω 121 , 56 : 201 , 52.
42. 123, 46.

ye coniunctio expletiva 121 , 1 :

γλαυκιόων p. 126 , 46 . γογγύζω 128, 27 .

γέραρος 123, 48 . γλαύκω το λάμπω 126, 28.

519, 5ο. cum pronom. iun.. γέρας, το, 123, 28.3ο. 35. 48 : γλαυκός 126, 3. γλαυκόφθαλ

γοερός 343, 28 ,

γόης, ο, 128, 52..
ctum 418, 8 fq. 124, 26 : 125, 23: 320, 39.

γές , ή, d . 117 , 45: 121 , 2. 19 : γερδία, ή, 123,-52,

μος 126, 26. γλαυκώπης 354, γοητεία 128, 31 : 549, 17.

123, 15. 4 νέα compofita γέρνα, τα, Ιon. 123, 33.

. : 46. fem. γλαυκώπις 126 , 5. γοίη η γη 125, 1 .

15 . γομός 128, 35 : 534, 48.

γέγαα Ιon. 121 , 8. &c γεγαώς γερούσιος et,γερουσία . 123, 54 :

γέφαν neutrum & γέρων 124 , 1 . Γλαυκώπιον mons Atticae 126, γόμφος 128, 41 : 232, 35. "
5.

121 , 8. 18. 49.

γονάτιον 13ο, 36 .

44244. , , 20, 13 :γεγανωμένους 25: 622 , 32. γερον, το, φuid proprie 125, 55 , γλυξηρό . 55 126, 16. 17. γονία οι γονίδιον Γerib . γωνία ,
121 , 23 : perifpom. 20, 5. γλαύξ, κός

, 3 , 19.

γονίδ . 342 , 11 ,

622, 36. quid Siculorum fer- 588 , 24 .

γέγειος 121, 29 .

γονόρροια 128 , 1. γονοφοίης

mone 123 , 58. γέρρα, τα, 123, γλαύσω, ξω, 126, 15. γλαύσειν ſcrib. yovogg . per duplex is

γέγηα 121 , 48. 38. το κάμπτειν 126, 27 . 128, 5.

γεγηθώς 121, 33. γέρων 123, 35 : 124, 20.. 22 . γλαύσσω το φωτίζω 3 , 3ο . γόνος 5, 47 : Go5, 9. dif. 4
γέγηκα 121 , 5. quid diff. a ageoßútys et γλαύειν το λάμπειν 126, 45. γονός 3oo, 37 .

γεγονεϊν 121, 41. 55. γεγωνέ- προβεβηκώς 124, 2. γέροντες γλαφιρός 126,18: 6o5, 7. Γλα- γόνυ 127 , 27. 44 : 297, 11. γός

μεν poét. 121,39. γέγωνε 622, λεκτικοί 124, 24. Φυρή opp. 6o5 , 7. γλαφυρώ

45. γειωνότερον 121 , 42. 59 : γεύσις 124, 36.

νατα 128, 43.

τατος ' 622, 26 .

622, 44.

Γόρτυν, υνος opp. 322 , 18 .

γέφυρα 124, 41. 46 : 6o5, 12 : γλάφω, ψω 126, 20: 622, 28. γούνατα βο5, 8. γουνάσομαι

γεγώς, ωτος, f. 121 , 51. fem. 613, 14 . γλάχω βα2 , 3+. 128, 49.

γεγώσα 121 , 10. 14. 19. 46. γεφυρισμός φuid diferat γλεύκος , το, 126, 56 : 127, 1 . γουνό, 5, 48. γουνούμαι 128,

γεηρός 122, 22 . σκώμμα, ευτραπελισμός etc. -γλη verbalia 229, 47: 585 , 51 : 605, 11 .

γείνω 121 , 4 : 123, 7. γείνω το 505, 55,
35.

γεννώ 122, 5. 43 : 123 , 5. το γέω το τίκτω 123, 15.

γούτος 128, 52 .

γλήνη 126, 28. 43: 6o5, 6 .

πλησιάζω 122 , 13. γείνομαι γεωδαισία 124, 57 .

ygáßdy d. 451 , 40. vid. etiam

γλίχεαθαι 126, 39. 49.

pall. 122, 4. 6 : 125, 41. γεί- γεωλοφος 122, 3.

χραύδην.

γλουτου 126, 35 : 284 , 17. plu- γράες, αι, 93, 43.
νεσθαι και γίνεσθαι ut diferat γεωμέτρης 117, 44 : γεωμετρία ral. 126, 32.

125, 32. γείνατο 123, 14.

γραία βο5, 14.

dif . a γεωγραφία 124, 29. γλυκείδιον ( c ) 126 , 5ι . Γραικός et Γραικοί 128, 54.

γειόμορος 122 , 17. γεωπείναι 124, 52. γλυκίων 126, 53. γλύκιστος γραίξ , κός 588, 24.

γείσα 122, 19. Γεώργιος 125, 11 : 521 , 28. Τ 3οι , 14. γλυκυτέρα 127, 1 :

γείτων 122, 8. γειτονω 122 , γεωργός 125, 9.

γράμμα 54, 54. quid dif. a

301 , 13 .

23. γειτνιώ, 122, 10. 23.

στοιχείον 129, 1. γράμματα,

-γη iambica 2 , 23. -γή fe- γλυκύς 126, 53 : 127, 1 : 3οι ,

γελάσω fut. 122, 42. α correpto
τά , 129 , 33. γραμματείον 129,

min. 500, 15 . 13.

204 , 38. γελασέμεν, γελασέμε- γη 117 ,. 39 : 124, 46: 125, 1 .

27. γραμμάτιον dim . 129,

γλυπτός 126, 57 .

ναι dor . 568 , 33 . 15. 17. φuid did . ab αρουρα γλύσσων compar. f . pro γλύ

14. γραμματείδιον 129, 13.

diff. γραμματεύς 129 , 9.

γελίζω d. 17 , 56. κίων 3οι , 14.

γελίοιος leg. γελοίϊος 122, 25. γηγενής 13, 17: 125, 13 .

γραμματικός 15, 39. 5ι : 129 ,

γλύφω 127 , 25 : 126, 57. 6 : 571 , 13. γραμματική Ic .

γελοίος 122 , 25 : 5o5 , 57. γέ- γηθεν ν. αγήθεν. γλώσσα 127, 4. 7. 9 : 613, 23.

λοιoς dif . ab γελοίος 122,

τέχνη 527, 5ο.

γηθόσυνος 38, 55: 124, 59. γη- Γλώσσαι Pamphili liber 33ο, γραμμός, o, 336, 17.
35 . 9οσύνως leg . γηθοσύνη 38, 7. οι γλωσσογράφοι 288, 46. γάτις fort. γρίστις) 129, 22 ,

γελόω poét. pro γελώ 344, 41 . 55 . γλωσσαλγία 127, 11. γλωσ- Τραύδην leg. γράβδην 128, 59.

γελώ 18, 48 : 17, 36 : 122, γήθω 121 , 32. 35.
30 :

σοκόμος 127, 22, γλωττημα- γρανς, αός, ή , Αtt. 129 ,

38 : 34, 41. γελώ, άσω 118, γήϊνος 57 , 8 . τα 127 , 20 ,
403, 7 : 408 , 5 : 409, 34 :

50 : 119, 11. 122, 42. γήλοφος 125, 1 . γλωχήν 127, 24. γλωχίν, ίνος 613 , 29. γρας, αι, 93 , 44.

γέλως 191 , 35 . γήμαι quid diff. a γήμασθαι 300 , 18 : 622, 32.

γενεά 122, 43 ,

γραφείον 129, 19. 37 : 357, 3.

125, 2. γήμας, ο σύνοικος γναθμός 127, 26, 3ο.

γενειάς, ή, 122, 48. γενειάδες 125, 20 , γη μαμένη 125 , 3.

γραφείδιον d. 129, 19. 38 :

γνάθοι 127, 3ι .

quidHomero 122, 59. γενει- γήμω 589, 46. γνάμπτω 127, 28. γνάμψαι 54 , γραφή, ή, φuid 145 , 14 .

άζω 122, 47. γενειάσκω 105 , Γήπαιδες pop . 125, 21 : 622, 20 : 127 , 43. γιαμπτός 119, γράφω, eius conftructio 589.

38 . 35. 37. γναμπτα άγκιστρα 54 , 47. Gς γράφω σοι , γράφω σε

γένειον 122, 48 ; 123 , 1. 25 : γηπόνος 166 , 19.

a

.

11 .

79, 58.

557, 4.

et γράφω σου
ut differant

337 , 31. Honiero quid 122 , γηραιός 125, 23. γνάπτω 127 , 33. 129, 40. γράφεσθαι το κατα

58. γένεια, τα, 123 , 3 , γηραλέος 54 , 9 : 5ο6 , 56. γναφεύς 33ο, 13 . ξέεσθαι 129, 24 .

21 .
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6.

γυναικείος 383 , 54.

9

γράψασκ . Ιon . pro έγραψε 428 , 59 : 55, 5. pleonafticum 5o3 , δάμαλις 133 , 58. δαμάλιον leg. δείδω 135 , 41 : 39ο, 47.. .
54 . 19. δαμάλη ob additunι το θη- δείκηλ ν 135, 4 ab είδωλου

γράψω 336, 17 . δαγκάνω 279, 20. λυκόν ibid . δαμαλις 4 δαμά- ut diff . 136, 58 .

γράω το εσθίω 117, 47 . δαθάπτω 131 , 26. λις ut diferat 134, 3 . δείκνυμι ιβο , 12. δεικνύω 589,

γρηγορώ 129, 46 . δάδυξ 131 , 17 . δάμας 94 , 8 : 124, 40 : 133, 55.

γρηίδιος et γρήϊος 407 , 41 . δαδύσκω το ταράσσω 149, 3ο .
45. δείκω το δεικνύω 8ο, 36 : 135 ,

Γρήνικος Α . 129 , 49. δαήναι 132 , 43 . Δαμασκός opp. 133, 47. Δα- 47. 50 : 136, 18.

γριπος 129 , 54. γριπεύς 129, δαής 13 , 29 . μασκηνός 3, 34: 133, 56. δείλαιος 6ο5 , 21 ,

56. γρίπον 129. 57. dai coni. interrogativa 132, 46 . δαμασον imper. Go5 , 21. δείλακρος et δειλάκρα 136, 14.

γρίφος 13ο, 1.plur. 622 , 42. δά : f. 133. 8. δα : et δαΐδ . 133, Δαμάτης 141,27 . δειλακρείων (Ηefych . et Ειναι .

* γρίφον 13ο, 3 . 15. δαμεϊεν 134, 6. δαμεϊμεν 134 , Μ. δειλακρίων) 136, 11 . δες

γριφώδες 13ο, 5: 622, 41 . δαιαλεύς Ε. 13ι , 34 . 8. δαμείς 134, 14. λαχρινός (Ειym. Μ . δειλακρί

γρύζω 128, 27 : 13ο, 10 , 12. δαιδάλλω το ποικίλλω 13ι , 35. δαμνω, ας , ε , 488, 54. νας) 136, 14.

γρυμεΐα (ie) fort . γρυμαία 15ο , δαίδαλος 131 , 37: 133, 29. δημoίτης 84, 7 . δείλη, ή , 135, 52 : 136, 17 :

δαιδάλεος proparox. 5ο6, 38. δαμώ 119, 33 : 135, 8 : 149, 6. 379, 42 : 507, 6 : 613, 38 .

* γρύξ 13ο, 10. δαίζω 133, 10: 140 , 55. δαμώ το υποτάσσομαι 134 , 9. δειλή 136, 15 : 379, 41 .

γρυπός 622, 48 . δαίμων 18, 35 : 131 , 5 % : 132 , δανα 134, 4. δειλία 135, 51 ,

γρώνη 13ο, 13. 3ι : 140, 27 : 142, 15. Lex Δαναός 316, 6. δειλιω 16ο, 20.

γύαλον 13ο, 26. 28. γυαλός gnif. habet 132, 33. dat δάνειον 57, 18 : 123, 1 : 134, δειλός 135, 57 : 136, 4 : 318,

120 , 58. γυαλίζειν 13ο, 58. μονες 132, 45. δαιμονέστ
α- 26. δανείζω 134 , 15 . 10 : 379 , 44. δειλός εν καν

Γύγης , ου 537 , 27. Too 131 , 42. et vide daxuw- δάνος , το, 57, 17 : 123, 1 : 131, ματι 17» 17.

γύη 15ο, 20 : 157, 38 : 558 , 47. νέστατοι. δαιμόνιος 131, 39. 15. 26. δεία 156, 25 : δειμέλεος me

γύης 13ο , 34. δαινυτο 13ο , 45 : 132, 38. δαι- δάος, το, 148 , 11 : η λαμπάς lius δειμαλέος 136, 27.

γυλον, το . 355, 3ο: 544 , 2. γυΐα , νύω 132, 38 . 562, 13.

τά, 18 , 43 : 13ο,17. 23. feq. δαιόμενα 132, 45.

δείμος 136 , 21 .

δαπάνη 134, 3ι . δαπανητής 23, δείν contr. ex δέον 136, 24 : 355,

157 , 16 : 195, 7. γυιόκοροι δαίς, τός, η . 131, 51 : 132, 28. 43, 33. δείν τι πρέπον 136, 3ο .

μελεδώναι 385. 3ο . 50 : 140 , 32 : 143, 12 : 605, δάπεδον 243, 6 . δείνα 136, 34. ο δείνα του δεί

γυμνάσια , τα, 13ο, 39. 32 : 623, 20. δάϊς η μάχη δάπηδες 134, 34 . νατος 418, 22. 3ο .

γυμνήτες 165, 57. 18, 46. δαΐs ή λαμπάς at δάπτω 131 , 26. 134 , 38 : 136, δεινός 19 , 10 : 135, 18 : 551,

γυμνός13ο, 59. 1.γυμνώ, eius δάϊς baryt. η μάχη 135, 1 . 47. δάπτω το εσθίω 134 , 31 . 18 : 605, 19.

contr . 589.51. δαισάνη 132 , 23. 55 , δείος pro δέος 135, 34. δείου

γυναικoπίπης 454, 52. δαίσασθαι το ευωχείσθαι 132, δαρβάπτω ι3ι, 24 : 134 , 24. 478, 34 .

24. Δαρείκός 134, 39 . δείπνος 77, 28 : 136, 35. 38 :
γυναιμανής 13ο, 45. unde com δαίσω 21 , 56. dapter 134, 21. dagti fut. 66, δείπνον 77, 28 : 15ο, 11.

pofitum 113, 5. δοίτα, τήν, 388, 27. 8. δειρά , ή, 136 , 53 : 6o5 , 6. δεε

γυνή 13ο, 5ο: 131, 17 : 36ο, δαιταλεύς 152, 28 : 623, 18. Δαρκετώ 3ο6 , 22. ρα ή εξοχή 17 , 39. όειρή

9 :
: 613, 21. dif. a παρθένος δαιτρός 132 , 37 : 140 , 3ο : 6ο5, das maſcul. 280, 52. 136, 54 : 151 , 19. φuid diH .

132, 3. την γυνήν 152 1. γυ» 17 . δας, και , 140, 33 . ab αυχήν 137, 5. δειραι vid .

ขห์ ย correpto 151, 8. γύναι δαιτυμων 152, 41. feq. 140, 32. δασεία 134, 17. δωραί.

vocat. 13ι, 12 : 296 , 8. quid dif . ab εστιάτως 213, δαυλός 93, 51: 94, 22 . δείρω 139 , 1 : 389 , 27.

γυον 18, 16.
26. δαύω το κοιμωμαι 13ι , 25 : 134, δείς δενός 172, 7 : 439, 22.

γυήεις f. 18, 17. δαιτυμώση leg . δαιτυμόσιν dat . 41 : 135, 23. δείσα , ή, 135, 3ο : 137, 17.

γυρίν et γύρινος 152, 7. γυρίνοι 623, 19 δάφνη 135, 25.

132, 6 .

δεισιδαίμων 137, 15 : 526, 45 .

δαίφρων 133, 8. δάφοινος 134 , 43 : 555 , 6ο : βού , δεισιδαιμονία 137, 6. 9 : 216,

γύρον, το , 132 , 6 .
δαίω 93 , 51: 133, 1. quatuor 18 . 59.

ignif. 619. 51. δαίω το κό- δαψιλός 134, 58. δαψιλής 134, δείσσα, ή, 452 , 5. 10 .

γύψ 132 , 9. πτω 8, 42 , 44 : 132 , 50 : 55. δείω το φοβούμαι 135 , 11. 59 :

γυωσαι 47, 58. 133, 9 : 142, 3. 27 : 149, δάω το μανθάνω 155, 22. 138, 51 : 160, 2 .
Εγώquando barytona 71 , 3ο .

51. το καίω 8,4% : 33,3 : 15, δε oxytona 535 , 48. pottponi

γώ 132, 16. γω το λαμβάνω 31 : 153, 58 : 134, 5 : 140,

δεκάπηχυς, εος 403 , 6ο .

tur 9 , 5 . de in compoli- δεκάς , ή , 137 , 27.

119, 48 : 120, 55 : 130, 37 : 32. 53 : 562, 12 : 619, 49. Tó tiοne 188 , 35 : 418, 11. - δε

157 , 24 : 613 , 21. το δέχο- μερίζω 152, 27. 5ο : 140, 29:
δέκατος 157, 57. δεκατευτής

epectatica in quibus 188 , 137 , 40. ita etiam lego pro

και 15ο, 15 : 532, 59. το 119, 3ο : 237, 3ο, το μανθά- 32. - de epecialis, non co .

χωρώ 19 , 47 : 121 , 14 : 125,

• δεκατάτης 623, 7. δεκατευ

νω 8, 46 : 18, 34 : 131 , 44 : incidit

15 : 132, 11 : 143, 29 : 157,

cum γε 418 , 17. τήριον 13η, 40 . δεκατεύειν

140, 27 : 142 , 14 : 145, 33 : - de adverbialíter pro eis 6,

15 : 314 , 30 : 320, 56 : 332 , 622 , 6ο , το γινώσκω 21, 56 :

quid 157, 41 : 623, 6 .

13 : 531 , 43. pro εν (? ) 568,
39. το γάζω 120, 57. γω γαίω 13 , 29. 37. 54. το διδάσκω

δεκάχορδος 137, 46 .
56.

485 , 14. γω γεινω 121, 3 .

δέκτο f. 137, 52.

19 , 3. το ευωχούμαι 8, 16 : δέδασται 135, 3. δέλεαρ 157 , 57.

γωνία 58, 24. 27 : 76, 33 : 132, 132, 19: 140, 31: 623, 21.. δεδμήατο Ιon. 135 , 5. δεδμή- δελέατος φuid did . ab ελέατος
18. το κοιμώμαι 133 , 3. το ποι- σθαι βο5 , 24.

γωνω, ήσω 121 , 39. 45 : 132,

180, 1. utraque vox corru

κίλλο 133, 29. το χορεύω 110, δέδοικα 135, 10 .
22 : 622 , 46 . 54. δαίω et καίω 53 , 54. δαίω δεδράμηκα 161 , 2 .

pta ; pro priore lego dlargos ,

γωρυτύς 125, 16 : 132 , 11 : 622,

alteram muto in dhéargos.

et δαίζω 133, 10. δεδύναμαι 135, 15. δέλλις , 13ος 435 , 47. eander
54. δακμωνέστατοι leg. aut δαιμο- δεείλη Γ. 156, 17. vocem intelligo ſub corrupto

νέστατοι aut δαημονέστατοι, δέεσθαι βο5, 20. δέλλιστος 138, 6.

622, 59. δέησις 137 , 18 : 140, 58. nihil δελτος 158, 5 .

Δ. δάχνω 133, 3ι . discrepat ab inesia 137, 18. deaza unde nominatum 138,

δάκρυον 133 , 55 : 613, 33.

ο initio voc. abiectum 18, 34. δάκτυλος 62 , 38 : 133, 36 : 54 % ,

quid dif. a προσευχή, ευχα- 39. et pag . 597.

46. δ ex τ 92, 56, in β ver

φιστία et εντευξία 137 , 20:

62 : 613 , 34. δάχτυλα pro

δέλφαξ 138, 36. δελφακες 138 ,

482, 13.

fum 114, 8. in γ 124, 28 : δάκτυλοι 314, 13. Δάκτυλος δε7 135, 16. imperfon . 156 , 38. Δελφικά, τα , 138 , 8. Δελφειός

345, 28 : 165, 9. Boeοι. 235,

.
Ιδαίος 270, 9. δακτυλικα o

1. in 76 , 25: 229, 42:

quatuor lignif. 136, 49. 347, 1 .

232, 23 : 390. 43 : 419, 17.

νόματα 328, 37. ,δείχα, το «66, 3ο . δειγμαίνω δελφιν 3ο, 56 : 263, 9, .

δάχω , ξω 200 , 3ι . . 466 , 30 ,

39. pro 2 Aeolice 271, 58. δαλός 76, 27 : 133 , 38 : 141 , δείδια 155, 55. δειδία , ή, 155,

δελφές 30, 36 .

in 9 76, 55 : 577, 19. in : 14.

δελφός leg. δελφύς βοι , 5. δέλ .

17.

91 , 41 : 461, 35.
φος Γcrib. Δελφός 512, 5ι.

θα intentiνum 134 18. 35 : 355, δαμώ, ας, ή, 135 , 40.

δαμά 135, 9 . οειδισσα 7, 1. οειδίσσω et δει- ic Δελφοί 158, 3 .

δίσσομαι 135 , 20, 38. δελφύς 8 , 8 : 158 , 56 .

:

.

1 .

:
?
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144, 29 .

22 .
>

21 .

76, 33,

θέλω το δελεάζω 149, 49. 416, 5 : 544, 4. το δεσμώ δρώ το πορθώ 8, 41 : 619,
διαμπερές 144, 17: 199. 32 ,

δέμας , το, 138, 10. 19. de ani- 154, 2. το
φοβούμαι 140, 48. δώσας 141, 1 : 142,

.

matis 520, 8.

37 : 135, 51, 58 : 202, 29,

διαμωχώ το
καταγελώ 402, 1 ,

δέμνια , τα, 138 , 21. δέμνω 158, το ικετεύω 140, 38. το χρή- δια την ύννιν, pro δια της – per

δρωσις , ή, 142, 7.
διάνοιχα 144, 19: 535, 43.
διάνοια 144, 20 ,

22 .

ω 186, 16. το δοκώ 140, 41 .

a γνώμη ut

79, 53. δια epitafin
interdlum

did. 144, 22.

δέμω , δεμώ 154 , 39 : 313, 21 .

το παρακαλω 157, 18. το ſignif. 133, 28. ab Aeolibus διανύειν οδόν 144, 20.

δεμα, ήσω 19, 26. δεμώ το πρέπω 567, 38. δέω et δεύω et Λιticis in ζα mutatur 228,
διαπεφωνηκεν 143 , 3ι .

δαμάω 133 , 40 .

140, 5. δέω et δεώ 138 , 13. 34.

διαπλεϊν quid did. a
περιπλες

δενδίλλω 158, 26.

δεω, ήσω 140 , 7.

διαβήτης d. 23, 48: 613, 3 ) .

δένδρον 138, 3ο,

- on fem . barytona 567, 28.

et
παραπλεϊν 145, 1 .

διαβόητος dif. ab επιβόητος
διαπορείσθαι dif . ab

αγανακτείν

δεξάμενος 136, 37. δέξασθαι δή adν. 140, 20 : 300, 53. 199 , 3 : 142, 43 .

quid diff . a λαβείν 559, 34 . dvynges paſſeres 141 , 17. διαβούλιον 142, 18.

δεξιά 138, 49. 55 : 431, 58. Δε- δηδηωμένοι fcrib. δεόκωμένοι 142,
διαγγελήσονται 142, 53,

διαπρύσιος 144, 49 : 6o5 , 33.

ξιάδης feu δεξιάδης 139, 3. 3.

διάπυρος et θερμός ut varient
διάγησις diff . a διήγημα 145, 145, 8 ,

δεξιός 84, 52 : 138, 59. δεξιό- δηθα 140, 14 , 41 : 188 , 40.

61 .

φιν 411 , 15. δεξιτερή 138, δηλάκις 140, 20,

διαρπάζω 144, 12 : 623, 18.

διαγλάψασα 116, 22.

32.

δηθύνω 110, 16. δηθύνω το εγ- διάδημα 54, 54.

διαδραίω 144, 35.

δεξιω 157, 53. δεξιού μαι 157,

διαρρείν diff. a παραβρεϊν 145,

χρονίζω 140, 51 ,
δηθύνομαι,

διαζευκτικός σύνδεσμος 233 , 48 . 4.

52 : 150, 27 : 160, 17.

140, 17

διαθεϊν 145, 14 : 623, 5 .

δέομαι, eius conftr. 59ο, 3. δήίος 140 , 53: 11, 58. δηϊοτης διάθεσις 142, 59. διάθεσις μέση

διαρρήδης 144, 45 : 623, 24 .

δέος , τό, 8, 6 : 135, 19 : 136 ,

Δίας 144, 54.

142, 1 : 6o5, 3ι . δηϊω- et δηϊω quid it 526, 47.
διαθέσεως

22 : 138 , 51 : 140, 37 : 160,

διασαφητικός

140, 54.

σύνδεσμος 233,

ενεργητικής δημα 135, 21 .

48.

3 : 202, 3ο.
Δηίπυλος 140, 53 .

διαθήκη, ή, 13, 3.

δέπας 158 , 5ο. 52. δεπάεσσι . Δηίφοβος 140, 57.

διασεσοβημένος 145 , 16 : 623 ,

διαινω 143, 8 : 272 , 52. διαίνω

235, 38 .

δήκω 140, 50. δήκω το δάχνω το πλύνω 141, 32 , το υγραί- θίασμα, το, 143, 17:δέρας , το, 123, 59 : 622 , 40 .

136 , 20 : 444 , 17,

νω 143, 38.

διάστατο leg. δοιάσσατο 149,

δέργματα 140, 43 : 151 , 56.

δηλαδή 141, 2 : 300, 36.
διαίρεσις 113, 15. 2

πλεονασμός
δέρις, ή, 136, 59.

δήλειν , reclius oηλεϊν, το βλά- ut . diferal 431, 4. εν διαιρέ- κατα διάστασιν 54, 7 : 489, 34 .
δέρκω το βλέπω 41 , 39: 138, πτειν 14, 53.

δηλήσηται 141 , σει , αύτη 92, 36. κατα διαί

48 : 151 , 49. 55. . * δέρκυλος

τουι111 , 16 : 326, 56.

5.
δηλώσασθαι 14, 54: 140, ρεσιν 106 , 56. διαιρέσει ιωνι- διαστήτην f . 145, 19 .

62, 38 : 430, 47 .

47. δήλημα 14, 54. δηλητή

κη 416 , 5ο .

δέρμα 139, 10, quid dif . 4,
. a

διάστημα 69, 20,
διαστήματα

φιον 140, 46.

διαιρώ c. genit. 21 , 57 : 192,

βύρσα 139, 9. δερμάτινος 15 , δηλονότι 141 , 4. 9. 13 .

των ουρανίων quot 533, 6 .
16.

προς διαστολής του
συγκριτικού

54. δεμάτινα αγγεία 58, 42 . δήλος 15, 1 : 56, 52 : 76, 20 : δίαιτα 143, 9. 12 .
διαιτήτης

δερμ. αιδοία 123, 39 .

141 , 2. 9. 23. 18 : 237, 28 : rectius
διαιτητής 143, 10.

δέρξις , ή, 140, 43.

321 , 17. δηλώ το βλάπτω

διατμήξαι βο5, 28.
quid did . a δικαστής 145, διάττειν 145, 24 : 623, 4.

δέρος 139, 1 .

141, 5.
δέρη Aeol. pro δειρη 136, 58. δήμα, το, 54, 54.

δίαυλος 93, 45.

διαχεχείρηκεν 5οο, 5 ,

δέρφις 139, 10,

δημαγωγος Γcrib . oxytonως 11,
διακηρυκεύεσθαι 143, 25 : 623, 11 .

διαφανής 632, 33.

δέρτρον 139, 25, et v. οέτρον.

διάβαρσοι ( Ειym. Μ. διάφαροι)
διάκις 147 , 5ο.

δέρω 136 , 54. δέρω το βλεπίζω δημηγορώ 5, 56.

χιτώνες 95, 40.

διάκονος 143, 42 .

15ο , 43, το εκδέρω 139, 11: Δημήτης η γη 141, 22. dea
διακοσμηθείμεν 143, 44.

διαφέρω, eius confir. 590, 9. δια

φέρεσθαι 145, 11, διάφορος

152, 57.

140, 48: 141, 23. Δήμητρος διακριδόν 143, 52 : 325 , 5.

δεσμός 138 , 13 : 140, 56 , δε- ακτή 30, 25 : 621 , 29. δημη- διακρίνειν 145 , 46. a fimplici διαφωνέω 143, 3ι .

et διαφορά 145, 11 .

σμά pro δεσμοί 469, 55.

τριακός καρπός 40, 54. Δήμη

διαχειριζομαι 590, 6.

δεσπόζω 78, 54 .

τρα Όπνεία Aeolibus ic " di- quid diff. 347, 41.
διακρινθητε διάψαλμα 145, 27.

δεσπότης, ου 75, 44 : 107, 28 : cta 428, 27. Δήμητες diff . a 143 , 47.

διδάσκω 145, 33.
διδάσκαλος d.

139, 19: 275, 37 : 613, 39. δάματες 141 , 27.
Δημήτεθος διάκτορος143, 39.

145, 32.
διδασκαλείον 512, 48.

quid diff. a rúgios 301, 33 : ιερόν 99, 4. Δημήτηρ αλιτη-
διαλαμβάνειν 428, 35.

δίδημι 138, 11 .

356, 3. δεσποτίς, ή, 23, 5. φία vide C.
αλητηρία.

διάλεκτος 143, 33. quid dif .
δίδραχμον (ic fcribo pro δί

δεσπόσιος 74 , 44.
δεσπόσυνος δήμιος 141 , 32.

δημιουργός 141, a διάλεξις 143, 53. διάλεκτος

548, 6.

51. 39 : 142, in : 256, 13.

δραγμoν) 145, 3ο.

orthographiae regula 499, 33. δίδυμος 145, 41 .

δέτρον d, leg. δέρτρον 389, 27. quid diff . a ποιητής 472, 38.

U correpto

διάλεκτος των Αιολέων 216, 407, 22 .

Δευκαλίδης 465, 45.

δημιουργοίqui ferrιone Tief- 33. διάλ . Αιολική 33, 25. διδω 125, 58 .
δείνος Ιnd. voc. 139, 54. Δεύ- Lal . et Αrgiv . 141 , 42. δημι- διάλ . Αιολίς 532, 26. η διά- δίδωμι 145 , 40. eius Perfecti

νυσος d. 139 , 49.

ουργω 141 , 43.

λεκτος Ρηγίνων 216, 32. η formatio g6, 48.

δενοίατο Ιon. 139 , 27.

δημος 140, 35 : 141 , 34. 46. διάλ . των
Ταραντίνων 384 , 4. δίε imperat. 145, 47.δεύρο 36 , 49 : 139, 32. 40. δευ- 49 : Co5, 17. δημός, ο , 141 , ic παρα τοϊς

Ταραντίνοις 9,

φί 188 , 44 : 41, 27 : 412,

54 : 6o5, 18.
δημοκόπος 337,

δίειπα, melius διείπα, 145 , 56 .49. abfolute κατά
διάλεκτον διέλ 136 , 17 .

42. ι Iongo 446, 21 .

57.
Δημοσθένης 112 , 12. Δη- 89, 30 : 111 , 15 : 453, 15 .

δείσω fut. 124, 37 : 139, 56 .

διεξοδικός 145, 57. διεξοδικώς

μοσθενικός 15, 23. Δημοσθέ. Gc
διάλεκτάς εστι

145, 56.

δευσοποιός 139 , 55 : 193 , 38, νειος 75, 42.
δημοχαριστής 38 , αι

διάλεκτοι 86, 57. αι δίεπε 145, 55. διέπειν 146, 56 :

δευτε 139, 32: 140, 1.

538, 2.

διάλ.
διδάσκουσι 21 , 13 .

δεύτερος 139, 58 : 110, 11 . – δην adν. unde
Formentur κατά διάλυσιν 465, 33. Cic δια

6o5 , 32 .

δεύτατος 139 , 57. δευτερου

451 , 34. d . e verbis 59, 2 .

διεπέτασα 145, 52.
λύσει 423, 25. διαλύσει των διερός d. 140, 24 : 144, 32 :

μένη μονάς 137, 55.

δην dia 140, 16 : 142 , 13. 22 : nexõ 53, 16 : 476, 22 : 526 , 7. 272 , 52 : 511 , 14 : 605, 27.δεύω 1ο, 3. δεύω το χιήσω

565, 3ο. δηναιός 142, 24.
διαλύσει του και εις ε και α

διέφθειρα, Γrib. διέφθορα, pai140, 6. 21. το βρέχω 140, δηνάριον 142, 57.

155, 33. της ου
διφθόγγου ve526, 56.

διέφθαρται quid

δεύεσθαι το βρέχε- δήνεα, τα, 142 , 14, 19.

515 , 57. κατά διάλ . του ι diff . a διεφθοε 145, 57.

σθαι βο5, 20 .

δήπουθεν 142, 38.

394, 42.

δέχω 138, 49. δέχω το λαμβά- δηφείος (ic ) 240 , 40 .

δίζω το ζητώ 18, 3.
διαμάω 144, 8.

νω 137, 37: 15o, 35. δέχο- δησις 142, 17 : 415, 5ο .

διήγημα a διήγησις ut differat

διαμβλώττειν abortire de mu- 145, 6ι .
διηγηματικών κεφα

dngóy adv. 142, 29.

lieribus 43, 5o.

εεω 140, 5. novem ignif. 140,

λαιον 582 , 5ι .
διηγήσομαι

δήσω 142 , 39.

διαμετρητός 143, 5η .

25, δέω το ελλείπω 139, 58. Δηώ, ή, 142 , 8.

διάμετρος 144, 6. διαμετρώ 143, διώκω το εκτείνω 146 , 5.

το δεσμεύω 140, 35 : 141, δήω το καίω 141, 54. το ευρί- 55.

35. 49: 142 , 39: 149, 41 :

διήλλαξε περί την κλίσιν 40,

σκω 142, 24 : 274, 2. διώ , ώσω διάμησεν 144, 8 .

351 , 11: 232, 21 : 345, 31 : 142, 4. 6. δηώ [ crib. c. iota διαμπόξ 111 , 11 : 623 , 27. δίημι 145, 49.

12 ,

20.

:

ει

.

514,

5. 22 ,

και 413, 41.

145, 59.

21 .
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154, 9.

10.

19. 23. 12.

φος 151, 18.

146 , 27.

διηνεκής 146, 5. διότι 147, 18. ab ότι ut dife- * Ομός, δμωός 537 , 5 : 6o5, δούς , δόντος 51 , 4 : 15ο, 5 .

διήρης, ή , 146, 1 . rat 438, 39.
3ο. δοχή 15ο, 27 , δοχώ 15ο, 34.

διθύραμβος 146, 23. 42 , δίπηχυς 585, 12 . διοπαλίζω 149, 9 . δράγμα quid 152, 16. plur. δρά
διϊπετής 148 , 19 . δίπλαξ 147, 33. διπλάσιος quid δνόφος 149, 16 : 127, 54. δνο- . γματα 5ο, 29: 151, 45. 58.

διϊππεύω 147, 35. dif . a διπλόος 147, 41 . Φερός 149, 15. δραγμη 152 , 2 , 12, 3ι : 355

διίσχυρίζω 284, 49 . τα διπλασιασμός του μ 52, δοάζω 55, 36 . 17. όραγμαίος 152 , 5ι .

δίφιλος 147, 45. 44. κατα διπλασιασμόν, δράσσατο 55, 55. φuid did . a δράζω 134 , 21 .

δικάζειν δίκας 70, 5. ταίνω 521 , 5. από διπλασια- . δοιάσσατο ( fic fcribo pro δι- « δραίνω 151, 47, δραίνω το πατ

δίκαιος ιο8, 37 : 270, 12. guid σμού έχειν 125, 55. διπλασι- άσσατο) 149, 21 .

diff . ab όσιος 437, 5ο . quid

τω 9, 55. το ισχύω 489 , 5ι .
ασμός αττικός 3o7, 6. διπλα- δοάσσω 55, 36. δράχων 138, 48: 151, 48. 55.

ab ευσεβής 146 , 7. δικαιοσύ- σιασμός ουδέποτε δια της ει δόγμα 149 , 14. ibid. δογμώ . δράκαινα 385, 15. δρακόντειος

νη 116, 10. δικαιοκρίτης 28ι, διφθόγγου 431 , 19. διπλασια- δοιάζω 142, 57 : 149 , 26 . 16 , 43. δρακόντειον κάρυ

47 . φόμενα ρήματα 520, 44 : 521 , δοιάσσατο < ife διάσσατο . 571 , 11 .

δικασπόλοι 146, 29. 32.
5 . δοϊδυξ 149 , 30. δοιδυκοποιός δράμα 151, 57 : 545 , 3. at δρά

δικαστής quid did . a διαιτητής διπλόος , διπλούς 65 , 40: 147, 149 , 29, μα 402 , 34 .

146, 12 : 39 : 585 , 7. διπλόος dif . δολεν Ε. 149, 34.

δικατάληκτον ής και ίν 278, 58 :

δραμώ τ6ι , 1. δράμημα ισι , 5.

διπλάσιος 147, 41 , διπλόη δοιός 149 , 38. δοιώ et δοιαι δραμων 103, 45.

322,3.fic δικατάληκτα όν 147, 38. δράς 15 , 43.

τα 30, 35 : 79, 6 : 491 , 5ο : διπρόσωπος 536, 47 . δόκιμος 16ο, 46. δοκιμάζω ibid . δράξασθαι 152 , 1. 16.

495, 48. δίπτυξ , χος, 147, 36. δοκώ 149, 44 , 45 : 15ο, 29 : δραπέτης 126 , 11 : 152 , 4. 35 :

δίκελλα 11 , 17 . δίς adverb. 145, 45 : 147, 5ο . 254, 5ι , δοκώ, είς , εί 482, 544 , 57 , 63.

δίκη 145, 14 : 362 , 19. δίκαι δίς , aeque ac τρίς, s fnalem 27. δοκώ το επιτηρώ 298 , δράσσω 151, 45. δράσσομαι 59ο,.

φορητικαί leg . Φονητικαί 70, in compofitione abücit 585, 53. 16.

5 .
δόλιος 241 , 39. at propr. Δο- δραχμή 74, 17 .

διαλείς et δικλίς 312, 3ο: 327, δισθένεες leg . διεθνέες 585, λίος 328, 58 . δρέμω τ6ο, 57.

δόλιχος και αλιχός ut diferat δρέπανον 152, 26 .

δίπος, fort, δίσκος, 146, 17 . δίσκος 146, 3ο : 147, 48. vide 151, 23 : 522, 33. δολιχός δρέπομαι 59ο, 18.

δίκτυον 78, 18 : 136, 20: 146 , et díxos.
149, 47 : 151, 18. δολιχόδει- δρήζω το κοιμώμαι 66, 5 : 154 ,

16. 3ο. δισπενσάτως 148, 9 . 22: 545, 2 ,

δίκω το δίπτω 146, 16. το βάλ- δίσσος , Γcrib . δισσός, 145, 45. δολος 137, 56. 57 : 149, 49. δο- δρής , δρή 498, 59.

λω και ρίπτω 136, 19. δισταγμός 147, 56 : 39o, 37. λομήτις 149 , 48. δολοφροσύ- δρόμος 16ο, 57: 261, 21 : 6ι6,

δίμηνος 231. 45 : 585, 1 . διστάζω 147, 56. νη 149, 55. 44. δρομή 335, 37. δρομαίος

διμίτριος 146, 26.
Ita etiam

διστοιχία 148, 10. Δόλων, ωνος 67 , 44. 152, 36 : 214, 26 : 261 , 22 .

Suidas ; at Schneid. in Lex. την δισυλλαβίαν υπερβαίνειν δόμενάι Dor. pro δούναι 168, δρόσος 152, 27. 41. ορόσω et
exhibet δίμιτρος . 310, 23. 48 : 258, 4. δροσίζω 152, 5ο. δροσούμενοι

Διμήτριος , Γcrib . Δημήτριος , διφάν 148, 1. διφωσα 148 , 2. δομεύειν (fic ) 149, 52 , 152, 49.

διφένσως 148, 8. δομήνικος ( Γfic) 149, 53 . δρύϊνος 175 , 46 .

δίνα acc . 9, 10. διφλέρα quid 148, 32. quid δομώ' 149, 5 : 15+, 38. 42. δρυμός 152, 58 .
δίναι, αι, 146 , 18 : 6o5, 35. δι

dif . a μηλωτή 148, 3ο . - δόν adν. 325, 1 : 494, 4 .

ναι inf. 511 , 14 .

δρίπτωΙ6ι, 17.

δίφιλος 148, 35 . δόναξ 15ο, 1. δόνακες, οι, 149 ,

δινάριον, Ιcrib . per ή δηνάριον, διφορούμενα κατά την γραφής

δρυς 15ο, 41 : 151, 41. prilia

56 : 623, 10.

146, 22 . 570, 3ο. διφορούμενα κατα δονώ 127, 47 : 149, 13. 58:

quaelibet arbor 152 , 58.

διναστεύω, fcrib . per και δυνα
δρύφακτοι 152, 53 : 625, 25.

την τασιν 113 , 55. 336 , 42. δονώ το συστρέφω

στεύω, c. gen . conftr . 59ο, διφρηλάτης 148, 38.

ορύφαντα (fort.δρύφαχτα ) 152,

623 , 10. 48.

15. δίφρος f. 87, 37 : 97, 51 : 148, δόξα 111 , 26 : 15ο , 28. 34 :

δίνη, ή, 191 , 41 : 116, 34 : 217 ,

όρυφάς 152 , 56 .

21 , 23 : 279, 6 : 605, 27. di- 3ο8, 55. δοξίζω 59ο , 12 .

3. 5. δίνος, ου, 146, 53 :

ορυφω το ξέω 152, 56.

Φρα pro δίφροι 324, 13. δοξέω, ώ, non δοξόω 15ο, 32 .

147 , 3. 6 : 191 , 42: 217, 6. διφυής άνθραξ 57, 58. :

ogw quatuor fignif. 5 + 1, 61 ,

δοξούμενοι 15ο , 3ι . δρώ το ενεργώ 66, 9 : 13+,

δίνον, το, 191, 42. δίχα 148, 5 : 535 , 43. δόξω 41 , 26.

δινω 146, 34.6ι. δινωτός 146, διχή, Γcrib. διχή, 148 , 5.

21. το ποιώ 57, 58. το πρατ

δορά 150, 24 . τω 152, 45. το βλέπω 15,

59. δινωτή 147, 3 . δίχαλος 564, 58. δορκάς 138 , 19 : 15ο, 3ο : 15 , 5 : 455, 20. το υπηρετώ 152 ,

διόβολος 146, 5ο . διόβωλον, διχόμηνι metapl. 389 , 16. 49. 4. το υφορώ 5 ++, 34. ορώ,

Γcrib . διώβολον, 146, 5ι . διχόνοια 148 , 39 . δόρπος, ο, 15ο, 15. neutr . δόρ- ομάσω, δράξω 54 , 55 ,

Διογένης 147, 8 . διχοτομος quid dif . a διχοτό πον 15ο, 4 . * δρώπα 152, 3ο. Ορωπαίζω

διόγκινον 418 , 5ο. μος 148, 40 . δόρυ 15ο, 41 : 373, 3 : 6o5, 22. ibid.

διοδεύεσθαι ιο8, 12. διχρυσον quid veteribus 74, δορύαλος 15ο , 49 .

διυλκούσθαι την σάρκα 182,

δυάζω 5,5, 24 .
23 .

34.
θορύξενος 15ο, 55. quid dif. a δυάς, ή, 152, 17. 20,

δίχω 148, 48 . πρόξενος et ιδιόξενος 481 , 29.

Διομήδης C. 147, 4. 10.

δυγός Aeol. pro αυγός 271 , 59.

διχως et διχή 251 , 5ι . θορυφορω δρο, 11. δύη 151 , 1 :153, 2 : 558, 47.

Διόνυσος 146, 47 : 147, 14 : δίψα 148 , 25. δόταν f. 150 , 56 .

148, 1 : 265, 4. Διόνυσ . ει- δίω 145, 47. δίω το διώκω 272, δόσις 570, 47.

δυμπάθεια 155, .

ga Dowans cur fic dictus 169,

Δύμα, 175, 39 .

56 : 288, 41 : 529 , 37. διώ δότειρα 154, 53 .

43. 49. Διόνυσος Cabirus 289, το φοβούμαι 133, 3ο. quid δότης, ου 15ο, 36. δοτική 15ο,

δύμεναι ί. 153, 5 .

26.
δύμη 232, 57 .

dif. a δείω 135 , 33 .

διόνυχα ζώα 564, 58.

δυμι 153, 6 .

διώβoλον vide διόβωλον . δουλος 13, 32 : 151, Π . 15. δυνάζω 153 , 9.

διόξενος, leg. ιδιόξενος, 147, 17. διώκω 287 , 24 : 59ο, 8. 9 . 53 : 623, 3. quid diff . ab oi

Διοπείθης 147 , 8 . διωλύγιον 148, 55 : 149, 17 :

δύναμις 153, 15. φuid dif. ab

κέτης et θεράπων 151 , 28.

διοπομπή 147, 54.

ισχύς 152 , 9. δύναμις Gal

622 , 58. δούλη 151 , 13. δοι λεία tri

δίοπος 146, 56.

malicis quid 500, 1. duvastai,

Διώνη 148, 46. 49. plex 151 , 4. δουλόσυνος 468,

δίοπτρα, τα , 147, 3ο .

ου 153, 9. δυναστεία 133, 12 .

διώνυμος 148, 43. 4. δουλαγωγω 59ο , 13. δου

διορία 147 , 27.

δυναστεύω 153, 13, Vid .

διωξις 148, 17: 45ο, 5. λω μ3, 3 ) . ναστεύω .

διόρισον 147 , 29 Διώρης , pr. 148 , 5ι.. δούναι ab αποδούναι ut diferat δύνη pro δύναται 20 , 4.

Διός α 23ο, 8. 25. Διός τη διωρία 117 , 27 : 18, 27. 151 , 3 .

compof . 147, 4. δϊος 147, 18. διωρυγή 149, 2 .

δύνημι inufitar . 155 13. 17.

δουπος 151 , 57. 3ο.

22 : 346, 50 : 605, 15. διώρυξ 149 , 1 . δούπω το κτυπω 207 , 56. :

διος δ . 40, 47. proparoxyt . δμω 149, 6.

δύνωμαι 53 , 24. δινωνται 155,

δουρί & 151 , 4!. οουίκλειτος

210, 59 .

17 .

όμων 149, 4. δμως ibid .

Διόσκουροι 17, 24.
75, 40 ' ' 100, 18. οουρίκτητος δύο 155, 27. δύο ει δύω 5ο.

όμως, ωος 149 , 5. Γη. 2ο, 3. 75, +4. · 453, 56. dúo communi lin

:

:

.

:

:

22 .

25.
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11 .

40.

gua, dów Attica 50, 14 : 154, 17. Aeolice 423, 17. tranfit εγκάρσιος 158, 10 624, 33. έδεξιούτο 137, 53 : 16ο, 17.

6. fingulari cur careat et ab in o in praeterterito perfecto έγκατα, τα, 158, 6 . "Έδεσα opp., Γcrib. per duplex
a maw quid differat 50, 2. ſq. nedio 57, 4 : 197 , 59 : 395, εγκαταλείμματα 365 , 17. σσ "Έδεσσα 16ο, 18σ! •δεση

oi et ai di'w 172 , 16 . 14. in υ 94, 58 : 412 , 55 : εγκαταμίσγων 533 , 49 . νός vid . αιδέσινος.

Δυγάχιον opp. 153, 46 . 470, 1 : 554, 43. ε abun- εγκατέχειν 158, 6 .€
έδεσμα 160, 21 .

ούς το πολύ 154, 26 . dat 18ο, 44 : 195, 49 : 3ιο, εγκείσθαι 158 , 17. εγκεϊν (leg. έδη, τα, rectius εδη 259, 12 .

δυσαλής 153, 29. 13 : 407, 9. poetice abun- εγκείσθαι) το εγκοιμάσθαι έδηδα Att . 16ο, 36. εδκδώς τσο ,

ουσέκπλυτος 193 , 39. dat 237 , 23: 463 , 47. pleo- 357, 29. το ε εγκείμενον έ- 37. εοηδοκα 16ο, 35. 53.

δυσφικτος 22 , 57 .
naltice vocali ab initio prae χοντα 512, 22 . - édnv adv. unde formentus

dus nyarw 254 , 5i . politum , fpiritum eius lumit éyxénados 158, 13. 'Eyxéłados 451 , 45 .

σύνθεος 153, 36 .
161 , 24 . quando alpiretur gigas ibid . εδητές 16ο, 41 ,

οι κά3 8τος 153 , 35. 8ο , 9 : 181 , 40. abiicitur 310, εγκέφαλος 156, 5ο. 53 : 158, έόμεναι 11, 58.

osxoλος 153, 59. 52 : 333, 28. 15 . 17. έδνον 16ο, 43. plur. έδνα 161 ,
δύτις 153 , 42 , 44 . Pronorm . 155, 16. 19 : βο5, εγκλιτικόν όνομα 551, 46. 4.

συγμενής 153, 41 : 154, 13. 43 . εγκοίτια στρωματα 138, 21 . εδοκίμασεν 16ο, 46.

quid did . a πολέμιος et έχ- έα Ιon . pro ήν 155, 23. έγκόμβωμα 159, 8 . έθομαι 547, 24.

θρός 226, 14. δυσμένεια 153, έα rectius εά , τά, 155, 20, 25. εγκονεϊν 158, 30. εγκονεϊν το έδoμεν 16ο, 45. έδοσαν 16ο , 54.
41 . gen. εάων 156, 49. δουλεύειν 143 , 42. εγκονεύε- έδoσo 16o, 55 .

δυσπειθής ab απειθής at dif . εαδα f . 155, 42. εαδότα 155, σθαι (leg . εγκονείσθαι) 143, έδος 217, 28. ( minus recte ) έδoς,

154, 16. 41 . 3 .
160, 42 : 309, 15.

duspıyos 222 , 7 . – εαι pro εσαι feu και Ionice έγκορδυλώ ( ic lego pro εγκορ- έδρα 95, 58: 160,56. έδρα 161,
δύστηνος 154, 19. 128 , 19 : 313, 58. δολω) 590 , 22. 6.

δυστιχος όλύρα 426, 40. εάλω 155, 30, 3+ : 625, 5ο. έγκότραφος et έγκρόταφος έδραθον et έδαφθον 66, 7.

δυσφορος 154, 25. δυσφορώτα- εανός 155, 27. 36. 38. 158, 32 . έδρακον 151 , 5ο,

τος 154, 23. piti 155, 39 . έγκοτω 187, 56. έδραμον 16ο, 57.

δυσωδία 419, 41 . faç 155, 21. 44 : 208, 25 : 299, έγκράνιον 156, 51 . εδρύφθη 161 , 17.

ουσ ωπω 154 , 26 . 46. εαρινός 564 , 5. εαρινοί έγκτηνες 158, 40, Εtym . Μ. εδώ 57, 13 : 161 , 19 : 578, 55.

ούφρος et δίφρος 87, 37. θεοί 278, 21 . εγκτήνες. edo et fedeo 462, 28 . εδω

δύω Attice pro δύο 153, 56 : εάσω fut. α prod. 204, 36. εγκύκλιος 159 , 7. εγκύκλια το εσθιω 16ο, 9 .

έαται Ιon. 155, 18 : 3ο9, 4. μαθηματα 124, 9 . 163, 4 : 318, 36 385, 25 :

δύω το υπεισέρχομαι 2 , εαυτή 156, 14. εαυτούς quid εγκώμιον 158, 21. 23. 28 : 159, 408, 33 : 419, 38. eaderm no

9 , 39 : 107 , 16 : 17,
diff . ab αλλήλους 156, 16 . 52. quid diff. ab Auivos 196 , tiοne εδω 16ο, 35, 52. εδώ,

5 : 155, 15 : 620, 5ο. το εν- εάω το συγχωρώ 267, 5ι . 33. quid ab ύμνος 5 10 , 42. ήσω 16ο , 23. δω et εδω 382,

δύσασθαι 153, 59 . εβάζετε 577 , 28. έγνωκα 159, 5. εγνωται 48ο, 6ο. εδω 161 , 19. 217, 27 .

δω verba quando perifpoine- έβαλον 156, 42.
14.

έδωδή 137 , 51 : 16ο, 49 : 161 ,

na 10, 29: 382 , 57 .
έβαν Dor. et Aeol. 156, 46. εγόγγυσα 157, 6.

δω f. pro δωμα (in textu male έβαρούντο 624, 57. εγρεκύδοιμος 158, 33. εγρήγο- εδώλια 161 , 13.

δωμεν) 176, 33 . εβάφης 104 , 29. έβαψε 156, φος 158 , 42. έγρήγορία 158, εδώμ 16 , 21 .

δω coni. 51 , 4. δω, δως, δω,
36. εγρηγορέω 158, 36. ε- εε nunc in ή, nunc in ει con.

155 , 2. 8 . έβδομος 156, 35. εβδομήκοντα γρήγορα pf. 2. 158, 37 . "trahuntur 3o9, 59. εε Dor .

δω δαζω 135, 3. δω , διδω 467, 156, 23. έγχετο 158, 34 : 159, 26. pro και 552, 38. pro ειΙonic.in
53 . έβην, ης , η, ιο8, 40. έγρομαι 159, 26 . praeterito plusquamperf . 236,

ουδεκα 154, 3ι . δωδέκατος 154 , εβλην 103, 37. έβλήθην 156, έγρω f. 159, 26. 5+.

33.
44 . έγχέασα 159, 33. εείκοσι . 161 , 23. 310, 15 :

δωήσοι Γcrib. δόνσι 151, 35 . εβραγχίασε 156, 37 . έγχει et έγχεϊ 159 , 42 .

δώμα 154, 38. 42 . έβραχε 6o5, 53. εγχεία et dat . plur. εγχείνσιν - έειν Ιon . pro εϊν in infinit .

twgai leg. daigai 53, 44. εγγαστρίμυθος 175, 5 . 158, 53 .

δωγον 154, 58 : 285, 5. έγγειος 137 , 34. εγχειρίδιον 159, 14. 17 : 364 , ειπε ( ie leg . pro είπε) 161,

Δώρος (lic pro δωρος) 587 , 3. έγγιον 157 , 34. έγγίζω 157, 9.Awgos ( ) , . 59 . 24.

δως part. 102 , 35 . 31 , c. dat. 59ο, 25. εγχειρίζω 500, 24. έεις f . pro είς 352, 46.

δώς, ή , 70, 36: 15o, 37. acliton έγγιώ, Ιcrib. εγγυώ, το παραγ- - έγχελυς 138, 46. Oxyt. 613, εισαμένη 161 , 3ο .

cur 154 , 45. 51 , γέλλω 157 , 13 . .49 . Σέλθως 161 , 52.

δωσι . 155, 1. 9. έγγονος quid diff. ab έκγονος έγκεσίμογοι, Γcrib. εγχεσίμωροι έρμαι 3ο9, 58.

δωτής 155, 10, δώτειρα 15ο, et απόγονος 176, 21. έγγονα, per ω , 159, 12 . έργει 6ο6, 27.

τά, 157 , 1 . έγχέσπαλος 159, 28, κέρδω το πράττω 205, 13 .

δωτινη 156, 1. 6. 10. έγγραπτον 157, 11 . έγχίνος Γcrib . εχίνος 147, 2 . ξέρση 6ο6, 28,

έγγυαλιζω 157 , 15. έγγυαλίξαι έγχος 139, 28 , 35 35 1, 58. εξαμενής leg. abiecto έ ξαμενής
Ε. 157 , 45. έγγυαλίξ ( fort. έγ- εγκρίπτειν (in textu male έγ- 625, 10.

γυαλίξω) 157, 13. κρύπτειι) 150, 37 : 625 , 38.

E littera 155 , 12. et pag. 597. εγγύη 157, 7. 23. εγγιάω et έγχρω οι εγκραω 625, +1.
εήλωσα 161, 9 .

s priſcis ulurparum prom εγγυάομαι 157, 24. 26. έγ- εγώ 159, 43. +5 . Εγών Dor.
έξω 587 , 12. έξω το καθέζομαι

nondum cognito 581, 57.
187, 3 : 383, 11 :

159, 50. έγωγε 418 , 8. έγω
421, 54 :

γνος 157, 4.

in a verfum 18, 40 : 78, 14: εγγύς 157, 28. 37.
δε 418, 9.

492, 46 : 515, 31 : 623, 35.

91 , 14 : 100, 52 : 117, 37 : έγγυωμι 157, 45. εδώην , ης , η , 131 , 3ο : 140, 28 :
έζομαι 161 , 38 .

102, 42 : 53ο , 14. Dorice 17, έγεινα et έγεινάμην 123, 19.
sw et dsw verba quaedam ,

23 : 197 , 19 : 311 , 1ο. Ιoni- εγείρω 129 , 46: 158, 13 : 235, εδανός 150 , 56.
qua re differant 48, 43 : 311 ,

ce, antecedente confona ab- 51. εγειρον 157 , 41 , εγείραι έδα , 16ο, Ι .

iecta 19 , 8. in η 56, 12 : 75 , 6ού , 32. έγειραι pro εγέρθη- εδάφθην Αιι . 66 , 7.
έηκε 56, 48 : 16ι , 10. Σηκεν

34 : 211, 14 : 318, 39: 545, τι 157 , 41 . fut. έγερώ 157, εδαφισθείσα δύο, 19.
31ο, 13 .

13. 59: 316 , 9 : 416, 5ο . in 47 : 15 ), 43. έδαφος 16ο, 9 : 522, 9.
ένμι 54, 45 : 22 4, 5. έημι το

perf. Attic. 236, 20. ε Aeoli- έγενον et εγενόμην 123 , 7 . εδδεισε 16ο, 2 .
συγχωρω 96, 8. ίημι το κα

ce pro ι 566, 3ο. in . quan- εγέρθω et εγέρχομαι 235, 47. έδεθέατο Ιon. 16ο, 8.
9έζομαι 291 , 17 :

do tranfeat 284, 44. ſic ante 18 .
έδει 16ο, 7 .

έην f. pro ήν 16ι , 43. poét.

duas confonas 125, 37 : 284, εγέρθω Aeol. pro εγείρω 157, έδειλίασε 16ο, 20.

215, 3.

1. abundante confona 189, 48 . έδειξεν 16ο, 12 .
έήνδανος 161 , 29. 48 : 310, 13.

58: 215, 54 : 468, 25. ε in εγκαθημαι 157 , 49 .
εάς d . 432, 49.

έδελέατρον (vox nihili, intellig.

64, 25 : 283, 19 : 431 , 22 : εγκαλλωπίζεσθαι 157, 33. aut εδέατρος aut ελίατρος.) εθαίρω 161,
51 .

15 , 20. 2 : 507, 34 : 636, εγκαλ... 158, 5 : 500, 16 .
έθειρα 161, 53 : 197, 56. εθείρω
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161 , 53. 13είρω το αλο 161, ειδικόν quid is 100 , 12. ειδι -Ernós poffefliva 15, 30 . 5 : 631 , 19. ειμάρμην, φσο,

51 . κου είδους όνομα 568, 17. είκοσιν 16+ , 39. εικοστός oxyt .
στο 167, 50. 57 .

εθέλω et Φέλω 257, 5ο. εθελον- - είδιον dinnin. 126, 52 : 129, cur 161 , 57. είμασεν 167, 10.

της 635, 13. εθελοναχήσας 38 : 192, 55 : 366, 43 : 492, tixrm f. 265, 2. είμεν f. 167, 5g : 168, 24.

161 , 55 .
24. είκυία 165 , 12 . ειμένος 167, 15.

9. imp. 213, 19: 274, 14. Ειδοθέα et Ειδώ ( ic pro Ειδώ) είκω 164, 29 : 165, 14. 17 : είμι το πορεύομαι 175, 27 :

εθίζω 163, 5ο. 316, 31 : 531 , 36. 169, 9 : 195 , 25 : 409, 40. 167, 46 : 168, 1. 8 : 196, 56 :

έθνος, fic Kulenk . pro έθος , ειδοίην 163 , 10. είκω το όμοιω 10 , 53 : 64, 197 , 41 : 238, 3. 18 :
274 .

161 , 16. τα εθνικά quot mo- ειδομένη fimilis 162 , 44 : 163, 14. 11 : 163, 55 : 164, 1 : 165, 4 : 9 : 278, 10: 282, 21 : 30 + ,

dis fumantur 98, 41 . είδον 163, 13. είδον f. pro έν- 258, 22 : 274, 45. το υποχω- 22 : 453, 26. το παραγίνο

9ος 161 , 15 : 238, 31 , ποιητι δον 168, 52. φω 10, 58: 11 , 1 : μαι 406, 9.
κον έθος 485, 56. είδος 163, 26. 3ο. μεταφορικού 16 έ, 25 38: 200 , 2 : 404,2 : ειμί το υπάρχω 168 , 15 : 213,

εθρόησεν 162 1. είδους δημα 546, 22. είδους 421 , 57 : 577, 5ο. τι πρέπω 19: 167, 42 : 211 , 44 : 21+ ,

• εθρον 486, 1 . των υποπεπτωκότων τα ονό- 199, 57. το θέλω 177, 53. 1 : 249, 17. 27 : 251 , 18. si

2ω 2, 41 : 174, 47. 9ω το ματι προστί 151 , 4, 13. το υποτίσσομαι 275 , 14. με το πορεύομαι 195, 18 :

εξ έθους διαπράττομαι 161 , είδεια 162, 39. είκων 165, 17. 22. 556, 4. corrigendum in cinco

15 : 174, 51. το εξ ους ειδυλίς 153, 22 . εικώς, ότο5 165, 1. 27. -εϊν pro έoν Αιι. 136, 31 :

πιμελούμαι 197, 56. είδω, fut . είσω 10, 17 : 15, 11 : ειλιπινη 165 , 43, 45. 325, 33,

οι ex η Boeot. 229, 33. pro η 271, 20 : 407, 48. Ιeptem fi- είλας 165, 29. 10. 42. είναι 168. 25. 29. 43.
Boeot . 229 , 33. Dor. 436, gnific. 163, 13 : 270, 50 : Ειλείθυια 176, 10, εινάτης 168, 53. 54.

45 . in α versum 78 , 23. 62 6, 12. ειδω το βλέπω 7, είλε, 631 , 8. είνατος p. 168, 5ο .

in α . 17, 27. Dorice 13, 56 : 50 : 10, 39 : 14, 45. 55 : 15 , ειλεύς Ιcrib . ειλεός 166, 2 . Fivera f. lon . 168. 58. ab ou .

197 , 5ο : 144, 36. ει in η 5. 10 : 43, 57 : 162 , 43 : 163, ειλη 166, 7. ειδη pro ελη 256, vexa quid diff. 169. 3.

8ð, 57 : 232, 23 : 409 , 27 . 16. το γινώσκω 9, 32 : 162 , 38. ειλή 5ο7 , 6 . - Εινός d . 20 52, 55.

poét . 295 31. Aeolice 1 , 43 : 163, 8. 17. 24 : 173, 16: Ειλήθεια 111 , 34: 165, 34. ει- είνoσίφυλλος 169. 6.

25 : 12 , 10 : 246, 55 : 295, 236, 12 : 271, 7. 10 : 416, λήθεια 7 , 43. plur. ειληθυι- - είνω deriv . 434 , 8. defe .

39 : 453, 17. Dorice 256, 15 : 53 : 576, 47 : 627, 26. ac ó- αι 166 , 5 . ctiva 33 ,

4407 , 49 : 566, 39. Atr. 256, μοιω 162 , 43 : 163 , 14. 35 : ειλήλουθα f. 166, 10. ειλήλου- είξα 169 9 : 291 , 56. ειξας

14. 25. Boroice 296, 18. Tht, 3 : 165 , 12 : 173, 5 : 9μεν 436 , 18 . 169, 9. είξασιν f. 16 ). Π .
in 0. Acol . 33 , 26. * Toni- 279, 16 : 283, 16. 3E : 289 , είλημμα. Αtt. 63, 54 : 166, 19. είo pro ού poét . 169, 10. 21 .

ce in ex lolvitur 236, 35. € 17. το φαινω 163, 15 : 173 , ειλημμένος 166, 16 . 6ο6, 13 .

ex το 136, 24 : 325 , 33. 23. το επίσταμαι 10, 23 : είλησις του έρίου 239 , 33. είλη- είoμεν . 174. 40 .

rë dativi diaerelis quando fi
271 , 47.51 . το θεωρώ 51 , σις των νεφών 427, 58. κατ ' - ειον trifyllaba proparoxytona

at 72 , 45. 41 : 173, 20. το δοκώ c , acc. είλησιν χαιωμενον 342, 26. 337, 33 , ειον propria 375,
- ει ad erbia 16, 27 : 48, 24 . 173, 22. το φαίνω και δοκώ ειληφα 166, 19: 167 , 38. 55. 1 . -- ειοι fubftant . o neutr.

ει coni . 162 , 13. ει μή ή περιε- 162 , 44. το ορμώ c. gen. 175, είληχα 166 , 21. ειληχώς 166, in oς 123, 1 : 124 , 5+ .

κτικά 68, 21. ει μέν -- ει δε 24, το ορμώ και πηδω 162 , 27 . d. 320, 15 .

162 , 40. είγε 162 , 41. ει το 45. το διέκομαι c. gen. 173, ειλιγγιών 166 , 28. 3ο. 320, 20 .

είε 13 , 55. 21. το σκοτίζω 162, 46. εί- είλιγμα όφεως 5ο8, 25. είον 419, 29. είoν ab εύς

ει es 165, 8 . dw ειδώ το επίσταμαι ειλιγξ, γγος 166 , 3ο. 262, 51. είoν et ειον ab

- 402 feminina proparoxytona 420, 6o. ειλικρινής 166 , 44. 52. formae εύς 262 , 55. - Eğov a frm.

71 , 8 : 158, 54 : 595, 19. είδω, ήσω 162, 17 : 271 , 20: ειλικρινός p . 166, 38 372 , 25 . είoν verbalia 372 ,

sose f. a maſc . in os 254, 423, 13. ειδω το μανθά- ειλικρινή ib. 46. in ειλικρινής 27

31 : 272, 58. ex ός 46 , 17 . νω 163, 18. murandae ſunt ; ειλικρινώς - 1ιος d . 35 , 18 : 122 , 51 .

ex ής 181 , 17 : 221 , 4. ex Ειδώ dimin . ab Ειδοθέη 316, 266, 57 . 238 , 35 .

ύς 369 , 61 : 37ο, 3. d. 31 : 531 , 36. ειλίπους C. 133, 26 : 165, 5ο : polTeliva 15, 22. 27 13, 26 :, 43 , :

verb . 363, 44 : 370, 9. είδωλον 163, 33. quid 166, 1 : 427, 37. ειλιπόθεσσι 46. 41 : 75, 42 358, 34

-- εια, ας , • Aeolice pro αιμι , δείκηλον 163 58. quid ab f . 160, 36 . 379, 58 : 4ο6, 28. Γg. 458,

αις, αι 28, 2 : 472, 25 : 531 , ομοίωμα 164, 5 : 428, 5. εί- ειλίσσω 276, 58. 51. Ιonice His 416, 5ο .

δωλα , τα, 163, 36. ειδωλολα . είλκον 166, 59: 182 , 24 . -ειος 546 , 57 : 583, 53. d . ab

- sia femin . d . a verb . in τρία 164, 3. είλλω το συστρέφω 445, 5. 15 fem . 210 38. ex ίειο : 2 + 0 ,

εύω 447, 13 : 474, 6. ειδώς , ότος 163, 9. είλον , ες , ε, 167 , 1 , 36 . fios adiect
quando

sia femin. ex ús 370, 1 . είες f. pro είησαν 168, 19. εί- ειλόπεδον 167, 2. at pag. 256, properispomena 100 , 33.

- ειά 296, 20 . ev adverb. conced. 263, 40 : 37. ειλόπεδον. είπα , ας , 169, 24. 29. είπαι

ειακώς 267 , 5ι . 631 , 47. ειλούμενος άνεμος 266, 36. σαν 169. 28. είπας 169, 19.

ελαμίνη 162, 16. 26. είην , ης , η 168, τ8. είλυμα 167, 28, είπαω 169, 24.

είαξ ( fic) 265, 29. είθα pf . 102, 25. είλιφώ 167 , 5. είλυφάζω 167, είπε 161, 21.

είας 162, 18 : 210 , 49. εαρι είθας 94, 8 : 165, 46. είχε 163, 3. είπερ 169 , 23.

νός 162, 21 .
48.

ειλύω d. 167, 29. είπεσκε 575, 55.

είωσκεν Ιon. 162, 24. 5ο. είθισμένος 163, 5ο.

είωται Ιon . 162, 57. είχα 165, 4.
είλω 63 , 47: 106, 1 : 167 , 6. ειπαει 155, 4.

είπα μην 204 , 1 .

είβω 162, 55.
ειλω το συστρέφω 146, 40 :

Εικάδιος n . pr. 163, 52 : 164,
266, 32 : 180, 52 : 276, 20 :

είπον imperat. 169. 25. 37 .

ίδα pf . 236, 12. 309, 36. το κατακλείω 165,
ειχα proparoxytona 220, 7 :

είδας, ατος d . 163, 4 : 299,40: ειχάζω d . 163, 54. εικάζω το 303, 3 .

541 , 25 . ομοιώ 631 , 6ο. εικάσαι 632 ,
40. το σνγκλειω 165, 30. ab

2. εικάζω d. 164, 25 : 205,

είλω compolita 427, 54. είλω είρα vide άειρα.

ειδείην 631 , 46. 46.
167 , 8. ειλω 290, 29:

είθημι d . 425, 15 : 631 , 46. είκας , ή, 163,52 : 164, 12. είλω5, ωτος 165, +3 : 107 , 3ο. ειμακιον 384, 34.

ειδήμων d . 162, 48 : 423 , 19.
είκασμός , 6 , 632 , 2 .

plur . είλωτες 165, 53: 167, εί, « φιώτης 169 41. 49.

είδαν 163, 58.
Elsyw et

Fisya
το καλύω 64 ,

εικαστό, 163, 57 .
ridus patronymica ex- tus 91 ,

20 : 71 , 3ι : 77, 51. 78, 21 :

35 : 465, 5ο. ex os 318 , 38.

εικελος 55, 57 : 16+, 5ο : 258, ειμα 51, 5ο : 167, 9. 11. 25 :
36 , 37 : 307, 29. 54. pίur.

169 , 56 : 1-0 , 58

21. in compofii. diphthongus
48 . ειμιτα 167, 18. ειμα 167 , 9.

291 23 : +33 , 9 : +3+, 38.

ει sers atur 10+, 35 . 55 : 587 , 7 ,

al ! 163 , 7 . sinn adv. line iota lubler . 164,
ab ta comp. 361 , 57.

ειρεψος 170. 3.

sidrow fut. ab sida 162 , 48. si. 37 : 165 , 13 . είμαι pf. 367, 28. είχε1.ωνη 17o 14, 16 , 21.

δήσεις 163 , 20 : 423, 14. είχος 164, 14. 18. 20, είχώς el ειμα) 411, 1α. , ται , 16- , 41. 54 :

ειδικός 103, 29 : 3ιο, 6ο . ειδι

ειρες 109, 55 : 6ο6 , 17.
εοικως qu.d did. 195 , 33. ει- 192 , 59. ειματα. 167, 3 .. ειρη η , 170, 5.

αν όνομα 353, 5 : 413, 56. κότως 164 , 17 . ειμαρμένη 167 , 25. 36 : 461 , είρηκα 281, 10.

et

et

os neutro EOS

a

diff. a

11 : 541 , 56.

22.

Plur. ripas

170 , 55.

32 .

193, 13 :

:
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ειρην, ο, 17ο, 55.

εισφορά et αποφορά ut diferant
εκείνoσε 175, 16. εκεινοσί 188 ,

534, 29: 623, 48. του οι

ειρήνη 70, 45, 48 : 171 , 34 :

inter fe 69, 57.

48 : 310, 24 : 443, 10 : 640 , 23. εις ω 579, 2. του δε 575,57 .

315 , 5 .

εισφρω 444, 27 .

εκείσε 178, 61

εις Φυσικής έκτασιν
μετέπεσεν

* ειρηνο τους 170 5ι . είσω et έσω adverb. d. 176, 27: εκεχειρία 76, 4ο: 21, 19:

.
, :

40 624 . 638, 54. έκτασις pro επέκτα

ειρηνόποιος 170, 52 .

, 37

έκκα α Ιon. 177 , 39 : 294, 4.

σις 23o 43 .

ειρηνω 170 , 52 .

είτα 174, 3ι.

εκηβελέτης 175, 32. εκηβόλος εκτείνω 3ο, 43 .

εις ήσθαι 17ο, 57.

- είτης d . 408, 26.

175 , 3ο. 32 : 176, 44 : 198,
εκτεταμένος 645, 27 .

είρ.α , τά , 170, 28. 38 .

είτω imp. 174, 34 .

έκτημαι
communiter 313, 30 ,

εικτή 170 , 58. et 613, 49. ubi είω το πορεύομαι 56, 40 : 70 έκήνος Dor . pro εκείνος 176, έχτίλαι 178, 3ο.

alter Cod. ειρκτή habet. 49 : 287, 18.

εκτίλλω, ιλώ 178, 32 : 193, 224

είγμός d. 171 , 23 25.

-είω d. ex ω 344, 20 : 525, εκητι 175, 58.

εκτινάξας 179, 1 .

εισο , τό, lana , 170,3ο : 208, 5, 2. d. e praef. aut fat . 19, εκθειάζω 257, 13.

έκτισις 178, 55.

ειροκόμος 170, 30.36. ειρόκο- 29 : 323, 29 : 345, 14 : 404,
ÉxiConcev 176. 59 : 177, 4. Εκτόρειος 15, 27 : 16 ,43. Ε .

μος, 170 , 28. ειροπόκος, fic 473, 19 : 525, 3. είω
εκκαθαριεί 178, 42.

εκκαθαίρειν

κτόρεος Ιonice 452, 47 .

fcribo pro ειφόπoκoς 170, 40.
defectiva 524, 60.

442 , 26.

εκτός 225, 54.

Eigos verbalia 329 , 49.
ειώ d. e nomin. 525, 10,

εκκενούται 177, 17 .

έκτοτε 179, 9 .

είςσο 171 , 2.

είωθα Ε. 62 , 40 : 102 , 25 : 174 , εκκλησία 177, 15: 542 , 23 , a εκτροπαί 91, 13.ειρύνται Ion . 171 , 13,

47. ειωθότες 11 , 38 .

σύνοδος quid did . 177, 19. έκτρα, ας, και 389, 5ι .

ειρικέναι 171 , 12 .

είων impf. 162 , 5ι .

Atlico
ſermone quid 177 , 23.

έκτρωμα 179, 17

είχυον impf. 21ο, 36 .

εκ Praep. c. genit. 176, 16.

εκκλησιασας 177, 2. εκκλη- εκτρώσασα mafculino caret 389,

ειρύσασθαι 171 , 3 .

55. εκ μέσου 177, 47. εκ σου σιάζεσθαι 177, 15.

50 .

είφύω 171 , 14.

178, 19.

εκκριθέν 177, 29.

"Εκτωρ 179, 7 .

είψεν 171 , 16. είεψα 192, 63. έκας Αιι. 177, 39 : 320 , 12.
έκλαγξαν 177 , 30.

εκτύπωμα 179 , 19 .

είσω guatuor ignific. 171, 32. Εκάβη 175, 38.

εκλείψει τουε 17 , 34.

έκιρός 179. 10.

είρω το λέγω 6, 5 : 124, 24:
έκαδον 3ιο, 54.

εκλέγω 641 , 6ο .
έκφαντικών φuid fit 571 , 12.

169, 54 : 170, 46: 171 , 17. εκάεργος 175 , 3ο, 42 : 256, 15. εκλεκτός 144, 3 .

εκφάντοχες 178, 56. έκφαντος

22 : 329 , 48 : 345, 54 : 384,

proparox. 469, 4. Εκαέργη
εκλελαθών 355, 26.

φία 179, 21 .

54 : 497, 35 : 5:26 , 19. είρω

εκλογείον 177, 35. εκλογεύς εκφέρω 179, 22. Pativum

το συμπλέκω 170, 47 : 187, έκαθεν 175, 38 : 176, 9. έκαθεν 61, 6ι .

φέρεσθαι 659, 21. fic έκφέ

23 : 208, 6 : 209, 48 : 309,
βουλεύεσθαι 175, 53 .

εκμαγείον 177, 36 : 179, 19: φεσθαι δια του και μόνου 521 ,
36 : 435, 18: 497, 46 : 623, εκάθησε 175, 47.

625 , 5.
εκμάσσω 179, 19 .

13.
ενεργητικος

παρακείμενος

36. at pag. 171 , 23. είρω 4- εκάθισε 175, 48.

εκμάττεσθαι 177, 37 .
ουδέποτε δια του 9 εκφέρε

Γpir. legendum
praecipitur ; Εκάλη 14, 55 .

εκμαίνω act . 642 , 6ο.

ται 56, 59 .

ic είρω το συμπλέκω 171,
εκαλινδoύτo 175, 5ο.

εκ μέσου quid 177, 47.

εκφορά 179, 22,

54. είρω το κουφίζω 171 , 35. Εκαμήδη 175 , 52 .

εκμιζω το πιέζω 399, 24 : 400 , εκφορω et
εκφορούμαι 179 , 25.

το κωλύω 520, 22. τοτύπτω έχαμος 26, 39.

39.

εκφωνούμενα κατα διαίρεσιν 221 ,

171 , 32. το δεσμώ 211 , 18 . εκάπυσεν 175, 35.

έχνη 177, 43.

27.
εκφωνούμενα διχως 77 ,

είρων 171 , 1. 28. 3ο. 34. ab

εκάς adν. 54, 38 : 164 ,27: 175, εκόκυσε ab εκώλυσε quid dif . 27 .
daasan ut differat 631, 17 . 8. 17 : 176, 27. 46 .

173, 44.

εκχέω, έσω 179, 26. εκχεώ , είς ,

propr. Είρων 169, 55: 624, έκαστος 49, 14.proprie fuperl. εκολλήθη 177, 44.

36.
ειρωνεύεσθαι 171,27 : 175, 17. 20. έκαστον 635, 2 . έχoλώα 177 , 49.

έκω το θέλω 11 , 7 .

624, 35. ειρωνεία 171 , 34. εκάστοτε 174 , 9 : 175, 25, εκόπασεν 178, 40.

εκώλυσε ab εκόκυσε quid diff .

εις praep . 171 , 39: 174, 4. 27.
έκασταχόθεν et

έκασταχώσε - εκος ab ης 40, 17.

εις νέωτα γράφειν 173, 15. 451 , 11. εκάστοχες 441 , 52 . εκόσμηθεν 547 , 16.

εκών 177, 54 : 179 , 25.

είς
μισγάγκειαν 212, 17 . εκάτερος 49, 14 : 175, 20. quid εκουσίως 177, 53. ap. fcriptores ελάαν 6ο5, 58.

είς, έντος 168, 17. 26 : 174, dif. ab έκαστος 175, 56 . rhetor. non obvium 632, 12 . έλαθον 35ο, 45 .

35. είς, έντος 172, 12. 58 : “ Εκάτη 176, 9.

έκπαγλος f . 178, 1 , εκπάγλως ελαιάς et ελαία 179 , 32 .
εκατοβελέτης 175, 25 : 561 , 14 .

6ο6, 15.
έλαιον

284, 14 :

είς numerale 171 , 40. 42. 49 :
έκατηβελέταο Aeol . 176, 3.

εκπέρσαι 178, 1 .

368, 40 : 6ο6, 15. έλαιον -

371 , 48. quot modis ab ous έκατηβόλος 175, 3ο.

έκπλαγον aor. 177, 61 : 178, γρόν 530 , 47. 5ι .
ελαιοτριβεί

dsís differat 172 , 46 .

εκατόν 175, 49 : 176, 5ο . . ε- 3. έκπλαγος 177, 62. έκπλα

103,
ελαιόθρεπτoν

μετουσιαστικά tri licia ,
κατόμβη 175, 19. εκατομ. γα adv. 177, 56. έκπλάγως

181 , 1 .

ήεις , όεις, ώεις 18 , 9 .

βαίος 174 , 57.
εκατομβαίων,- είς , ενός monofyllaba 172 ,

177, 63 : 178, 2. εκπλαγώτα- έλασις 32, 29.

rectius oxytonas, 175, 3. έκα

έλασσον 179, 37. ελάσσων 5οι ,

3 Γq. et 439 , 20.
είς , ενός τόμβοιος 174, 1 .

έκπληξις 178, 12: 555, 12 . 10. ελάσσω acc. 44, 34 .

371 , 48.
- είς , έντος 172, έκαυσα commun. 177, 39. εκπλήσσω 177, 63.

ελάσω ab ελω 122, 41. ελάσ ..

11. 59 : 173, 2.
εις , εντος εκ βαθέων 176, 16 .

εκποίητος 178, 14.

172 , 1 .

'Εκβασιν 176, 13.
έκπυστα 178 , 14 : 624, 25. ελατη 179, 3ο .

-εις, εσσα 18, 5.

εκβολή του και 110 , 10 : 318, έκπωμα 173, 9 .

ελαττω 1So , 39.

είσαιτο 173. 7.

6 .εισάμενος 173, 4, είσασθαι βο5, έκγονος φuid diff . ab έγγονος
εκρεμάσαμεν 176, 51.

εκράτησε η συνήθεια 521 , 13. ελαύνω 179 38 : 3ο8, 58 : 3 ,

13.

19 .

et
απόγονος 176, 21. έκγονα , έκρηνα Ionic. 28, 22 : 312 , 54. έλαφος 179, 39. 45. ελαφηβοςείτε 173, 1. εισεν 6ο5, 56. τά, 157, 2 .

έκριζον 177 , 25.

λος 198, 10 .

είσεπέδησεν εις νέωτα 623, 45. *έκδαρμα 15ο, 25 .

εισέφρησεν 173, 14.
εκδεξίων 176, 31 : 325, 9. et εκσκουβίτωσες excubitores 178, ελαφρός 179, 51: βου , δι.

45.

έλαχεν ι8ο, 30 .

είση 173 , 16.

εκδεξιών 494, 5 .
εκσπάσας 178 , 22 .

ελαχυς 3οι , 9 : 579 , 19. ελα

εισηγητής, ic pro εισηγήτης ενδιακιs, an orf. εκδυάκις 565, έκστασις 178, 58.

χίων et ελάχιστος 301 , 10.

173, 13 .

32 .

εκστωσα 178, 26.

έλθω το επιθυμώ 161 , 32 .

είσι it 173 , 26 .
εκδιδόναι λόγον 642 , 55.

εκσφράγισμα 179, 19.

ελεαίρω, 179, 55.

εισίθμη 173, 35 .

έκδικος 176, 26. 26.

έκταμαι 6έ, 2. εκτάμην 64, 2 :

είσκω 173 36 .

ελέατρος, fic reftituendum era

εκεί f. 16, 3ο : 175, 15. quid 3ο5 , 32 .

ex d'acos ſupra iam moni

εισόχεν 174, 4 .

diff. ab expise 178, 61. eius έκταν f. 5o5, 28.

tum eft Lub εδέατρος , 18ο,

ufus 652, 58. εκείθεν 175, 14 : έιτάνθην 3ο5, 23.

176, 3ο : 3ο9, 21 : 633, 1 . εκτάσει του ε εις η 16, 57 : ελεγμός 18ο, 19.
2: 617, 49. εκείθι 175, 16: 215, 33 . 59,

103, 42 : 135 , 6. 48 : ελέγξαι 6ο6, 21.

εισπράττομαι 631 , 59.

εκείνος 175, 8 : 176, 27, 37 : 239, 42 : 326. 56 : 392 , 42 : έλεγος 18ο , 5. 1.2 . 15. ελεγεία ,ειστήκειν 173 48.

309, 23. magis analogum an

είστιακότες 3 , 47 .

39+, 42: 409, 36. κατ ' έκτα- ή, 18ο, 16. έλεγείον 18ο, 11 .

κείνος 30, 50 εκείνη 159, 9 .

σιν του ο εις ω 329, 10, 45 : ελέγχω 18ο, 49. έλεγχος 18ο ,
Eeee 2

9

: ει 179, 26.

173, 44.

213 , 9.

179, 34 ;
- εις

Ον 11 .

τε 177, 6ο.

-

179, 30.

:

είσπάίει 646, 27 .

είσπεσείν 646, 27.

εισπνήλης 23,

12 :
.

:



1171 112
INDEX

>

47. 5o .

et le

Η
:

219 34.

-ελος d.

:

:

20.

25. o et το έλεγχος 5ιο, 17 , Ελλάς 182 , 47.
- έμεν Dor. pro ειν ιο5, 36 : πληρο 471, 14 . εμφάν

quid did. a μάρτυς 380, 56. ελλέβορος , ic pro ελλέβωρος 463, 27 : 568, 3ι . Ιonice pro 185, 3ι . εμφορίας έχομα:

ελέγχιστος 18ο, 25. έλεγ
182, 48 . el 182, 21 : 220, 16 : 383, 195, 31 .

χείη 159 , 1 . ελλεβανοί 182, 5ο, vide etiam 17 . έμψυχος Αιθίου 17, 17. έα

ελεφανός fcrib . per duplex λ 1. ελεδανός. - έμεναι Dor. pro ειν 258, 1 : χον δέμας 158 15.

innedarós, ut infra obvium, ελλείπειν τώ ελπίζοντι 82 , 13. 383, 17. poet. 10 , 5ο. έμω 183, 47 : 185, 55 .

167, 7 . οήματα ελλειπτικώς εισί των έμεναι Dor. pro είναι 163, 43. - εμών oxytona 235 , 13 : 3.0,

ελεδώ, η 18ο, 27 . προθέσεων et vice verla 198, εμέο Ion. pro εμού 169, 17 :
ελεεινός 20, 55 : 73, 42: 18ο, 55. 58. έλλειψις του ε 39 , 436, 28 . εν 185, 19. έν ign. πλη ...

30. 16 : 312, 29 . "Έμεσα 183 , 46 . 157, 29 εν ημίσει 188, 15

ελεείνω leg . αλεείνω 33 , 38 . Ελληνικός 15, 24.
εμετός 184 , 12 . εν cum verb. comp . 6J.,

ελεηλάτει 180, 34 : 625, 1 . Eλήσποντος 182, 15. 17. έμευ 18 Ε , 5 . 36, έν γε δή τ86, 14 .

ελέησον 18ο, 41 . ελλιπείς είναι 400 , 27 . εμημικα Αtt. 541 , 49. by 185, 42.

ελεητώ η Λητώ 369, 24. έλλος 179, 44. ελεος 166, 5. εμίχθην 181 , 13. - εν pro ησαν 310, 12. poet
ελείν φuid 6o5, 46. ελεϊν τους έλλος ο νεβρός 400, 25. έμμα Aeol. pro ειμα 167, 12 . ce 235 51. Aeolice ac Do.

όφεις 179, 39. έλλοψ 400, 36. minus recte έλ εμμαι 167, 16 . rice 5 +7, 13. Boeotice 207

ελείφ9, et ελήφθη 178, 58. λωψ 185, 18. ελλυπες ιχθυ- 'Εμμανουέλ c. 181, 24 . 14 : 532, 17.

ελελιξαμενυς 180, 5ι . Es 400, 25. εμμανος (tic) 378, 39. εναβρύνεσθαι 624, 4 .

Ελένη 18ο, 56 . έλμις, ενας 182 , 23 , έλμις , ιθος, εμματέως 181 , 27 . Rua แ 3 จุ บันเร9a

έλεος , 6 , 14, 3 : 18ο, 41 , 43. foruna haud dubie corrupta έμμελής 576, 34. εναγής 55, 10.

46 : 181 , 6. 7. Ιpecies της
455, 48 . εμμεναι Dor. pro είναι 18 %, 3ο : έναγχος 632 , 3 .

λύπης 100 , 14. έλεοί, οι , ι8ο, ελoιμεία 182, 52. έναι ab ίημι 385, 23.

5ο. έλεός 31, 54. έλος 182 , 59 : 6ο6, 24. έλος έμμι pro ειμί 169, 51 . εναλίγκιος 157, 20: 186 , 10 .
ελέπολο 181 , 10 . cum leni 14 , : 165, 3ο . εμμοε 183, 3ι. 18+, 36 : 615, εναλλάξ 185 , 45 455 , 27.

έλει θες oς, 181 , 12 , 13 : 632 , 161, 31 . ελος
16.

εναλλάσσω, ξω 185, +5 εναλ

21. ελευθερία 181 , 8.
neutra 444, 1 . εμόγησα 184 , 48. λαγή του τονου 30, 10. τ .

ελεύθω 27, 4 : 165, 35 : 166, έλουσα 183, 1 . fuoco quid diff. ab {maio 284, πνεύματος 44, 14. κατ ' εναλ .

12 : 181 , 37. 240, 20 314, ελόφησαν 373, 31 .
8.

λαγης των στοιχεία 31 ,

6. ab heutw compoſ. 404, ελπαίρω 179 , 55. έμπαγω 181, 53. 38 : 491 , 11. fic του και εις

5. " Ελπισις, ή, opp . 181 , 16. ελπις , ίδος 85 , 22 : 133, 13 : έμπαιγμα 18+, 51 . σ 498, 4ι .

' Ελευσίν 18 , 20 : 258, 59 : 182, 1o. 12. 44 : 258, 43 : έμπαιζω ι8+ , 52 .
έναμβρύνεσαι (vox nhill, Irg.

587 , 26. 'Ελευσίνη 181 , 18 . 260, 10 : 536, 17 : 613, 47. εμπε 00s 181, 10 : 246, 48 : 6ο6,
εναβρύνεσθαι, ut fupra, ιδί ,

'Ελευσίνια , τα, 181, 19 . έλπω 179, 55 : 536, 17. 5ο : 626 , 33. εμπεδώσαι 623, 38 .

ελεφαινω το απατώ 179, 57 : έλυμήνατο 183 , 4 .
32.

ενανθρωπω 185, 45.

181 , 21 31 . έλυμος υcorrepto 407, 22. εμπείραμος 184 , 42 . εναντίος 6ο, 53 : 185, 4η έγ

ελίζας , αντος 181 , 24. ελε- έλυτρον 632, 15. έλυτρώσω 183, εμπειρικός ιατρός et λογικός τίον c. gen. et dat. 655, 3 .

Φαντιασμός 366, 22 ,
ιατρός ut inter fe diferant εναντιωματικός σύνδεσμος 213 ,

έλεψε 181 , 32 . έλω το ελαύνω 386, 54. vide 18+ , ++ . 33.

λεω , ησω 18ο, 41 : 407, 53. quoque 1.ελ .ελω το έρχομαι έμπειρος 622, 26 . εναπομάττεσθαι 68, 57 .

όλη, ή , 135 , 53 : 166, 38, 46. 474, 12. έλω το φονεύω poét. εμπέκτρια , νox nihili , Γcrib . εναπομένουσα οργή 30, 55 .

52 : 256,42 : 354, 55 : 379, 182 , 54 . εμπλέκτρια, 355 53 . έναρα, τα , 185, 55 .

45: 408, 20. έλη ή λαμπη ελω 179, 38. έλω το ελαύνω έμπεπυρμένος +20 , 2 . εναργής 71 , 5ο :72, 56. Eir
δων 237. 25. 625, 32. το φονεύω 440, 56. εμπέπρησμαι 479 , 7 . γεια , και , 186, 38. 34. ένα;γές

ελήλυθα Αtt . 166, 13 : 181 , 37 . ελώ ασω 63 , 19 : 122 , 41 : εμπεσείν 616 , 27 .
186 , 35. εναργέστατος 150,

ελήλουθα 166, 13. έμπηχος 65, 63. 35.

ελήφθη 178, 58. έλω το έλκύω 161 , 35 : 18ο, 57. εμπιπλω 467, 36. έναρίζειν 185, 55. 58 : δο5, 43 .

ελθών 10) , 44.. το λαμβάνω 18ο, 42 : 182 , 53: εμπίς , ίδος 85, 21: 184, 56 :
έναρος et εναγοι 185, 57.

ελιακείμ 200, 23 . 185, 2 : 193, 5 : 206, 28. ro
258 , 43 . 260, 10. ένατος 186 , 3 : 100 , 10.

“Ιλικάων n. pr, 181 , 59. φονεύω 191, 15. το ελαύνω 266, έμπλαστα μαγικά 377 , 4. ένανλος 186 7. 12: 652, τα

ελίκη, ή , 181 , 47. 55. εμπλαστρον 185 , 13. Neutr . ίν μυλα 186 , 12.

έλικος ο μέλας 18ι . 59. ελί- ελώ 422, 41. έλω το λαμβάνω εμπλέκτρια ν. εμπέκτρια. švaugos, ita lcripleriin pro 2.2

κωψ ι8ι , 57. ελίκωπες 181 , 165, 18. το πορθω 181, 1 . έμπλην 185 , 15 .

46. ελών, ουσα 185, 1 . έμπνεί 6 + 5, 22 . {vd{duna media ſignif. 632, 52.
ελικτός 181 , 44. έλως 183 , 2. ελώριος d . 183, έμπνoυν το ξων 24 , 21 : 185, ένδεια 186 , 15. κατ' ένδειαν του

ελ.νύειν 182 , 3. 2 : 458, 53, 19. σ 4.5 , 31. ένδειαν του πνευ

έλιξ 102 , 34 : 181 , 40 : 182 , έλως, ωτος 165 , 5 : 167 , 31 . εμποδών 325, 9 : 49 , 5. ματος αναδέχεσθαι 17, +3 .
7 : 276, 58. plur. έλικες 6ου , έμυθον 377, 28 . εμπολήν 185, 26. εμπολή 185, ενδείν την ημέραν 186 , 59 .

38. ελίσσω 48, 28 : 135 , 40 : - εμαι pali. ab ημι 3ο9, 48. 25. ibid . έμπολασμα citi, ενδέκατος 180 , 32.

166, 31 : 181 , 3ο, 40 : 344, έμαυτού nominativo cur careat quippe inuſitariori, alteram ενδελεχώς 180, 21 , ενδελεχίστη
28 : 632 , 15 . 305, 18 . formam praetulerim εμπόλη- τα 186 , 21 , ενδελέχεια εδώ ,

λίσσετο δο6, 1 . εμβατήριον, τό, 69, 3η : 71, μα.

ελιχρύσω καιεχονισμένος Theocr. 16.
έμπο os et εμπόριον 185, 28. ενδέξια adv . 199 , 28 .

έβλέπειν 632, 40 . εμπκσμός 180, 24 : 478, 58 : ενδεουμαι pro ενδέομαι 35, 5.

έλκε aor. Ion . 182, 25. έλκε- εμβοι et έμβοι (lic) 183, 22. ενδεσμοι 5ιο, 5.

μεν 182 20 . εμβολή 433, 10. έμπροσθεν 451 , 57. ενδέχομαι 186, 22 .

έλκος 63, 5ο : 182, 23. φuid εμβριμο 183, 25 : 417, 5ο. εμ . έμπνος 185 , 12. ενδημώ 186, 3+.

diff . a τραύμα , ωτειλή et βιμώμενοι 183, 24. 27 . έμπυρος 116 16 : 616, 1. εμ . ενδιατριβω 193, 14 .

πληγή 182, 31 . εμβρόντητος , Γsc corrigendum πυρευμα 656, 10. ενδιάτρητος χρόνος 185 ,

ελκύω 8 , 15 : 182, 38. ex εμβρότητος 183 , 41 . εμφαίνω, ανω 341 , 53. προς εμ- ενδινα , τα , ιδο, 25. 27. 5ο .

έλα» 44, 40: 161 , 33 : 166, 5ο : έμβρυου 195, 36. 43: 261 , 24 : Pavaruus (rectios, puto, dictum edios, in textu indros, 100 , 59.

182 23. έλκω το σύγω 18 :, 396 31: 613, 43. fuillel zu$25.2) 3acioros dei- švdo . ( Erym . M. to foi) pro ir

41. το ελκύω 458 , 31 . εμέ 305 , 48 . ξεως 4Α3 , . dor Rhegini 73, +5.

έλλη, Aeol. pro ίλαθι 566, εμίθεν 193, 8 . εμφάσεως χάριν επέκτασις του ενδοιάζω 55, 29: 185, 58 : 5 : 5 ,
33.

"Έμεια opp. 183, 46. δασέος 13 , 25. έμφασις δεν 26 .

-- ελλα hyperdis11. 11 , 16 . εμείo f. pro έμος 169 , 2. 21 : εγείρετ: 195, 3. ένδον 168, 51 : 186 , 15 : Ε. ε.
ελλί μυς 10, 29. 183, 51. quid did . ab εμείο έμψέγω ι85 3ι . sizlexovai diri de pui in
ελλινη Aeolice pro είλαπίνη 181 , 8 . εφημ. 638 59. 47. pro x ,for Tragici inter

105, έμεν Ιon . pro είναι 278, 15, έμφορος , 185, 51 , έμφορώ το dum εσω 18 , 19 .

9

179, 30.

χος 625, 6.

20.

27, 24 .

> 479, 8.
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33.

10.

21 . 192, 26 .

15.

11 .

.

χοντα 526, 55 .

ένδοξ . επίδοξος25us quid diff. ab iridokos dyiso3u1 rois iuatiois 187, 59. εξαίνυτο ι8, 49.

187 , 1 : 199 , 43 .

εξογκούμαι 421, 10 .

ενίοτε 174, 9 : 389, 47 . εξαιρώ et εξαιρούμαι 192, 13. εξόδιος 193, 53.
ενδόσθια , τα, 191 , 7. Ένίπενς 189, 49. εξαίρετος, ο. η, 191 , 51. 61. εξοιστρα 196, 12. εξοιστρούμε »
ένορυσος 369, 58 . ενιπή 189 49. 54 246, 1 . εξαιρέτως 191 , 5ο, 62.

ενδύω 154, 3 : 632, 52. ένδυσις
νοι 191, 3.

ενιπτω 2 +5 , 53. ενίπω 189, εξαίσιος 191 , 63,

154, 3. ένδυτήριος 155, 36.

εξολοθρείω 195, 23. εξολοθρεύ
52 : 245, 54. ενίπω το επι- εξαιτούμαι 633, 23. σω 193, 55,

ενέβρια tic) 632 , 54. πλήσσω 189. 56. εξαίφνης 192, 37.

ενέγκω 187, 12: 632 , 42 , ενεγ- ενισπεν 19ο, 3 .

εξόν 499 , 38 .

* εξωκευόμενος 192 , 10,

κεϊν 632, 43. ενεγκούσα 186 , ενίσσω το επιπλήσσω 189 , 26. εξάκις 470, 2.

έξογος 191 , 10. 47 : 624, 53 .

έξι ρία 194, +5, plur. 195 , 9.

57. ενισχυμένος 188, 18. εξακουστος 149 , 19.

άτη ενέδησε 23ο , 10. ενίψω 189, 59.

* εξορχίζω 59o, 32.
έξαλαπάξει 192 , 4 . εξοστρακισθείη 194, 8.

ενέδρα 187, 3. ενναέτης 107, 35. ενναετός 107, εξαμείβεται 192, 28.
ενέθυν 632 52 .

εξουδένωτάι 19 , 24. εξουδενώ

εξανέψιοι et εξανεψιοί 192 , 20.

ενέθω, σω 187. 6 : 188 , 25.

194, 27. εξουδένωμα 19+, 34.

έννας 190, 17. fcrib . εννεάς. εξανθης 192, 22. Ειyim. M. et

ενείκα 187 , 11. ενεϊκαι 187, 14.

εξουθενω 19+, 27. εξουθένημα

εννέα 199, 9 Lexicogr. εξαντης. 194, 38. εξουτενώ, fort . er

ενείκασθαι 187, 21. εννέπω 189, 57 : 190, 41 : 429, εξανω 27 , 31. εξανθήσουσιν

έσιμα 4 νέμω 123 , 18 .

τore typogr. 493 , 14. τον Α.

ενείρω 187, 22 : 642, 4. ενείρω εννήμας adν. 190 , 29.

σθίοντα μη εξουθενείτω 39ο , 5.

* εξανυμφεύτης 192 , 23. εξούλης δίκη 633, 17 .

το συμπλέκω 625 , 8. - εννός pro εινός 75 , 46. et εξάπινα 192 , 39. εξαπανέως ibid .

ένεκα 186, 56 : , 187, 33. quid

εξουσίας πλείν 194, 49.

20, 53. ubi antequaim hic εξάποινα Ιeg. εξαπινα, 192, 33,

dift . ab ouveXQ 187 , 25.

εξουσία 194, 55 .

canon constitui poteft, formae εξαχθρούν 76, 6.

ένεκαυχήσαντο 187, 28 .

εξουσιν 19ά, 52 .

ο ενός et φαενος corrigendae * εξαρτια σχοινία 192, 49.

ένεκότουν c dat. τ87, 3+. funt in οξεννός et Φεννός. εξαρτω 572, 20. το κρεμώ 192,

έξοχος 193, 58 : 448, 45. έξο

ενίνω 146, 3 : 245 , 27. εννύω d . 131, 49. έννυσθαι το 48. το τελειω 192 , 5ο .

χα 103, 58 : 444 , 44. κατ'

ενενήκοντα 156, 3ο . 187 , 40...

εξοχήν ποminata vox 391 ,

ενδυεσθαι 155 , 38 . εξας 156, 28 : 192, 41.

ενεός 187 , 39. ένεός et κωπός ενόθω 420, 30. εξάστιχως κριθή 420, 40. εξπλοράτορες 192 , 3α .

(fcrib . κωφός) inter fe diff . ενοπή 190, 41 : 325, 11. ενοπή εξελιψεν 637, 11. εξυπανέστη 195, 1 .

359, 1 . adν. 190, 43 : 252 , 21 : 325, εξειδιον 192, 54. εξυπνίζω 637, 20.

εεόχμασαι 187, 42. ένεόκμω εξειληφα 192, 56. εξ υπογείου, in textu uno ver

σεν 624 , 23 . ένος ο ενιαυτός 95, 54: 97, 9. έξειμι 105, 42 . bo εξυπογυιού 195, 6.

ενέπω 188, 9 : 245, 53. 212, 34 : 246, 7 : 415, 7 : εξειναι 108 33 . έξω adv . 61 , 53 : 97 , 16: 174,

ενέργεια 186 , 54. 58. grammat. 425, 4 : 431 , 49 : 623. 47. εξειψεν 192, 6ο. 28 : 413 , 37. έξω στηλων 195,

quid 5οο , 2. ενεργητικού τύ- ένoσις 169, 6. ενοσίχθω. 190, εξεκάθαινον ++2, 26. 18. έξω ab έχω 194, 55. ε

που πέπνιγα και κέκοπα 526, 58. νοc, ενόσιχθον 67, 57 . εξελάαν 35 , 39. ξων , οντος, 194, 56.

54. εεQγητικής σημασίαν έ- ενοχλώ 190, 5ο, c. dat . 246, εξελείν 631 , 10. εξωδικώς male, fcribas necere :

36 . εξελεύθερος quid dif. ab απε

ενέρω , fcrib. εναίρω , το φονεύω ένυχος 5ο3, 49 : 633 , 3. λεύθερος 61, 4 : 193 , 1 .

εξωθηκώς, ότος 195, υ .

έξωθεν των πέντε 191 , 48 .

188, 13. ενστρέφεσθαι εις εξελυ 193, 5 . εξώκειλα 195 , 9 .

ένερθεν 187 , 45 . ενταύθα ei . ufus 632, 57.. εξεμάνησαν 6 43, 32 . εξωλης 377, 27 : 626, 48 ; 633,

άνερ 187 , 47. plur. ένεροι 187, εντεα , τά, 92, 53 : 190, 55.. εξε μελέτησα 653, 19. 4 .

51: 623, 58. , ενερόχρωτες εντέλλεσθαι 6ο6, 5 .
εξέμενε 642 , 6ι . εξωκίς 195, 14 .

187 , 53 : 623, 57 . έντερον 158, 8. έντερα : 191 , 3. εξ εναντίυ 449, 47.
έξωρος 190, 16 : 641 , 40.

ενε σε 188 , 10 . εντεριώνη 191 , 1 . εξ επιπολης 357, 58.
εξώγουσεν 194, 22 : 195, 21 .

ένερσις 623, 36 : 642, 4. et 209, εντεύθεν 188, 38. εξεπίτηδες 203, 05 .
εξωστηλων 195 , 18 .

49. ubi male legitur ενέρσης . έντευξις . quod diff. a δέησις , εξερεείνων 6ο6, 2. εξώστης ανεμος 641 , 36 .

ενετήσι, ita lego pro ενεστησε, προσευχή etc. 137, 20: 482 , εξερείπουσα 229 , 46. εο in ει 136, 31 .

58. εξερευνώ 193, 12. ibid. εξερευ- pro ου 456, 28: Γfic in impe

ένεστι 187, 6ο : 634, 5ο. έντεχνος λόγος 297, 36.
νησάτω . rat . 494, 14 . -- έo pro ον

ενέσω ab ενέθω 187 , 55. έντο 194, 17. εξεστηκώς 192 , 12 : 193, 3 . in pronom. 185, 51 ,

ενεφράγην 188, 11 ,
εντός 191, 7. έξεστιν 63+, 51 .

έo imperat. 169, 17 : 481, 40,

ενέχομαι 633, 2 . εντόσθια 191 ,. 7. εξετάζω 193, 17 : 214 , 40: 633, έoικα 161 , 25 165, 17 : 195,

ενέχυρον 188, 1 : 226, 52 . εντροπής άξιος , ita corrig . ex 646 , 52. εξέτασις 633, 25 : 6ο6, 19. εoικασι Αιr . 169,

"Eνη et " Eννη opp . 413, 5ο, corruptoεν τροποϊς , 498, 47. 10. 646, 52 , 11. έρικώς et έoικός 164 , 17 :

– ένη ferm . 181, 2. έντροχος 532, 31 . εξετάλη ποιητικώς 158, 57. 195 , 29. 35. Plur. εοικότα

εηής 188, 4. εντρυφώ , ei . confir, 500, 26. εξέτικα 193 , 20. ι productso ab eixóra ut diff. 195 , 33.

* ενηκισεν 188 , 8. ενυάλιος 191 , 10. 45 : 55ο, 49. 178, 33 .

ενήνολα Αιτ . 187, 6. 57 : 188, ενύπνιον 191 , 19.

εοίσι 195, 48.

εξετινάχθην 193, 51 . έομαι 195, 5ι .

25. 197, 62 : 420, 30. ενυσταξαν 191, 22. * εξετρώ 193, 24.
for verbalia duplici ratione

ένηχος αυλός 180, 9. ενήχη. ενώ 66 , 5+ : 191 , 12. 16. 44 : εξευρίσκω 635, 1 . lumuntur 633, 30.

σις 576 34 . 550 , 49. εξεφαάνθη 355, 11 .

ένθ . ι88 , 3ο: 6o5, 56. ευβάδε , ένω το φονεύω 66, 55 : 191 , 44. εξέφηνες 193, 28 .

έοργα 195 , 53 : 196, 8.

εορτη 195, 59 : 196, 3. εορτάζω
non ενθασε, 188 , 3ι . ενθαδί ενω 2s5 23. εξέχω 193 , 53. ο εξέχων της 196, 6 .

188, 44. ενωπή ή πρόσοψις 190, 48. et ποιμνης 347, 5 .

ένθεαζόμενος fic cum Etym . Μ . ενώπη 307, 3ο.

-εο5 pro ειος Ιonic. 379, 55:

εξήκοντα 156, 28 : 193, 15. 406, 25 : 452 , 47. Aeolice

Teg . pro ενθιαζόμενος, 188, ένωσις , Γcrib . ενοσις , 100 , 58. εξήλειψα 192, 40. 571 , 2 .

23. εξ το έξω 177, 47 . το εκτός έξημαρ 190, 32 . -- έoς triplicem habent deriva

έθεν unde 161 , 56. ένθενός 453, 45 .. εξ εκεν 193, 8 . εξήνιος 193, 3ι . tionem 72, 38. éos Aeol . pro

356, 40 : 632, 60. εξ εξέβευς 192 , 52. εξ έρη : εξήρεια 205, 57 . ειος 77 , 33 .

ένθους 188, 23 : 189, 3. μέων 192, 45. εξ έρον έντο εξήρεισμαι 205 , 58. - εός fub . oxyt . 341 , 53 : 56ο,

έθρυπτον 31 , 17. εξαρτημαι, ei. conftr . 635, 5. -εός d . ex εύω 520, 20.

ενθύμημα quid dif. ab ενθύμι- εξ 191, 47. εξιέναι 193, 5ο . επαγγελία ab υπόσχεσις ut dif

ον 189. 5. ενθυμείσθαι εί, εξάγγελος 3, 76. 77. quid diff . εξιλασμα 193 , 33 .
contr . 5go, 29.

ferat 196, 18 : 545, 23.

ab άγγελος et αυτάγγελος εξισάγειν 191, 47 . επάγειν τους κύνας 196, 40 .
ένα f. 67 , 12 : 189, 10. 34 . εξισούσθαι 192, 41 , επίγειν την ψήφον 6 + 1 , 21 .

ενιαυτός 189, 15. vocat. εξάγιστος 61, 65 . εξίτηλος 193 , 5 , 45, 46. επάγεσθαι 196, 12.

cur careat 189 , 23. ενιαίτι- έξι ριαι ω 643 , 5ο . εξιχνιάζω 191, 6. έπαγον 4 45, 52. επίγην 467 , 4.

cs Lacon. pro ενιαύσιος 85, 1 . εξάσελφος 50, 3 . εξκουβιτος 192, 29. το επαγόμενος του λόγου 115 ,

ενιαίω 189, 14 , 18, εξάδιος 191 , 19 . εξκούσατος exculatus 192, 32 . 26. 3ο. το επαγόμενον φωνή

470, 25.

1

εο Ionice

187 ,
23 .

10

:

19+, 16. el 2 .

3, 47 .

21 .
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196, 24.

199. 48.

22,

ܐܗܐ

312, 25.

197 , 13

:

196, 44,

a

εν 96,14. τα επαγόμενα 231, έπεισαν 197, 39. επειράσθην επηρεάζω, ei . conftr. 500 , 54 ." επικαμπείς 3ο4, 7. επικαμπής

35. επαγωγή 196, 21. 204, 45. επήρεια 198, 46. 281. 41 : 339, 28.

έπαθλον ab άθλον diff . 12, 56 : έπεισιν 197, 41 . επηρμένος 198 , 52 . επικήδειον dif. a θρηνος 200, 50 ,
επείσιoν 502 , 5ο. έηηυρα f . 69, 23.

έπαθον a πύθω 151 , 5ο : 448,
επικηρυκεύσασθαι 633, 63. επι

η επείσοδος των συμφώνων 377, επιτύς 18, 38. κηρύξαι 633, 61 ,
4 ; 466 , 34 : 472, 12.

58. fic επεισόδων του ε 56, 8 . επί198, 53. pro υπέρ 201 , 16. επίκλημα 200, 42 .

επαινετικός λόγος 158, 28. ε- έπειτα 197, 46. επί το πρέπον και δέον 200 , επίκληρος 327, 41 .

παινετός 191, 57 . επεκερτόμει 197 , 52 : 623, 43 . 44. 5ο. επί in compofi- επικλοπο; 200, 36.

έπαινος 195, 52 : 196 , 32. 33 . επεκτεινόμενα δια του δε και tione pro πρός 223, ι. επι επίποινος οίκ 5 199 , 11 .
επαίτης 305 , 6 . γε 418, 17. επεκτεινόμεναι όρκων 223, 2. επι γούνασιν * επικoύλλωμα (leg. επικύλλωμα )

επαίρω 198, 52 : 295, 36 . δια του βραχινομένου 434, 223, 3, επί μισθώ δουλεύειν

έπακτοκαλλής leg . έπακτυακέ- 16. επεκτεινόμεναι πτώσεις 262, 20. τάσσεται επί
* επικουμβάω 5o5, 51 .

λης 196, 42 . δια της φι συλλαβής 411 , των dicitur de 482, επικουρος 20, 31 : 200, 44 :

έπακτείς 106, 10 , έπακτροκέλ . 4. επεκτείνεται εις 9ε και εν 47. επι το αυτό 203, 9. επι 634. 21. Rinoupor inter et

λης 313, 6ο. 55, 56. επέκτασις h . 1. pro αρχήν τίμιον 203, 14.
συμμαχον quod inlercedat

επαλεξεϊν τη πατρίδι 34, 3 . επένθεσις) φuid fit 314 , 35. υχόν 201, 12 . επ' αρετή ε- discrimen 200, 45. ( Rixougeio

δια την επαλληλίαν των δύο αι επεκτάσεις ου γίνονται δια γνωσμένος 199,7% επί τινι και
quid proprie 200 , 5ο , επικου

δασέων 107, 12 : 324, 18 : διφθόγγου 188, 47. επεκτά- ταληφθείς 197, 4. επί ευτυ

σεις δια της Φ . συλλαβής χία τεχθείς 578 15. έπι . επικ,εαίνω' 342 52.
φίας χάριν 247, 51 ,

έπαλξις 196, 26. 58 : 613, 42 : 410, 50 : 411 , 3 : 448, 36 . pro έπεστι 189, 41 : 198 , 59.6ο. επαίνω 547, 54.

624, 39. Plur. επάλξεις 52, επεκτάσει της χι συλλ. 446 , επιάλμενος 139, 8. επικύλλωμα v . επικoύλλωμα .

7. έπαλξίτης 84, 2 .
27 : 411 , 35 . επεκτάσει δια επιβαρείν 198 27.

( π.κινείν 201 , 21 .

επάλυνε» 6ο6, 14.
της σι συλλαβ. 336, 59: 477, επίβασις 198, 62. επιλέγεσθαι 18ο , 17. επίλεκτος

έπαμύναι 47, 8 : 196, 43 . 37. fic ιωνική επέκτασις δια επιβάτης 198 , 62 : 199 , 1. Plur. 141, 3 : 373, 48.

επάναγκες 199 , 31 . της σι 424, 3. κατ' επέκτα 199, 1. επιβατρα, επιλείπει 645, 5ι .

επαναλαμβάνειν 470, 21 . σιν της τα συλλ. 197 , 48. c. Ειym. Μ . Ιeg. επιβατικά επιλήσομαι 439, 54.

επανάστημα της περικεφαλαίας επεκτάσει της θα συλλ . 423, 197, 14 .
επίληψις 634, 25. επιληψία 200 ,

375, 36. 16. επεκτάσει ' Αττική της επιβόητος et διαβόητος με dif . 58 : 634, 25.

επαναστρέψαι 446 , 7 . δε 188, 32 . alius generis ferant 141, 43 : 199, 3.
επιλίγδην 514 , 40 .

επανιτίον 196 , 30 . πέκτασις Αττική 169, 3. επιβουλεύω 633, 41 . επιλυγάζειν 199. 52 .επάνοδος quid dif . a κάθοδος επέκτασις δια του ι 188 , 46 : επιβοωμαι c. acc. 634, 33 .
επίλυσης 198, +3 .

412, 41 : 443, 10. κατ' επέκ- επιγαμια 318, 39. επιγαμβρία επιμασσόμενος 70 , 57.

έπαντέλλειν νόσω 338 , 3ο. Ιta τασιν του α 91, 10. επεκτα- 318, 56. επιμαχεία ut differat a συμμαreftitucnda funt haec verba
σει δ . του . 188, 47. ιωνική επίγειος 15, 5ο. χεία 201, 8. item επιμαχεϊν

ex τήδε παντέλλειν νόσον. επεκτάσει 332, 19. επέκτασις * επιγλωττίζομαι 644, 18.

επάνω γόνατος 199, 8. επάνω pro εκτασις, uti έσωθεν γίνει επιγουνίς 199, 8.
συμμαχεϊν 201 , 5 : 515,

των τροχών 202 , 19. επ. του ται η επέκτασις 196, 17. et
7. etap . Thucyd. quo ulu

επιδαισιος 199 11 . 633 , 48.
τάφου 205 , 12. επάνωθεν του vice verſa 161 , 59. ΕπίδαμνοςOpp. pofthac Δυό- επιμελούμαι c. dat . 170, 5 .
θώρακος 23 , 32. επελάσθην 204 , 45 . ραχιον 153, 47 .

επαοιδός 62, 26. επελήσθαι ( fic) 201, 4.
η επιμεριζομένη υπό την γένε

επιδεής 140 , 41 .

επάρατος 641 , 62. επετείκαι interre 3go, 27.
σιν τύχη 477, 49. τα επιμέ

επιδεικνύειν 633, 5ι .

επάρδευσις γίνεται το σώματι επενήνοα 187,9 188 28 197,55. επιδέξιος 199, 16. επιδέξια adν.
sisomeva vocativo cur careant

επενδέσει τους 121 , 31. του
189, 23.

199, 15. 28.

επαρκείς 77 , 57 . δ 135, 42 : 45ο , 3ο . του επιδεύεαι 140, 5.
επίμηκες 186, 10 : 545 , 59.

έπαρματα γης (fic pro επαρ . 525, 42. του 9 83, 13. του επιδημία 199 , 14. dif . ab απο :
επιμίξ 70, 37 : 185 , 41 : 201 ,

31. et 93, 14. ubi Ειym . Μ.

μάματα) 445, 28. 9 προ του α 46ο, 40. του και δημία 66, 12.

125, 43. του μ 445, 12.

επιμήκης exhibet .

επαρρησιάσατο 196, 5ο , επιδίδωμι 631, 40.

έπασπώ 85, 4. επέξα . fort . πέξαι 204, 1 . επιδοξος 63 , 24. quid did , ab
επίμονος οργή 267 , 1 .
εις επίμυσιν άγειν 299, 10.

επάσσαντο 196, 53. επέραστος 197, 16. επέραστος ένδοξος 187, 1 :: .199, 43.
επιμύω 200 , 40.

έπασσύτερος 197, 1 . καιτησις 75, 15 . επίδοσις 634, 40.
επινεύειν 412, 58.

επαύλεις, αι , 93 , 48. περείδω το στηρίζω 205, 52. επιδρομή 198, 47.

έπαυλήσας το επιτονία 71 , 14 .
επινέμησις, ή, 201 , 35 .

επερείδεσθαι εν 503, 48. επιεικής 199, 55, 59 : 613, 48.

et ex hoc corrigas pag. 69. { regjipav 198 , 15.
επινίκιος 576, 33.

επιεικές 199, 32 . επιεικώς επίνοια 201 , 14 .

έπεφρώσαντο 211 , 9. 199, 57. επιείκεια 200 , 1 .

κατ ' επαύξησιν του ο εις ω 14, επέρχεσθαι 634 , 31 Ια. επερχό- επιείμενος, Γcrib. επιειμένος 200 , επίξενος 415 , 33.
επιξέσας 327, 37 .

10 : 112, 23: 154, 29. 35 : μενος διατάσσων 333 , 7 .

201 , 49 : 376, 28 : 414, 11 :
έπιον 8 πίνω 467, 15: 468, 18.

έπεσβόλος, rectius επέσβ. 198, έπιέλπεο 163 , 19.
419, 43: 426, 37 : 514 , 55 :

επίορκος 201, 15 : 435, 3. επιορ
4. 7 . επιζή 645, 26 .

5,5, 46. τού οι εις ω 575, επέσθην 20ά, 14.
κείν, 633 , 42 .

επιφύγωμα Αtt. voc. 288, 36. επιoφαττός leg . επίσφατος 199 ,
58. είς ω 575, 38. επέσκηψε 198, 19: 624, 4. επιθαλάμιον ut dif . και γαμήλι: 6 .

επαυρώ 69, 21 : 6ο6, 25. επαυ- επεσπώντο 198, 13. ον 119, 23 : 2:00 , 15. επίπαστρον (ic ? fort . επίπαστου )
ρήσασθαι 69 , 27 : 93, 40, επέσσυτο 198, 28. έπεσσύμενον επιθειάσας 200, 18: 624 , 8. 201 , 19.

έπαυτοφωρος 197, 4. πεδίoιo 458, 45. επίθετον quid it 105, 8. quid έπιπλα , τα, 62 , 58.

επαφρόδιτος 621, 49.
επεστράφην 202, 46. dif. ab επώνυμον 204 , 2. ε- επίπληκτος (fort. επιπληκτικός )

επαχθής (fic pro επαχθελε ) θες επεύχομαι 59ο, 1. 2 implici
επετοξάζοντο 198, 35. πιθετικήν ταξιν έχοντα 105, 203, 28. επίπληξις 205, 29 .

294, 19.
11. επιθετικών σύνταξιν επέ- εν επιπλοκή 103, 47 .

εύχομαι quid dif . 223, 1 . χουσιν 105 , 18. αντί του έ

έπεα πτερόεντα 577 , 31 . έπεφνον 35ο, 54. πιθετικού ονόματος μετοχι
επίπλους 200, 56. επιπλώσας

επεμάτευσε 197, 12 : 624, 18 .
201 , 47. επιπλου 201 , 18.

επέφαδον 278, 52 . αν 4-10 , 28.

ετέγναμψεν 54, 22.
επιθέσει της εξ επιπολής 57, 58. επιπολ

επέκραον 20, 53. νος συλλ. 515 , 22 .

επεί ex επί 197 , 18. 29 : 198,
ζω 557, 59.

επήβολος 633, 44 . επιθιγγάνειν 20ο, 23.

50. αιιid denotet 197, 3ο :
επιφάνης 201 , 58.

επηγκενίδες 199 , 36.
6o5, 38. επει ή 233 , 41 ,

επιθφυλλoύντες 200, 26. uno λ επίζημα quid 200 , 6 : 588, 15.
επηετανός 6ο6, 23.

επείγω 197, 18. 29 : 246, 5ο : άπηλυς, υδος 198, 36 : 404, 5 : επιθυμεϊν quid diff . ab εραν
επιρρημα συγκατuβίσεως 401 ,

30 , 40 επειγωλή 197, 28 .

58. επιβόηκαατα μεσότητας

587 , 21. επήλυδες 198 , 41 . 20 , 26. επιθυμητικώς δο,
αι επειχάδες 70 , 4 .

quae 545 , 5ο, είς επ . ,ημοτι
επήλυσις 108, 42. * επήλυδω 13. επιθυμητής 200, 57.

επείληχα et επείλημμαι 166,
κην σύνταξιν χαρεί 195, 5ι .

198, 41 . επικαθήμενος μεγάλως 228, 17. επίρρησις 202, 4 .

επήν Ιon. 108 , 44 : 31, 5ι . επικαλύπτω 199 , 5 .
επίβολος 201 , 11 .

407 , 33.

ν . 36 .

10 .

:

624, 27 .
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10.

5ι .
inen

207, 24 .

202, 15.
207, 6ο.

επιχωννύειν 201 , 42 , 495 , 3. επίφθονος 639, 29 : 645, 42. ερατεινός 204, 55. 59. έρωτός ερήρεικα Αtt . 205, 54 : έρησει
επίσιον 202, 21.

επίχαρι 640, 32.

204, 6ο.

σμένος 108, 15.

επισκεπάζω 195 , 15.

επιχέατε 462, 40,

επισκέπτω 202, 1.
επισκέψασθαι

εργάζεσθαι έρια 206, 36 : 207, ερή ιπτο Αtt. 3o7, 7,
επίχειρα 203, 49.

50.

έρητύω 207, 5. 11 .

198, 26.
επιχωριάζω quid 634 , 39.

ερήτυθεν

εργά, verbale et οργάς 432,

Boeot . 207, 13.

επισκήπτω 198, 27 : 202, 5. ei . επιχωρείν 200, 3.

49. εργάτης 206, 32 .

conftr. 59ο, 36. επισκηψαι έπιωγή 203 , 45.

έρι intentva

part, 205, 36 :

έργματαβο5 , 45 .

quid diff . ab επιστεϊλαι 202,
επιψηφίζομαι 641 , 19.

207, 19. 35. 46 : 411 , 29. f.

έργον, το, 205, 1 : 256, 10 : ex περί 208, 19.

27.
επισκεψάμενος 198 , 25 . έπλαγον 46ο, 8. επλάγη et - 365, 1 : 367, 24 : 406, 16:

εριβρεμέτης 411 , 33 .επισκιάζω c. acc. 643, 29. πλήγη diff . 46ο, 9. cfr . Co5 , 39. Plur. έργα 205, 5. Ερίβωλος 118, 3ι . εριβώλαξ 94,επίσκοπος 202 , 9. επισκοπή 202,

203, 51 .

ab šgyou compolita 125, 10.
έπληξε 22 , 31 ,

19: 118, 31 : 207, 16.
quando oxytona, quandoque isiydou nous f. 207 , 53 : 324, 48 ,

επισκοτώc. dat. 643, 27.
επλήσθην φuid dif. ab έπλη

ερίγδουπος , : , .
properifp. 469, 1 .

επισκύνειν leg. επικυνεϊν 202, 11 .

έριδαινω 207, 38.

στηριασε 203, 56.

εργώδης 205, 7.

επισκύνιος 202 , 35 : 5o5, 19 : έπλωσα 201 , 54.

έριδώ 3ο8, 10.
έρθω 81, 8 , άρδω το θύω 491 , ερίζετο 204 , 25. ερίζω d . 47,

629, 4.

επoίγω Aeol . pro επείγω 33, 16. 38 : 6o5 , 42. έρθω quas
επίσπω , non επισπω 5ι , 8. ε

28.

habeat Lignif. 205, 15.
29 : 205, 48 : 207, 28 : 308,

πίστω 198, 57. επίσπω το α- επόζην 3ο6, 34 .

10: 6ο6 , 2. quid dif. a ξη
έρεβεννός pro έρεβεινός 73, 45. λω 207, 40 .

κολουθω 27, 55 :

202, 7 : επομαι 20+, 11. επόμην poét . ερέβινθος 517, 10.20 % , 5. επισπωμαι το δέχο

ερεβίνθου έριηροι 207 , 43. ερίωρες 207, 49.

204, 12 .

και κυάμου 372, 12 .

μαι 198, 13. το
απαγορεύο- επομβρια 95, 29.

έριθεία 207, 59.
έρεβος, τό, 73 , 46 : 192 , 52 : έριθος 206, 32 : 207, 5ο : 208 ,

και C. acc. 202 , 6 .

επόμιλλος, germino λλ, Aeol . 205, 21 .

8 : 23ο, 55 : 272, 42. plur.

επίστωτρα 202 , 49. 51 ,

561, 5.

έρεβοδιφω 206, 5.

98, 52 : 207 , 29..

επίσταμαι 22, 20 : 6o5 , 44 :
επονείδιστος 46ο, 26.

ερεείνω defect. 206, 4.

67, 38.
επιστάμενος 389,

εχίζυγος (fort. ερίθυμος) 207,

οι
εποποιοί 285, 10 ,

έρετε 491 , 14 .

57 .

επόπτης 205, 48,

έρεθεν 205 , 47.

επιστεϊλαι ab επισκηψαι dif . επος ο λόγος 21 , 4. έπος car- ερέθω 205, 43 : 248, 28. ερεθί- ερινός ,

ερίμυκος 56, 33 : 486, 12.

202 , 27 .

hexametrum 203 , 46.

prod . 21 , 2. έγινεός
ω 205, 43. 48 : 248 , 27. ε

επιστερή εις quae et quid igni

207 , 53 : 56ο, 3. έρινεον συ

έπος θρηνητικόν 577 , 14.
6cent 51 , 57.

ψεθισμός 205, 49 .

κον 207, 24. Ερινεός n . pr.

εποτάτο 463, 56 .
επιστήμη & τέχνη ut dif . 202, έποψειαμός, νox nihili , aut le

ερείδω fut. ερείσω 59, D. quid

Tign. 205, 52, 56 : 208 , 15 : Ερινύες, αι, 206 , 42. 'Εριννύες

37.

gendum,
έποψιασμοs , quod 248, 30 : 33ο, 57 .

επιστολή 202 , 26 : 510, 56. tamen parum huc quadrat, fysinn, », 206, 6 .

έριον, το , 208, 1 , 13.
, 1. .

επιστρεφής 202, 42 .

parox .

aut επόψιμος , 103 , 48.

ερείκω 206, 1. 8 : 215, 30.

επιστρέφω 202, 45. επιστρέψον επράβομεν 203, 54.

272, 41 .
έρειξις 206, 10.

έριούνιος 207, 5ι . έριoύνιος Ερ

έπρηξας 479, 10.

έρείομεν f. pro έρείωμεν 206,

μης 208, 31 .

επιστροφάδης 429, 15.

έπρησα 479 , 1 .
επίστροφος 120, 22 .

επριάμην 35, 20.

έριoυργoς 170 , 28.
fgeroy lana 207, 57 : 208, 5.

επισυντιθέμεναι προθέσεις 195, επτά 205, 58. οι et αι επτά ερείπω 205, 41.

ερίπη 205, 34. έgίπια , Εtym . Μ.

ερείπια , 206, 14. έgίπναι 207,

17 ?, 20. numerus
ſanctus

έρει έδαται (in textu ερειδέδα

επισύρειν 33ο, 18 .

197 , 9. επτάκις 470, 2 .

επίσφιτος 142 , 47, et vife επι- έπταμαι et πεπταμαι 313, 32 , έρείω 206, 12 : 207, 1 .

ται) pro ερηρίδαται 205 , 53. ερίπω 205, 32 : 206, 14: 208 ,

2. 4.

οφιττός.

επτιμηνιαίος 142, 3ο .

'Ερεμβοι pop. 205, 19. 29 .

επισφιριον 518, 7 .

έρις, ή , 103, 24 : 205, 48 : 208 ,

επτα , ή , 197 , 8.

εσεμνός 206, 17 .

επισχίσθαι έργων 45 ), 19. ε.

11 : 415 , 5ο : 6o5, 3g . έρις,

επτισμένος 485, 45 .

έχεξε 491 , 13.

ιδος 282 , 11 .

πίσχεσις 518 , 36. επισχοίην έπω [ignif. quas hab . 217, 35. εξέπτω 200, 40, έχεπτόμενοι είσαι 20+, 25. φuid diff . a δη

έπω το λέγω» 169, 24. 28 :

206, 19.

λωσαι 231 , 16. ερίσαντε 208,

έπίσωτρα 623 , 49 .

203, 46 : 204, 18: 237 , 27 : ερέσσω 206, 22. 27. et V. αι- 16 .

επιτάχρονος 88 , 54 : 201 , 43. 247 , 16. 26. 31: 431, 21: ρέσσω.

κατ' επίτασιν 99 , 54. εις επίτα- 488, 48. 495, 36. έπω το α-
ερεσχηλείν 206 , 26.

έριστής 208 , 12 : 635, 21. έριέρεσχηλώ στός 635, 23. εριστικός 635,

άγειν 202, 37. επιτατι- κολουθώ 58, 50 : 101 , 8 : το φλυαρώ 624 , 22. έχεσχη
κων μόριον 76, 24 : 205, 56, 145, 55 : 198, 13 : 204, 5. λούντων 206, 25. έφεσχελία ερίσφηλος Ηρακλής Steichor .

επιτάφιος 122, 33. επιτάφιος 8 : 213, 15 : 217, 56 : 410, 206, 23,

53, 13.

λόγος 203 ,

53 .
επιτέτακται

αμέσως 189 , 42.

ερέτης, ο , 206, 27. έχετμοί et ερίτιμος 208, 17.επωδή 576, 57.
επιτεταμένως attente 89, 19. επωμίς 634 , 19 .

έρετμα 352, 37.

έριψος 169, 46: 208 , 23. 25 :
ερεύγομαι 206 , 19 .

415, 29. 31 .

pro quo Elym . Μ. επισταμέ- επώνυμος 77, 10. επώνυμον φuid Έρευθαλίων 5ο5, 29.

'Εριχθόνιος 208 , 49 .

dif . ab
επίθετον 204 , 2. ερεύω 206 , 29. 5ο ; 209, 52.

επιτετράφαται 202, 57 .

εφιώλη 208 , 33.έρευνα 206, 3ο . ερευνώ 206, 5ι . έρκος 208, 35. 44: 473, 9 : 6ο6 ,

επιτήδειος 202, 29 : 203, 36. ' επωφυγή 149, 2 .

51 .

επιτήδης 203, 20.

3 : 613, 43 ερκίον 208 , 35 :

επίτηδες επώχετο 204 , 20.

έρεφος pro έρεβος 205, 22 : 206, 286, 50 : 434 , 44.

203, 16. επιτηδείς 203 , 18. έρα , η γη, 57, 27 : 64, 18 : 103, 35. ερέψω 170, 44 : 206, 5η : έρμα , το 208, 56 : 209, 6.επιτηδεύω 203, 17.
επιτήδευ- 27 : 170, 3 : 181 , 13 : 192 , 625, 20. ερέφω το στεγάζω Ερμαίος λόφος 208, 58. ερμαία ,

Gis et initýdeuua quid diff. 60 : 204, 23 : 207, 5 : 315,

4 τέχνη 203, 1 : 527 , 49 .

47 , 25 : 205, 22 : 515, 50. τα, 208, 59. έρμαιον 208,16 : 316 , 14 : 336, 44 : 345, το στεφανώ 170, 44 . ερέ- 46. 54. 6ο : 248, 14. Ερμάν

επιτηδευμένως 203, 55.

1. epase a corr. 560, 54 .
επιτηρείν 208, 52.

Φεσται 169, 44 :

63ο , 58. Εμάν 53ο, 57. “Ερ.

εράζω 204 , H. έραν το επιθυ

206 , 56.

επιτίμησις 203, 29.
Επιτίμησαν

μείας 208, 52. Ερμείεω Γ .

μεί 197 , 16 : 553, 19. quid 'Ερεχθεύς 207, 26.

Ιon . 83, 30.

203, 30. επιτίμιος 203, 27 :
diff . ab επιθυμεϊν 20ά , 26 .631 , 2. επίτιμος 203, 27 :

Ερέχθω 206, 2 : 455, 3. ερμηνεύς 209 , 1. ερμηνεία 209 ,
εράθην 204 , 33.634 , 1. ετιτ.μον,τo, et επιτί- ένανιστής 281 , 45.

έρεψα 170, 44: 206, 57.έρανος 204 , 47 : 624, 29.
ερέω 215, 54. quid ign. 207 ,

Ερμής 208 , 49. 56. 6ο : 209,

1. 14. Ερμής
Κυλλήνιος 201 ,

επιτόνιον 6ο 36 : 71 , 14 . εράσθην 20 %, 32. Ερασίνος ex

3. ερέω το λέγω 200, 59 .

24 : 202 , 14. έρείς et ερμίν

επιτροχάδην 203, 38 : 624, 56. coniectura Kulenk. pro ερά- ερέων 207, 2 : 6o5 , 37.

209. 5. 10. ερμίνες, sc ferib .

σμιος 20+, 52 .

και, 249, έρημέων Ιon. gen . 192, 45, έρη

επιφάνεια 203, 13.

pro ερμήνευς. 209, 9.

5. εραστής 4. 23, 43. a Laco
επιφέγειν βιο, 8. ibid. επιφορα

μος 207, 7. 9 : 218, 24. 36. Ερμός λ. 210, 26.
nibus ut vocetur 23, 2.et

επίφορος .

έρημαϊος 207, 7. ερημεϊν 207, Ερμών mons 253 , 26.
εράσω fut . 20+, 52.

9. ερημία 248, 25.
έρμωνιείν 209 , 21 ,

12.

2 .

22.

264 , 27 .

12 , 22 .

νω .

170, 30 :

μιον 203, 31 .

επιτάζω 69, 17.

ερασις »
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209, 41 .

φομαι 192, 6ι .
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211 , 25.

10 .

211, 44.
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έργον fac 205, 18.
το λέγω 170 , 57 : 171, 10 : εσσάμην, υο, υτο 198, 27. Άσ- ετέρηφι . 41, 6. 10.

regós d . ex infinit. 371 , 16. 204, 49 :_206 , 4 : 206, 44 : συται 114, 12 .

211,27 : 320, 43. το διαλέγο

ερπετός 192 , 62 : 209, 16. 38.

ετερόδοξος 261 , 26 .

*έσσωμος ν. εδυμος.

ερπετω, ήσω d. 209 , 40. μαι 170, 5ο, το λαλήσω 211 , - έσσω d. 7 , 1 .

ετεροκλινής νίκη 409 , 42. έτε

ερπαστικός 209, 27. έρπυλος 22. ερω το φιλώ 204 , 62 , το έσταα Ιon. 106, 45.

ρόκλιτον, ή γυνή, της γυναι

κός 13ο, 57.

επιθυμώ 123, 31 : 191 , 52 : έσταγα 5ο9 , 35.

έρπω, ήσω 209 , 27. 39 : 346 , 5. 196, 6 : 204 , 48 : 206, 5ι : έσταθμησα 51ο, 9. εστάθμισα

έτερος unde 214, 58. quid dif

ferat ab άλλος 215, 11. dici

έρπω το σύρω 346 , 7. το σύ- 208, 7 : 210, 41 : 211 , 23 : 5ιο, 8.

216, 40 : 315, 53 : 624, 31 . έσται et γενήσεται diff. 213, 3.

tur de iis , quae in deterio

* rem ſtatum vertuntur 10, 5.

- εgg Aeol . pro -εις 48 , 35 : το ερωτώ 204 , 5ο : 211 , 20. έστηκα diff . 212,

169, 51 : 566, 28. 28.
15.

έτεροιούσθαι , αλλοιούσθαι , με

έδραγον 549, 24.

ταβαλείν et μεταμφουσται

ερωδιός 210, 43, 47.
εστάναι το ίδρυσθαι 213 , 35.

έρωεις d . 18, 13 : 525, 29.
έρβαμαι 490, 25.

quid inter fe differant 388 ,

εστάτω 634, 48 : 637, 9. ε- 17 .

έγραπται 169, 41 .
ερωή, ή , 21 , 14. Γq. et 6ο6 , σταώ», ότος 121 , 5ο .

έρχε 6ο6, 22.
33. ερωτήσει 211 , 7. ερωήσας ές τ' αύριον 295, 6.

ετεροίωσις 588, 26 .

ετερόφιλολμος et μονόφθαλμος

έγρηγα 209, 45 : 416, 39 : 627,
211 , 13 . έστε 113 , 18.

28.

έρως ο πόθος 210, 14. 56 : 211 , έστεγασμένος 205 , 23.

nouone discrepant 215, 13 :

635, 6.

έgημαι 205, 26.
17. quomodo diff . a πόλος έστείλατο, 646, 8.

έρριγα 492, 28. έξιγον 492,
έστεργες 624, 4.

έτετρήχειν 527 , 32.

έτης, ο, 214, 57: 63ο , 57. οι

32.

ερωτω 193, 12 : 211 , 40. quid έστηκα πιο έστησα 634, 49 . έται 6ο6 , 5.

diff . 4 πυνθάνεσθαι 211, 3ι.
έρριφα 198, 15. ερρίφης 198,

εστηχω μoel. 173, 56.

16.

-ίτης ma[c. 10 , 11 : 16, 47 :

ερώτησις, πύστις et ανάκρισις έστη, verbale 570, 53 . 275, 3ο. d . e verb. 36 , 44 :

dif . 211, 36 .
έργογα 195, 57.

– έστης d . e ν. 3ι8, 56. ex

egeursfai quid diff. a gueofai és praep. Art. 274, 28. és véw

401 , 47 : 553, 4 : 571 , 22 .

ος 319, 4 . ετήσιος , ο , 15, 19. ' ετησίαι,

494, 17 : τα 212 , 34.
εστί 213 , 45.

έργω Aeol. 48, 34. έρθω το ές imper. (in textu φές) hinc εστία 427, 24. quid ign. 213,

οι , 215, 18.

φθείρω 124, 22 : 204, 5ο, το άφες , 53, 5 .
40. η οικία 173 , 47 .

ετήτυμος, 175, 27 : 215 , 46.
vete. έτι adν. 215, 28. έτι και έτι

κάμνω 17ο, 31 : 209, 42.
-$s vocat. cal. a nom . in ús ribus pro oixos 213, 36. ιέναι 215 , 29 .

έξωγει 209, 4E : 416, 40 : 627, 407, 56 .
quid diff. ab εσχάρα et μέ- τίτεινεν βο6 , 7 .

29 .

– εs neutrum eod . accentu quo γαρον 213, 28. Εστία πu έτος , το, 215, 35.

voc. communis generis 678,
έργωκά 494, 53.

men 213, 32 .
έτοιμος 215, 42. 5ι . έτοιμα d .

έργωσα 82 , 11. εξωσθαι 436 ,
εστιάτως quid diff . a δαιτυμών

24 .
doar f. ήσαν

pro

215 , 37. έτοιμάσατε 215, 18 .

213, 26 .

έρσαι, αι, 205 , 16 : 209, 51 .
εσάπησας 212, 8. εσαπον et έ- έστιβον et εστίβην 51, 6ο .

51. ετοιμασία 215, 37 .

έτος, το, 215 , 57. κατ' έτος

έρσαι το ποτίσαι 209, 51 .
σάπην a σήπω 496, τ6: 498, εστιχόωντο -12 , 41 .

52.

έρσις , ή, 209, 30, 48 .

quotannis:215, 18: 404, 29 .
έστον, έστων 213, 62 . ετός και αληθής 94, 5ο : 215,

έρσω ab έρθω 205, 15 .
εσείται Dor. 212, 6ο.. εστόρησε 6ο6, 16 . 56. 58 : 216 , 27 .

egúatau lon . ( ſic ſcribo pro έσεται 212 , 58.
εστός 57, 13 : 213, 6ι .

ειρ . ) 210, 38.
εσεύοντο 6ο6, 10.

– ετος hyperdifyllaba proparox .

έστω 213, 63 : 214 , 1 .

έρυβος, υ correpto , 477, 21 .

191 , 54, quando oxyto ibid.

εστώς, ωτος f.

εσήφησεν 173, 25.

121 , 13, 51 : 46 .

Legendum efie έρυμος. per εσθής , ήτος 167 , 24 : 200, 21+, 6 .

μ, canon grammat . poftulat. 211 , 47 : 634, 46. έσβησις, εσύκαζεν 214, 10.

Abeſt égunos a Schneid . Lex.

ετρώει 193, 25.

εως 211 , 51. poét. 634, 46 . έσυμος ν correpιο 407, 22 .

at Ηefych. habet έχυμός. εσθίω 409, 15,
Cum Etym . M. leg . ESOU•

έτρων, ως, ω 193, 26.

εσθλός 31, 23 : 211 , 58.
έρυγμηλός 209, 26.

έτυμος 216 , 1. ετυμολογία ,

MOS.

έσθω το έσθίω 211 , 53.

ή , φuid fit 216 , 2. 3. ortho

έσφηκα et έσφηναι 517, 33.

Ερυθώνος 109, 33.

graphiae regularum una 499,

pro o in comp. 465, εσχάρα 213, .
ερυθρός 209 , 52. ερυθρά θάλασ

et vide 1. és

4 .

32. έκ της ετυμολογίας οξυ

et 'Ερυθραίον πέλαγος

στία . νόμενον 513, 36. κατά την

έσκαλε 211 , 62. έσκαλευκότες έσχατος 214, 19. 25. έσχατία

109, 54, ερυθρά όρη 209 , 58.
624 , 18,

ετυμολογίαν δια του ιγνα

'Ερυθρός rex 209 , 54.

214 , 11 . φεται 499, 2. ετυμολογείται

-εσκε Ιon . augmentum 428, * έσχατογέςως 124, 19.

ερύκω 64 , 20. ερύκω το κωλύω

από του-- 401 , 4. lic iz vs

78, 15 : 208, 30 : 209, 59 :
38 .

έσχον, εσχόμην 313, 15. έσχετο μολογείται παρ. τυ – 15,

εσκείωρήσθαι 624, 54 .
210, 15. 20.

42 : 14 , 30 : 119, 33.

έσω adv . 61 , 54 : 186 , 13 : 214, ετύχθη 216, 5 .
έρυμα , το, 210, 17 : 209, 59 : έσκληκέναι 83, 39.

210, 5. 11 , 17 : 023, 54. -

ES , é poët . et Ion. 27 .

429 , 7 .
φυμνός 210, 13. Ερυμνω 210,11 :

έτωθαζον 216 , 23 : 624 , 5 .

έσωσε 4 σώζω 214, 28. ετώσιος 216, 35. έτσιον άχθος

623, 53.
ερυμος ν. έρυβος. εσκόρπισεν 212 , 12 .

έταις έτας, εταε ετα 528, 5. αρούρης 216, 37. έτωσιον λι

- Boxw d . e fut. 75 , 7 .
'Ερύμανθος mons 210, 5. Ερυ

ετάζω 214, 37. πείν το έργον 232, +7 . ετώ

έσμός 212, 24, 31 .
μανθινος κάπρος 210, 4.

εταίρος 214 , 42. 55 : 605, 45.

έσοπτρον 212, 58.

216, 20. έτωσιοεργός

a φίλος ut dif. 214, 51 .

έρυξαν 210, 15. εσπαργανωμένος 102 , 47.

ερυ τέρματες f. 55 , 2 : 210, 31. έσπερος 212, 52: δου, 4. εσπέ

εταιρεία et εταιρία 214 , 56.
ε adν . 216, 54 : 223, 52 , ευ

είσας χειρί 410, 18 , έρύσασθαι

εταίρω το φιλώ 16ι , 51. ε

ρα 212, 40, 42 : 5ο6, 43. ταιρείος ν. ε . ετερείος.

το ορθας 655, 57. ευ ει ευ

171 , 3. ερυσισμένος, leg ερυ- quid diff. ab ité 212, 47:

217, 42 .

έτακoν 519, 52 .

41. sú in compor.

σάμενος, 210, 5+ .
4 + 5 , 37. εστέριος 565, 16 . έτ' αν 21 4, 56.

φαnίo fiat ευ 218, 53. ευ

ερυσίβη 210, 18. 'Ερυσίβη Δη- εσπερινός και correpto 8 , 51. εταν 63ο, 58 .

laepe pro privat. 222 , 13.

της 210, 25.
εσπερία θάλασσα 212 , 51 .

ευ pio εo Dor. 101, 17.

εταον ετων 328, 4 .

ερυσίπολ .: 210, 29.
έσπετο 212 , 54. εσπόμεθα 213, ετέιταια 215 , 6. ετέκτημα Icn.

-- a barytonum acliton 53, 5- .

δύο 64, 17 : 171 , 3 : 210 , 55. 15.

ευ ex ίο Dor . 10 :, 52.

215, 6 : 216 , 20. έτεκτήματα εινγγέλιον 210, 13. 53: 300 ,

εγω το ελκυο 171 , 12. το
ασφαλίζω 210, 12. το κωλύω εσσάμενοι μέρα 249, 4. ετεος υ , 45 : 89, 57 : 193, 17 :

6 : 3 , 43 , το φυλάσσω 623, έσσεται f. 212 , 58.

ευαγής PP . εναγης 633 , 10.

214, 58 : 21 ), 3. 38 : 216, 2 .

Ού.
έσσεσθαι (fcrib. έσσασθαι) το εν- έτεόν adν. 565, 55,

ε. ει ι . 21 , 1 : 143 , 3.

έρχομαι pro απέρχομαι poetis ούτασθαι 155, 37 .

familiare 198, 56. c. particip . έστην, Γectius εσσήν, δ, 213, 6 .

έτεραλειων Ιeg. έτεραλχία 215, ευάχτι , ινος δο ), 17.

fut . conftr . 634, 44 .

9. ut infra ετεγαλέα νίκην ευανούς 030, 14 .

dat . plur. f.
ευαρεστος 116, 15. ευρεστο

31. quid ign. 211 , 27. έρω metur 588, 5,

12 : -ετρον 486, 1 .

214, 24.

:

- έσχον,

0:07

295, 7 .
7

213, 5 .

409, 41 .

ερω 125, 48. έρω, ας, και 204, Acol. 359, 20. quomodo fioso esegsios fcrib . étaigeios 383 , 216 , ο . ευρεστήσω 240,

EOSI
20, 56 .

51 . 10 .
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219, 13 .

624, 42.

21 .

151, 27.

Εύβοια 217 , 13. Ευβοϊκον νό- εμμελίω 83, 35 . ευρώ, ήσω 221 , 13 . ευώνυμος, η 177, 14 : 223, 25.

μισμα 217, 9. ειμετάβλητος 22 , 56 . ευωχία, και 14, 15. 223, 27 .

ευγειος 117, 55 .

είφω εις 18, 12 .

εύμοιρώ 251 , 33. εύμοιρος , fic Ευρώπη, και 220, 49 : 221 , 8. έφαγον 547, 21.

ευγενής 12, 49 : 97, 20: 632,3ι : lego pro εύμονος , 219, 46 .

635, 27. 35 ευγενίζω 12 , 49 :

Ευρώπεια , η 221 , 1. Ευρώπια εφάμιλλος 223, 45. έφαμίλλως
εύμορφος quid diff . ab ευειδής 221 , 11 . 223, 44 .

ευδαίμων 424, 59: 425, 1. ω

Ευδαίμον et ώ εύδαιμον 68,

ευρώς , ώτος 221 , 17. ευρωτιών, εφάμην 3ο5, 32.

ευνάζω 219, 29. 35. ωντος 220, 56 . έφαν Boeot . 223, 4γ.

10. ευδαιμονώ quot fig1. 216, είναιεταωσαι 219, 55.

55. ευδαιμονία 216, 58 .

ευρωσε 221 , 13 . έφανα 193, 29. έφανεν 223, 5ι.

εύναιον , το 248, 13. ευρώστως 221 , 18 .

ευόια , η 217, 1 .

εφάνθην 3ο5 , 23: 638,

ευνενήσθαι 219, 18 . εύς , neutr . 2 216, 5ο : 221 , εφανθησαν 223 , 53.

σύδινος 217, 3 . อบ เด ,ี so ευνή ή διατριβή 195, 13. quot 22 : 286, 19. είς , έoς 217, έφασκον 223, 54.

217, 4 , ειδίνητος 217 2 . fignif. 219, 18. diff . a λέχος 42 : 221 , 23. ευ. ex εύς , ut

είδμητος 223, 31 .

εφείχα 223, 6ο. εφειμένος 225,

307, 38. εύνην καθαρών έχειν πάϊς ex παίs , 221 , 28.

ευδόκησεν 217, 26. ευδοκία 217,

59 : 624, 57. έφεϊντο 224 , 3

219, 25. συνη μαλακή Ηom. -- εις, εος 23ο, 5. - εύς d. ex

16. 21. n . pr. 217, 23. 219, 32. Plur. αι εύναι 219,

εύδον 217 , 27 .

εύω 478, 54. έφεισάμην 549, 5ι .

29 : 402, 58 : 6o5, 53. ευνέ- εύσαι , ejus usus 222 , 18.
εύδω το κοιμώμαι 221, 15 ,

εφελκυστικό, το ν εν τω και

της 10, 11 , ευσεβής 97, 19 : 221 , 3ο. a δί

ευειδής 366, 46. quid diff . ab

προσώπη 394, 57.

εύνις 219, 37. paroxyr. 219, 21 .

εύμορφής 219, 13.

καιος φuid dif . 146, 9 . εφέντες 224, 25 .

εύνους 219, 28. εύνοια 128, 2.
ευέκτης 218, 14 .

σεβώς 97, 19. ευσέβεια 221 , 6. εφίσιμος εορτή 655, 6ο.

ευνοουμένη 219, 22. εύσκοπος 219, 47 .

ευένδοτος 420

έφεσις 224, 21: 635, 58.

ευνούχος 119, 24. εύσπλαγχνος 221 , 55.

ευεπής 217, 32. ευέπεια et ευε

'Εφέσιοι, οι 95, 33 .

εύξεινος πόντος 219, 40. εύσσελμος 221 , 34.

πία 217, 31 .

εφέστιος 224, 9 : 655, 45.

είξοος 219, 43. ευστάθεια 221 , 54. ευσταθή εφετής και δικαστής 224, 20 :

ευεπίφορος εις τον 298, 5 . ευοδία , η 419, 45. σώματα 550, 12 . 38ο, 41. εφετός 224, 26.

ευεργέτης 217, 41 . εύοσμος 219 , 51 . εύστραφής 221, 6ο. quid diff . εφετμή 90, 42 : 224, 31: 655,

εύερος et ευέρεια 461 , 17. ευοδώ 219, 52. ab επιστρεφής 202, 42,

ευζωμον 217, 46.

51. εφετμέων f . 224, 27.

ευπάθεια 219, 55. εύστρεπτος 222, 27 . εφευρίσκω 635, 12,

εύζωνος 635, 39. εύπαιδες 635, 38. ευσύνοπτος 306, 45. έφη 223, 58.

ευήνωρ 4, 27 . * ευπαρακόλουθος 2ο, 3. εύσχημος 221 , 40 .

ευήτριος 635, 36.

έφηβος 124, 12. έφηβοι, οι 12 % ,
ευπάρεδον, leg . εύπάρεδρον 220, 1. ευσχιστος 206, 8 . 13.

ειθαλείς 636, 49. ευπώσοιφα (fort . ευπάριφα) 219,
Bo'lis, Tó , 218, 17 .

εύσωμος 54, 58 . εφήσοιτο 224 , 48.

54.

EuStws quid diff. ab ehús et

είτε 6ο6 , 8. ευτ ' άν 251 , 6ι . έφηκα ion. 464, 14.

ευπάτειρα 220, 7. ευπατρίδαι 219, εύτείχεος c. 222, 5. ευτειχος εφ' ημάς 291, 45.
ευθύ 218, 21 : 221, 41 . 58: 635, 29. εύπατρις 327, 13.

ευθηνω 218, 1. ευθηνούντων 218,

εφήμερος 224, 36. ή εφήμερος

ευπειθής 147 , 9. ευτελής 12 , 5ο : 222 , 12 , 14 .

3 ) ,

τροφή 514, 24.

εύπερίστατος 219 , 53. εντελώς228, 54. ευτελέστε: έφηνα 638, 39. έφηνεν 193, 3ο :

ευθής , ό , ή 218, 17 . εύπερίστρεπτος 513, 20 .

ευθύ adν. Ιoci 218, 28. c. genit.

φον 6ο4, 39. ευτελίζω d, 12, 5ο. 224, 40.

εύπινής 220, 9. εύτολμος 222, 35 .

221, 50. quid diff. ab suhús

εφηπται 224 , 41 .

εύπορείν 220, 5 .

el ευθέως 218, 21 : 221 , 41 .

ευτράπελος 222, 23. ευτραπέ- εφησα 224 , 49.

εύπορος φuid diff . ab όλβιος, λως 229, 3. ευτραπελία 222 , εφήσθη 224, 47.

ευθύνη , και , φuot fignif. liab . πλούσιος etc. 47ο, 57 . 21. 25 :625, 7. ευτραπελι- εφήσω 223, 59 .

217, 55. εύθυνος 218, 29. ευπρεπώς 219, 6 : 220, 2.

ευθυνία , ή , ex ευ et 9ύω το

σμός, vid. f . γεφυρισμός. ευ- έφθατεν f. Boeot. 552, 18.

ευπρόσδεκτος 352, 40. τραπελω 222 , 17 .

ορμώ 218, 29.

άφθιτο 6ο6 , 26.

ευπρόσιτος 219 , 57.

ευθύνω quor tig . 217, 49 : 218,3ι, ευπρόσωπος 219, 14.

εύτρητος 372 , 10. έφθόν did . ab oπτών 225, 5ο.

. ευτυκτος 222, 3ο.

ευθύς adv, 218, 28. 43. et vid.

εφιάλτης , ο 224 , 43 .

Γ. ευθύ. ευθύτης 217, 5ο.

ευραίνεσθαι 539, 38. ευτυχής 222, 38 : 425, 5. et έφτείς 224, 5ο : 225, 5. εφίεμαι

ευρέξ 220, 1ο: 455, 26. vid . f. εύπορος. επι ευτυχία 225, 4 : 635, 52 .

52. ειλύωρος 218, 25.

φιενται

εύρασθαι φuid diff . ab ευρείν

ευίλατος 218, 33 .

τεχθείς 578, 15. 225, 6 : 439, 51. εφίεσθαι

220, 1. ευρατο 635, 17. ευ- Ευτυχίτης patr. 91 , 38. 22 4, 52. εφιέμενος 2 , 37 .

εύκαιρος 218 , 27 : 461 , 16. ευ φάω , ω 635, 18, κατ' ευφημισμόν 77, 13 : 361 , 3. εφιάνω 225, 7. εφιάνουσα τοίς

καιρία 461 , 16. ευοε 220, 18 . εύφορος 13, 21. εύφορος ζυ- καρποίς 386, 9. εφίζω 22 , 5ς.

ευκαθεδρος 221 , 34. ευρεία Ι. 220, 13. γός 639 , 18.

ευκατάπρηστος 219, 3.

εφίημι , ήσω 223, 6ο : 635, 5ο.

ειρέμεν 220, 15. ευφραίνω 222 , 36. 39: 252 , 5. rhetorice 635, 57.

εύκολος 442, 3 . ευρήματα 220, 52. ευφρόνη 222, 40 : 613, 46 . εφικνούμενοι 225, 8.

ευχνήμες, ιδος 218, 49 : 327, 11. ευφιγενής et εύριγένεια, leg . ημι- ευφυής , o, η. 10 , 6ο. quid dif . εφ.κοιτo 225, 9. εφικέσθαι 224,
ι producto 218, 57: 331 , 3ο. γενής et ήριγέν. 221 , 4. ab ευμαθής 98, 15: 222, 43. 54. εφικτός 224, 56 : 225, 3.

ευκνήμις 218, 56.

εύκολοι μ8 , 3. εύκολος 219, 8.

εύριςος 220, 26. ν. εύρυζος. δια το ευφωνότερον 638, 58. εφιλέεσκoν 552, 40.

Ευριπίδης 220, 29.
ευκόλως φέρεσθαι 221, 21. Για

δια την ευφωνίαν υπέρθεσις εφοδευσάτωσαν 225, 27. εφόδια
Εύριπος 220, 31, 32. 44.

ευκόλως γίνεσθαί τινι 332 , 38.

στοιχείων γίνεται 54 , 5.

ευρίσκω 221 , 31 : 635, 11 . ευχαίτης 10, 14: 16, 5ο : 275, 34. εφοινιξεν 225, 11 .

ευκταίος 218, 37 ευκτήριον 219,1 . εύροια 128, 2 . ευχαριστία quid dif . a δέησις, εφρίτα 225, 10 .

ευκτίμενος 529 , 51. ευκτίμενον ευρόνοτος 220, 43.

κατ' αλήν explic . 47, 59 .

προσευχή et εντευξις 137, 20. εφόλκιον 224, 34.

Εύρος ο 220, 39. 42. εύρος, το ευχερώς 222, 46 .
εύκτιστος 219, 1 .

έφορος 225, 21, έφορος λόγου

220 , 40. 42 : 221 , 19 : 242, FÜZETO 222, 58. 60.

ευκύλιστος 352 , 31.

209, 14. έφορος των τικτου »

42 : 6ο6, 8.

λαβείας
ευχή, η 222 , 52. 57 : 223, 16 :

ευλαβής 218, 5. ευλαβείας quot

σων γυναικών 165, 34 .

ειρoσαν 221 , 14. 156, 20. ευχή et προσευχή εφόσον 225 , 20.
Γpecies 218, 10, ευρυάγυια 221 , 19. intér le differunt 222 , 53 ,

ευλαί , αι 218, 38.

εφοτρίδες 215, 16.

εύληπτος 219, 9 : 30
εύρυζος κρυσός, Ιcrib. ευριζος , εύχομαι 222, 6,2 : 223, 17 : 6o5, εφότα 225 , 18.

47. 104, 57 ; 52. dif. ab επεύχομαι 223, έφραδον 347, 25.

εύλογος 218, 1ο . ευλογία 218, 4ο. ευριθμος 576, 33.10. 1. ej . conftr. 500, 40.

ευλογώ 218, 13. 40. ευλογη

έφραξαν 225 , 28.

ευρυαρείων 220, 55 . ευχος , το 223, 14 : 242, 42 :

μένος 219 , 4. ευλόγησος 219, 4. Ευρυνόμη 410, 6.

έφυ 225, 24. έφυς 225 , 14 .

306 , 38 . εφιν 640, 21 .

ευμαθής ab ευφυής ut dif . 98, ευρύπυλος 100 , 3ι . εύκροια 128, 2 .

15 : 292, 43,

εφ' υγρήν 225, 12.

ευρύς 221, 15. 19 .

Είμαίος π . pr. 219. 5.

ευφυστό- εύχω 222 , 56. εύχω το καυχώ- εφύλ. 225 , 13.

μαχος , ic fort. pro εύρυστό μαι 3ο6, 39 . εφύμνια 225, 59. εφύμνιος 225,4ο .

εύμαφής 219 , 8. ευμογές 38ο, 29 . μυχος 17, 16. ευρύχωρος ευχωλή 222, 56. 62 : 6o5, 41 .

ευμενής 219, 10. ευμένεια πρός

εφύπερθεν 225, 15.

20, 57. εύρυτος 617, 3ι . ευωδης 223, 20, ευωδία 223, 19 : έφυρώθην 20+ , 33.

τινα 219 , 6 . ευρύων 220, 53. 419, +2 . ' Εφύρη σου , 25 .

ETYMOLOG , T. II. Fiff
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225, 19 .
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Mar 286, 23 .

pia 226, 62.

116, 27 :

407, 8. n

έφυτα 6 0, 20. fa so xaoMa: 161 , 59 : 225, GAM 228, 56. 38.231 , 3 . Swń 160, 51 : 211, 10 : 233, 31:

touxim 225, 34. 2 : 2 :8 , 32 : 286, 21 : 291 , Sauerós 228, 13. et v. manerus. 231, 15 : 606, 3t. quid diff.

εφωράθην 610, 29 . 11 : 462, 27 587, 11: 623, Sänedov 131, 36. a Bios 109, 20 .

?φώρμησαν 225, 17. 3. το καθημαι 91, 5. το ζάς , ζαντός 513 , 44 : 588, 1 . Śwnçógos 112 , 5+ : 233, 31 .

έχαδον , ες , ε , 311 ; 25. 46 : årdów 167, 23. το ενδύομαι ξάσω a ζάω 229, 6 . swna 606, 38,

318, 14 . 155, 39: 167, 9. 18 : 211, Sáceos 228 , 47. s « ews 228, swós 576, 12. 15 : 579 , 23.
xázni pro inuſitato šxago, 561 , 47 : 278, 1 : 367, 27. i'w ró

52 . Søvn 23+, 10. 13 : 606, 38 , a
14 . Réunw 54,46 : 155, 21 , et vile saxgenus 229, 3.4. 10. Sworne ut diff. 234 , 28.

280 162, 39 . ſupra ſo šu. tw ró cisnémw Sáw sw 229, 8. sów tò xalcúdw swyrów 253, 35 : 315, 39: 5go,
Xiyyvos 157, 21 : 225, 62. 419, 19. έω το πληρώ 95, 229, 6 : 230, 49. 19 .

Exétus d . 361 , 43, 56 : 420, 42. Tó negozatú Seai , ai 229, 31. sard et Serai swor 251, 17 . 20 : 613, 53 .
εχέτλη 225, 6ο, 228, 13. το ακολουθώ 214, 25. 229, 2'4 . 30. Soldwgos 229 , Swopova 590 , 47. Swo.sous

εχευα et έχεα 462, 39. έω 273, 3. έω το συγχωρώ 546,
32. 38. 590, 48.

εχνσι f. pro έχη 155, 4 . 53. et v. I. w.30g, 55. Ster 229, 18. Sisu 229, 15. sworóxos 233, St.
εχθαίρω 226, 1 : 590, 43. dü (fic pro čw ) rò su gaivo ζέειν τη νεότητι 16 , 40. swavgrīv 234, 24. 27.

#X11s magis analogumn quam serga (text . Séīga ) 229 , 40. sus quid 606, 40 .

xsés 225, 53 liq . et 565, 25. - ew gen. lon , a nomin. in as Spicos ( ſcrib . sópos) priſcis ń swotńg 231 , 32: 600, 39. a

**91W 225 , 55 . et ms 83, 27 465, 20, quem dutos 229, 20 : 230, 32. Surn quid diff. 231, 28.

&Xhow 226 , 1 . capiant accen !um 5, 18. Séma 229, 22 . Suw 201 , 52 .
% $ 1570S 226, 3. - św v . dilyllaba in quibus per ζέσις του θυμού 251 , 1. 31 .

$4905, tó 64, 46 : 226, 9. '% fonis contrahantur 263 , 41 . ζεστός 254, 10.

Após d. 179, 52 : 226, 3. 12. śma iz prod. 575, 51. (Deeſt Ζεύ ανα 230, 23 . H.

quid d ff. a polémios et dusue
Cubicr. in textu . Seyyioloy Athen, 229, 51.

výs 226 , 14. **SÓratos 226,7. wa Aeol . 171, 50. Souran 229, 44. 45 : 585, 35. m littera , vide lo vra ; unde

Xadre 226 , 19 . św.hrvós 635, 63 . Setyruaxe lon . pro Stuyvu 428 , nominalum pag. 597. priicis

Xivos 226, 23. 28. 34 : 209, 36. Šaxa 56 , 49. {umery (inalim iqúx .) 51 . ignotum 584, 56. m pro

étis, ó 216, 19. 22.46 : 271, 41 . 195, 37: 227 , 25 . εώκεσαν ζεύγω 229, 44. 47 : 585, 35. Topice 346, 14. Dorice 528,

&XÓMsvos 226, 50. {Xojnérn nu- Att . 636 , 2 , Selyos, ró 229, 19 : 233, 18 . 7. n pro zi 409 , 27. pro €

whos 227 , 32 : 228, 1. 10. 27 : Ζεύς , Διός 229, 58: 23ο, 16. Aeolice 153, 15. pro u Do.

εχραον 640, 48. 624, 5 : 635, 61. &wãoxgaria Ζευς αλιτήμιοs, vide αλητηρία .
rice 510, 50 : 504, 47 : 497

#xgraoria3 , 227 , 4. 228, 2 : 624 , 3. 2. jkTous 140, 4 . 49 : 566, 39 : 236 , 15. pro e

#хей, 225, 43 .
έωλπα 195, 47. εώλπεις 196, SiQuyos, ó 229, 19 : 230, 32 ſq. , Dorice ct Aeolice in v. xa2.

šxgnse 227, 5. 16 : 227, 31 . 613, 53, hondenos 295, 40. pro tu Al

ixugós 226, 51 . έωμεν 228, 25. εωμεν , κορεσθω- $εω 16 , 36 : 229, 15 Γg. 231 ,
tice 236 , 15. 23. pro o in

šXw 22, 51: 99, 12 : 284, 43 : Mev, 8, 2t. ubi male šoley
29. 263, 43 . compof. 198, 10 :

561, 43. quas hab . lign. 606, 9 . πολέμοιο. si pro sp . 230, 52, at sa im. in verſum 25,

confir. c. dat. et acc. 176, 44 : év, évtos 228, 15 . perat. 230, 47. São 229, 9 : 18 : 56 , 8. Dorice 72 , 21 :

5go, 38. έχω το ηφατα 88 ,17: -- €ww pro üz Dorice a nom. in 230, 43, 79 , 11 : 377 , 58 in a in

153,33 : 179, 7 : 188, 2 : 225, an 23, 54 : 586, 5. Aeolice Sã3 * 232, 11 . particip . praet. 121 , 48 : 587,

60 : 284, 20 ; 287 , 57: 363, 318, 1. Ionice 193, 34. 2nos n . pr. 230, 51. 57 : 513, 2. in < 123, 51: 306, 32 :

46 : 44+, 51 : 445, 18 : 627, armuan active et palliv. 636, 3.
35. 365, 3. in e: Boeot. 220, 53.

34. το κατέχω 266, 55 : 445, έωνημένον 636, 3. * 8nxxós 230, 39. Dorice 156, 15. nin a Boeot.

11. το εξέχω 5 , 27. το συν- έωξαν 228, 24. Sýnos 76, 26 : 161, 9 : 230, 407, 44. in o 365, 52. in y

έχω 532 , 1. το πλησιάζω 227 , {agaxa 431, 2, 59 : 562, 28. in bonam et 39, 33 : 92 , 3 : 101 , 10. in a

2. το οίκω 226, 57. το ελαύ- Žugyar 195, 47 : 196, 16 : 227, malam partem 231 , 4. 19. 82, 39: 161, 12 : 416, 10 :

yw 226, 58 : 423, 40: 444, quid diff. a Syaorunis 231 , 461, 33, " longum ex x 15%.

55. το φυλάσσω 226, 59. το έωρίζω 389 , 22 ., ,
7. quid a póros 231 , 12. 56. ionice infertum tertiae

γαμω 226 6ο . έχω, ισχω 468, Ewgrasov 195, 47 : 227, 30. Suhu 161, 9 : 231 , 9 : 590, perf. opt. 3 , 16. pleonaft.*

26. ab Xw compoſita quando śwgwy 261 , 27: 310, 14. 46. quid diff. ab ésisw 207, 238, 33 : 342, 55 .

properitpomena, quandoque iws , 5 227, 32 : 228, 20. 26 : 40. item Sunwrac ab égital -miambica 2 , 23. quando oxy

proparoxytova 503, 48. 211 , 31. Att. 253, 8 . 231 , 16. Smorut 251 , 9. tona 410, 14 , - * nom . din

εψεύσθησαν 217 , 7 : Ews où c. conj. 228, 28. Éws Snuía , 231 , 22. 32 . fyll. quando oxyt . 110, 60 ,

&&nutros 578,27. της σήμερον 589, 44. Cic έως ζήτημα 232 , 13. in compofitione nunc

εψία , τα 227, 14. nde et éws vür ibid . Zurns Boreae f. 231 , 40, 45 : manet , nunc mulator 113,

εψώμισεν 227 , 12. - Ews Att . pro eos 56, 18. 232, 11 . 14. in compor. tranfit in o

i'w 200, 10 : 2.27, 17 : 309, 54. éwsQogos 112, 54 : 133, 17 : Sýrzésor 232, 18. 166, 47. - foeminina varie

έω το υπάρχω 108, 3ο : 105, 228, 21. Šisávic 232, 27 . componuntur 266 , 40. 50.

51 : 213, 63 : 215, 56 : 216, Sopos 232 , 31 : 606, 35. et v. quadrifariam mutantur 66, +8.
26 : 221, 22 : 237, 56 : 243, SeiQos. -- epectalis in pronom . 159,
15 : 245, 1 : 251 , 43 : 279, 2. Suyós, o 232 , 40 : 233, 3. 11. 52 . n neutrum nunquam

22 : 282, 16 : 286, 17 : 290, quot figo. 474, 34. ej. ulus fingularis cujuspiam calus eft

10. 575, 36, το πορεύομαι 3 unde appellatum , pag. 597. 606, 35. Suromaxxiv 232 , 37 .
173, 26 : 272 , 26 : 287 , 17 : § ex od 76, 31. lic à Dori- Supoyos leg , suyóy 232 , 5g . - fem . d. e verbis 13, 26 :

515, 8. έω το περιπατώ, νide bus in a refolvitur 255, 6, tos 309, 15. 19. 111 , 2 .

Τub τω . έω το τελειω 66 , 55 : Acol. pro os 143, 22 : 577, šúpen , 232, 49. 56. swemons adverb. 252, 28 : 390, 35.
286 , 22. Ćw (rectius i'w ró 13. in's verlum Dor. 271 ,

= 232, 51. 52. Sumwua 232, -- j adverb . 252, 20. 27. et
erdú

41 48, 31. 40. To cuyo 28 : 308, 10. in 501 , 48.
54.

xwgã 55 , 5. (quod verius lo- pleonaftice 18. 40. sä , sis , 233, 21. sü , füs, -ħ f. ex la, ut ouxñ, 514,20.
obtineret ſubw) To Su Alt. et Acol. pro diá 227, Sä 230, 52. sã sworów 315, ex in ionic. 45. , 55.

mémew 55 , 10. 52. fic ró ex- 53. intenſiva particula 227, conjunctio 235, 36 : 250, 59.
πέμπω 162 , 18 : 163, 43. το 35. 45. lic proayar 134, 45. Sw pro cow Aeolice 113, 21 . 41: 291 , 37. quid valeat 253 ,
maailms 157 ,49. Tò xogev- Ζαβουλών 27, 54. Dorice 55, 36. 37. 47. Toiosda t'wv 250,

rów 224, 3 : 286, 24. ( haec Saygeus 227 , 37. Swayz.a 235, 26. 41 .

omnia verbo ſequenti elle sássos 2 : 7, 44. 47 : 228 , 51. Swysápos 233 28. quid diff. a i 31, 37. conj. expletiva 233,
adjungenda , vix moveam ne- foem . salim lon . 227, 45. σιγγραφεύς οι ιστοριογράφος 40. huse 33 ti. mads.

celle eft.) w zÒ PER TUTW Saxo os 27, 51 . 283 , 51 . jurundi 235 , 38. smela 233,

197 , 43 : 286, 20 : 103, 20. Suxos 228, 51 . Surgei 606, 37. 3 TotA 233, 13 .

e , hinc inuo 54, 45, Suraxas 227, 49, Súdoor 233, 30, = artic. I oft vivus 153, 56.

6

31 .

n

299, 24.

42 , 7 .

cum

39.
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.

242, 46 . 1

2.

8

2 μην 291 , 13 ,>

ξα , : , .234, 40 : 237, 36.

237, 8 [ q. 250, 2 : 317, 7 .Ιon . pro και 27ο, 37 : 403 ,
ακροασάμην 526, 52 .ήδυσμα , το 306, 3. ηδύτερος
έκρωτηριασμένος 139 , 21..

ήμα 242, 4ο.

27 .

'Ημαθίων 242 , 36.

175, 22 : 250, 2 .ακώς , ότος 267 , 54.

ηκται 3ο. 14. 3ο : 153, 34. ήμαι 158, 3 : 242 , 59. ex έεμαιήδω 9, 1 : 10, 1 : 237, 12 : 249,ήατο Ιon. pro αντο 135, 5 . 24: 377 , 58. ήσω το ευφραί

ήκω 26, 22: 29, 38 : 96 , 42,βαός 254, 41. 54. Hβαιαι φρέ

291 , 13. Ομοι 163 , 2 .

52 : 176, 47: 246 , 20 : 274 , ήμας , το 242, 40. 44. 51 : 299,
νομαι 12, 19 : 155, 41 : 25ο, 54. 275, 11. 16 : 343, 39 :νες 189, 58.

40. ιερον ήμας 252, 51. in

5. 32 : 270, 53 : 286, 24 :3η, η 3-5, 38: 625, 26. ήβη

391 , 6. 7. ex κκα 275, 5. compof. 190, 35. 38.319 , 6 : 39ο, 58: 515, 19. το ήλ Ηebr. ο θεός 283, 29 .quid fignif. 235 , 7, ήβη ή

ημάρτησαν Boeot . pro ήμαρτον
τέστω και ευφραίνω 203, 23. ήλα 39 , 22 .ακμή 236, 42 : 6ο6 44. " Ηβη

234 , 56 : 6ο6, 4. ήβης αν το αρίσκω 245, 17 : 270, 53. Πλακα 179 , 3ο.
ήδω, άνδάνω 179, 20 .

αμαρτον 62, 15 : 242 , 46 .
θος 254 , 57. ήβηδόν 235,11.

ήλακάτη Ιonic. 51 , 54 : 32, 1 : ημβρoτες 242, 49.ήε ,, erat , 161 , 44 : 237 , 37. ηεafpir . ήβηδόν 625, 25.
239, 33. 42 .237 , 16 .

ημεδαπός :43, 5 .

Hβουλόμην Att . 236 , 21 ,

κλάμην, ήλω, ήλατο 39, 22. ημείραξ . (fcrib . η μείραξ.) 216 ,ήεια fem . ab είς 237, 21, ήεια ήλασε 183, 1 .Hβυλλιώσαι 15ο, 53.

57.
et ενηείη 251 , 45. ενης 252, ηλάσκω 239, 47. ήλασκάζω 105, ημείς 213, 18.ήγαγον, ες , ε 586, 18.

ηγάθεος , f. 255, 52, fem. ήγα- ήειν , εις , ει Αtt. 238, 5.
39 : 239, 45.

ήμεν , eramus , 168, 20 : 181 ,
θέη 235, 15.

ηλασμαι 179 , 3ο .
33.

ήεις 237, 22.αγάσατο 255 , 25. ηγέστατο

ήλεγχον 259 , 5ο .
ήμενος 162, 28.

- ήεις 18, 14 : 525, 31 ,poet. 235, 27.
Ηλείας 210, 55 .ηγεμών, όνος , a. 235, 41: 318, ήέλιος poέt, 237, 23. 25 : 241 ,εισαν 238, 7.

ημέρα, ή 242, 5ο. 55. φuid diff .ηλεκτρον 240, 1. 9 : 242 , 58.
ab

ήώς 243, 3. ημέραι προς
46.5ι. ηγεμόνετσι f. 235, 3ο.

ηλεκτροισιν έξατο 21ο, 1 . ηγορικαί 70, 3. καθ' ημέραν,41 .ηγεμών , quid diff . 4 βασι- ήεν 237, 35.
ηλέκτως 259 , 51. 53. 57 : 241 , quotidie 220 , 35, ημέριος 565 ,
23.

λεύς et κoίρονος 105 , 26. Μερέθονται 23η, 43.

16. ημερινός 243, 8 .

ηγεμονικός 235, 39. το ηγε- ήέρι p. pτο αίρι 257, 47. 55. ηλεός 240, 13.18. ηλεός et ημεροδρόμοι 214, 55.
ηλέμνια 241, 53.

ημερίς , η 243 , 10,

μονικόν in capite tamquam κερία 237, 52 , 56 : 258, 1 .

1rce 3 13, 13.

ηλεής 240, 17.
ημερόκοτος 244, 49.

Plur. Hέριαι 237, 40. paroxyt . ήλεια 240, 19 .
ηγερέεσθ4 278, 52. ηγερέθοντο 237, 54 : 238 , 2.

μερος 219, 11: 247, 14. ήμε4 , 33 : 255, 47. ηγεσθεν poét. δι' ήέρος ήλθον 240, 22 :252, 55. ήλθο- φή (text. ίμερα.) συκαΐ 57,
257, 50.255, 51 .

σαν Boeot. 240, 20.

39. ημέρας οπή κράσθαι 247,

ήεροφοίτης, ο 238, 8. ήειοφοίτις ηλιάδης 45, 55.ήγηλάζω 255, 54.

29.

238, 10 .έγην par. 4, 38.

ηλιαία , ή, Athen. 241 , 16. ήμην 243 , 15. adverb. 243, 21 .ήεσαν 238, 3.ηγήσατο ej. contr. 235, 57.
Ηλίας , ου 240, 27 .'Ηετίων , heros 356, 48 .ηγήσω fut. ab εγώ 93, 23 : 235,

ηλιακός 210, 26. ηλιακή ακτίν ημί f. pro φημί 213 , 26.- ήζω pro έω Cypril 204, 42.41 .

166, 58.

δημιθανής 244, 36 .
άζω ex - ηΐζω 29 1, 46.ηγητής et ηγήτως 93, 24.

ηλιαυγής 242, 59.
ημιανής , ήτος 48ο, 15. plur.

ήής, ο, ή , Ιon . pro αήρ , φuid κλίματος 21ο, 29.αγίασμαι 4, 02,

ημιανήτες 244 , 55. ημίνη
maſc. lign . quidve fem . 237, naideros 240, 36.ηγεσμαι 235, 6ο.

τος 244, 56:
47. 50.αγκιστρωμένοι 235, 62 .

ηλίθιος 240, 14. 43 Γη. adν. ημιχάδιον 89. 55.ήθας (rectius ηθές) 238 , 13. ήλιδα 240 , 42. 5ο : 241, 1 .ήγμαι 153, 34 : 256, 3.
ήθεϊος 238, 14. ηθείοισιν 238 , ήλικα et ήλισα 36, 9.

ημικύκλιον 577, 41 .
έγον , ήγες , ήγε 162, 54.

ημίν 243 , 29. 35. ημιν pro ημίν
18. ήθελε invocationi fervit ηλικία 2 +0 , 56 .ηγορόωντο p. 236, 4 .

ส ธ ที่ ไ ics enclitice 540, 29. ημιν Ionice238, 30.ηγούμαι 500, 52, 53.
βους τάττεται .246, 11 . τας

pro ημίν 213 , 36, 40 .

ήθεϊσθαι 57, 12 .

ηλικίας παραθέειν 266, 20. μιόλιον 2 ++ , 56.ήθελον Αιι. 236, 22 .ήγω , ήσω 235, 41 ,

ηλικιώτης 240, 56. ibid. fem . ημίονος 214, 37 : 577, 41.- ήθεν adν, 6, 8 .- ήγω 304, 34. – ηχω 394,37. ήθεος (Γcrib . c. ior. ηθεος ,) 258, ηλικός 241 , 48.
ηλικιώτις.

τμισης 24, 28. proparoxyton .
ηγώμαι Dor. pro αγούμαι 235,

37ο, 23. υ correpto 37ο, 15 .

6 ) .

ήλιξ 241 , 5ι . ήλιξ 426, 28 : in compofitione abjicit lylla- .- ήθης 281, 47 .ήδα pf. ab έδω 16ο , 57 .

427 , 27 .
bam finalem 577 , 40. foem .

ηθικά, τα 238, 46. ηθικός λό- ηλιος 241 , 3. 6. 12. 3ο. 35 :ήδε δε οι 236, 7:

ημισεια 37ο, 23. neutr. ήμισυ,
ήδεα Ιon. pro ήδειν 236, 26. 9μός, ο 244, 51 .

241 , 41 .
εος 188, 20 : 244, 27 , 37 :

ήδει 236, 17.

Ηλις opp. 242. 29 .
613, 55 .

ήθος , το 238, 17. 43 : 242 , 52. ηλισγημένα 240, 58.ήδειν , εις, ει 236 , 14.

ημισφαίριον 214, 55.

- ήθος 511 , 34.ηδεία ab ήδύς 21, 12.

ηλίσκοντο 240, 55.

ημιφάριον 244, 58.

-ήθω d. 121, 3.ηδεσθαι 236, 62 .

ηλισμένος 241 , 5ο.ήία , τα 238, 26. ήία f. 56, 42. Ηλιτόμηνος 242, 3ο .
ημιφλεκτοι ανθρακες 254, 17.

ήδη adverb. 236, 10. 44. ήδη ήιε , f. 238, 48.

• ημίφωνον 577 , 1 .

Αιι. 236, 12. 37 .

ηλίφατος 240, 3ι .
Τμοιηκώς 244, 59 .

- ήδην adverb. d. e verb. 201, ήίος Φοίβος 269, 5.

ηλλάξαντο 239, 44.
58 : 451 , 43. ex adν . 203,

ήϊος Ιon . pro ειος 75, 46. άλλετο 239, 1 : 240, 11 , ήμος adν. 21, 26 : 242, 53 :

Γιc 416 , 5ο.42.

ηλοιωμένος 242 , 22.
244, 47 : 297, 52 .

ήλθον 20, 15.ήδίων 32 , 40 : 236 , 61 : 25ο, 2 .

ήλος 74, 31 : 290, 35 : 561, 58. ήμυκα 541 , 46.ήδιστος 175, 22. ήδιστα 45ο, ήκα ab ίημι 161, 41 : 275, 4 :είων 238, 52. 55 .
ήλος c. leni 242 , 25. 26.

μυνάμην 244, 40.

40 : 515, 57.

ήλος (rectius ηλός) ο μάταιος ήμύω 234, 48 : 238, 33. ήμύω
291 , 18. 49. ήκα adν. 577,

ήδολέσχησα 256, 53.

58, 56. adν. ήλως 38, 37 : το επικλίνω και καταπίπτω30. ήκα μάλα 259, 6 , 18 : * 242 , 20.
ήδομαι 8, 21 .

575 , 25. ήκα 94, 27.
ador ab odw 236, 52 ,

-ηλος 4. 136, 6. - ηλος pro- ήμφιάσθαι ab αμφιάζω 412, 26.
ήχαιρείσθε 239, 27.

ηλός pro

ήδονα , τα ( fic ? ) 237, 14.

τμων V. ήμονες .

ηκέστατο 235, 28.ηδονή 107, 44. plur. 236, 62.

ηρός 72, 45 : 546, 55.
ήμω , ήσω 24, 33.

δος , το 8, 3ο . ηκέστης, 190, 13. ηκέσται , οι ηλτο f. 2 , 28.

όμων d. e fut. 383, 31.
239, 8. ήκεστός 57, 9. ήκε- ήλύγη , η Αtt. 199 , 52.

ήδρασμένος 237 , 3.

ήν 245, 1. 9. ήν ab ίημι 481 ,

στος 239 , 9 .ηδύ πdr. 257, 5. ηθυγκα, ηδυμ- ήκηδίασε 259 , 11 .

ηλίθω 198, 36 .
38.μαι et ήδι σμαι 366, 2 .

λύσιον 625, 23. Υλύσιον πε- - ήν monofyllaba communi geηθυ- ήχιστα 239, 5. 15: 45ο, 40 :
λόγος 538, 1 .

δίον 21, 55 : 212 , 3. 16. nere efferuatur 557, 56 ſq . et545, 57. ουχ ήκιστα 259, 19 .
Ηλυσίον 242 , 1. Ηλύσιος π .

ηδένω 366, 2, ηδύνω το ευφραί- ήκον , ες , ε 239, 3.

pr. 241 , 65 : 242 , 17 . ήνδανος 161 , 29 : 245, 17. 21 .

νομαι 626 , 1 .

ήκονημένος 250, 28. ήκονημένος ήλω 5φο, 54. ηλω , ώσω, 290 , ήνεγκα α 187, 13 : 215, 27 :ήδύοσμος 237 , 11 , ήδύοσμον her

σιδήρω 312 , 53 .

55 : 512 , 3g.
65 , 42. ήνεγκάμην 632 , 47.

- ήκοντα numeralia 156, 27.ήδύς 25 , 38 : 163 , 21 : 221 , 23 : ηκούτισαν 239, 24.

δλων 55 , 52. ήλων 10, 16. 7v9a Ati, ab dverw 187 , 76 56

ήλως 22, 20.
188, 25 : 197, 58,

Fiif 2

ηγουν 236, 5.

71

12 .

γος 475, 46.

ήμονες , οι 211, 32 .

Ι

541, 45.

parox . 208, 13 .

565, 45

ba 395, 1 .

:
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249, 45.

21 .

3ι8, 19.

ήσο 25ο, 8.

9

ηνός gentilia ήρια , τα 206 , 15.

ήρινός 218, 46.
ga pro

-

ήνεικα 187 , 15 . κουρία , "xougla 247 , 51 , ab 'Hga comp. - pro ais ionic, in dat . pl. na 50, 30,ης , . . ήκα , .
ήνεκα 187, 7 : 197, 58. 218, 5.

ηχή 563, 39. ήκη adv. 252, 10 .
ήνεμόεις 235, 20 . "Ηφαιον 218 , 11 . ησε (rectius σε) ab άδω 219 , τοχήεις 252 , 31 .

ονεσχέθην Αtt. 245, 33. Ηρακλής 217 , 48. 51. Ηρα

- ήνη d . 374, 1 .
ήχθετο 252, 58 .

κλής ερίσφηλος Stefichor. 53, ήσει 264, 26. Ε .
pro ή 215 , 34 : 252, 21:

ηνώνατο 245, 38 . 13. Ηράκλειο: 248, 10 : 521, ήσθα, eras 219, 17. 27. at ήσθα 348 , 21 : 416, 26 : ι corr,
ήνιάζω 96, 18 . 29. Ηράκλειον μοrbus 654, ab αίσθω 249, 33 .

411 , 23.
ηνίαλος ( tic ) 246 , 5. 28. ac Ηρακλεία νόσος 201, ήσθηκα 29, 33, ήχος , ο 252 , 34 .
νίχα 94, 27 : 197, 32 : 245, 2. Ηράκλειον oftium Nili 101,

43 : 431 , 50.
57. patr. Ηρακλείδης 27,

ήσθην 249, 24 .
ήχειωμένος 52, 59. 42 .

ήνιον , το 96 , 27. ηνίον parox . 58 : 465, 5o.
- ήω pro έω Ιon. 294 , 39.

ήσασθαι29, 31 ,

245 , 46: 182, 39- plur. ηνία πράσθαι 218, 57 : 249, 11 ,
Aeol. 294, 42.

ήσθον et ήσθόμην 219, 31.

190, 14 : 193, 32: 245, 39 : η άσθην 248, 20. -ησι dat. Ιon. pro αις 249, ών, ο 18, 25.
φωθεν 4άι, 41 .

29ο, 7 ηνία έχειν 245, 5ο. ήρεθισατο 218, 27.
42 : 332 , 20,

ωρηκα, et ήρημαι 252 , 4α ,
έξω ήνίων 193, 31. ή εικα 205, 57. ησιν f. 219, 37. 41 .

ηνίοχος 246, 3 : 26ο , 27: 6ο6, ηρείριστο , V. ηγήψειστο. Ησίοδος 29, 49.
Νωρήσθαι 252, 39 : 625, 27.

49. ηνιόχος parox. 245, 49. ήψεισμαι 205, 57.
γώς , η 95, 23 : 252, 4. 15 :

ησις , ή τέρψις 249 , 38 .
253, 8 : 254, 3. τω, ροδοδά

ηνιοχεύς 442, 7 .

ήνεξάμην ab αινίσσω 245, 44 .
ήρεμος 218, 24. ηρέμα d. 248, ήσκεεν, ήσκειν pro ήσκει 249,

54 .
23 : 491 , 27 : 541, 17. 60.

κτυλος 241, 26. φuid diff , ab

ημέρα 245, 3 .
ήνιπα 189, 59 : 245, 57. ηνί- ήρεμα et ηρέμα 91 , 53. ήρε- ήσκημένος 25ο, 23 .

- κως, ότος pro ηχώς , Ionics
παπά 190, 1 : 245, 52. μία 248, 2ά, ήρεμω 91 , 52 : ήσκήσασα 25ο, 25.

ήνας 46, 5. 6. 11 , 13, 16. ήνις 544, 16. 60. σμαι , ήσαι , έσται 291 , 18.

190, 13, Plur. ήνιες et ήις ήρεψεν 625, 20. 4) .
246, 10. 0.

ήρημαι 248 , 38. ήρημένη 248, ησμένος 25ο, 5.
ηνίσω 245, 23 . 39.

ήνιφα 189, 59: 245, 56. ηρήσειστό, ( Kulenk . recte pro ήσπαιτε ab ασπoίρω 5ο8 , 3. unde deriv . v. fub Θητα.

νοβα Αιι . 57 , 3 : 197, 61 : 420, ήχείριστο ) Αtt. 248, 3ο. ήσσω 25ο, 1 .
9 pro σ 494, 21 , fic 325 , 20 .

3ο.
ήρης 561 , 31 . ήσσω το ήττω 239 , 15.

Arlice pro o 313, 1. prod

ηνορέη , ή 246 , 19 : 491 , 58. ηρήσαντο 218 , 44. ήσσω d. 7 , 1 .
439, 25. tranfit in 5 498, +1 .

ενορέα 191, 1 . ήσσων 25ο, 2. 27.
in φ 551, 58 : 55+, 24. 3

-ηνος d . 142 , 25. - ήνος neu .
ήρι adν . 218 , 42 .

ηστικός 209 , 27.
inlerium 83, 14. pleonaft. 83,

tra 35ο , 27 .
ήσται 2g1, 18 .

13 : 96 , 3ο : 502, 30. abund.

3, 34 : 619, 38. ηνιγένεια 240, 15 . initio voc . 2:56 , 3υ .
ήστός 250, 26.

ήντεν 246, 26.
- 9a epectaticυτη 2 +9, 17. 27.

ήσυχος 25ο, 32: 257, 46. ησυησίον , τό 218, 52 .
ήνυστρον 246, 27. 29 . kisw quid diff. a Gran 250,

--a in hoe perf. 258,

τήνωρ 4, 27.
-ήριος d . ex ή 257, 59. pof 39.

29.fen . termin . 477, 28.
ήνυχος f. 246, 22 . - $ adv. dilyll. 188, 39.

ήνωχλησε 246 , 55.
ήρισε 208, 3 : 307 , 1 .

ήσχαλλον 250, 37 .
Θαβών , 1mons 253 , 56.

εσχάτησεν 25ο, 18.
ήνωψ (fcr. per ο ήνοψ ) 6ο6, 5ι .

τρισμαι 248, 54. - 9ιι infinit. 291 , 21 .

ήξει 246, 32. ηξουσιν 246, 20.
τριτός 248 , 55 .

how (fcr. 16) 250 , 35, fut, ab

έημπι 291, 18, ήσω το αφήσω 9αιρός 2003,
θαιμάν 253 , 22 .

ήξεν 2 46, 31 .
ηρίω 248, 45 .

10. plur. Fargol

ήξιου 246, 3ο. ήξίωσε ναίες 246, Ηρόδοτος, σ. 248, 5. Ηρόδοτος ήτα littera 251, 23.
39, 56.“ Ηροδικός 218, 6.

235, 12 : 321 , 48.

. 9αϊτή ( . αητι ) 255, 41 .

ήδα Ionic. 195, 43. του Aeol. (text,'Hpwdóra.)alius a 1 hucy- tenus 250, 38 . 9άκος 253 , 21. Φάκος et 9ωχος

196, 14 . dide hiftoricus 283, 54. 'Hgo- ire ady. 251 , 48. 268, 1 .

οόεις τ8, 26. δότειος pollelliv . 358, 34. -ήτης d. e ferm . in η 23, 44: θάλαμος 255, 17. 20. 23. 27 :

ηοί in πρωί δ' υπ' ηοΐ 105, 42. ήρος f . pτο εαρος 299, 46. 24, 8, 6o7 , 6. 9αλαμίς 263 , 10. θα:

οι τη προτέρ , 252, 55. - ηρός nomina 392, 43 : 415, ήτίμασε 25ο, 52. ήτίμησε 90 , λαμηπόλος , ο , η 255, 18. 37.

1οια , 246, 23. ngós d . e fem . in n 16 . θάλασσα 255, 39. 40, 45. 18 :

ήoύς Αtt. 246, 34. 38, 47. ngós et ngos d. ex ότιμωμένος 90, 25. 614, 1. équaya' Jónassa unde

ήoν , ες , ήε 161 , 44 : 237, 37 : ος 578, 42. "Ήτις et 'Ητειος 25ο, 47 . 209, 53. θαλάσσιος 15, 19 :
2 + 5, 1 , 10. τροφοιτής . ex αεροφ. vel ήτοι conj. 25ο, 39: c. 291 , 36. 38ο , 19: 387, 37. θαλασ

ήπαρ , το 246 , 39 : 299 , 40. ήεροφ . 248, 5ο , τροφοίτις 218 , quid diff. 4 μήν 36 , 32 Γq . σαίος 38ο, 20. θάλαττα Αξt .

50.

ηπας μέρος του εντέρου 158, ήτος , το 25ο, 13. 56. 57. 25), 48.

7. ηπατικός άρρωστος 15, 42. ηρσα Aeol. 81 , 1.
ήτρον 251, 7. θάλεια 259, 28.

ηπατικοί 247, 43 . εντημένος 219, 36.
ήττον 251 , 12.

θαλερός 253, 5ο : 255, 57.

ήπεδανός ion. 32, 2 : 238, 54 : Ορυκέναι ?18, 56. ήττω 25ο, 13 ήττώμαι 590 , 55.
θαλέω , ήσω 5 , 20 .

246 , 44. 46. θαλή lic) 255, 38.
ήτω elto 251 , 17.

ήπειγμένος 197, 25 : 246, 5ο.
ήρω ab ηρώμης 248, 16. 18.

τώμης 218, 17. 31.
nu per contractionem aut com .

ήπειρος 4ο, 53: 246, 54, 59 :

θαλία 6o7, 2. 9αλί ένι 255,

pofitionem in unam fyllabam 35. Θυλία , Mufa , 255, 59.
6ο6, 5ο: 613, 55. compot: ήρωες 218 , 57: 2 19 , 3. 9.

ηρωος 15, 31 : 358, 35.
non coëunt 532, 56. fic au

247, 21 , φαίd pr. 213 2. 7 · ή, φuid dif. ab σ?a 219 , 17 .

θάλλω 16, 39. 40 : 255, 25 , 32 :

tem hoc in praeteritorum 254, 10 : 261, 23. 9άλλω το

"Ηπειρος triplex 247 , 8. augmento 252, i.

καιπες 217 , 13. ήπερ δή 247 , 12.
αύξω 253, 51. το αυξανω218,

της , mafc .
quae 107 , 25 : ηυ 251 , 46. 32 : 106, 48. 9άλλος 253, 52.ου

άπες oύν 247 , 44. 514, 31 , ou maſc. ex ηύδα 251 , 29. ηύδων 252, 1 .

ήπεροπεύω 247, 29. ήπεροπευτής
9ολλοί των κραδών 312 , 37 .

fem. in η 9, 18 . της , εω ηυλίσθην ab αυλίζω 25 , 40, Ψάλλεια 253 , 32 .
247, it.

ionic. pro ου 85, 28 : 465, ηύμοίρησεν 251 , 55. * 9αλπεινός 284 , 29
ήπίαλος 247, 10. 21 : 466 , 8 .

ηύρα ab αύρω 25 , 37.
ήπιος 24 , 27 408, 52, ήπιώ- prod. , aeol. et boeot, 465, ούς 251, 42. γεια ν . Γupra.

Φαλττοποςείν , vox nihili , 255 ,

36. leg. θαλαττοπορεί» .
τατος 27, 26. 24. Ιon. 166, 8 . ούτε adν. 251, 47: 261 , 48, et θάλπω 253, 17. 27 : 521 57.

ηπόρει 2 + , 45. -ης , οιs propria 147, 8 . ηυτε 251 , 55.

ήπται 22 E, 42 : 247, 3ο.
θαλπωρή 255, 31.

ους, ropria , e neutris com. ηυτρεπισμένος σιδήρα 312 , 52 .
ηποι 21, 42 .

θαλίσια lic pro θαλύσιαι ) 255,
pofita 326, 19. ηύφγανε 252 , 5 .

ήπύ. 2 17. 31. ήπύω το φωνώ -ής compofita occentus rega- κύχων ab αιχύ 252, 1 .

237, 28. Σπιτα και ριξ 27.
θαλά , ήσω 51, 20.

lam quam loquantur 281 , 43, " Ηφαιστος 252 , 10, 15 ; 6ο6, 52. θαμά 40 , 56 : 255, 40 : 577, 17.

28. Ηπυτίδες μεaeco 320, 38. - ής , ήτος 480,
εφόνισε, 252, 4 . 9μμα 251, 13, 15, 31,

Ηρα 247, 33.37. 47. ήρα Icrib. ής , ητός monofy11 . 498, 54, Σφίγη 252 19 . deſcendaine ab spa, an vice

τρα,) η χάρις 207, 47. η επι- -- ής , ή , 498, 58. φυσε 252, 18. verla 25 , 26.

>

22 .

πρψεν 248, 33 .

OU
.

15 ,

- S , QO , α

-15,

35 .

Γη .
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ngo

oxytona 515, 57.

>

in et

346 , 38.

:

* 9ηγήτωρ 263, 3.

591 , 4.

* 4ηκα η 261 , 32 .
:

261 , 40 .

χμαψαλωπες 254, 17. pro quo θείος f . ex 9έιος 256, 52. και τα

Kulenk . conj . Ωαυμάλωπες.
θεοι 'δοτήρες εάων 156 , 49 . θεώμαι 256 , 18. a θέω comp.

θεία γράψας 257, 24. θείος , και, θεοίο f. 258 , 45. 9εοτόκος

Εμβος 254, 19 . patruus 257 , 7 .

μειος 122 , 3ι . 9αμειός 254,
116, 27. θεουδείς Ιeg. θεουδής Θέων, ωνος 476, 5ο.

θείς , θέντος 172, 11. 9είς, ο ,
2t.

259 , 1. θεουργία ” 259, 16. θεωρός 26ο, 41: 267, 21 , φuid
θαμείος , εία 254 , 3ο. ex Ariſtarchi etymologia pro

θακίζειν 254, 33: 255, 42 :
θεόφυτος , 4. 546 , 9..

dia . a θεατής 26ο, 44. Ωεω

9ίς 3ο, 5ο.

6o7, 7 : 625 , 3ι .

θεράπων 259, 17. quid did . a φία 26ο, 40. θεωρείν 475, 5ι .

θείω d. ex 9ω 332, 29 : 333,

Ιμνος , ο 254, 37.

δουλος et οικέτης 151 , 28. quid dif . a βλέπειν 267, 18.

13 : 345, 15 : 525, 2 : 530, 4. θεραπαινα 521 , 17.

Τμός 112, 31 : 254, 28 .

θεωρικός et θεωτικός ( f. θεα

9εκέλ 257, 16.

1οψαι το καυσαι 254, 17 .
θέρει , τα 259, 22.

τικός , dif. 26ο, 49 .

άνατος 254, 42. 46. Φανατη
θέλγειν 257 , 17. 28. 34 : 6ο6, 9έρεια 259, 26 : 57ο, 10. θερεί- In lyllaba abjicitur in apron

56. 9έλγω το απατώ 82, 52, βοτος 259, 21 , 346, 23.
- 9η nomina

φορος 292 , 16. 51 : 520, 5 . το ενεργώ 525, 23. θέλγων, θέρεσθαι 6o7, 4.
θανατω , οίς , οι 294, 18. at

in compofiti
one

-ης , -α, ut
ο '257, 3ο. θελχίνες , οι 257, θέρετρον 486, 2 . θήας (fic ) 1 9ω 262 , 4 .

25.

δυσθανατώ 254, 51. θανάτουν θέλγε νόον, pro θελγε ν. 257, θερινές 248, 19.

θερίζω 12 , 31: 265, 52 : 565, 9. Θήβα, ν. βήβη. Θήβαι triplex

quid diff . a θανατών 255, 4 .

6ο6 , 55. Θηβαϊκός poll . 358 ,

31 , 34.

ανίειν Ιon. 270, 35.
θεαματικος ( pot. θερμαντικός )

θέλημα , το 257, 35, 40, 48.
ανίται leg. θρανίται 264, 3ο.

εν τω λέγειν 259 , 40. * Αιβις 263, 1 .

θέλημος 257 , 43 .

αιω et 9ανούμαι 66, 26. θανω, θελήσω 257 , 44. 9ελητός 257,
θερμός, ο 12, 33 : 259, 37. 54 : 9ήγη 262, 18.

θανήσω 265, 38.
26 1, 13, quid diff. a διάπυ

38. * θελητικός 257 , 57.
απος d . 254, 22 .

9ος 145, 10. θερμός , fubft. 9ήγω 26 , 18. 59 : 394 , 36 :
θελκτήρια , τα 257 , 47. cantile

άπτω 255 , 7 , 9 : 523, 33. 9α
(Schneid . in Lex. θέρμος , die

nae 257, 18 : 261 , 57 . Feigbohne,) 259, 51.
13.

πω 254, 21 .

9ηεύντο Dor. 261 ,

9έλυμνος 257, 29. θερός, cr . θερμός 259, 55 .

αρραλέος 255, 43. 9άβρος Αtt.
255, 23 .

Φίλω et έθέλω 257, 5ο. θέλειν, θέρος , το 12, 51 : 259, 57 : 565, θηλαμών 261, 11. 34.
velle et poſle 606, 57 . 9 : 635, 6 .

αρσήσαι 255, 19.

9ηκαν το γάλα 8, 9 .

θέμα , τo, d . 274, 25. το θέμα , θεράπων Aeol. ο θεράπων 413, θηλάσω 261, 11 .
άσσος , το 255, 20. 25. φuo- ιημι 56, 5ο. το θέμα , εννέπω 51 .

modo did . a θράσος 255, 27.
θηλή , η 63 , 36 : 261 , 12. 28.

189 , 56. θεματικά πληθυντι- θέρθω Aeol. p . 9έρσω 259, 40.
Φαρσω 255, 19.

: 202 , 0 .

κα, άμφω et δύο , quae ipfa Θερσίτης 12 , 33 : 259, 39. 16.Βάια , τα 255, 5ο. 53.
θηλήσω 51, 21 .

fili themafunt, nec ob figni- 9έρτος Aeol. το θάρσος 259, 42. 3ήλυς, εος 26 , 27. 58 : 403,
τάσσονσάι 255 , 45 . ficatum a lingulari derivari

tásow et 9 253, 21 .
47 . 6ο. Γem. θήλεια 261 , 23. 27.

poffunt 49, 57 Tq.

γαστων f . 114 , 21 : 255, 45 , 55 : θέμεθλα , τα 261 , 8. θεμείλια

θέσω fut. Aeol.. 12 , 33 : 259, 38. θηλυκός 358, 3ο. θηλυ

301, 11 : 34t, 24 .

39. thema 9έρω το θερμαίνω μανής 262 , 51 , "θηλύμαστος

Ionic. 257, 58. θεμέλιον 19,

Ούτερον f . 255, 12 : 256, 1 .
58, 4 : 162, 7 : 259, 33. 46 :

27 : 237, 5 : 3ιο, 6. Plur. 255, 26 : 262, 16 ; 266, 1 :

4.ττον 255, 57 .

9ημώνη ( fer . 9ημών) 261 , 44.

επ ' ακχαίοισι θεμελίοις 173,

αύμα , το 255, 44: 256, 10.

370, 10 : 614, 8. το θερίζω θημωνία , η 261 , 9. 43.

28 : ' 268, 7 : 614, 10.
59. θεμελιώ 257, 55. θεμέ- 259, 29. θερω το καίω 259, 54. 9ήνη , ο μαζός 454, 7 .

θαυ- λοι λίγοι 48ο, 18.

μάζω 256 , 3 : 6ο6 , 52. quidl 9ίμεναι μro θεϊκαι Dor. 168, 9ές , Ε. 26ο, 4. θέσθαι φuid dif .

θέρω , θέρσω 26 1, 42 . θήπω 261, 46 : 522 , 41 : 525, 9.

c. genit. .56, 2 : 591 , 2. quid
9ήπω το εκπλήτ : ομαι 254 ,

49 : 25 %, 1 . ab υποθέσθαι 259, 21.

c. acc . 256, 7.

23 : 261 , 47 .

θέμις , η 258, 6 : 6o7, 7. θεμε- θεσία 3 : 8 , 51 .
θαυμάλωπες , vid . αμαψαλωπες.

θής , θηρός 262, 7. 13. 15. 9ής ,

στίς , ιος , ( ic) 258, 9. 11 ,
θαυμάσιος Δ . 84, 51. θαύμασμα θεμός , ο νόμος 258 , 6 .

θέσις , ιος et εως , ή 26ο, 6. 55. ο λέων 265 , 16 , ie 265, 7 .

256, 28.
αι θέσις : prol. 26ο , 56. η θήρατρον 263, 2.

- 9εν epectar. 16ι , 59. - 9εν του παντος θέσις 262 , 18 .

θαυματοεργός et θαυματουργός adverb. loci 6, 10 : 3ο ), 26 :

256, 11. θαυματουργία 256,
Φίσει , 3ο . θέσει, politione θηρεύω 261, 52 ..

451 , 10. - θεν τetinent pri

9. θαυματουργώ 256, 9.
9ηριακός 586, 43.

mitivorum accentum41, 37. θέσκελος 259, 49: 26ο, 2 : 516, θηρία , ή, (ic) 261, 5τ .
θαφών et ταφών 522 , 38 . 9εν της έκ τόπου εισίν 270,

θέα , ή 256 , 17. 41 .
9ήριος 237 , 63.

θεά , η 256,, 21 .
θεσμός , d. 212, 32. θεσμός , ο Θηρίκλειoν , . ποτήριον 261,

ένας , το 258, 15 : 299, 42 :
θεάζω 261 , 3.

νόμος 26ο, 6 : 48ο , 42. 56: 262 , 1. Θηgίκλης n . pr.

541 , 25. 9ενάς oxyr. 256, 5ο.
θέαινα 521 , 17.

Θεσπεία 172, 36.

θεναρόν , το 256, 47.

θεάμονες , οι 256, 27.
θεσπέσιος 26ο , 13, θεσπεσία θηρίον , το 262, 7. 11 .

θένω , θένας 51 , 25. vid. σθέ

θεαρχικός pofr. 256 , 25. θεαρ

θηριωδης 261 , 41. θηριωδία , η

νειν 209 , 44 . θέσπις , ιδος 85 , 21 : 185, 9 : ibid ,

χικώτατος 255, 24. * θέαρχος θεοαοής 258, 5€.

256, 25.
258, 42 : 26ο, 19. φuo tono

Θεόγνις, ιδος 52, 12 .

9ηρώ 261 , 52 .
efferatur 26ο, 10, θέσπιν 26ο,

Ε.. θεάσας 200, 20.
9ής , 9ηγός , ο 70, 35 : 102 ,

θεόγραφος et 9εογράφος 158 ,
2 θεατής 23, 43 : 256 , 32. quid

17 : 410, 56. θεσπίζω 26ο, 15 . 35 : 262, 20. 39. 40 : 326,

diff . a θεωρός 26ο, 44.
θέσπισμα , το 26ο, 16. 55 : 395, 57. quiti did. a λά

θεόδμητος 199, 18 : 258 , 21 . Θεσσαλονίκη 26ο, 22,
θεάω, θεω, a. 200 , 19.

θεοείκελος 164 , 36 : 258, 21 :

τοις et άτμενος 262 , 21 .

θέσιον f. το θείον 256, 55.
θέσφατος 259, 15 : 26ο, 35 23 : θησαυρός 262 , 27 .

260, 1 .

9έειν άλλως 254, 10.
410, 55 : 516, 9.

θεοί , οι 258, 57. θεοί Ολύμπιοι Θέτις 371 , 41. Φίτις , Θέτιδος

θήσειν 262 , 29. 3ο : 326 , 55.

θεηγόρος 261 , 4. et χθόνιοι 272, 5ο.

θήσω το 9:λάσω 451, 20 .

et Θέτιος ion . 2ύο, 28 : 474,

Φεήλατος 261 , 5.

OhOsloy Thelei templum 262,
θεοεχθρία 296, 23. 48. Θίτι pro Θέτιδι 16ο, 25. 50.

θεητόκος f . pro θεοτόκος 116, θεόκελος 258, 28 : 26ο, 1 : 546 , 9ετός verbale 214, 6ι .

27 : 407, 8.

9τα 262, 45. unde deriv. p.

9 .. Θετταλικός 26ο, 33. Θέτταλος

θεία , η 257 , 3. 4.
597.

9εοκλυτεϊν 258, 29 : 625, 35. ib .

θειάζειν 200, 21 : 257, 13 : 263, Θεοκρίνης , ου 147, 10.

9ητες , οι 262 , 3ι . 35. Alienis

23. 24. θειάρας 624, 11 .

Θεύδοτος Ιon. pro Θεόδοτος φui 165, 56 : 229, 56. 9ητι

θεομαχία 256, 33 : 258 , 31 , 139, 52 .
θειλόπεδον 256, 36. 40.

κόν Αιhern, 262 , 56 ; 625, 35,

θεοουδής 258, 54.

θεϊν 256 , 46.
θέω, thema , 57, 1 : 259, 56. θητικοί 372 , 12,

θεόπιν 258, 32 . 54 : 263, 40 , 43 : 264, 4 :

9είναι 255, 33. θεοπρεπεύω 158, 36.

- 9. epectalis in imperativo 230,

279, 23. foreo 26o, 55. 9έω 43.
-5 9είνω 256, 17. 49 : 259 , 17: 9εοπρέπιος 26ο, 13. θεοπρεπέω ,

3. aorifti iecundi im

το τρέχω 57, 5 : 111, 3 : 110,
263, 25. 7. 9είνω το φονεύω 258 , 34.

perativi, penultima longa 523 ,

1 : 145, 25 : 218 , 18 : 258, 52 .

454, 18. 9είνεσθαι 3ο, 5ο .

fi adverbia loci 309,

θεοπρόπος, c. 258 , 37. θεοπρό- 46 : 483, 25. το ελαύνω 420,
θείον , το 256, 51. 9εία , τά,

πιον 58, 48 . 23. το βλέπω 433, 12. το

coeleftia 256, 57. θείος 147 , θεός 258, 21. 2. 32. 38 : 259,

θίασος 257, 14 : 263 , 15. d .

θαυμάζω 407 , 9. 9εω et θεω

19 : 257, 7 : 346, 57 : 607, 1 . 6. 13 : 260, 17. 41 : 614, 5.
θιασώτης 257 , 14 : 263 , 22. 2 .

μαι 261 , 13. θέωμι 256, 3ο . θιασώται 263, 14, 20, 24.

θήρεσσι , f . 336, 6ο ,

682 , 17 .

**

10 .

262 , 1 .

26ο , 9.

9

18. 19.

29 : 441 , 35.
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θίγω το προσεγγίζω 50 , 59 : Φρένυς 264, 26. 29. 53 : 35ο , quinquebab. Ggnif. 606 , 53.
1

5gr, 5. το εφάπτομαι 200, 28 : 607 , 3 .
φuid diff. a κύτος, μας etc.

14. θιγγάνα 200, 24 .
θρήσκος 264, 25. θρησκεύω 26ά, 266 , 59 ' 31, 5. ανα θυμόν

elementum fimplicillimum 287 ,

9ίναι , fcrib . S75, 261 , 6. 49. 5ι . 9ησκεία 264 , 19 :

40. an confonans , et an σύλ.

Αtt . pro κατα 9. 51 , 35. .

9ίν et 9ις 263, 10 .
586, 14 : 614, 7. θρήσκω το θυμοφθόρος 267 , 33 .

antos admitiai 287 , 27. • pro

εις d . ex 9ίω Γ. θήσω 279,

€ abundante conſona 125. 37 :

θρησκεύω 265 , 3ο. θυμοχεύων 267. 34,

282 , 18. 9ίς , 9ινός , ο σωρός θρία , τα 264, 35. 38 : 265, 11 . θύννος 266, 55.

189, 58 : 274 , 14 : 281

29 , 41 : 30, 38 : 263, 12 : 21. θρίαι , αι 264, 56 : 266 , θύνω d. 266, 39. 9ύνω το ορμώ
44: 529, 14. pro o 87. 56.

σου, 56. 9ίς , ο αιγιαλίς 29,
6. " 207 , 51 · 217, 49.

υ 97 , 51 Τq. 279 . 6 .

45 : 263, 11 : 6ο6, 56. Φίς, ή, θρίαμβος 265, 1. 14. θρίαμβος θυόεις 18 , 20 .

longum ex ι 1 + 8 , 3. ex 7

littus 263, 13. ο Διόνυσος 265, 4. θριαμβεύω

26ο , 3ο . ex με 23, 21 : 28 :,

θύον, το 78, 19. 9ύον 18, 19 :

ghérns d . 23 , 19.
265, 13 , 266, 5ο : 525, 32. Φυοσκόος

15. , producium raro ab Acc

ολίβω δ . 263 , 29 : 554, 22. Θιάσιος. n . pr. 264 37. Θριά- 267

libus mutatur in < 566, 53.

11. ab iszeo's ui diff.

θλιβηναι 371 , 16. θλιβερός σιον πεδίον , Ε. Θράσιον. 266 , 30 .
quendo producator 327, 1 .

d . 371 , 16.

θριγκός 265, 16. θριγκίον 264 , θύρα , ή, d . 267, 13. 15. 41: ante & nunquam natura lon

Φλώ, 9λατης 23, 9. Φλώ, θλί- 56.
61 6 , 9 9ύμε, α corr . 56ο ,

gum 320, 35: 5ου 45 , την

βω 263, 29 .

Verium , 2 : 8 , 51 : 4 , 56.

θριδικίνη 9, 6 : 146, 36. 51. θύραθεν 267 , 27 : 451 , 17.

- Ομός verbale 127, 26 : 325, θgίδαξ 26 , 59 : 265 , 19. 26.

in e 56 , 16. in a nunquam
Φιγαίο » 267, 25. 3ο.

19 : 317, 38 . - 3μών , ωνος, 55 : 303, 20 .

vertitur 336 , 47, in lignid in

θυρεύς 27, 28.

d. 317 , 40. 42 . 9git. f . ή '9 ) 121 , 38 . θύνετρον 18 , 2 .

veclum Rhegina dialecio 37.

ενήσιμος 261, 19. θνησιμαίος Φοίνιξ 265 , 35. 41. plur . 9ρί- θυνβόλιον , ( Ειym. Μ. θυρηβ .
44. peo:ialicuiz 71, 55 : 329 ,

ibid .
νακες 265, 44. Θρενακία, Sici per . ) 267 , 21.

17 : 31, 33 : 404 8 : εet.

3νήσκω 125, 44: 221, 33 : 265, lia 265, 37.

abund 6, 46. inlertuni 35 .

θυρίς 267, 10. θερις (rectilus

33. θνητός 263, 36.

15. attice eliditur 469 , 11 ,

Φρίξ , τριχός 26. 6 : 265, 31 . περιο 267 15.

9νω, θνήσω 66, 2 ε . νώ, θνήσω,
θύρσος 267, 40 , Θύρσος, 2. pr.

ι ανεκφώνητον 571, ++. ι μη

θνήσκω 263, 35. θνώ, τεθνω 9οίος 280, 20. Θείος 316 , 3ο. 267, 40,

εκφωνούμενον in έδω 9 , 3+.

523 , 55 .
9ριξω 265 , 3ο. θυρωρός 528, 36.

ανεκφώνητον ιη δύνν , κάθι ,

9οή , η 263, 40 : 261, 10. Φοή θρίτες 287 , 6. 9pil 50+ , 8 : 9:'σαλα 267, 37.

μέμνη 29ο, 40 ; 191 , 1. 1

νύξ 263, 54. Rou ! 264 , 9 . 512, 16 quid diff, a ons et θισία , η 267, 32. 38.

προσγραφόμενον 489, 22. 3 .

9οίνη , η 263 , 5 , 4+. 47. Φοινω

42.

ίψ 199, 55.
Φυτήριον , το 27, 55.

το ευωχούμαι 23, 52. ibid . * 9 , ίςα το εκπλήττω 162, 3. θύτης 267, 31 .

7 pronom , tert. perf. 278, ;.

9οινηναι.
θρόνος 265, 52. Φρόνιον 328, 35 :

9ύω 66 , 31: 267. 57. et 46 , 53. - pro us in adverb, g) , 6.

θόλ και 456 , 19 : 264, 16. θολός 518, 11 .
ubi Kulenk. Sunw leg.: 591 ,

adverbia barytona 215,

236 , '20. 9ολωδες 264 , 15, 9ρόος , ο 13, 9 : 162, 3. θρούς 6. θύω το ορμώ 176 , 17 :
31 : 416 , 18 : +0+, 27 .

9ολουσα 261, 11 .
13, 9 : 37, 50 : 266, 3 : 62 1,

218 , 30. 44 : 266, 36. 38. adv . ι correpto 411 , 21 .

9οός, ο 111 , 6 : 258, 47 : 263, 28.

55 ; 267 , 5. 7. 13. 41 : 581 , - epectaticum in pronominio

40 : 264, 9. quid fignif. 6ο6 , θρησμός (fer. 9ρωσμός) 265, 52 . 14: 614, 10 , το μανικώς ορ
bus demonſtrativis i88, 48199.

55. Φοκς αλλασσομένη 253, 9ρου 162 , 1 : 200, 27. "
μώ 341 , 11. το ιερουργώ 267,

413 . i in adverbiis,

θρυαλλίς , η 265, 59 .
31 .

productum 446, 22.

θορίσκω d . 266, 12.

θρυγγώ (fic ? fort . θριγκός ) 625, 9ω 255, 8 : 263, 7 : 268 , 23. ια , η φωνή 269 , 17, at Σα 268 ,8 ,

9ορός 263, 56. 59.
31.

53 : 352 , 29. 9ω το καταβάλ. 47. η εκπεμπομένη βοή 408,

Φορούσα 263 , 58.
Φρυλλίς ex θρυαλλίς 265, 59.

λω 13, 28. το ζημιω 13 , 26. το 17. fic 'ία 48, 2. ια pro μία

θόρυβος 26 , 4. θρυλλέω 266 , 3. θρυλλω 200, τρέψω 253, 51 : 254 , 11 : 261 , 39+, 29 : 424 , 11 .

θορώ 266 , 12. θορώ το πηδώ 27. θρυλώ 624, 28: 625, 32.
27. 34. 38 : 262, 4 : 263, 41. 275, +5. 'ία , μία 271 , 17 .

15ο , 44 : 162 , 6: 226, 4 : θρύμμα , το 129 57., : , 4 :
το ευωχούμαι 268, 11. 27. εν ία , ιάς, τα 172, 12 .

264, 6 : 265, 54 : 53+ , 10. θρύπτω 266, 9. θρύπτω το δια- ευωχία ειμί268, 33. το τρέχω ια , τα 269 , 40. ία , τα , 269,

9οφεϊν το πηδών 265 , 48. κλα 536 , 20 . Φρύπτεσθαι 253 , 41. το θηλάζω 12 , 43 : 41 .

-- 9ος baryton. 513 , 55. a θέω φuid diff . a λυγίζειν 574, 36 .: 13 , 51 : 118 , 46 ; 352 , 32 : - ία fem. ex mafc. 543, 59 :

coropofita , oxytona 513 , 38. θρώσκω 125, 44 : 266, 12. Ωρω- 581 , 3. το ταχυ ακούω 258, 555, 5o ex male in os 161 ,

per sos flexa , penultima pro- σμός , ν. 3goσμός .
47. το απολαύω 253 , 48. 9ω 14. - ία +42, 45 : 542, 21,

ducta 53, 54 .
θυγάτης 26, 17 , 19 : 267 , 42. 9άπτω 255, 8. 9ω θείω 53ο , - ία α Ιongo 58 , 22.

900 , imp. pro fico , in quibus θυγατράσι 4. 54, 6.
4. 9ω τιθώ 255, 9: 533, 22. regionem ſ terram lignific.

circumflexum , in quibus ba- θύειν κατα γαστέρα 266, 17. fud quid lign. pag. 597. ſub. 558, 30 , ία d . ex 3 8,

Tyton. 181 , 12 .
θύελλα , η 11 , 14 , 18 : 266 , 9ητα.

5o, ex a verb. 218, 40 ,

Θουκυδίδης 264, 14. hiftoricus, 50. 38. φuid diff . ab άελλα Φωες , οι 268, 5.
ία 417 , 18.

led alius ab Herodoto , 283,
ιάδης patronym. ex ων, οντος

5 .

ζωή , η 13 , 28 : 268, 5 .
9ύεσθαι φuid dif . 4 σφάττεσθαι

et ωνος 362, 40 ,

9ουρος 264, 15. 25 : 268, 57.

θωώκος et θάχος 268, 1 .
266 , 24 . ταίνω 18, 54: 19 , 38 : 267, 16 :

fem. 9ούρις 264, 20. θούριος Θ .έστης 519,4. Θυέστιος 348, θωμαι 268, 41 . 279 , 26. ίαίνω το ευφραίνω

10 + , 19 :

δο : 56ο, 26. Θυεστιάδης 548 , Θωμάς 268, 7. 269, 38 : 37ο, 6. το ευφροί

Φούτερον f. 255 , 12 .
5ο : 56ο , 26 : 465, 55. ώ θώμιγξ 267, 44.

θάνον (fcr. Φράνος) 264, 28.

νομαι 19 , 45 : 284 , 3ο . το

Θυέστα 393, 31.
θωμός 268, 40. διαχέω και τέρπω 19, 15, έαί

θρανίτης , vid. θανίτης. Φυήεις pro θυόεις d . a θύον 18, θώνη et θρίνη 268 , 28. νεσθαι βο7 , Π .

Θέξ , κός 20 , 3. 13. Φρίξ 16 : 525 , 5ι .

comm. generis 131 , 2,

θώπες, οι 268 , 8 : 625, 38. – ιαίος polevum 15 , 28.

9υηλαί, αι 260, 28. 33 . θωπεύω 268 , 9. 13 : 591 , 7 : ίακείμ 267, 48.

Θράσιον πεδίον 264, 3+.
θυηπόλος 20, 47 : 43ο, 14 . 625 , 59. θωπεία 268, 8 : 625, caxós polfellivum 15 , 21,

passius vennus 264, 33. θυλα 250 , 15. 38.

Iscros quomodo diff, a fágsos

ταχώς ab ίαω 267 , 49.

* Φύκος 266, 42.

θύμα , το 256 , 46. 55 : 267,

θώραξ 52 , 22 : 264 , 2 : 268, 14, 1ίλεμος 268 , 45 : 269, 5. et

18. 20 Ιq . 395, 20. quatuor

θρασύς 264 42 : 614, 8. θρασύ- 58 : 555, 38.

Σάλεμος alpir. 269, 4 .

ignif. 268 , 15. α producio 1άλλω 280 , 16: 6o7, 10.

της γυιά 200 , 8 . θυμάμης 267 , 56. 207 , 18 : 268, 22. θωρίσσω

Φραι'ω , σω 55 1, 4. 9gaύσις , η θυμελαι , αι 2656 , 43 .

204, 31 . θυμιω d . 266, 5ο. θυμίαμα , το

268, 36. θωρήσσοντο 185, 18. Ιάμβη π. pr. 259, 14.

ίαμβος , ο 269, 42. ιαμβικοί

άνω θεϊν 58, 9 .

θωρήξει 268 , 22 .

266, 45. 5ι . plur. 266, 15 .
285 , 25. alib, ιαμβολογοι οκ ,

2t.
θώρος , ο 264 , 1 : 268,

31. θυμιατήριον 260 , 40.9οέμμα , το 129, 37.
5+ : 274 , 53. ιαμβικά ονόματα

3οψαι το πνξαι 554 , 2 . θυμοίτης fic) 84, 7.
θώς , ωός 537, 5 . 2 , 23 : 410, 6 535, 6 : 501,

950s 261, 44 519. 10. ab
θυμός d . 66, 34: 111, 55: 266, θωψ, πός 268, 10, 13. 39 : 54. * ιαμβιχος 5:1, 32 .

επικήδειον ut diff. 200, 3ο. 56 : 207, 7 : 285, 32 : 6 : 4, 4. 538 , 39 : 625, 39.
άνθη 269, 43.

39 .

ια , μία

Art. pro

11 , 20 .

255, 27:

.
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Ιαννουάριος 269, 17 : 368 , 54 .
Ιδομενεύς 271 , 22.

Ιδομενεύς 27 : 204; 59 : 271 , 53. 57 : 146 , 41. ίλάδιον (fer . ιλαδόν)
ανον , το 269. 12 .

(textus -- sós male) pro -eos

μανός , Π. pr. 269 , 17 .

371 , 52 : 429, 1. ίζω 273,37.

gen., Dor. 273, 30 .

ίσω 277 , 28.

λαθι 218, 34 : 276, 55.

Ιαπετός 269, 22. Ιαπετός, η. ίδον , ν: debant 163, 16.

-ίζω d. ex os 214, 39 : 379, 1 ιλακα et ίλαμαι 276, 2.6 .

Pr. 191 , 6ο : 269 , 25 : ι pro- -idos ex as 52 , 10.

587, 14. ex ης 12 , 5ο.

dicto 278, 3ι .

έλαος 276, 7. 10. 28. ι pro

Ιδού 271 , 3ο .

Σάπτω d . 269, 21. 28. 52 : 270,

ιη η φωνή 56, 14. 25. ιήίος et

ducto 278, 29 .

ίδουμα 271,41.
Ιδουμαίος,

Ίδου1 : 281 , 17. 'ίάπτω το πέμπω

έήίος 273, 41 .

ιλαρός 276, 8. ιο.

μαία 271 , 36- 272, 3. Ιδου- ιηλεμήσω . 269 , 8 .
4 So, 53 .

ελασάμεθα 276, 54.

μαίοι 271, 40. quid diff . ab ίημι 96, 49 : 161 , 41 : 273, 41. ιλάσθητι 276, 35 .

Σπυξ 269, 44.

Ιουδαίοι 280, 41 .
iis 60, 1.

Φιλόξενος εν τω ίδις 271 , 45 : 272, 7. άδειες

ίημι το πέμπω 185, 35 : 191, ιλάσκω 276, 55 : 277, 25. ιλί .

18 : 242, 50 : 269, 6. 39. 60 : σκεσθαι 277, 23

περι Ιάδος
διαλέκτου (text.

625, 49 .α ) 348, 61 .

272 , 21. 38 : 273 , 41, 46 : έλασμός 276, 25. 35 .

ιδρύνω 271 , 51. ιδρυμένος 271 , 280, 23. 34. 38 : 284 , 31 : ιλάσσω το ικετεύω 276 , 39.
έας , o , d . e fut. 395, 7 .

3ι .

κασι Ionic . α prod. 168, 7.

319, 37 : 290, 27. 34 : 283,
ιλοσσάμενος 276 , 33, 4 , ελά

ίδρυθεν f. 272, 6.

22 : 423 , 27: 481 , 37 .

Τάσις 269, 30. taσις 58, 33.

το σω 26, 26. 35. ιλάω, άσω

ίδρυες 271 , 46.

Ιάσος , ό, 1. 269, 31 .

αφιεμαι 273 , 41. το επιθυμώ 193, 33. ίλατος 218, 33 .
ιδρύω , σω 271 , 31. 57. ίδρυσεν

εάσω et ιάσομαι 269 , 31 .

275, 5ο. το
προθυμούμαι 278, έλεός 276, 23 , 48 .

271, 57.

ιατρός, ο 269 , 36. ιατρός οφθαλ- ιδρώ 271, 19. ιδρώς 272, 4. 10.

5. ίημι το γινώσκω και αισθά- 'Ιλεύς 276, 41 .

μικός 15, 43. ιατρίνη 9, 6.

νομαι 416, 21. ίημι 58, 35. ίλεω , άσω 176, 52 .

ιδρώs 614, 21. * ιδρωχόος 272, ίημι το
πορεύομαι 272 , 22 . λεως Att . 2-6, 7. 28. 5ο.

ιατρική 269 , 33 : 614, 14.

21 : 273, 52 : 27 , 24 : 278, ίλη , η τάξις 176, 10 : 5ο7, 4 .

μήλη ιατρική 391 , 23 .

ίδω 271 , 22 .

38 : 283 , 32. το ίεμαι 625 ,

εαυω 269 , 36. 45 : 6o7 , 17 .

ή άθροισις 276, 3 : 379, 30.

ίει 272 , 12. Ζεις 272, 16. ίει
ιαύω το

ενδιατρίβω 189, 17.

47. το εφίεμαι 272 , 17. το - ίλη 379, 38: 5ο7, 2 . - ιλή
et αφίει 96, 47. ίείς , ιέντος πέμπω 176, 1. το συγχωρώ

λάχω 48, 2 : 269, 46. 47: 408,

16. ιαχείν 6ο7 ,16. ωχόν 209, πειν το
πορεύεσθαι 241 , 3 .

5.5 , 45. ίημι, ήσω , ήκα 27έ, ίλημι 256, 57. έλημα το συγ
55 : 546 , 27 .

37. ixxi 48, 6 : 269, 47.

ίεμαι 272, 16. ίεμαι 272 , 20.

Σαψε » 269, 52,

την impf. 272. 18. 3ο.

ίλιγξ , γος 166, 31 : 276, 57 :

32 .

εάν το υγιαίνω 267, 49.

Ιησούς 273, 51 .

277 , 3. ίλιγγος 160, 34. ίλιγ :

εμεν 272, 28. ίεμεν et αφίεμεν ιητής , ν . ικτής.
Begos (fic) 270, 24.

γι 276, 56.

273, 48.
έβις avis 268 , 52. ιβυκινίσαι ιέμενος 272, 20: 6o7, 16.

ιήτο 273, 56.

ίλιος (fic ) 276, 17 : 289 , 5 .θαγενής 274, 7. plur. 271, 7 : "Ιλιος , opp. 277, 9. " Ιλιοι 277,

268, 50.

δέναι 56, 23 : 58, 14 : 272, 18.

625, 45 .

4. 'Ιλιόθεν et Υλιόθι 411, 55 .

άβυξ , κοs , avis 268,49. "Ίβυκος,

21. ίέντο 272 , 32. 34. 9 , 274, 8. 15. 21 : 281, 6o .

ίλις , ιος
et εως 277, 16. 21 .

n. pr. 268, 47.

625, 48 .
γοη , ή 271, 15. ιγόίον ap . Ita- ίεον, ίoυν 272 , 13 .

εθίμη ! ic) 529 , 23.

"Ίλις , ιδος , opp. 276, 22 .

Ios +25, 58.

19μα 271, 2+. ίθματα τα βή- ιλίων 276, 11: 289, 5.'Ιεντώος opp. 286, 58.
έγνύα 128, 5 .

μάτα 274, 20.

έλλάς 277, 10: 281 , 29 : 289,

Ιέραξ 272, 35 : 342 , 28. Ιέραξ, 19ύς 27 , 23: 288, 5ο. 52. 54 . 15 : 576, 1. ελλάδες, αι 276,
έγνύες 270 , 6. ιγνύϊ 270, 8.

αξ 273, 21 .

fem. θεία 288, 54. 29ύνω 274 ,

ίγνυσθαι ( Cod. ικνύσθαι) 279, ιέρεια 272, 57. et ιερεία Att . 23 : 288, 50.

αλλάσσω το δεσμεύω 277 , 11 .

7 .

273, 1.

- έκα adverb. 94, 27.

άλλος 281 , 29. ιλλος 277, 8 .

' 1δαίος π . pr. 270, 9 .

, το ιερείον , το 272, 41 , 45.

έκανώς (text . - ως) 274, 41 . άλλοι , οι οφθαλμοί 138, 17 :ιερείς , ο 272 , 57. 11. 16. quid έκανότης , η 274, 42 .

277, 12.

270, 10 .

diff. a θυοσκόος 266, 30 . Σκάνω 288, 58. ικάνω , το κατα
ide , vidit 270, 46. idé, conjunct.

έλλούστριος 277, 38.

ιερός 272 , 40 : 273, 19 : 312,

λαμβάνω 274, 30. α brevi . άλλω 277, 10 : 571 , 1 .28 : 313, 28. ιερός duas hab. "Ίκαρος 274, 28: 289, 1. Ικα- Ιλος , π. Ρr . 277, 4. 8 .

ιδέα 20, 55.

notion. 272, 13. cfr. 273, 19 .
ιδέειν Ιon . pro ιδείν 170, 3ι .

φίσιο 274, 43.

ίλος d. 35ο, 1. 19 .

ιδειος ex 15 , ιδος 20, 36.
ιερόν 273, 3. templum , lie ίκελος 10, 49 : 164 , 34. Γκέλη ιλύς , ύος 177, 15 , 1. 28. 39 .

ιερον Δημήτερος 99 , 4. ιερα 10+, 34. ίκελος 174, 45.
ίδη 567, 29. "Ιόη , nons 279 , 9.

42. ι prod . ap . Horn . 283,

{xpwysiv in ſacrificiis 273, 7. nev, veniebat 275, 8.

25. εν ιλύι σπάσια , 277, 56 ,

22. 3. : 272, 4.

dnar lonic . 270, 37.
ιερός βους 288 , 47. ιερός ιχθύς ίκες 276 , 3. ίκες 287, 6.

40.

"Ιόηθες 270, 41 .

272, 52 : 286, 29 : 288, 38. ίπεσθαι το
προθυμείσθαι 278, έλυσπάσθαι 277, 34 : 625, 42.46. ιερα νόσος 200, 59 631, 23. quid dit, ab αφίκεσθαι έλυσπώντο 277 , 3.

ίλυσπώμε
- idys

patronym . ex

ος 318,36. 18. 52 ; 360, 27 : 465 , 57.
27. ιερον οστούν 273, 10, 16 :

275 , 19. ικέσθαι 174, 5ι . ικέ

νος 277, 40.

284, 14 : 3ο8, 6. ίερον ήμαρ
ex genit. form 465, 42.

σιος d. 75, 44. ικεσία, η 137, ιλύ , ιλύς , ιλ 276 , 25. 34. 53 :

ιδιαίτατα 271 , 2 .

272 , 48. ιερον τέλος 288, 18.

277, 23. ίλω το
συστρέφω

45.
ιδίειν το ιδρούν 186, 40 : 210 , Αερόσυλος 486, 12 .

Ικετάων , άονος 181 , 43.

277 , 28, ίλω, ίλημι 276, 37 .

53.

έκέτης , ο 75, 43 : 174, 38 : 275, Ιμαλος , n . pr. 277, 47 .

διμος 271 , 1 .
ιεροτελεστής 273 , 6.

11 , 16. 27. ικέτης, ου 275, ιμάς, αντος 58, 40 : 277. 43 :

ίδιον dirmin . 129, 16 : 278, 3 : ιερουργός 273, 24. ιερουργός των 32. έχετεύω 275, 16. ικετώ 278, 44 : 288. 27 : 367, 56 ;

θειων μυστηρίων 273, 8 .

275, 11.

581 , 9. 13.

296, 5ο, ex neutr. in ίον 409,
Ιερουσαλήμ 209, 25.

brevi 278, 39 .

48 .

εκμάς 273 , 59: 614, 17.

ιμάσσω το πλήσσω 381 , 7.

ιεροφάντης 273, 7.
ιεροφάντως Ικόνιον opp. 275, 19 .

έδιο: 270, 35. ίδιος τύπος 546 ,

5. ίδιος τόνος 189, 44.

-ικός pollelliva 15 , 23 : 358, ιμάτιον , το 178, 1 : 289 , 5 :

- ίδιος d . 489, 15,
Ιέρων , ωνος 476, 5ο.

34.

367, 29: 561 , 59. ι Iongo

ίεσαι και πέτεσθαι 269 , 24.
ιδιόξενος dif . a

πρόξενος et δο

ακρίoν 275, 26. proparox . 454, 278 , 33. ίαατίδιον 278 , 5 :

ίεσθαι τοις ποσί 281 , 26.

ρύξενος 481 , 29.

48. male έκρύον 276, 1. Ρlur , 289 , 2. ίματίζω 167 , 13: 278,

τεσθαι το φέρεσθαι 272 , 35 :

έκρία , τα 275, 23.

2. ιματισμός 167, 15 : 278 2 .

281 , .εδίασε εδώ 186, 4ο: 210 , 52 : ιεω ,ω 272, 12. ίετο 255, 43. ίκτερος 275, 49. ίκτεριώ 275 , εμείς α 278 4. 27: 575 24.270, 18. , .

50 : 278, 5 .

49 »
εμείφω et εμείρομαι 394 , 41 .

1δίωμα Αιολίδος , εt πάϊς 221 , τζαλος d . 337, 20.

εκτής 288 , 49 .
εμείρω έμερω278, 35 .

26. ιδίωμα γλώττης 143, 54 .
ιδιώτης , ο 271 , 31 : 272, 4.

ίζεo ionic . 273 , 26. ζευ dor.

ίντις 275, 40. ακτινος 275, 43. ίμεναIon 73, 33 : 274, 9 : 278,

10. 14. ίμεναι Attice 278, 14.

275, 26. ιζου commun. 273, Ικτίνος 274, 26.

ιδιώτις , ή 271 , 35.

έμεναι 173, 3ο .

27 .

έκω 274, 38. 52. έχω το ικετεύω άμε, os d. 204 , 28 : 272 , 273

ίδμεν f. 271, 7. το. ίδμων 271 ,

- ιός d, ex adv, 565, 23. 275, 14. το δέομαι 275, 27 . 273, 51 : 278 , 4. 17. 23. 37:

ίζομαι 273, 34.

το παραγίνομαι 409, 37. ίκω

384, 40.

ιδνώ το
επιστρέφομαι 271 , 25 .

producio 278, 29

ιζω 285, 47. ιζω το κάθημαι και 275, 57. conj. 275, 15 .
ιδνωθείς 271 , 26.

μεγα άνθη 278, 18 .

275, 35, το καθίζομαι 220, ιλαδόν 276, 31. ιλαδόν ι
ιλαδόν 276 , 3ι. ιλαδόν Iongo εμετός 4. 278, 35.

d

12.

271 , 6.

6

273, 5 .

12.

οισμα 271 , 17.
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45.

:

&

5 : 290,

1 : 209 , 36.

minut . ex η

-ίς ,
>

278, 31 .
104 , 6 . 48.

εμονία , η 278 , 44 : 288 , 26 : 1ος , ο μόνος 28ο, 17 : 172, 29: producto 282, 14 : 467 , 30. istia pro loria , quot lgnif.

296 , 21. , producto 278, 29. 346 , 51. term . Aρή 282 , 15. 213, 41 .

ιμονία c . Teni 58, 42 : 277 , ιός , ο 269 , 21. 6ο: 28ο, 23 : ί5 , ενός , η 193, 52 : 279, 4. ιστοδόκη 287, 45.

49 .
346 , 52 : 444, 10. ιός text . 12. 33. d. ab έω, το υπάρ- ιστορία gramτηat eft regula or

-ιμος d. 417, 45. e verbis 16ο , λος; diHert a βέλος, οίστός etc. χω 290 , 9. ίς , η δύναμις thograpbiae 499. 33. Lic was'

48. e femin . 21 , 52 : 62 , 16 . 425, 27. ιος το φάρμακον 28ο , 108, 27 : 179 , 1 : 283, 28 : ιστορία , 199, 32 , ιστοριογρά

ex neuir. in os 136, 22 .
33, 38. 286 , 14 : 289, 19 : 381 , 8 : φος did . a συγγραφεύς et -

ιμώ 178, 39. • Iongo 277 , 48 . - ιος . 35, 14 : 565, 12. d . 394, 28 : 53ο, 48 : 6o7, 12 . γράφος 285 , 51.

ιμω το αντλώ και αναπέμπω ex ως, ωρος 458, 53. e mo- ιερή ες Τηλεμ . 279 , 2. το ιστός verbale 21 , 19 : 283, 48 :
278 , 39. ιμω το αναλέγω 58, noſyll. 450, 43. ex oxytonis νεύρον 282 , 16 : 29ο, 5. και των 570, 35. ιστός , ο 285. 5ο.

39.
292, 54. ex oς 122 29: 225, νεύρων δύναμις 278 , 54. η ιστος άμαιμάχετος Hom, 41 ,

ίν 278 , 48. ν et ίς 278, 58. ίνα 43 : 306 , 25. ex αύς fem . γνωσις 5οο, 5ο. is et ίν 278 32 .

acc. 278, 49. parox . ίνα 278 , 407 , 37. e verbis 77 , 47 e 58 : 322 , 37. "Is Al. 279 , 2 : ιστός d . ab ίσημι 617 , 37.

54. ίνες τα νεύρα 279, 22. futuro 84, 47 ſq. ex adv. 518 , 290, 2 . -ιστος fuperl . 22 , 29 : 77 , 56.

ένα 278, 5ο. 56.
23. - sos poflefliva 43, 22. –ις compofita quando fimpli- forma tantum luperl. 482, 49 :

ινάσσω 193, 51 ,
compofita ex nom. paroxyt. cis tonum ſervent , quando 485, 2.

"Ιναχος Λ. 279 , 12 . βο , 44 . mutent_327 , 5 Γg. 15 , 19ος έστωμαι conj. 155, 23.

ένδάλλω 279 , 15 : 289, 15. ίν- - los 185, 50. - los et cós di φuae 23 , # : 455 , -15, ισχαναν 283, 6ο: 286, 4. 4ο .

Iyllaba 28o 19 .
δαλμα 164 , 8 : 279, 15 : 289,

- ios et les idos fupplicia et compolita 42. irgarso285, 59: 286, 32 .

18 . difyll. 346 , 48. 126, 9 . --- 15 , ιδος Γve pro- ισχανόων 283, 58, εσχάνω το

ένδικτος 279 , 55. ινδικτικόν 279, Ιούδας , 28ο, 5ο : 347 , 16. Iου- pria live appellativa 52 , io. επιθυμώ 284, 1 .

52 .
δαίοι et Ιδουμαίοι 28ο , 11 . -ίς , ίδο . femin. 133, 12: 185 , ισχάς, άδος 28 , 22. 14. Plur .

-ίνη f. 146, 54.
-ίνης , ου Ιουδαίος 271 , 39: 317 , 16 . 5 : 573 , 54. .- ίς 1. difyHaba εσχάδες 283 , 56 : 614 , 19.

117, 11 .
Ιούλ .5 28ο, 56 . absque diphthongo 317, 14. male isxus parox. 391, 56.

ενίαν , 279 , 8. 3ο : 290, 4 . "Ιουλος 28ο , 57. ίουλοι , οι 28 , is tem Iongo 331 , 3ο. ισχίον , το 284 , 13 : 287, 6ο :

13. ίουλον 281 , 1 .
ένις , ο 279, 25.

is femin . pura : correpto 434, 44 .

- ενος τηeufiaftica 15 , 54: pro- Ιουλόπεζοι νήες 290, 16. 526. 57 - 15 difyll. quando ισχνός 28 , 29. 32 : 625, Θο ., is . .

Ιούνιος 280, 58. ιουνίορες, junio
paroxytona 275, 44 : 353, 47.

producant 327. 3 . ίς ισχνότης , η 284, 5ο. ίσχνα

ένος 147 ,
res 28ο, 6ο. compofita quando fimplicium 283, 56 .

ένος 146 , 62 :
209 36. Ιουστίνος 147, 1 . tonum mutent, quandoquequandoque ισχνομυθία 284 , 57 .

ενός ι prod. quae 21 , 1. : ιοχέαιρα 28ο, 31 : 281 , 6 . Iervent 327, 5 fq. -ις , ιός ισχύς , . 281, 20, 47. quid

correpto , quae 8, 54. - ενός έπες , 287. 4, monofyll. 530, 53. -is di.. , - . dif. a δύναμις 152 , 9. ισχυ

d. 3 , 35. ex adverb. d . ι
πος 281 , 9. 27 : 282 , 3.

enmin . 26 , 12 . φός 28 , 37 : 179, 12. υφτοd .

corripiunt 487 , 6. --ινός tem- ίππαλος ' d . 45 , 12 : 488, 59: -- ίς et -óv 30 , 35, 421 , 16. ισχυρίζομα . 281, 56 .

pus fignif. 248, 17 : 132, 42.
618, 54, ivos do e verb . 279, 23. ισχύω d . '179 , 12 : 281 , 21 :

Ινώ , και 279 , 4. "Ένω, • producto ιππάσιος ( fic ? fort . "Ιππασος) ίσαμεν, Γcimus 282 , 36. σασι 591 , 9. ισχύω το κρατω 28 % ,

282 , 31 , ίσας , αντος 282 ,

ίνω 99 , 20 : 521 , 15.
- ίνω, ιππεύς 48, 54. 37 . ίσχω 22, 3ο: 190 , 6 : 285, 6ο :

ενώ 43+, 5 .
ιππίζω d. 214, 39 . say 282 , -21 . 28. 32 : 607 , 13. 286 , 4 : 591 , 8. ίσχυ το ξη

Ινωπός 279 , 33 .
ιππόβοτος 281 , 33 . εσηκώ et αντισηκώ 61 , 6. φαίνω 285, 56, το αντέχων και

εξ , έκός , 2-6, 3 .
ίπποβουκόλος 6ο, 5ι . ίσημι d . το γινώσκω 271 , 8 : δύναμαι 283, 4 ,. έσχεεν το

εξ , fen. ισσα , ellhnica 52, ιππόδαμος 281 , 33 . 282, 32. 35 . παύσαι και κωλύσαι 22 , .

29. - ίξ adν . 544, 27. ιπποδύσης et ιπποδύσεια (ic ? ) ίσθι 282, 28. 32. 35. d. ex έχω 284 , 4. ισχω ισχύω

έξαλος 279, 35 .
Ισθμός 282, 45. φuid dif. a πορ 179 , 12 .

εξεύω - Iongo 5o6, 46.
ιπποκόμος 336 , 8. ιππόκομος 9μός 282 , 48. ισθμιον 282 , ίσω , ώσω 61 , 5. ισω το γινώσκω

εξίον 279, 56 .
44. " Ισθμια , τά 282 , 39 .

282 , 35.

ιξίν 438 , 27 . ιπποκορισταί , οι 28 , 39. 'Ισις , 281 , 53. 58. Ισίδωρος Ιταβύριω , mons 285 ,

Iξίων 279, 39 : 314 , 41 .
Ιπποκράτης , ου 107, 32. 283, 5 . Ιταλοί et Ιταλιώται did. 284,

εξός , ο 279 , 43. 57 : 614 , 22 . έππoμοργός ( Ιcr. ίππoμoλγός ) ισοβαφής 283, 21 . 5 :.

Οξύς 279, 56.
ισοδυναμεί τα νύν 256, 45. ισο- Ιτέα 158, 58 : 281 , 55.

ιοονεφές 17ο, 3ο . εοδνεφές είρος ίππος 112, 45 : 281 , 25. 49 : δυναμεί τη εις 531 , 43 . ιτέον , eundum 196, 37 : 284 , 58 :

208, 5 . 614 , 18. εφυσάρματες ίπποι ισοπάλη 282 , 55.
625, 56.

Ποδόχος 279 , 46 . ισόρροπος 285, 18 . ίτερος pro ίκτερος 275, 52.

Ιοκάστη 187 , 52 .
ιπποσύνη 281 , 32 . ισος , 5 : 282 , 52. 56 : 285, ίτης 285 , 9. ιτής 285, 4.

Ιόλαος 287, 53.
ιππότα f. pro ιππότης 281 , 5ο : 16. 18 : 6o7 , 13. d . ab ίημι

έομεν poét. pro ίωμεν 174 , 43 . 305 , 33. 53. ιππότης , ου 283 , 32. ejus profodia 283, 7 .
-ίτης d. 84 , 2 : 259, 41 : 408 ,

όμωροι (text. ιομορ per o,) 279, 393, 53 : 466, 1. ιπποτάδης 22. c . dat . 274,
22: 419 , 16. ex os 387 , 28 :

47 .
466, 1 . ισοστάσιος 284, 35 .

408, 56. ι prod. habent 259,

έον , το 6ο7 , 12 . ιόν, ιόντος ίππουρις , ιδος 281 , 59. ίππουριν ισοσυλλαβώς κλίνεται 359, 12.

44.

281, 52. ισουργός 284 , 34.
ιτία 614, 16.

- ιον pro είoν Attice 432 , 27. - ίππις 43, 6. ισόψυχος 283 , 27.
ίτον , dual. 196, 57.

quando paroxytona , guando- ίπτασθαι 17, 5. έσπω 190, 5.
ήτριον 285 , 5.

que proparoxytona 434, 40. ίπτω 269, 59. ίπτω το βλάπτω Ισραήλ 283, 28.
ίτυς 285, 6 .

y hyperdilyllaba proparox.. 148, 25 : 269, 24 : 281 , 10 : -ισσα Γειη . ex mafc . ιξ 52 ,
"Iτων η . pr. 285, 8.

142 , 50. - ιον 366, 13. de- 287 , 3. το φθείρω 281 , 16. 29 .
τυγξ , γγος 285, 10 : 625, 55 .

riν . 328, 34 . -- ιον diminutiva πτω το βλάπτω 269, 54. άσσος Aeol. ο ιππος 381, 2 . ευγμός 285 , 13 : 625 , 5 % .

456, 53. dimin . ex os neutr. έπω το θλίβω 282, 3. - ίσσω d. 7. 1 . δίζειν 285 , 10 : 625, 52 .

άραξ , 1. 26ο, 59 : 273, 21. ιστο9ι 285 , 40. 2091mos ſimplex an comp. fit

ior dactylica 476 , 5. - ίον σταμεν , ίστατε 274, 22.
ερεύς 26ο , 59.

285 , 16. 27 : 607, 1t.

dimin. 208 , 39 : 518, 9. - ίον άσταο Ιon . 288, 3 .

265 , 9 : 279, 9 : 292 ,54: έρις 415, 5ο :614 , 13. appellat. ίστε E. pro ίσατε 285, 57.

ipa ( lic ubique lcrib . pro )

285, 19. 32: 286 , 12 : 411, 25 .

328, 37. d. ex oς 513 , 44 . et proprium 282 , 4. 7. Ιρις ιστίον δε 283, 46. 6o7 , 18. ab εφ . compo!. pro

κονθος 279, 5ο.
dea 607, 8. alibi ' igis , ut ίστη imperat. 345, 48.

525, 46: 71 , 52 , at pag. 39, ίστημι 86, 21 : 591 , 10. ίστη

duct.habent 285, 25. Ιφιαναστα

Ιόπη opp. Palaeft. 28ο, 8. dupl. 285, 57. Ιφιγενής 285,25, Ιφι

ππ Ιόππη 287 , 52 .
30. 'Igus Nuvius , Callim . μαι , ίσταμαι dor. 22 , 19. γένεια 285 , 45. 45. 57. ιφιγέ

"Ιός , fons, 28ο, 12. hinc Iog- - ιρις absque diphthongo 325, στην , ης , η 283 , 39 : 288, 7 : νειον 285 , 26. Ιφικλος 285,

δάνης Α. 28ο, 11. 14: 287 , 52 . 44.
ιστία , τα 283, 47. ιστίον , το 5ο . Ίφίκλης 285, 54. 'Ιφικλής

Ιορδάνειος 75, 42 . ερός f. 26ο , 59: 273 , 20. ι 434, 43. 285, 26. 'Ιφικράτης 285 , 56 .

.

221 , 4 .

170, 35.

:

71 , 28.

210 , 31 ,

6

280, 4.

-ιον

208, 40.

9
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41 .

294, 23.

:

.

.

10 .

.

38 .

ιωγή 286, 6ο.
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Ιφιμέδουσα 285 , 57. ίφια κάβατος 593, 4.

κάθοδος 291, 22. plur. κάθοδοι καλη Ιon. pro κήλη 319, 42 .
μήλα 285, 55.

Κάβειροι dii et montes 289, 291 , 28. quid did . ab επί- καλήξω Cypr. pro καλέω 29 ,
εφικτάμενος 278, 41,

20. 24. Lemnii dii 593 , 7. νοδος 196, 44.

37. 42. at καλήω Aeol. 294,

έχθύς , ο 286, 26 : 403, 6ο : 614, Κάιροι 289, 3ο.

κα3 λικών επίρρημα 412 , 3ι .20. έχθύς πεπατημένος 151, 21 . * κάβησις avis 593, 10.
καφοσιωμένος 291, 29.

χαλία , η 295, 3. oxyt. καλιά

ιχθυς ιερός 286, 29 : 288 , 38. κάβος , ο 593, 4 .

καθώ , ήσω 175 , 47.
46. έχει άσθαι 35 , 29.

296, 21 .

κάβύλη Thrac, regio 593, 10 . και conj. 291 39. και et τε ut καλίνδω 36, 6. καλινδώ d . 36 , 6 :
εχνίον , το 286, 47: 454 , 48. κάγκινoν 593, 13. Ρlur. κάγκα- differant 291, 32. enclit . maí 175, 5ο .

καλειδούμαι 294 , 22 .

έχνιον proparox . 208, 41 . να 289, 39.

σφεας 292 , 25. και σφιν 292, καλίω 36, 6. f . e κυλίω Aeol.

ίχνος , το 194, 7: 286, 44. 45. καγκάζω 593, 14.

27. και σφις 292, 3ο. και τις
έχνω et ίχνω 79, 47 .

καγχαλαν 289, 47.

ανής 293, 55.
καλάϊνος 296 , 5.

εκς 151 , 20 : 522, 32.
καλθείσε 173 , 12 .

καικίας άνεμος 292, 36.
Kαλλάτις ορΡ . 296 , 1.

ixa f . pro itwa 286, 53. καδδραθέτην 293, 21 .

Καινεύς heros 292, 12 .

κάλλη , τα πορφιρα ιμάτια 291,

έχoς : 5ρος 278, 31: 286, 3ο . καθεϊν το χωρίσαι 40ά , 59 . καινίζω 292 , 38. καινίσας 292, 28. τα
βεβαμμένα έρι : 294,35. 55 .

κάδης 290, 20. Kάδης nomen 42.

33. τα άνθη 296, 4.

L 287, 3. quid diff. a Igit et Ioci 290 , 22 .

καινός 292, 13. 38. 43 : 293, 59 :
καλλιγραφος paroxyt. 486, 8.

σής 499, 55.
Κάδμος, Mercurius 290, 23. Κα- 315, 6 .

καλλιγύναις 206 , 6 .

έψαι το βλάψαι 24, 15. ιψάμην, ομείος 100, 35 : 185, 54. Kα- καινοτάφια , τα 294, 7 .

άψω, έψατο 281 , 15. έψαο 269,

καλλιερω 295, 8. καλλιέρημα ,
δμεία , arx Athen . 593 , 21 .

καινοτομία 292, 40.
το 295, 8.

57. Iopic.

καδμεία νίκη proverbialiter καίνω 67, 20 133, 5ι : 489, 5ο.έω 287, 10. 16. ίω το πέμπω

*καλλικάροι Syraculiis qui 165,
dicturn 593, 22 .

καίνω το καινουργω 292 , 43. 59.
289 , 16. το πορεύονται 70, κάθισμός 593, 15. 16.

το κόπτω 289, 40 : 424, 31 : κάλλιμος d , 296, 11 .46: 217, 5 : 321 , 38: 359, κάδος 289, 52: 614, 49.

619, 16. το διαφθείρω 337, καλλιπάρκος Aeol . 295 , 35.

57. τω το έρχομαι 23, 9- καδω το χωρω 614, 49. V. κα

28. το κόπτω και διαφθείρω Boeot. 206, 16.

ιω 96, 46. ίω το πέμπω 16ι , δείν .

357 , 8 .
Καλλιστράτειος 13, 26.

41 .

κάειρα 393, 6 .

καιρός , ο 292, 18 : 293, 52 :
έω , ίας , ια 272, 12: 273, 56. καζω 290, 25 : 310, 38.

καλλίτειχος 151, 22 .κάζω 333 , 5. quid diff . a χρόνος κίλλοπες , Γcrib . κόλλοπες , 354,
έω το θεραπεύω 58, 18. ιάσω

το κοσμώ 295, 18 : 302 , 3ι. 293, 49. εν καιρώ 292, 48.273, 57

41 : 311 , 53 : 317, 29. 36 . τα έπι καιρου λαμβανόμενα κάλλος , το 295, 18. 36 : 206 ,
έω et ιωμεν 174, 43.

καθ' ημέραν 290, 37.

317 , 44. καίριος 292 , 15. 48 :

-ω 529 , 3+. ι producto 383 ,,

11. 17. 53: 31ο , 5ο, quid

- 34
καθ' ημών 291 , 42.

293, 45. καιριώτερον 293, 45 . dif . ab ωραιότης 295, 15. 4

36.

καθαγιάζομαι 593 , 3ο .
καιροσέων 292. 20 .

κάλλος compofita 295, 3ι .

- τω d. exω 62 , 24.

καθαίρω 78, 31 : 192 , 19: 593, Καισάρειος 293, 56. Καισαρεία 37. Plur. τα κάλλη, v. fupra.έωακείμ 209, 24.

32. καφαιρω 192, 16: 594, 1 . ib. Καίσαρ ib.

καλλωπίζω 296, 53 : 310 , 49.

*Ιωάννης 287, 47. Ιωάννης 187 , καθαιρήσονται 59 , 13. καθαι- καίω , καύσω 42 , 56 : 53 , 55 : καλλωπισμός 295, 32 .

φήσετε 594, 14.

277, 39: 294, 3 : 298 , 34 ; καλοίο pro καλου 281 , 36.
καθάπαξ 593, 31 .

314 , 24: 319, 3ο. 34 : 320, καλοκαγαθία 296, 22.

Ιωή, η φωνή 287, 10: 6o7 , 11 . καθαττόμενος 291 , 27. καθάπτω 11 : 426 , 10 .

και πνοή 287 , 21 .

καλον, το ξύλον 295, 22 , 23 :
594, 3 .

κακάβη 293 , 1. κάκαβος , η 319. 18. 25: 327, 35.

Σωκή 257 , 29 : 287, 24.
καθαρός 178, 43. καθαρα ακρό

καλόπους , 295, 23. καλοπόδιον

ιωμαι 273, 58 : 591 , 10. ιώμενος δρυα 170 , 18. καθαρίζω d . κάκη , η 292 , 59.

ν. καλυπόδιον.
178 , 42. καθαρώς 394, 4. κακία , η 294, 16.

καλός 64, 57. κάλος 614, 38.

έων , όντος 279 , 59: 287, 15 . καθαρεύω quid 4 , 54. καθά- κακίζω 293, 9.

4 , .

καλπη , η 296, 28.

ιόν 28ο, 4.

ρειεύοντα επιρρήματα 484, 22, κάκιος293, 9.

κάλπις , ιδος 85 , 21 : 185 , 10 :

Ιω η. pr. 269, 1 : 287 , 44. καθαρ. δήματα 201 , 5ι .

κακίων 32, 40,

258 , 42 : 296 , 25. Κάλπις,

"Ιωνες , Αttici 287, 44. καθαρμός , d . 78 , 31,

κακκείοντες f. pro κατακείοντες
-ίων d . 179 , 40.

καθάρσιον , φuid 594, 5. 8.
293, 7 : 324, 15.

-ίων , ίωνος patronym. 348, 39. καθαρτική βοτάνη 192 ,

καλύβη , ή 205 , 20,
5 .

κακοδαίμων 294, 19. νοcat. ώ Καλυδαι infulae (cfr . Εtym.
- ίων , ωνος propr . 356, 48. καθεδούνται 594, 17.

κακόθιιμων 67, 35.
Μ . 486. 1. 27.) 206 , 52 .

- ίων comparat. 22 , 34 Γα. καθέδρα quid 594, 18. 19. plur. κακός 293 , 12: 294 , 13 : 3ο6, κάλυμνος pro καλύμνιος 296,

- ίων, ιστος ex ύς 3οι , 8 Γqq . καθέδραι των ναυτών δve ερεσ 43 : 319, 20 : 614, 48. quin- 31 .

ex os fubft . 301 , 19 .

σύντων 221 , 35.

que fignif. 607, 37.
εωνική αφαίρεσις του και 518, 19. καθέζω 290 , 32 .

κάλυξ 295, 28 : 314 , 5.
εανική επέκτασις 424 , 3. ίων- καθεϊλον, 5 , 6 290, 39.

κακογροθώ 294, 21 .
καλυπόδιον , Γcrib . καλοπόδιονκακοσσόμενος 294 , 9- κακοσσώ

διαίρεσις 416, 5ο.
καθεϊναι 594, 23.Ιωνάς , G 287, 49.

μενος per ω 367, 15. καλύπτω 314, 4 .
καθειγμένος 291 , 26 .

κακόσχημος 293 , 42.
Καλυψώ Atlantis f. 296, 35 .

τωντο ([ cr . ίεντο) 625 , 46. καθειγνύς 291 , 23.

κακότης 107, 3ο.
Κάλχας 296, 38.

κανείς 29ο , 27. 38. καθέντες κακούργος properifp . 256, 14. καλχη , η 296, 38. Καλχηδών

594, 24 .
καχόχαρτος 293 , 23.

(Cod . - όν.) 296 , 42.(

κάθεκτος 153, 37: 290, 3ι .
κακπυρίσασα (fcrib. καππυρ .) 135, καλώ , κλω 529, 20. καλώ, κρω

Κ.

καθελών quid Demofth . et So.

27.

342, 46 .

K equis Theftalicis inufum 113, καθέξω 153, 37: 549, 27.phocl. 594 , 25.
κέκανε f. 293, 16.50. x littera unde nomen ha

* κακώμαλος (an potius c. Εtym. καλωδιον dimin. 296, 45 : 556,
58.

κάθες 594, 28.beat , p. 598. και in perfecto καθεστηκώς 594, 29.
Μ. κατώμαλος ? ) 7, 58,activo ad immutabilem alſu- xeteros quid 594, 30 : 595, 3.

κακώσαντες 294 , 18. καλώνυμος 77, 14 .mjtur 313, 8. in perfecto ex
κάλα , τα ξύλα 295, 3. καλωπάρκος poét. 295, 29.καθη Αtt. pro κάθεσαι 290, 40.tritum Ionice 1o5 , 45. 45 : καθηγείσθαι 595, 1. καθηγητής
κάλαθος 294 , 33.

κάλως 295, 24.
121 , 7. 16 : 318, 19. poétice καλαμάριού 293, 35.

καμαλούκιον ( Ειym. Μ . eod.
387, 2 , 7. και in π verfum 354, καθήκαν 595, 2.

καλαμάται295, 26.

Ioco καμελαύκιον) 3ο8, 38 :καλάμη 293, 38 : 294, 3ο .
321, 33. et ead.

βο . γ 44, 41: 74, 38 : 118, καθηκόντως 595. 5.

pag. 1. 3ο.
καλάμινθος 56, 44 .42: 127 , 27 : 128, 47: 312, καθήλωσαν 290, 34.

legitur ύφασμα και μελαν- ,9 : 528, 9. in 9 46ο, 42. in κάθημαι 158 3: 291 , 4. κάλαμος 294, 3ο. 32. κάλαμοι * 10 * , quae contraxerim in
cui ſervierint ap. vett . 194,

η 91 , 7. in φ 181 , 28. και

καμελαύκιον.

pleonafticum 25 , 38 : καθήσαι 291 , 16. καθήσθε 291 , 57. κάλανος (Γcrib. κάλαμος ) κάμαξ , ο , το όρυγμα 296, 55 ,

125, 11. καθήστο 29' , 49.
.325, 24.

at fem . gen . xduaxes, ai, quid
καθιζω 175 , 18.

καλάσιοι , 323, 47.
fignif. 296, 57.

καθιδρύω 272, 1 : 291 , 3ο. καλαύρου 293, 36 : 294 , 5ο, καμβάλλης et κάμβαλος 289 ,

καθίστησι 291 , 3ι .
ETYMOLOG . T. II .

καλέω Ιση. 294 , 41 .
28.

:

287, 13.
293, 4.

.

2

opp. 296, 30.

>

319 27.

ιωτι 287, 17 :

1

291, 25.

:

:
:

18 : 345 , 6 : 351 , 6.

-η adverb . 94 , 26 .
καβαξ 593 3.
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519, 54,

297 , 16 .

.

11 .

3ο:

?

“ καμελαύκιον 297, 3. fide fu- 175, 35: 315, 6ο : 517, 51 : κάσχεθε 295 , 18 :, : , 60 : , : κατασκηνώσεις 3ο , 27

pra 1. καμαλ μύκιον . κάσα , hinc καξ 53, 51 . κατασπιλάζω 626 4 .

καμηλος 205, 41 , 4+: 208, 14. Kάς ] εν καρος αίση 293 ,. 47 . κασωρίς κόρη 3o2 , 48 . κατάσχετις , ή 305 , 9 .

κάμινος 275, 47 : 297, 4 : 614, Καρος βοήν έχοντες 299, 3. κατά βόστρυχος 302 , 56. κατά κατάσχω , non κατασχω 51 , 7 :

46. κάς η Μοίρα θανατηφορ . 377 , 42 , κόρης 303, 30 , κατα πολλών 480, 35.

κάμμοχος 297, 6. κάρα , caput 29, 2 : 6ο , 11 : 67, λέξεων 56ο. 5ο . κατα υφεσιν κατατρέχω, ει. conftr. 591, 16.

κάμνω c. dat. 26, 45. κάμνω το 15 : 300, 3 : 312, 19 : 315, μονάδος 186 , 1 , κατ' έτος, κατατρύχων305, 46 .

πονεϊν και εργάζεσθαι 295, 19. 43 : 3-10, 20 : 313, 38. 52 : quotannis 215, 18. κατά το κατάβασις 306, 18.

καμόντες, defuncti 295, 54 . 3 15 , 45. κάρα , την κεφαλήν τέλος et κατά την αρχήν, in καταφιλοσοφών 3o4, 48 .

Καμπανοί pop . 297, 8 . 298, 40, κάρα ή τροπίς 298,
fine et in initio 320 , 21. , *** καταφρονείν differt a Φρονείν

καμπή , η 297, 14. at κάμπη 48. τα μής' εαίη pro κατεκάη 558, 3 .

κάραβος 208, 46. 49. μήρα 30ά, 55. κατα f. pτο καταφυγή 3o4 , 20.

Καμπός opp . 297, 8. καραδοκείν 208, 52. καραδοκία , κατά 189, 40 . καταχήνη , ή 3ο5, 11 .

κάμπτω 119, 38 : 127, 27. 33: η 298, 55. κάτα f. pro κα ) είτα 3ο3 , 8, καταχλευάζω ε]. conftr. 591 ,

297, 11 : 3ο8, 55: 320, 5ο : Καράμβις promont. 298, 57 . καταβήσεται 3ο4, 41 .
13.

33ο, 10 : 336, 21 : 418 , 49. Κάρανος m . pr . 552 , 43. καταβίβασης του τόνου 556, 1. καταψήχεις 3ο5, 15.

κάμπτειν τους μηρούς 295 , καρατομίνος etκαρατόμενος (fcrib. ic καταβιβάζεται ο τόνος 172, καταψώ , ήσω 3ο5 , 14 ..

42 , 46 . καφάτομος et καρατόμος) 585, 38 , κατείχθαι 30, 20.

κάμπελος 6 , 38. 46 . κατάγαγε pro κατήγαγε δού, κατεδικάσατο ο αντίδικος 5οή,

κάμψηλος (fic ? ) 315, 22, Καμβάνοι 299 , 3. Κάρβανος - 26. κατεδικάσθη ο καταδικά

καμψάκης 297, 3ο. κλος 299. 44 . καταγλωττίζω 5οί, 51 , στής 3οί , 25.

κάμψω 35ο , 15. κάρβων 58, 7 . κατάγνυσθαι, fic pro κτεάγου- κατέβομαι 16ο, 22 .

κάμω, κιμώ 295, 55 : 5ιο, 57. κάρδαμον 299, 11 , 17. σθαι 31 , 1 , κατεδύσατο 161, 31 .

triplicem hab. notionem 295, καρδία , η 299, 13. 15.. καταγορεύω 306, 19. κάτεισι δρά, 22 .

57. καμώ, ήσω 313, 9 : 33ο, καρδοπος 299, 6. καταγω 303 , 11 . κατεκήλησε 5ου, 48.

5. καμεϊν 6ο7, 3ι . καρδομύττειν rectius *καρδαμύτ- καταδαρθεϊν 134 , 21. κατέκτων , 29. κατέκταθου

Κάναστρα promontorium 297, τειν) νοc . Attic. 299, 9 . καταδημοβοήσαι 3οί , 11 . 3ο5 , 22. κατεκτάθη 3ο5, 56.

28. κάρη, caput 261, 3ο : 299, καταδίκασεν 30ή, 25. καταδικάζω, κατέλεισαν 5ο6 , 55.

καναχηδόν 325, 2. 312, 58 : 339, 1. 6. 30, χάρη ej . conftr. 591 , 15 . κατ' εμαυτόν 3ο5, 38.

κανδήλα , candela 297, 21 . η ώρα 292, 18. κόρη , τά , F. καταδυναστεύω 591 , 12 , κατε μιξατο,305, -1 .

κάνδυλος 297 , 22. pro κάμηνα 299 , 19. καρή καταδρομή 335, 37. χατενώπα , φuod rectius fcribi

κάνους 297, 29 3οά, 52: 3 +5 , 3ο . κάφημα, καταδυόσαντες (fcr. , καταδιώσ.) κατενωπα palet , 307, 28.
κάνεον , το 2497, 32. ατος 299, 37. καρηθεν F. 50+, 3ο , 40 . κατεπανουργεύσαντος 3o7 , 10.

χανθήλιοs 297, 34. 52. κάγηνον, το 299, 21 : 339, κατάθεσις pτο κατάφασις 51 , 59. κατεπλάγην φuid difer. a κατε

καιός 297 , 24. κανθοί 202 , 49 . 1. plur. κάφηνα 299 , 29. 32. καταθλήσαι 3ο5, 18. πλήγην 178, 5. et ab επλής

κανίσκιον , τό 297, 32 . καφής, fcrib . αχαρής 24 , 46. καταθύμιος 303, 56 . γην 205, 51 .

κανούν 297 , 45. magis , vi 300 , 1. ſimplex lit an καταθω άβο , 33. κατ επ 9ησαν 5ο6, 33.

Κάνωβος 297 , 49. Κανωβικόν, comp. 300, 4 . καταιγδην 303, 57. κατεπόντισε 3ο7 . 57 .

ollium Nili, νulgo Cano- καρκίνος 147, 1 : 209, 36 : 3oo, καταιγίζειν τούς ανέμους 14, 13 : κατεπτήσσετο φόρο 485, 37.
picum 404 37. 19. 27. 3ο3, 24. καταιγίς 191 , 1 : κατέρεξε 3o7, 53 : 191 , 15 .

κανών , ο , varia ignif. 297, 35. καρός , της , f. pro κηρός 3oo, 3ο. 303, 14. 22 : 327 , 7. κατεβαγμέναι 3ο8 . 1 .

κανόνες, οι 207, +1 . κανόνες της καρπάλιμος 438, 56. καρπαλί- καταίρειν 305 , 16. κατέστυξαν 3ο7. 16.

ορθογραφίας τέσσαρες 99, 33. μως Joo, 37 . καταΐστω 5ο3, 57. κατέχεινε 307, 25 .

κανονίζεσθαι από formari a καρπός , ο 300, 45. 49. 54 : 6o7, καταίτυξ 6 , 20 : 3ο *, 16 . κατόχω , καθίξω 153, 57. κατε

32. καρπίζω 212, 12 . κατακάθετον 304, 46. χον pro κατείχον 541 , 49 , οι

xαξ 53, 5ι . καθρόον f. pro κατα ξόον 3οο , κατακάσα 301, 1. male κατα- κατεχόμενοι τη θεα 97, 14.
κάπετος 298 , 32. κατέτοιο (text . 36.

κωσα 574, 24 . κατηγλαϊσμένοι 1 , 5ι .

καππέτοιο duplici ππ) 208, 4. κάρφων pro αράσσων 3οι, 6 . καταχείαται Ionic, 156, 12 . κατηγορείν 3ο7 , 3. κατηγορία

κάπη , η 297 , 35.
κάρτα f. adverb. 3ο1 , 35.

κατακερματίζω 5οί, 47. 3o7, 54.

κάπηλος , ο 48 , 57 : 298 , 1. 11 . κάρταμον 3ο1 , 3 . κατακερτομούντες 3ο5, 19. καταλυσίη 3o7 , 38 .
κάπηλοι , οί , quilibet τηercato καρτερ. 3οι , 4. 343 , 36. κατάκλεις 3ο , 5 : 317 , 19. at xazugee ( rectius warnsre) 307,

res 298 , 8. differt ab οίνο- κάτι f. 150, 53, plur . κατακλειδες 304, 9. και

πωλος 298, 7. κάπηλα τεχνή- κάρτος 301, 34. κατακλώσθαι 304, 12 . χατήριπε 205 , 4. κατήφιπτο 3ο6,
poata Aelchyl . 298. 9. χαρύκη 3οι, 26, 37. καρυκεύω κατάκρας 303, 37. 6ο.

καπνός , ο 298,5. 3η : 300, 41:
301 , 26. 29. κατακραθεν 30 4, 52 . κατηρτίσω 3o7, 8.

54, 1. quid differ. a κνίσσα, καρυοβαφής (text. -εύς) 3ου, κατακτάς 305, 31. κατηρξα μην 526, 52.

λιγνύς , αιθάλη 369, 5ο, κα
κατακυριεύω 3o4, 52.

πνίζω 298, 34.
κάρυον 78, 18 . κατακύστις 303, 35.

κατηφής 3ο7, 45,52. κατήφεια ,

και 307, 5ο : 308, 7. κατηφονες

κάπος , ο 175, 36 .
κάπος το κάρι και φούς, 500, 42 . καταλεύω 3ο6, 55.

:πνεύμα 297 , 56 : 298,58 : κάρφεσαι το ξηραίνεσθαι 614, καταληφθείς επί
3o7 , 52. κατήφια (an 1. 13

deprehen .
34. fus in

τηφία ) 61 , 28

519 , 57 : 343, 61 .

Βάππα 208, 16.
κάρφος , το 3ρο, 59: 517, 47. *ατάλληλον 303 , 29 .

κατηχήθησαν 3ο8 , 17.

Καππαδοξ , οκος 359, 22. Καπ.
κάρφη , τα 3o1 , 3ο . καταντάω 3ο3, 4ο. κατάντημα κατ ' ισχίον 3ο8,

3ο5 4ο.καρχαρόδους 3οι , 4+.
παδόκης, ου 538, 32. 33. Ρlur ,

κατισχνωμένον (lic c . Εtym. Μ .

Καππαδόκαι 298, 28.
κασια , η 302 , 3 ). κατ επίφνη 464 , 15, pro κατισχωμένον) συκοι 28 % ,

καίγοητος , c. 3ο1 , 57. κυτατέψει 463 , 24.

κατπαρις 298 , 23 .
αταπέψη

κάσις , ο 302, 26. 28. et p. 302 , 3ο3, 1 . κατοικεσία 119, 28 : 3ο6 , 3ι .

πάππετε f. pro κατέπεσε 298, 5. κάσος corrigendum in κά- κατάπληξις 3ο3 , 5 : 304 , 5ο : κατοίκησις , ή 119 , 28. quid

κάποιος 122, 33 : 225, 45 : 306 , κάσσα et κασσαβάς , η πόρνη
555, 14. difer. a κατοίκισις 306, 37.

20 : 434, 47 : 502, 39.

καταποντωθήναι 3ο3 , 20. κατοικω 119, 27 : 306, 31 .

302, 35, 45. 55.

κάπτω 298, 37. κάπτω το εσθίω

καταπρoίξασθαι 5o5, 3 . κατοιμόζοντε. 3ο8, 18.

καστήματα Aeol. pro κατά τ ' καταράκτης 302 , 58 . κατoιχόμενοι, οι, abeunles e vita

297, 55. το κιλαινω 293, 2. ήματα 293, 21 . xaraga lydei 306, 17. 421 , 6ο .

• το χωρώ 5ο8, 5ι . το πνέω κασσίτερος (text. - ηχος) 302 , καταργώ το απολαύω 3ο3 , 42. κατόπιν 58, 5ο: 5ο8, 24.

3oo , 39 . 29 . καταρδεν 303 6. κατορθωσω +20 , 25 .

παπύσαι το πνεύσαι 319. 56. κασσωρίς 302 , 45, et v. κα ωρίς. καταρτίζω d. 82, 18 : 3ο5 , 7. . κατουλας 3ο8, 19.

καπύω 300, 5 ) . καστρέσιον et κάστρον 302 , 38 . καταρχαί , αι 30+, 36. 8ατούλωσε 13, 31 ,

δάσκ , 55, κάπω το πνέω κάστως φτ , et appellat. 302, 10, κατασκελίζω 5ο3, 16, κάττι 3οι, 11.

.

94, 14.

42 .

41 .

197, 5.

24
κα !

21 .
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κατω

:

:

+

1

.

40 .

21 .

2

αττήματα F. pro κατά τ' ημα- 58 : 624, 34. κείρω , κέρω, κέ

τα 293 , 21 .
53. κέλλω το πορεύομαι: 112, έρκος , και 316, 58 : 517, 1 .

εάτω d .. ex κατά 61 , 52 , κάτω
κάρκα 313, 19 : 347, 55 : 581 , 37. το ταχέως βαδίζω 53, 56. Κέρκυρ 316, 39 .

11. κείρεσθαι τις λεπτά 3o9,

97, 26 : 431 , 57 : 443, 37.
κέλλω (rectius κέλω) το πgoς- κέρκω Γeu κρέκω 316, 58.

37.
κατω νεύειν τους οφθαλμούς κείω 197, 44 : 352, 29. 54 : 533, τέλομαι 313 , 37.

τάσσω 428, 31 . κέρκοπες 316, 52.

3o7, 45.
κερόεις f. ex κερατοεις 317, 10 .

εατώγειον et κατώγαιον 17, 28.
12 : 357, 7. κείων το κείμαι κέλυφος 314, 3. Ρlur . κελύφη '. κέρδος Aeol. pro κείρω 169, 51.

ιατωμαδόν 3ο8, 16. 22.
332 , 36. το κοιμώμαι 324, 314, 4 . fut. Aeol. 436 , 32 : 564 , 35 :
13. 24 .

κάδιος 3ο8 , 15. κέλω 313 , 37. κέλω ( rectius 581, 11.

« ατώμαλος, Gc pro κακώμαλος
κείων , κείουσα , pro quo Kulenk. κέλλω) το τρέχω 368 , 52. κέρτομος 317, 20. 25. κεφτόμιος ,

7, 38.
κρείων , κρείουσα 25, 32. κέλων 314, 22. 1. 317, 23. κερτομώ 197 , 53 :

8εχαθήσει 31, 34. κεκαδησόμε- κεμάς 314, 17. 19.
καταρωδηκότες 5ο8 , 8 : 456 , 25. 517 , 25 : 623, 44. κεφτομέων

α' 511 , 41. 8εκάδοντο διο;
κατωφερέστατος 525, 21 . xev conj . in compofitione nun- 317, 23 .

51 : 31, 37. κεκαδών 31,
xa ó aignę pag. 598. C. litt. K.

κερω d . 28, 33 : 315, 51. 54 :quam praeponitur 174, 10,
46 .

καυγή , Γcrib . κραυγή, 5οο, 16. κεκαλλωπισμένα 3ιο, 49.
ενεμβατείν 314, 21 . 317 , 8: 314, 7 : 349, 583

καύκοντες et καύχωνες 3ο8 , 26.
κενεός Γ . 314, 34. κενεών 3ιά, 57ο , 36. κερω το επιχέω 29 .

καυλός 5ο8 , 29.
κοκάμω et κε κάμω 3ιο , 57 : 33. 24 : 345, 54, τομιγνύω 28, 29.

3ιι , 49.
καυμα , το 3ο5, 21 : 3ο8, 39.

κενοδοξω , ήσω 15ο; 35. κερω , ασω 28, 39 : 29, 24.

καυgos et γαύρος 308, 33 : 359 ,
κέκαςμαι , κέκαρσαι , κέκαρται κενός314, 24. 33: 515, 1. 4 : κερω fut . a κείρω 25ο, 15 .

26.
167 , 56.

415, 8. κενούμενος 315, 3 . κέρως gen . Αtt. a κέρας 397 .

κεχάσθαι 31ο, 6ο κεκάρφθαι κενσω ' Fut . Aeol. a κέντώ 317, 36 .
καυσία , η δο8, 38.

το εξηρανθαι 300, 45. 55. 32. κεστάς , ο 317 , 28. 56.
καυστειρός 592, 44 ,

καύστρος 306, 21. Καυστριος κεκαυμένη 511, 57.
κεχασμένη 31, 55 . Κένται pro Κέλται 314, 38. κεύθω 317 , 38, 43 : 368 , 41,

3ο6, 20 , 308, 32 . κεντάν 269, 34 : 337, 39. κεν- κευθμός , 6 , 8, 317 , 38. κεν

καύσω fut . α. a καίω 177, 39.
κεχαφότα 51, 54. ταν τη αύρα 314, 5ο, κένταυ- 9μών , ωνος 37, 40 , 42 .

καυχώ , ήσω 187 , 28 : 306, 37. κεκλασμένων Γ. κεκλαμένων φύλ.
8εκέρδαγα et κεκέρδακα 313, 26. ρος 164 , 10 : 31 , 43. 51. κεφαλέων f. pro κεφαλών 517 ,

6ο.
καυχήσονται 3ο6, 37. καύχος κέντορες ίππων 317, 3ι .

187, 29 : 306 , 38 .
λων 312, 1 .

κεντηνάριον 314, 41. **Daný , s 317, 47. 57 : 614 ,
κέκλεικα 312 , 5. 25. κέκλειμαι κεντηρίων 315, 10. 33.

κάφος το πνεύμα 3.1 , 54 :

310 , 6ο. καφω, ήσω 31 ,
'absque σ 312, 25. κέντουμ centum 314, 41 , κέχασα 318 , 12. κεχαδως et κε55 .

κεκλήατο 312, 34.

κακέκτης 3ο6, 41, καχεξία 3ο6, κέκληγα 312, 13. κεκληγώς 3ττ, κέντρον, το 269, 51 : 314, 58. κεχάρηκα 318, 18. κεχαρηότα,
κέντριον , τό , 56. χανδώς , ότος 318, 12 .

1 : 312 , 9. 12. κεκληγώ 312,
καχέσπερος 5ο6, 42 .

κεντρότυπτος 314, 6ο. : . 318, 15. κεχαροίατο ionic.

καχλάζω 5ο8, 44. quid lifer. a
13. κεκλήγοντες 312, 13. κεντυρίωνες 35, 9 .

318, 21 .

παφλάζω 456, 20 .
κέκληκα 312, 8. κεκλήση 311 , κέντω 239, 8 : 34, 51. 56. 58: κεχηνέναι άγαν 99, 25.

κάψα 308, 51 . 317, 30, κεχoλώσεται 318, 29.

κε conj. expletiva 31, 22 , 5ο.
κέκλικα (text. κέκλινα ) 313, 24. κενώ , ώσω ότ5, 2. 3. κενωτική κεχρύσωκα et κεχρύσωμαι 204,

Ksedns, patronym . 326 , 28. 32 .
κέκλιμαι 312, 26. κεκλιμένος 39.βοτάνη 192, 5.

,

αέας , το 155 , 47 : 197, 53 :
312, 24.

κέπφος 152, 55. κέω 3o9, 54. κέω το κείμαι 4 ,

299, 47: 308, 59. 60 : 3177
κέκλυθ . 1. 312 , 36 : 329, 33. κέρα , τα 5ος, 38. : 5γ : 212, 20 , το κοιμώμαι 25,

κέκλυτε 181, 6 : 512, 41 .

6 : 54, 5 : 404, 22, κέας τέ- κέκλω f. 313, 3.
κεφαβάς 315, 11 . 22. κω, κέω, κείω 197, 44. ,

μνειν 317 , 16 .
κεραίζειν 515, 26. 44. 47 : 316 , κεω d . a κέω 309, 55.

κέας et Kεάδης 326, 28.
κέκμηκα 313, 9 : 33ο, 4 . κεκμη Κέως , infula 147, 19.

καται Ιon. 155, 54 : 3ο9, 1 .
κώς 315 , 10. κεραίρω 315, 3ι . κήδεα , τα 319, 7.

Κεβαληνός Macedon. pro Κεφα. κέκονα 313, 1 .
χεκομψευμένος 31, 29 . κεραϊστής 315 , 28. κηδεία , ή (text . - εια) 318 , 44,

ληνός 97, 40. κεραίω 370, 37 . κηδεμών, όνος , d. 318 , 45 : 235 ,
43.

κεγκρίνης , ου 5ο9, 6.
κεκονίακα et κεκονίαμαι 20+, 40. κεράμβηλος 3 15, 22.

κέκοπα 526, 54 .
μεδάζω 31, 3ο.

κεραμειών αγγείον 515, 21 . κηδεστής 318, 56. Κηδέστης, .

κεδνός 3ο9, 18.
κεκορυθμένος 312, 4g. 51 , 55. ραμίς 317, 14. κέραμος quid pr. 319, 3. κηδεύω 318, 44.

κέδρος 3ο9, 1. 13. κέδρινος 15,
κέκραγα 31, 28. κέκραχθι f. 52 .

Tignif. 315, 15. 18. κεραμει
54..

512, 36 .
κός 15, 3ο . κήδετο 318, 52 .

κέκραγμος 170, 10.
Κέδρος , Κεδρίδης, Γcrib. Κό- κεκραιπαληκώς 31 , 28: 312 ,

αεραννύω 515 , 35. κεράννυμι 315 , κήδιστοι (ie corrig. ex κηδεστο )

δρος , Κοδρίδης 465, 57.
35. κεραυνύς 315, 33 .

χέεμαι 3ο9, 58 : 320, 58 : 416 , κέιρικα 313 , 24 .
“ 17. κέρασς , του, Γ. a κέρας 597 , 56. κύδος, το 318 , 58 .

κεραός 316, 1 .
κηδω et κήδομαι βοη, 5ο .

κεκρύφαλος Αιtic. 348, 5%.
κείαται Ιon. 155, 54.

δομαι 318, 34. κηδω 518, 46 .
κέρας , ατος, το 25 , 6 : 315,

κεκρύφει' f . pro εκεκρέφει 3ιι, 33 , 45 : 316, 1 : 347, 15. ejus 319, 6. κήδω. το λυπώ 318,

κείθεν, pro εκείθεν 3οη, 23. ut 24 .

καιείθι pro εκείθ . 416, 18. et κέκτημαι 313 , 28. κεκτήσθαι
lexio 397, 36: κέρας η θρίξ

40. το φροντίζω 3ι8, 56. 58 :

3o9, 29. ubi eft κεί”.
298, 41 : 311; 32 : 315, 40 . 519 , 1 .

310, 47 .
κείμαι 187, 35. Γ . ex κέεμαι 32ος κεκυφωσθαι 31, 27.

5ο. ή δόξα 315, 52. κέρατα , κηκά, η λοιδορία ότ9 , 9. κη ».

58 : 416, 47. κείμενα 3ο9, 41. κέλαδος , ο 313, 34. κελαδεινός
κάς 519, 9. 14. κηκασμός , ο

• τα 515 , 6ι . quaelibet άκρα

315, 12. 319. 10.
κειμήλιον , το 31ο, 9 : 391, 3.

Plur. κειμήλια 31ο, 5. 313 , 34. κελαθείν 563 , 31. κεράσει το επιχέειν 315 , 56, κηκίς 319, 16.
κελαδώ το μελάω 158 , 15. κε- 62 .

κακός , Lat. caecus 319, 12

κείνος 31ο, 12. 32. κείνος an λάδων , οντος 10 , 33 .

εκείνος analogiae magis con
κεράσιον 315, 58. κηλεϊν και τέρπειν 319, 39.

κελαινεφής , c. 13ο , 46 : 313, κερατίνη 316, 9 .. κηλεύς (fic ? ) 319. 39.
gruat 310 , 36. neiros dor. pro 42 .

εκείνος 175, 10. κείνός θ' ώς * κελαρινός : prod. 21, 2.
κεραυνός 315, 45 : 316, 10. 13. κηλέω πυρί 319, 22,

310, 33.
κέλεαι Ionic . 313 , 35 .

quid tilt. ab αστραπή 86, 6. κήλη, η 319, 42.

Κείος , 4. 147 , 19 : 3ιο , 45 :
κεράω 24 , 57 .

καλαθμός , ο 319. 39. 49 : 5ο6 ,

κελεός 315, 56. 49 .
346 , 57 . Κέgβερος 316, 25.

κέλευθος , η 27, 5 : 514 , 6 : κερδαίνω 316, 20 : 614, 31. κλησις, η 319, 40, 51 ,

* xeugela, Tá ( niſi rectius xxigía ) 503 , 12. Plur. κέλευθα ' pro κερδαλίνη 316, 22. κερδαλεόφρων κηλινδώ Aeol. 75, 51:
315, 46 .

χειρείον , τό. 372 , κέλευθοι 314, 8 . 316, 15. κηλίς , ίδος , η 39, 44.

24. κειρία 3ο9, 33. Χειρίου, κελεύω 313, 36.

το 3ο9 , 35 .

κέρδος , το 316, 20. 28 : 37,5 . κηλον , το 319 , 18. κηλα , τα

κέλης , ο 414, 16. κέλλης et
πείρω 31, 32 : 357, 6 : 338, 8.

κερδώ , η 316, 25, 30 , F. ex 319, 20, 34. κιλα τα σημεία

έπακτροκέλλης 313, 6α.
κείρω το κόπτω 158, 10 : 315, κελλάριον 313, 55.

319, 46 : 6o7, 44. τα τόξα
κερδαλέη 316, 32 .

51: 314, 10 : 357, 6ο : 597, κέλλω' 315, 59 : 555, 22 : 414, κερκίς, ίδος , η 316, 35, 6ο. 62 :
κερκίδιον , dim . 316, 6ο . 62. 533, 45 .

35: -563, 1 ; 564, 34 : 568,

κηλώνειον 319, 28. 3. κηλόμου

15. κέλλω et κέλλομαι 112,

.

11 .

X
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319, 5.
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523, 3 : 536, 15.
319, 25 .
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297 , 16 .

ή 298, 55.

11 .

* χαμελαύκιον 297. 3. vide fa- 175 , 35 : 313, 6ο : 317 , 51 : κάσχετε 195, 18: κατασκηνώσεις 3ο έ , 27

pra 1. καμαλμύκιον . 319, 54, κάσω , hinc κά3 53, 51 . καταστιλάζω 6x6

κάμηλος 2105, +1 , 4+ : 208, 14. Κέςκαι ένα καρος αίση 295 , 47. κασωρίς κόρη 3on , 48 . κατάσχεσις , η Jo5, 9

κάμινος 275, 47 : 297, 4 : 614, Καρος βοήν εχοντες 299, 3. κατά βόστρυχος 302 , 56. κατα κατάσχω , που κατεσχ . 5 :

40, κάς η Μοίρα θανατηφόρ. 377 , 42, κέρδης 303, 3ο , κατα πολλών 480, 35.

κάμμοχος 297 , 6. κάρι , caput 29, 2 : Co, 11 : 67, λέξεων 36ο, 3ο . κατα υφεσιν κατατρέχω , ει. contr , 5. :

κάμνω c. dat. 26, 45. κάμνω το 15 : 300, 3 : 312, 19 : 315, μονάδος 185, 1 , κατ' έτος, κατατρύχων 305, +6 .

πονείν και εργάζεσθαι 205 , 49. 43: 3 +0, 20 : 313, 38. 52 : quotannis 215, 18. κατα το κατάβασις 3ο . 18.

καμόντες, defuncti 295, 54 . 5 +5 , 45. κάρα , την κεφαλήν τέλος et κατά την αρχήν, in καταφιλοσοφων 3ο * , 48.

Καμπανοί pop . 297 , 8 . 208, 40, κάρα ή τροπίς 298,
fine et in initio 326 , 21. , ** καταφρονείν differt a

καμπή , η 297, 14. at κάμπη 48. τα μωρ' εαίη pro κατεκάη 558, 3 .

κάραβος 208, 46. 19. μήρα 30ά, 55. κατα f. pτο καταφυγή 304, 20.

Καμπός opp. 297, 8. καραδοκείν 298, 52. καραδοκία , κατά 189, 40 . καταχήνη , η 3ο5 , 11 ,

κάμπτω 119, 38 : 127, 27. 33 : κάτα f. pro κα ) είτα 3ο3 , 8. καταχλευάζω ή. contr . :

207 , 11 : 3ο8, 55 : 520 , 5ο: Καράμβις promont. 298, 57 . καταβήσεται 3οά, 41 .
19 .

330 , 10 : 356 , 22 : 418 , 49. Καρανος m . pr. 332, +3 . καταβίβασης του τόνου 556, 1 . καταψήχεις 3ο5 , 13.

κάμπτειν τους μηρούς 295, καρατομένοs etκαρατόμενος (fcrib. ic καταβιβάζεται ο τόνος 172, καταψύ, ήσω 5o5, 14.

42 , 46 . καφάτομος et χαρατόμος) 585, 38. κατείχθαι 30, 20.

κάμπελος 6 , 38.
46 . κατάγαγε pτο κατήγαγε 3ο3 , κατεδικάσατο ο αντίδικες

κάμψηλος (Γfic ? ) 315, 22, Καμβάνοι 299 , 3, Κάβανος - 26. κατεδικάσθη ο Στές,

καμψάκης 297, 3ο, χλος 299. ++. καταγλωττίζω 3οί, 51 . στής 3ο ) , 55,

κάμψω 350, 15 . κάβων 58, 7 . καταγνυσθαι, fic pro κτεύγνυ- κατέδoμαι 16ο , 22 .

χάμω , καμώ 295, 55 : 3ιο, 57. κάρδαμον 299, 11. 17 . σθαι 31 , 1 . κατεδύσατο 16 % , 3 .

triplicem hab. notionem 295, καρδία , η 299, 13. 15.. καταγορείω 3ο6, 19. κάτεισι 3ο * , 21.

57. καμπώ, ήσω 313, 9 : 33ο, καρδοπος 299 , 6. κατάγω 303 , 1 . κατεχόλησε 3ου, 18 .

5. χαμείν 6ο7 , 3ι. καρδομύττειν rectius *καρδαμύτ- καταθανθεϊν 134, 21 . κατέκτων 305, 29. κατέκτες

Κάναστρα promontorium 29 , τειν, νοc , Attic. 299, 9. * καταδημοβοήσαι 301 , 11 . 3ο5, 22. κατεστάθη σου,
28.

κάς», caput 261, 3ο: 299, 3ο : καταδίκασεν 30 4 , 25, καταδικάζω, κατίλευσαν 3ο6 , 55.

καναχηδόν 325 , 2 . 312, 58 : 559, 1. 6. 3ο. κάγη ej. conftr. 591 , 15. κατ' εμαυτόν 3ο5, 38 .

κανδήλα , candela 297 , 21 . η ώρα 292, 18. κάρη , τι , f. καταδυναστεύω 591 , 12 . κατεμιξατο 3ο5 , 1 .

κάνδυλος 297 , 22. pro κρηνα 299 , 19. καλή καταδρομή 355, 37. κατενώπα, φuod rectlas στην

κάνους 297, 19 3ο * , 52: 3+5 , 50. κάρκαρ, καταδυόσαντες (fcr.. καταδυώσ.) κατεγωπα patet , 3o7 , 23.

κάνεον , το 297, 32. ατος 299, 37. καρήθεν f . 50+, 3ο έ, 40. κατεπανοι γεύσαντος 3ο; 1ε.

χανθήλιος 297, 34. 52. κάφηνον, το 299, 21 : 339, κατάθεσις pro κατάφασις 51 , 59. κατεπλάγην quid differ. 4

και ιός 297, 24. κανθοί 202, 49 . 1. plur. κάρηνα 299 , 29. 32. καταθρησαι 5o5 , 18 . πλήγην 178, 5. et ab εξές

κανίσκιον , το 297, 32 . καρής , fcrib . άκαρης 24, 46. καταθύμιος 5ο3, 56, γην 205 , 51 .

κανούν 297 , 45. καρίς, ή 300 , 1. implex it an κατα9 48ο, 35. κατεπ φθησαν 5ο6 , 33,

Κάνωβος 297 , 49. Κανωβικόν, coinp . 500, 4 . κατσίγοην 303, 57. κατεπόντισε 3o7, 57 .

ollium Nii, vulgo Cano- καρκίνος 117, 1 : 209, 36 : 3ου, καταιγίζειν τους ανέμους 14, 15 : κατεπτήσσετο φόβο +85, 57.

picum 40+ 37 . 19. 27 . 303, 24 , καταιγίς 19 *, 1 : κατίρεξε 3o7 , 53 ' 491 , 13 ,

κανών , , varia fignif. 297, 35. καρύς , τηs , f. pro κηρός 3oo, 3ο.
Ε 303 , 14. 22 : 327 , 7. κατεβαγμέναι 3ο8 , 1 .

κανόνες , οι 247 , +1 . κανόνες της καρπάλιμος 138, 56. καρπαλί: καταίρειν 303, 16. κατέστυξαν 5ο7. 16.

ορθογραφίας τέσσαρες 499, 33 . μως 300, 37 . καταΐσω 305 , 57. κατέχενε 307, 25 .
κανονίζεσθαι από formari a καρπός , ο 300, 45. 49. 54 : 6o7, καταίους 6 , 20: 5οί, 16 . κατέχω , κα3έξω 153, 5η . -

32. καρπίζω 212, 12 . κατακάθετον 3ο4, 46. χον pro κατείχος 51, , ω

κάς 53, 51 . καθρόον Γ. pro κατά ξόον 3ου , κατακάσα 3οί, 1. πmale κατα- κατεχόμενοι το θες 97, it .

κάπετος 208, 32, κατέτοιο (text. κωσα 574 , 24 . κατηγλαϊσμένοι 1 , 3ι.

καππέτοιο «duplici ππ ) 208 , 4 . κάρφων pro κράσσων 3οι, 6 . κατακείαται Ionic. 156, 12. κατηγορείν 3ο7, 3. κατηγορία

άπη , η 297, 35. καρτα f. adverb , 301 , 35. κατακερματίζω 3οί, 47 . 307, 54.

κάπηλος , ο 48, 57 : 298, 1. 11. κάρταμον 5ο1 , 3 .
ατακερτομούντες 3ο5 , 19. καταλυσίη 3o7, 38.

κάπηλοι, οι, grillbet τηercato- καρτερ. 5οι , 4. 545, 56. κατάκλεις 3οέ, 5 : 327, 19. at 8ατήρες ( rectius κατηρεε) το,
res 298 , 8. differt ab vivo plur . κατακλειδες 3ο * , 9. τ

42 .

πωλος 298, 7. κάπηλα τεχνή- κάρτος 3οι, 34 . κατακλώσθαι 3ο4, 12. κατήφιπε 205, 4. κατήρεπτο 56,

Mata Aeſchyl . 298.9. καρύκη 3οι , 26 , 37. καρυκεύω κατάκρας 303, 37.

χαπνός , ο 298, 31. 37: 300, 41 :
3οι , 26. 29. κατακρήθεν 50+ , 52 . κατηρτίσω 3o7, 8.

34, 1. quid differ. a κνίσσα, καρυοβαφής (text. -εύς) 3ου, κατακτάς 305, 31. κατηρξάμην 526, 52 ,

λιγούς , αιθάλη 369, 5ο, κα κατακυριεύω 304, 32.

πνίζω 298, 3+,
κάρυον 78, 18.

κατηφής 3ο7, 45, 52. Στέρεια ,
κατακύστιν 303, 35.

η 307, 5ο : 3ο8, 7. κατηγόνες

κάπος , ο 175, 36.
κάπος το κάρι 5 φούς 300, 42. καταλεύω 306, 55.

καφεσθαι το ξηραίνεσθαι 614, καταληφθείς έπι - deprelien
3o7 , 52. κατήφια (an :. -

και πνεύμα 297, 56 : 298 , 38 :
.

34 . .fus in τηφία ) 614, 28 .

319, 57 : 343, 61 .

Βάππα 208, 16..
κάρφος , το 3ρο, 59 : 317, 47. κατάλληλον 303, 20.

κατηχήθησαν 5ο8 . 17.

Καππαδοξ , οκος 359. 22. Καπ.

κάρφη , τα 3o 1 , 30 . καταντάω 3ο3, 4ο. κατάντημα κατ ' ισχίον 3ο8, 5.
3ο3 40. κατισχνω μόνον (fic c . Ειym. Μ .

παδόκης, ου 538 , 33. 33. Ρlu , καρχαρόσους 3οι , 4+.

Καππαδόκαι 298, 28.
κασια , η 302 , 3 ) .. καταπέφνη 464 , 15, Pro κατισχωμένο») συκον 28ε,

καππαρις 298 , 21 .
κασίγνητος , c. 301, 57. καταπέψει 463, 24. καταπέψη

κάσις , ο 302, 26, 28. et p. 302 , 5ο3, 1 . κατοικεσία 119, 28 : 306, 31 .

πάππετε f. pro κατέπεσε 208, 5. κάσος corrigendum in κα- κατάπληξις 5ο3, 5 : 3o4 , 5ο : κατοίκησις , ή 119 , 28. για

555, 14. difier . a κατοίκισις 306, 27 .
κάποιος 122, 33 : 225, 45 : 3ο6 , κάσσα et κασσαβάς , η πόρνη καταποντωθήναι 3ο3 , 20.

20 : 434, 47 : 502, 39.
κατοικω 19, 27 : 306, 31,

302, 35. 15. 55 . καταπροεξασθαι 5o5, 3. κατοιμόζοντε, 5ο8 , 18.
κάπτω 298, 37, κάπτω το εσθίω καστήματα Aeol . pro κατά τη καταράκτης 3ο2 , 58. κατoιχόμενοι , οι , abειιntes e vita

297, 55. το κιλαινω 293 , 2. ήματα 293, 21 . καταραψωδεί 3ο6 , 17. 421 , 6ο.

το χωρώ 5ο8 , 5ι . το πνέω κασσίτερος (text. - ηρος) 3o2, καταργώ το απολαύω 3ο3 , 42 , κατόπιν 58, 5ο : 3ο8 , 24.

3oo, 39. 29 .

καπύσαι το πνεύσαι 319 , 56.

καταρδείν 303. G. κατορθωδω 126, 15,
κασσωρίς 302, 45. et v. κα ωρίς. καταρτίζω d. 82, 18 : 303 , 7. κατουλας 3ο8, 19 .

καπύω 300, 39. καστρέσιον et κάστρον 302 , 38. καταρχαί , αι 30+, 36. κατούλωσε 13 , 5ι.

ข ณร วัน ) , 50, 550 :: ช ) κάστω ρτ, et appellat. 302, 40, κατασκελίζω 5o5, 16, και το τσ κάττα 50+, 14 .

Τ ' .Υ

94, 14.

56.

κατι F. 150, 53.

6ο.

41 .

197, 5 .

21 .
σις.

3
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:

7

7, 38 .: .

36.

9

:

40 .

21 .

1

ιττήματα F. pro"κατά τ' ήμα: 58 : 624, 34. κείρω , κερω , κε

τα 293 , 21,
55. κέλλω το πορεύομαι 112 έρκος , η 516, 58 : 51, 1 .

Το έτω d . ex κατά 61 , 52, κάτω
καρκα 313, 19 : 347 , 55 : 581, 37. το ταχέως βαδίζω53,56. Κέρκυρ 316, 39 .

97, 26 : 431 , 571 443, 37.
11. κείρεσθαι τις λεπτά 3ος, κέλλω (rectius κέλω) το προς- κέρκω feu κρέκω 316, 58.
37.

κάτω νεύειν τους οφθαλμούς κείω 197, 44: 352, 29. 54 : 553, κέλομαι 313, 37
τάσσω 428, 31 . κέρκοπες 316, 52.

3o7 , 45, κερόεις f. ex κερατοεις 317 , 10 .

ατώγειον et κατώγαιον 17, 28.
12 : 357, 7. κείων το κείμαι κέλυφος 314 , 3. Ρlur. κελύφη κέρδων Aeol . pro κείρω 169, 5α .

ατωμαδόν 3ο8, 16. 22. κατω
332 , 36. το κοιμώμαι 324, 314, 4 . fut. Aeol. 436 , 32 : 564 , 35 :
13. 24.

κάθιος 3ο8 , 15.
κέλω 513 , 57. κέλω ( rectius 581 , 11 .

ατώμαλος , ic pro κακώμαλος
κείων , κείουσα , pro quo,Kulenk. κέλλω) το τρέχω 368 , 52. κέρτομος 317, 20. 25. κερτόμιος,

κρείων , κρείουσα 25, 32 . κέλως 314, 22 . 4. 317 , 23. κερτομώ 197, 53 :

Κεχαθήσει 31, 34. κεκαδησόμε- κεμάς 314, 17. 19.
ατωβρωδηκότες 5ο8 , 8 : 436 ,25.

317 , 25: 623, 44. κεφτομέων

- ατωφερέστατος 525 , 21 .
θα' 311, 41. 8εκάδοντο διο, κεν conj . in compositione num- 317, 23 .

51 : 31, 57. 8εκαδών 3ιι ,
αυ ο αιθήρ pag. 598. £. litt . κ.

quam praeponitur 174, 10, κερω d . 28, 33 , 315, 51 , 54 :

46.

Η ιαυγή , Γcrib . κραυγή , 5οο, 16. κεκαλλωπισμένα 31ο, 49.
κενεμβατεϊν 314, 21 . 317 , 8: 314, 7 : 349, 58 :

• ταύνοντες et καύχωνές 3ο8, 26. κακάμω et με κάμω 3ιο , 57 :
κενεός Γ . 314, 3. sενεών 314, 5το , 36. κερω το επιχέω 29,

Ε. αιλος 5ο8 , 29.
33. 24 : 345, 51. το μιγνύω28, 29 .

311 , 49.

- ταυμα , το 3ο5, 21 : 3ο8, 39 .
κενοδοξω , ήσω 15ο, 35. κερω , ασω 28, 39 : 29 , 24.

-- καύχος et γαύρος 3ο8, 33 : 359,
κέκαςμαι , κέκαρσαι , κέκαρται κενός 314, 21. 33 : 515, 1 , 4 : κερω fut . a κείρω 25ο, 15.

26.
167, 56. 415, 8. κενούμενος 315, 3 . κέρως gen . Aft. a κέρας 397.

Η καυσία , η 5ο8, 38. κεχάφθαι διο, 6ο, κεκάρφθαι κενσω' Fut . Aeol. a κέντώ 317,
32.1το εξηράνθαι 300, 45, 55.

καυστειρός 592, 44.
κεστάς , ο 317, 28. 56.

Καύστρος 3ο6, 21. Καυστριος κεκαυμένη 311, 57.
κεχασμένη 311 , 53. Κένται pro Κέλται 314, 38. κεύω 317 , 38. 43: 368 , 4ι .

3ο6, 202 308, 32 .
κεντάν 269, 31 : 337, 39. κεν- κευθμός , o , d, 317 , 38. κεν

καύσω fut . α . a καίω 177, 39.
κεχαζότα 51, 5ά. ταν τη αύρα 314, 5ο, κένταυ- 9μών , ωνος 37, 40. 42 .

καυχώ , ήσω 187 , 28 : 306, 37. κεκλασμένων Γ . κεκλαμένων φύλ.
κεκέρδαγα et κεκέρδακα 313, 26. φος 164 , 10 : 314, 43. 5ι . κεφαλέων Γ . pro κεφαλών 517 .

6ο.

καυχήσονται 306, 37. καύχος
κέντορες ίππων 317, 3ι .

λων 312, 1 .

187 , 29 : 306 , 38 .
κεντηνάριον 314, 41 . κεφαλή , η 317, 47. 57 : 614 ,

33.

κάφος το πνεύμα 311 , 54 :
κέκλεικα 312 , 5. 25. κέκλειμαι κεντηρίων 315, 10.

320, 6ο. καφώ, ήσω 31, 55. κεκλήατο 312, 31.
absque σ 312, 25. κέντουμ centum 314, 41 , κέχασα 318, 12. κεχασως et κε

καχεκτης δου, 41. καχεξία 3ο6, κέκληγα 312, 15. κεκληγώς 5ττ, κέντρον, το 269, 51: 314, 58. κεχάρηκα 318 , 18. κεχαρηότα,

κέντριον , το 314 , 56 . χανθώς, ότος 3ι8, 12 .

1 : 312, 9. 12. κεκληγώ 312 ,
χαχέσπερος 5ο6, 42 .

κεντρότυπτος 314, 6ο . Ι . 318 , 15. κεχαροίατο ionic .

καχλάζω3ο8, 44. quid liter. a
13. κεκλήγοντες 312, 13.

318, 21 .
κεντυρίωνες 315 , 9 .

παφλάζω 456, 20.
κέκληκα 312, 8. κεκλήση 311 , κέντω' 239, 8 : 514, 51. 56. 58 : κεχηνέναι άγαν 99 , 25.

κάψα 3ο8, 51 .
317 , 30, κεχoλώσεται 3ι8, 29.

κε conj . expletiva 31, 22. 5ο.
καιέπλικα (text, κέκλινα) 313, 24. κενώ ,” ώσω 315, 2. 3. κενωτική κεχρύσωκα et κεχρύσωμαι 204,( .

κέκλιμαι 312, 26. κεκλιμένος
Κεάθης

39.βοτάνη 192, 5.
* patronym, 326, 28. 52. 312, 24.

αέας , το 155 , 47 : 197, 53 :
κεπφος 252, 55. κίω 3o9, 54. κέω το κείμαι 4,

κέκλυθι f. 312 , 56 : 329, 33.
299, 47 : 308, 57. 60 : 3171

κέρα , τα 5o9, 38. .
57 : 212, 20. το κοιμώμαι 25 ,

1 κέκλυτε 181, 6 : 312, 41 .

6 : 3 , 5 : 404, 22, κέας τες κέκλω f. 313, 3.
κεφαβάς 315, 11 . 22 .. κώ, κέω , κείω 197, 44.

μνειν 317, 16 .

κεραίζειν 515, 26. 44. 47 : 516, κεώ d . a κέω 3o9 , 55.

κέκμηκα 313, 9 : 33ο, 4. κεαμης Κέως , infula 147 , 19.
κέας et Kεάδης 326, 28.

κέαται Ιon . 155 , 54 : 3ο9, 1 .
κώς 313, 10. κεραίρω 315, 31 . κήδεα , τα 319, 7.

Χεκομψευμένος 31, 29 . κεραϊστής 315 , 28.
Κεβαληνός Macedon . pro Κεφα. κέκονα 313, 14.

κηδεία , ή (text . εια ) 518, 44 ,

ληνός 97, 40.
κεραίω 370, 37. κηδεμών, όνος , d. 318 , 45 : 235,

κεγκρίνης , ου 3ο9, 6.
κεκονίακα et κεκονίαμαι 20+, 40. κεράμβηλος 515 , 22.

κέκοπα 526, 54. κεφάμειoν αγγείον 315, 21 .
κεδάζω 311 , 3ο.

κηδεστής 318, 56 , Κηδέστης, η .

κεδνός 3ο9, 18 .
κεκορυθμένος 312 , 49. 51 , 55.

ραμίς 317, 14. κέραμος quid pr. 319, 3. κηδεύω 3ι8 , 44.

κέδρος 3ο9, 1. 13. κέδρινος 15,
κέκραγα 31, 28. κέκραχθι f. Fignif. 315, 15. 18. κεραμει
312, 36 .

54.
κήδετο 318, 52 ,

κέκραγμος 170, 10.
Κέδρος , Κεδρίδης , fcrib . Κό- κεκραιπαληκώς 31 , 28 :

αεραννύω 315, 35. κεράννυμι 315, κήδιστοι (fic corrig. ex κηδεστο )

312,

ogos , Kodgidus 465, 57.
55 , κεραυνούς 315, 33 .

" 17.

χέεμαι 3ο9, 58 : 320, 58 : 416 , κέιρικα 313 , 24.

κέραος , του , f . a κέρας 397, 56. κύδος , το 3ι8, 58.

κεραός 316, 1.
κηδω et κήδομαι βοη, 3ο. κή

sείαται Ιon. 155, 54.
κεκρύφαλος Αιtic . 348, 5 %.

κέρας, ατος , το 25 , 6 : 315, δομαι 318, 34. κήδω 518, 46 :

κεκρύφει' f. pro εκεκρύφει όι , 33. 45 : 316, 1 : 347, 15. ejus 319, 6. κήθω . το λυπώ 318,

κείθεν» pro Φεν βοη, 23. ut 24 .
lexio 597, 36. κέρας η θρίξ

40. το φροντίζω 5ι8, 56. 58 :

και είθι pro εκείθι 446 , 18. et κέκτημαι 313 , 28 .

3o9, 29. ubi eft κεί”.

κεκτησθαι 298, 41 : 311, 32 : 315, 40 . 519 , 1 .

310, 47

κείμαι 187 , 35. f . ex κέεμαι 32ο, κεκυφώσθαι 31 , 27 .

δο. και δόξα 315, 52. κέρατα, κακά , η λοιδορία 519 , 9. κη

58 : 416, 47. κείμενα 3ο9, 41.

τα 515 , 6ι . quaelibet άκρα κάς 519, 9. 14. κγκασμός ,

κέλαδος , ο 313, 34. κελατεινός 315, 12 . 3ιg, 10.

κειμήλιον , το 31ο, 9: 391 , 3.

Plur. κειμήλια 3ιο , 5 .
313, 34. κελαδείν 563 , 31. κεράσαι το επιχέειν 315 , 56, κηκίς 519, 16
κελαδώ το μελδώ 158, 15. κε- 62 . xnxós , Lat. caecus 319,12.

κείνος 310, 12. 32. κείνος an λάδων , οντος 10, 33.

εκείνος analogiae magis con
κεράσιον 315 , 58.

κηλεϊν και τέρπειν 319, 3ο.

κελαινεφής , c. 13ο, 46 : 313, κερατίνη 316, 9. κηλεύς (fic ? ) 319. 39.
gruat 310, 56. xeñvos dor. pro 42.

εκείνος 175, 10. κείνός 9 ' ως
κεραυνός 315, 45 : 516, 10. 13. κηλέω πυρί 319, 22 .

κελαρινός • prod , 21 , 2 .

310, 33.
κέλεαι Ionic . 313 , 36 .

quid aiii. ab αστραπή 86, 6. κήλη , η 319, 42.

Κείος , d. 147 , 19 : 310, 45 : κελεός 315, 56 .
χεράω 24, 57.

κηλιθμός , ο 319. 39. 49 : 5ο6 ,

346, 57... Κέgβερας 316, 25. 19 .

κέλευθος , η 27, 5 : 514 , 6 : κερδαίνω 316, 20: 614, 31 . κλησις , η 319, 40, 51,

*Χειρεία , τα (nifi rectius κειρία )

315 , 46. * Χειρείον , το 372 ,

5ο3 , 12. Plur. κέλευθα pro κερδαλέη 316, 22. κερδαλεόφρων κηλινδώ Aeol. 175, 5ι.

κέλευθοι 314, 8 .

24. κειρία 3ο) ,

316, 15. κηλίς , ίδος , η 39, 44.
33,

χειρίου, κελεύω 313, 36 .
in

το 3ο9, 35.

κέρδος , το 316, 20. 28 : 37, 5. κήλον , το 319, 18. κηλα , τα

κέλης , ο 414, 16. κέλλης et κερδώ , η 316, 23. 3ο . F. ex 319, 20. 34. κιλα τα σημεία

πείρω 31, 32 : 357, 6 : 338, 8. έπακτρονέλλης 313, 6σ .
Χείρω το χόπτω 158, 10 : 515,

κερδαλέη 316, 32 .
519, 46 : 6o7, 44. τα τόξα

-511 314, 10 : 357, 60 : 597,
κελλάριον 313, 55. κερκίδιον , dim. 316, 6ο. 62.

35 : 563, 1 : 564, 34 : 568,

κέλλω' 315, '59 : 555, 22 : 414, κερκίς, ίδος , η 316, 35, 60, 62 : κηλώνειον 319, 28. 3. κηλόνιον

15. κέλλω et κέλλομαι 112, 523, 3 : 556, 15.

11 .ΚΑΙ
.

43.

1

*$

52 .

κός 15 , 3ο .

319, 5 .

Γ

>
.

* 1

9
:

533, 43.

1

:

319, 25.
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297 , 16 . *

η 298, 55.

11 .

1

“ καμελαύκιον 297. 3. vide fu- 175, 35 : 315, 6ο: 517 , 51: κάσχεθε 295, 18., : , : , : : κατασκηνώσεις 30 , 27

pra 1. καμαλ μύκιον . κάσα , hinc κά: 53, 51 . καταστιλάζω 626 τ.

κάμηλος 295 , +1 , 4t: 208, 14. Κές και ένα καρος αίση 203 , 47 . κασωρίς κόρη 302 , 18 . κατάσχεσις , ή 3ο5, 9.

κάμινος 275, 47 : 297, 4 : 614, Καρος βοήν εχοντες 299, 3. κατά βόστρυχος 302 , 56 , κατα κατάσχω , που κατατα :

40. κάς η Μοίρα θανατηφg. 577 , 42, κόρης 3ο3, 3ο, κατα πολλών 480 , 35 .

κάμμοφος 297, 6 . κάρα , caput 29, 2 : Οο, 11 : 67, λέξεων 36ο. 3ο . κατα υφεσιν κατατρέχω , ει. conftr.

κάμνω c . dat. 26, 45. κάμνω το 15 : 300, 5 : 512, 19 : 315, μονάδος 185, 1 , κατ' έτος, κατατρύχων 3ο5, 46 .

πονείν και εργάζεσθαι 295 , 49. 45 : 510, 20 : 313, 38. 52 : quotannis 215, 18. κατα το κατάβασις 3ου , 18.

καμόντες, defuncti 295, 31 . 5 45, 45. κάρα , την κεφαλήν τέλος et κατά την αρχήν, in καταφιλοσοφων 5ος, 43.
Καμπανοί pop. 297, 8. 208 , 10, χάρα ή τροπίς 298, fine et in initio 326 , 21. , **.

καμπή , η 297, 14. at κάμπη

καταφρονείν differt a o

48. τα μής" εκδη pro κατεκάη 558 , 3 .

κάραβος 208, 46. 49. μήρα 304, 55. κατα f. pτο καταφυγή 3 , 20,

Καμπός opp . 297 , 8 . καραδοκείν 208, 52, καραδοκία , κατά 189. 40. καταχήνη , η 3ο5, 11 .

κάμπτω 119, 39 : 127, 27. 33: xura f. pro xa ) sira 303, 8.

207 , 11 : 308, 55: 520, 5ο : Καραμβις promont . 208, 57 .

καταχλευάζω ε). coniir.

καταβήσεται 304, 41 .
19.

330, 10: 356, 22 : 418 , 49. Κάρανος n . pr. 352, +3. καταβίβασης του τόνου 556, 1 . καταψήχεις 3ο5 , 15 .

κάμπτειν τους μηρούς 295, καρατομένος etκαρατόμενος (fcrib . Fς καταβιβάζεται ο τόνος 172, καταψύ. ήσω 3ού, εί.
42. 46 . καφάτομος et καρατόμος) 585, 38 . κατείχθαι 30 , 20 .

κάμπι.λος 6 , 38 . 46 . κατάγαγε pro κατήγαγε 3ο5, κατεδικάσατο ο αντίδιrs ..

κάμψηλος (fic ? ) 315, 22, Καμβάνοι 299, 3. Κάρβογος ό 26. κατεδικάσθη κατανα.

καμψάκης 297, 3ο. χλος 299 , 14. καταγλωττίζω 3o 1, 51 , στής 3ο ) , 25,

κάμψω 350, 15. κάρβων 58, 7 . κατάγνυσθαι, fic pro κτεάγου- κατέβομαι 16ο, 22 .

κάμω, κιμω 295, 55 : όιο, 57. κάρδαμον 299, 1. 17 . σθαι 31 , 1 ,

triplicem hab . notionem 295, καρδία , η 299, 13, 15,.

κατεδύσατο 6ι, 34.

καταγογείων 3ο6, 19. κατεισι 3οί, 22 .

57. καμώ , ήσω 313, 9 : 35ο, καρδοπος 299, 6. καταγω 3ο5, 11 . κατεκήλησε δου, 48.

5. καμεϊν 6ο7, 31. κυρδομύττειν rectius *καρδαμύτ- καταθανθεϊν 131, 21 . κατέκτων 305 , 29. Εχτίστε

Kávaorga promontorium 297, τειν, νοc , Attic . 299, 9 . * καταδημο !οιήσαι 3οί , 11 . 3ο5, 22 , κατετάγη του, και

28. καρ», caput 261, 3ο : 299, 3ο : καταδίκασεν 304, 25. καταδικάζω, κατέλεισαν 5ου , 55.

καναχηδόν 525, 2 . 312 , 58 : 339, 1 , 6. 3ο. κάγη ej . conftr. 591 , 15 . κατ' εμαυτόν 3ο5, 38 .

κανδήλα , candela 297, 21 . η ώρα 292 , 18. κόρη , τα , F. καταδυναστεύω 591 , 12, κατεμίξατο 5ο5, 1 .

κάνδυλος 297, 22. ριο κρηνα 299 , 19. καρή καταδρομή 355, 37. χατενώπα , φuod rectile 1

κάνους 297, 29. 5οε , 52 : 5 +5 , 5ο . κάρη , καταδυόσαντες ( fcr. καταδιώσ.) κατενωπα palet, 307, 20

κάνεον , το 24/7, 32 . ατος 299, 37. παρήθεν f. 30+, 3ο , 40 . κατεπανουργεύσαντος 5ο : 12

χανθήλιοs 297 , 34 . 52. κάμηνον, το 299, 21: 339, κατάθεσις pro κατάφασις 51 , 59. κατεπλάγην φud differ.4 » ,

καιός 297 , 24. κανθοί 202, 49. 1. plur. κάρηνα 299 , 29. 32. κατανοήσαι 5o5, 18. πλήγην 18, 5. et ab is:

κανίσκιον , το 2007, 32. zapńs, fcrib. uxassis 24, 46. καταθύμιος 303, 56 .

ανούν 297 , 45.

γην 205, 51,

καρίς , ή 500 , 1. Γimplex is an καταθώ εδο , 35.

Κάνωβος 297, 49.

κατεπ φθησαν 306 , 35.

Κανωβικόν, Coinp . 300, 4 . καταιγδην 3ο3, 57. κατεχόντισε 307. 5η .

oftium Nili, νulgo CanO2 καρκίνος 117, 1 : 209, 36 : 300, καταιγίζειν τους ανέμους 14, 15: κατεπτήσσετο φόρο 485 , 55 '

picum 404 37. 19. 27 . 303, 24. καταιγίς 191 , 1 : κατέρεξε 5ο7, 53 : 491 , .

κανών , , varia ignif. 297, 35. καλός, τηs , f. pro κηρύς βοο, 3ο. 303 , 14. 22 : 327, 7.

κανόνες , οι 207, +1. κανόνες της καρπάλιμος 438, 56. κασπαλί- καταίρειν 3ου , 16.

κατεχαγμέναι 3ο8 , 1 ,

κατέστυξαν 307. 16. }
ορθογραφιας τέσσαρες +99, 35. uws Joo, 37 . καταΐσσω 303, 57. κατέχευε 307, 25 .

κανονίζεσθαι από formari a καρπός , ο Joo, 45. 49. 54 : 6o7, καταίους 61 , 20 : 50%, 16. κατέχω , καθέξω 155, 57 , Στο

52. καρπιζω 212, 12 . κατακάθετον 304, 46.

xαξ 53, 51 .

χον pro κατείχαν 31, 13,

καφρόον f. pro κατα ξόον 3ου , κατακάσα 3o 1, 1. male κατεχόμενοι τη θεά 91 , Η

καπετος 298 , 32 , κατέτοιο (text.
36.

κωσα 574, 24 .

καππέτοιο duplici ππ) 208 , 4.

κατηγλαϊσμένοι 1 , 5ι.

κάρφων pro κράσσων 3οι, 6. καταχείαται Ionic, 156, 12 . κατηγορείν 3ο7 , 31. κατηγορώ

κάπη , η 297 , 35 . napra f. adverb . joi , 35 .
κατακερματιζω 50+, 47, 3o7 , 34 .

κάπηλος , ο 48 , 57 : 298, 1. 11 . κάρταμον 5οι , 3. κατακερτομοτες 3ο5, 19.

κάπηλοι, οί, quilibet τnercato

καταλυσίη 3o7 , 38 .

καρτερώ 301 , 4 543, 36. κατάκλεις 3ο4, 5 : 317, 19. at κατήρεε (rectius κατέχει 50

res 298 , 8. differt ab οίνο- κόφτι . 150, 55. plur . κατακλειδες 304, 9. : 42 .

πωλης 208, 7. κάπηλα τεχνή- καρτος 3οι, 3Α. κατακλώσθαι 304, 12. χατήριπε 205, 4. κατήρηστο και

poata Aelchyl. 298. 9. καρύκη 3οι , 26, 37. καρυκεύω κατάκρας 303 , 37. 60.

καπνός , ο 298, 36. 3η : 300, 41 :
301 , 26 , 29 . κατακρήθεν 30 , 52 . κατηρτίσω 3o7, 8.

3 +4, 1, quid difer. 2 κνίσσα, καρυοβαφής (text. -εύς) 3oo, κατακτάς 3ο5, 31.

λιγνύς , αιθάλη 369, 5ο. κα

κατηρξάμην 526 , 52.

κατακυριεύω 304, 32 .

πνίζω 298, 3+ .
πέρυον 78, 18 . κατακύστις 303 , 35.

κατηφής 3ο7 , 45, 52. κατήφεια,

απος , ο 175 , 36.

η 3o7, 5ο: 3ο8; 7. xarnes

κάπος το
κάρι 5 φούς 500, 42 . καταλεύω 3ο6, 55.

πνεύμα 297, 56 : 298 , 58 :
κάρφεσαι το ξηραίνεσθαι 614, καταληφθείς επί deprehen

3o7, 52. κατήφια (an I. 15

319, 57: 343, 61 .
34. τηφία) 614 , 28.

Βάππα 208, 16..
κάρφος , το όρο, 59 : 517, 47. κατάλληλον 303, 29.

κατηχήθησαν 3ο8 , 17.

Καππαδοξ , οκος 359, 22. Καπ
κάρφη , τα 5οι, 30. καταντά 3ο3, 10. κατάντημα κατ' ισχίον 3ο8, 5.

παδόκης , ου 358, 32 , 33. Ρlur.
καρχαρώδους 3οι, 44, 3ο3, 4ο.

κατισχνωμένον (tic c Ειym. Μ.

Καππαδόκαι 258, 28.
κασία , η 302 , 3 ) .. καταπίφνη 464 , 15.

Pro κατισχωμένου) συκο» 284,

καππαρις 298 , 23.
κασίγνητος , C. 301, 57.

24

καταπέψει 463, 24. καταπέψη
κάσις , ο 302, 26. 28. et p. 302,

πάππετε f. pro κατέπεσε 208,

3ο5, 1 . κατοικεσία 119, 28 : 306, 31.

3. κάσος corrigendum in κά- κατάπληξις 3ο3, 5 : 304 ,. 5ο : κατοίκησις, ή 19 , 28. φιά !

κάποιος 122, 33 : 225, 45 : 3ο6 , κάσσα et κασσαβάς , η πόρνη καταποντωθήναι 5ο3 20.

555, 14 . difer . a κατοίκισες 3ο6, 27 ,

20 : 434, 47 : 502, 39.
κατοικω 119, 27 : 306, 3 ) .

302 , 35. 45. 55.

κάπτω 298 , 37. κάπτω το εσθίω καστήματα Aeol . pro κατά το καταράκτης 302, 58.

καταπρoίξασθαι 5o5 , 3 . κατοιμόζοντε, 5ο8, 18.

297, 55. το κιλαινω 293, 2. ήματα 293, 21 .

κατoιχόμενοι, οι , abeuntes e ra

• το χωρώ 5ο8 , 5ι . το πνέω

καταραψωδεί 306, 17. 421 , 6ο.

κασσίτερος (text . - ηρος) 302, καταργώ το απολαύω 3ο3 , 42. κατόπιν 58, 5ο : 3ο8, 24.

29 .

καπύσαι το πνεύσαι 319 , 56. , κασσωρίς 302, 45. et v . κα ωρίς.

καταρδεών 303 6. κατορθωσω 126, 25 ,

καπύω 3oo, 39.
καταρτίζω d . 82, 18 : 305, 7 . κατουλας 3ο8, 19.

καστρέσιον et κάστρον 302 , 38. καταρχαί , αι 30 , 36.

κάτω 30 , 55 , κάπω το πνέω κάστως pr, et appellat. 302, 40, κατασκελίζω 5ο3, 16,

κατούλωσε 13, 31,

κάττα 3ο , 14.

94, 14.

κατα•

41 .

fus in 197 , 5.

21 ..
σις .

5οο, 39.

11,
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21 .

ααττήματα F. pro"κατά τ ' ήμα- 58 : 624, 34. κείρω , κέρώ, αξ- 33. κέλλω το πορεύομαι:-112, έρκος , και 316, 58 : 317 , .

τα 293 , 21,

κάτω d . ex κατά 61 , 52 , κάτω

καρκα 313, 19 : 347, 55 : 581 , * 37. το ταχέως βαδίς 313, 56, Κέρκυρ 316, 39 .

97, 26 : 431 , 57 : 443, 37.

11. κείρεσθαι εις λεπτά 3o9, κέλλω (rectius κέλω) το προς- κέρκω feu κρέκω 316, 58 .

37.

κάτω νεύειν τους οφθαλμούς κείω 197, 44 : 352 , 29. 34 : 533, τέλομαι 313, 37.

τάσσω 428, 31 . κέρκοπες 316, 52,

307 , 45.

κερόεις f. ex κερατοεις 317, 10 .

κατώγειον et κατώγαιον 17, 28 .

12: 357, 7. κείων το κείμαι κέλυφος 314, 3. Ρlur. κελύφη κέρω Aeol. pro κείρω 169 , 51 .

χατωμαδόν 3ο8, 16. 22. : κατω

332 , 36 . το κοιμώμαι 324, 314, 4 . fut . Aeol. 436, 32 : 564, 35 :

13. 24 . κέλω 313 , 37. κέλω ( rectius 581 , 11 .

μίδιος 3ο8, 15 . κείων , κείουσα , pro quo Kulenk,

κατώμαλος , Lc pro κακώμαλος

κέλλω) το τρέχω 368 , 52 , κέρτομος 517 , 20, 25, κερτόμιος ,

κρείων , κρείουσα 25, 32. κέλως 314, 22.
4. 317, 23. κερτομώ 197 , 53 :

κεχαθήσει 31 , 34. κεκαδησόμε- κεμάς 314, 17. 19.
517 , 15 : 623, 44. κεφτομέων

κατωφρωδηκότες 3ο8, 8 : 436, 25 . θα' 511 , 41. κεκάδοντο 3ιο , nev conj. in compofitione- nun- 317, 23.

κατωφερέστατος 323, 21 . 51 : 31, 57. κεκαδών 311 ,

καύ ο αιθήρ pag. 598, Σ. litt . Κ.

quam praeponitur 174, 10 . κερω d . 28, 33 : 315, 31 , 34 :

46.

καυγή , fcrib . κραυγή, 5οο, 16. κεκαλλωπισμένα 31ο, 49.

κενεμβατείν 314, 21 .
317 , 8 : 34 , 7 : 349, 58 .

καύχοντες et καύκωνες 3ο8 , 26. κεκάμω et κε κάμω βίο , 57 :

κενεός f . 314, 34. κενεών 314, 5το, 36. κερω το επιχέω 29,

33 .

καυλός 5ο8, 29.

24 : 345, 54. το μιγνύω 28, 29 .

311 , 49.

καυμα , το 305 21 : 5ο8, 39.

κενοδοξω , ήσω 15ο, 33. κερω , άσω 28, 39 : 29 , 24.

αούχος et γαύρος 3ο8, 33 : 339,

κέκαςμαι , κέκαρσαι , κέκαρται κενός 314, 24. 33 : 315, 1 , 4 : κερω fut. a κείρω 25ο, 15 .

26 .

167, 56.
415, 8. κενούμενος 315, 3 . négws gen . Att. a néges 397.

36 .

κεχάς φθαι 31ο , 6ο . κεκάρφθαι κενσω fut . Aeol. aκέντω 317,

κανσία , η 5ο8, 38. το εξηράνθαι 3οο , 45. 55. 52.

καιστειρός 592 , 44.

κεστός, ο 317, 28. 56.

Καύστρος 5ο6, 21. Καυστριος κεκαυμένη 511 , 57 .

κεχασμένη 31, 55 .
Κένται pro Κέλται 314, 38 . κεύω 317 , 38, 43 : 368 , 41,

3ο6, 20 : 3ο8, 32 .

κεντάν 269, 34 : 337, 39. κεν- κευθμός , o , d. 317, 38. κευ

καύσω fut . α . a καίω 177, 39 .
κεχαφότα 511, 54.

ταν τη αύρα 314, 5ο. κένταυ- 9μών , ωνος 317 , 40 , 42 .

καυχώ , ήσω 187, 28 : 306, 37. κεκλασμένων Γ. κεκλαμένων φύλ

κεχέρδαγα et κεκέρδακα 313, 26. φος 164 , 10: 314, 43, 51 . κεφαλέων f. pro κεφαλών 317 ,

6ο.

καυχήσονται 3ο6, 37. καύχος

κέντορες ίππων 317, 3ι .

λων 312, 1 . κεντηνάριον 314, 41 .
κεφαλή , η 317, 47. 57 : 614 ,

187, 29 : 306 , 38. κέκλεικα 312, 5. 25. κέκλειμαι κεντηρίων 315 , 10.
33.

υφος το πνεύμα 31 , 5ά : absque σ 312, 25. "

320, 6ο. καφω, ήσω 31, 55. κεκλήατο 312, 34.

κέντουμ centum 311, 41 , κέχασα 318, 12 , κεχασως et κε

κέντριον , το 511, 56 .
χανδώς, ότος 3ι8, 12.

κακέκτης δου, 41 .. καχεξία 3ο6, κέκληγα 312, 13. κεκληγώς 5ττ, κέντρον, το 269, 54 : 514, 58. κεχάρηκα 318, 18. κεχαρηότα,

1 : 312, 9. 12. κεκληγώ 312 ,
. 318, 15. κεχαροίατο ionic.

κεντρότυπτος 314, 6ο.

καχέσπερος 5ο6, 42 . 13, κεκλήγοντες 312, 13.
318, 21 .

κεντυρίωνες 35, 9 .

καχλάζω 3ο8, 44. quid lifer . a

παφλάζω 456, 20 .

κέκληκα 312, 8. κεκλήση 311, κέντω' 239, 8 : 314 , 51. 56. 58 : κεχηνέναι άγαν 99 , 25.

κάψα 3ο8, 5 ) .

317 , 30, κεχoλώσεται 318, 29.

κε conj. expletiva 31 , 22. 5ο.

εξαλικα (text. κέκλινα ) 313, 24. κενω , ώσω 35, 2. 3. κενωτική κεχρύσωκα et κεχρύσωμαι 204 ,

κέκλιμαι 312, 26. κεκλιμένος βοτάνη 192 , 5.
3 39 .

Kradus, patronym . 326, 28. 5 . 312 , 24 . κιπφος 25 , 35.
κέω 3o9, 54. κέω το κείμαι 4 ,

αέας , το 155 , 47 : 197, 53 : κέκλυθ. 1. 512 , 56 : 329, 33. κέρα , τα 5o9, 38. :
57 : 212, 20. το κοιμώμαι 25 ,

299 , 47 :, 308, 57. 60 : 3170 1 κέκλυτε ι84, 6 : 512 , 41 .
22. κώ , κέω , κείω 197, 44.

κεραβάς 315, 11 .

6 : 314 , 5 : 404, 22, κέας τέ- κέκλω f. 313, 3.

μνειν 317, 16 .

κεραίζειν 315, 26. 44. 47 : 316, κεω d . a κέω 309, 55.

κέκμηκα 313, 9 : 33ο, 4. κεκμη
Κέως , infula 147, 19.

κέας et Kεάδης 326, 28. κώς 313 , 10 .
κήδεα , τα 319, 7.

κεραίρω 315, 31 .

αέαται Ιon. 155, 54 : 309, 1 . 8εκομψευμένο
ς
31, 29.

Κεβαληνός Macedon . pro Κεφα. κέκονα 313, 14.

κεραϊστής 315, 28.
κηδεία , ή (text. - εια ) 318, 44 ,

κεραίω 57ο, 37 .
κηδεμών , όνος , d. 318 , 15 : 235 ,

ληνός 97, 40. κεχονίακα et κεκονίαμαι 20ά, 40. κεράμβηλος 315, 22.
43.

κεγκρίνης, ου 3ο9 , 6. κέκοπα 526, 54 .
κεράμειόν αγγείον 315, 21 . κηδεστής 318, 56. Κηδέστης , η .

κεδάζω31, 3ο.

κεδνός 3ο9, 18.

κεκορυθμένος 312, 4g. 51. 55.
ραμίς 317, 14. κέραμος quid pr. 319, 3. κηδεύω 318, 4.

κέκραγα 31, 28. κέκραχθι f.
52 .

fignif. 315, 15. 18. κεραμει
κέδρος 3ο9, 11. 15. κέδρινος 15 , 312, 36 . κός 15 , 50 .

κήδετο 518, 52.

54 . κέκραγμος 170, 10 .

Κέδρος , Κεδρίδης, fcrib. Κό- κεκραιπαληκώς 31 , 28 : 312,

κεραννύω 5χ5, 35. κεράννυμι 315, κήδιστοι (fic corrig. ex κηδεστο )

δρος , Κοορίδης 465, 57.

35. κεραυνύς 315 , 35.

• 17

χέεμαι 3ο9, 58: 520, 58: 416, κέegικα 313, 24.

κέραος , του , f . a κέρας 397, 56. κηδoς , το 318, 58.

κεραός 316, 1 .
κήσω et κήδομαι βοη, 3ο, κή

47. κεκρύφαλος Αιtic. 348, 33.
κέρας , ατος , το 25 , 6 : 315, δομαι 318, 34. κηδω 318, 46 :

% Eίαται Ιon . 155, 54.
κεκρύφει' f. pro εκεκρύφει , 53.45 : 316, 1 : 347, 15. ejus 319, 6. κηδω το λυπώ 318,

κείθεν, pro εκείθεν 3ο9 , 23. nt 24 . lexio 397, 36. κέρας η Φρίξ
40, το φροντίζω 3ι8, 56, 58 :

κείθι pro εκείθ . 446, 18. et κέκτημαι 313 , 28. κεκτήσθαι 298, 41 : 311 ; 32 : 315, 40 , 319 , 1 .
3o9, 29. ubi eft κεί . 310, 47. !!

αείμαι 187, 35. f. ex κέεμαι 32ο, κεκυφώσθαι 311, 27 .

5ο. ή δόξα 5ι5, 52. κέρατα, κακά, ή λοιδορία 319 , 9- κη
tá 515 , 61. quaelibet árga κάς 519, 9. 14. αγκασμός , ο

58 : 416, 47. κείμενα 3ο9, 41 . κέλαδος, ο 313, 34. κελαδεινό , 315 , 12. 31g. 10 .

κειμήλιον , το 310, 9 : 391 , 3. 313 , 31. κελαδείν 563 , 31. κεράσαι το επιχέειν 55 , 56, κηκίς 319, 16 .

Plur. κειμήλια 3ιο , 5 . κελαδώ το μελάω 158, 15. κε- 62.

κακός , Lat. caecus 319, 12,

κείνος 310, 12. 32. κείνος an λάδων , οντος 10, 33 . κεράσιον 315 , 58.
κηλεϊν και τέρπειν 319, 3η.

εκείνος analogiae magis con- κελαινεφής , c. 13ο, 46 : 313, κερατινή 316, 9.
κηλεύς (fic ? ) 319. 39.

gruat 310 , 36. xeīvos dor. pro 42 .

εκείνος 175, 10. κείνός θ ' ώς * κελαρινός : prod. 21 , 2 ,

κεραυνός 515, 45 : 316, 10. 13. κηλέω πυρί 319, 22.

310 , 33 .

quid tir. ab αστραπή 86, 6. κήλη , η 319, 42.

κέλεαι Ionic . 313, 35. κεράω 24 , 57.
κηλιθμός , ο 319. 39. 49 : 306,

Κείος , d. 147 , 19 : 3ιο, 45 : κελεός 315, 56 . Κέρβερας 316 , 225 .
49 .

316 , 57. κέλευθος , η 27 , 5 : 314 , 6 : κερδαίνω 316, 20 : 614, 31 .
κλησις , η 319, 10 , 51,

* Χειρεία , τα (nifi rectilus κειφία ) 503 , 12. Plur. κέλευθα ' pro κερδαλίνη 316, 22. κερδαλεόφρων κηλινδώ Aeol. 175, 5:
515 , 46. * Χειρείον , το 372, κέλευθοι 311 , 8 . 310, 15 . κηλίς , ίδος ,η39, 44.

24. κειρία 3ος, 33. κειμίον, κελεύω 313, 36.
κέρδος , το 316, 20. 28 : 317 , 5. κηλον , το 319, 18. κηλα , τα

το 3ο9 , 35.
κέλης , ο 414, 16. κ !λλης et κερδώ , η 316, 23. 3ο . F. ex 319, 20. 34. κιλα τα σημεία

πείρω 31, 32 : 337, 6: 338, 8. έπακτροκέλλης 313, 6ο . κερδαλέη 316, 32 .
319 , 46 : 6o7, 14. τα τόξα

κείρω το κόπτω 158, 10 : 315, κελλάριον 313, 55. κερκίδιον, dim . 316, 6ο . 62.

51: 314, 10: 357, 6ο: 397, κέλλω'313, : 555, 22 : 416, κερκίδος, η 316, 35, 60. 62: κηλώνειον 519, 28. 31. κηλόκου

.. 35 : -563, 1 : 56 , 34 : 508, 15. κέλλω ει κίλλομαι 12 , 323, 3 : 536 , 15.

G 588 2

11 .

:

**

319 , 5 .

.

:

>

7

533, 43.

319, 25.
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κηλοστά , fcrib. potius κηλωστά κίνυμι 522 , 57. κινύμενος 322, 56. κλειτος 325 , 44. 48 : 328, 1 . Κλούίος , n, pr. 328 , 56 ...

per ω 302, 51 .. κινύρω το θρηνώ 323, 42. κινύ- κλειτη εκατόμβη 176 , 53 . κλόνος , d . 329, 1 .

κηλω 3ο6, 51 : 319, 39 . φα , και 323 , 42. Κλειτοφων 325, 45. κλύδων 329, 36. κλυδώνισμα

κήλων 319, 32 , κηλώνιον 319, κινύω Ionic. 434, 17. xariw 2 , 40 : 312, 24 : 325, 50 :
303, 20.

3ο , κινώ , ήσω 25 , 49 : 281 , 5ι : 326, 49 : 329, 38. κλείω το κλύθι 312 , 44 : 329, 12 , 23.

σημος 320, 5ο. 314, 28 : 321,14: 322 , 23 ſqq. δοξάζω 2, 39 : 16ο, 3 : 325, κλύζω 329 , 36. κλύζω το βυ»

κήνος , Dor. pro κείνος 31ο, 3ο. 330, 25: 331 , 23 : 424, 29. 45. 5g : 326 , 6 : 567, 32. ró 9ίω 329, 39 ...

κήπος , ο 175 , 37 : 319, 53. κη- quid dif , a νευστάζω 191 , 23 , ασφαλίζω 325 , 48. 59: 329, Κλύμενος 329, 37.

πος et κηπίον 319, 56. κήπος Κίος, n. pr. 316, 51,
4 . κλυμι , d, 312, 42 : 329 , 12 .

ο διαπνεόμενος Ι. περιπνεόμε- κίρις , avis 323, 4+ : 415, 51 . κλείωμεν 325, 47.

και νος τόπος. 51, 56 : 317, 53 . Κίρκη ct κίρκαι 323, 3. 5 . κλειωμένη 181, 4 . Κλυταιμνήστρα 329, 15.
κής , η 292, 15. 5ο : 293, 46 : κίρκος f. pro κρίκος 325 , 7 : Κλεόβουλος 326, 37. Κλεοβού- κλυτε (Cod. κλυτέ) 329, 27.

300, 31 : 320, 5. 9 : 607, 43. 458, 22 . λη ibid . Κλεοβουλίνη 9 , 6 : κλυτός 526, 1 : 329, 13, 15.

at κής f. pro κέας 320, 3 : κίς , vermis lign, 323, 12: 371 , 326 , 37 . κλύω , δ . 312 , 42 : 328 , 213

345, 26 : 405, 6 : 607, 43. 44. ι producto 53ο, 54. qua- κλέος , το 16ο, 3 : 294, 44: 325, 329 , 12 : 334, 19: 353, 9 .

κηρός , ο 32ο, 11 . re κίς 323, 57, 58. 31 : 326 , 3. 5. 45 : 329, 30 : κλύω το δοξάζω 325, 6ο : 329,

κηρύκιον , το 320, 20, κηρύκειον κίσημις 325, 11 . 6o7, 47. a κλέος d , 521, 27 . 13. το καλώ 258 , 3ο. το

όρο,15. quaelibet ράβδος 320, κίσσα, ή, avis 176, 6ο : 177, 6 : Κλεοφόντης 326, 19. επαινώ 329, 48. το ακούω 329,

21. Κηρύκειον 320, 25. κηρύ- 323, 20. κλέπτης , ο 326, 14. 29. 29.

τα 320, 29. κηρύκειος κίστησις , εος 323, 6ο. Κλείας et Kλειάδης 326 , 28. κλώ' Γex fignif. 329, 47. κλώ ex

poli. 320, 23. κηρύκειον γράμ- κισσός 323, 15. κισσός ελικού- 32.
καλω 117, 17 : 200, 42 : 32 ,

μα
320, 24. σω, κεκονισμένος 27, 23. κλεψύδρα 526 , 55. 47. κλώ 51, 15 : 527 , 32 :

κήρυκος , ου 539, 24. κισσιβιον 323, 16 : 321 , 3. κλέψω fut. a κλέπτω 329, 43 . 328, 11 : 33+, 45 : 352, 29 .

κήρυξ , υκος, ο 143, 26 : 320, κισσώ 323 , 20. 24 : 559 , 24. κλήδην , a . 1ο , 18 : 526, 52 . κλω το καλώ 178, 49 : 29 ,

42. 46 : 607 , 46 : 623 , 13. κισσω, κισσείς 177, 1. 4. κληδων , η 294, 46 : 326 , 45. 47 : 322, 8 : 324, 30: 327 .

κήρυκος , υ Iongo 320, 32 . κίστις 324 , 5. κληδωνιςμαι 328, 10. κληδωνι 53. 56. το φωνώ 319, 20 :

κήρυκι, υ Ancipίi 320 , 38 , κίτιον ( . κίτριον) 324, 8. σμός 528, 7. 33+, 17 : 353, 7. το φονεύω

κιτών , ωνος 535, 8..

κηρύσσω 145, 27:320, 44 , 48ι κιχίνω 329, 3. 23. α correpto κλήθραΙon. 326, 18 .
κλίζω. 29 , 45. 329 , 52, το κλάζω 177, όο .

το κλάνω 26 , 20 : ’ 324, 17 :

623 , 13.. 274, 51 . κιχανόω d. 323, 28, κληίζω 291, 45. κληίς , ίδος , και 328, 3. κλώ, κλάσω 33+, 57 .

κήσω το καύσω 319, 21. 52 . κιχείω f. 323, 27 : 31 , 20 : producto 326 , 51. 59 : 6o7, κλω κλάω 56 , 38 : κλώ κλίνω

κήτη , Γcribendum effe κοίτη e 525 , 2 . 35. Plur. κλκίδες 327, 28. 328, 11 , κλω, κλάζω 339, 45.

Teg. lin . apparet 320, 58. κιχηλάς , κιχλάς 323, 34. κλήθρα 525 , 55 . κλώθω 17, 45 : 30+ , 15 : 529,

κητόεις 18 , 26. Ιcrib. κητώεις, κίχημι d. 324, 23 . κλήμα , το 328, 3. 1. 57.

κιχρω_324, 17. κλήρος , ο 67 , 3ο: 327, 32. 39. κλών , κλωνός 565, 42. 59.

κηφάς (lic ? ) 320, 6ο. κίχω 324, 9. 16. κιχω 323, 26 : 45: 329 , 47 : 6o7 , 27. Plur. κλωός pro κλοιός. 529, 4.

κι ω το καιω 524 , 25. κηώεις 324, n . 23 : - 341, 20 . κληροι , τα μέτρα 327, 46. κλωπεία , η 329, 55 .

18, 13 : 321 , 1. et v. κιώεις . κίω 323, 22. κίω το κινώ 354, κληρονόμος 327, 19. κληρονο- κλώσμα , a . 17, 15. κλωστής

κίβδηλος 104, 57- : 298 , 15 : 36. το πορεύομαι 114 , 32 : μία 327, 48. κληρούχοι 327, 329 , 41 .

521 , 11. 13 κίβδηλα νομισμα: 176, 59 : 321, 37 : 323, 58 : 46. κληρώσασθαι quid dif . a κλώσω fut. a κλω9 . 329, 41 .

τα 321 , 20. 32i , 22 : 350, 37 : 391 , 11 : • λαχείν 563 , 41 . κλωψ , πός 329, 43, 55.

κιβκσις , η 323, 55. 5ο3, 57 : 566, 5ο. το περι κλήσις , η 526 , 47. αμέλεθρα 33ο, 1 .

κιβος , cibus 321 , 9 . πατω 323, 31 . κλήσκω 327, 52 . κμώ ex κάμω 26, 33. κμω το

κιβώριον 321 , 21 . κιώεις ( Ιcrib . αηώεις ) 525, 29. κλητός 327, 53. κλήτος, το 178, κοπιω 36, 21 , κμείν βοη , 40 .

κιβωτός 321 , 6. 23 . κιών particip . a καιίω 324, 21. at 47 : 327 , 53. κναίω 67, 20 : 331 , 22 , d . α

κιγκλίς , ιδος , η 321 , 25 : 327, κίων 61+ , 39. varii generis * κλητώριον 528, 24. κνω 235, 26. κλαίω το δια

23. κιγκλισμός 321, 28. κίγ- 323 , 36 : 324 , 21 : i longo xir'w lon, 325, 54,

• κλος avis 321, 27 .

φθείρω 33ο, 5ο : 331 , 6ο.

468, 55. κλίβανος Dor. pro κρίβανος 328, κναψεύς , ο 33ο, 10 : 614, 42.
κίδαρις 321 , 3ο . 53.

κλαγγή, η 324 , 45. 59 : 325, 40: 516, 29. 31 . κνάφος , 4. 33ο, 5 .

κιόναται 521 , 36. 12. κλαγγή , adν . 19ο , 43 : κλίση (ic) 567, 29 . ανέφας, το 33 ), 20 : 317, 16.

κιδνοί 321 , 55,
252 , 21: 125 , 11 , κλαγγη- κλίμα , το 328, 46 . **Qaios ( text. αιός ) d .

κίε , vade 321 , 37. δόν 324, 36. 44. κλίμαξ 265, 27 : 328, 47 : 365, 37, 16 .

κιθάρα 321 , +1 . κιθαρις 521 , 40. κλέγξω fut. e κλάζω 177, 31 : 20. Homero ignotuin 349, 1 . * , T. 550, 51 : 351 , 57 : 557,

κιθάρα et κίθαρις φuid inter 324 , 37. 46.
κλίνη , η 328, 11. 54. κλινήρης 26. κνήθω et κνηθιω 62 , 24 .

fe differ . 321 , 43. κίθαρος 321 , κλάδος 325, 17. 22 . 561, 32. κνήθεσθαι 26, 52.

5ο. κιθαρισταί 321 , 44. κιθα- κλάσω, a. 177, 3ο: 324, 36. κλίνω 321, 16: 528, 11 , κλίνω κνήμη , η 33ο, 25 : 351, 17. 23 .
Φωδός 321, 47. 45 : 325, 12 : 334, 45. το περιέχω 326 , 44. et 328, 3:27 : 551, 3ο, Plur. κνήμας

κιλών , ωνος 561 , 56. κλαίω , d , 324, 27 : 329, 49. 3ο. ubi falfo κρίνω» κλίνω, 218, 50 : 330, 28..

κικίδιον 522 , 6 . fut. κλαύσω 42, 56 : 325, 20. κλινώ, κέκλικα 313 , 24 : 328, κνήμι , d. 337, 25.
κίκις - 522 , 1 .

ελαν το εμποδίζειν 329 , 51 . 52. κλίνονται δια του δος 40+, κνημίς , ή 218 , 49 : 327 , 11 :

πικλήσκω 221 , 33 : 322, 8. κλάνω , d. 329, 1 . 3. κλινόμενα δια του να 521 , 317, 17 : 331, 25 : 573, 55 .

κίκυς φuid_322, 6 : 521 , 53. 55 : κλάξ , adν. 424, 18. κνημίδες, αι 331 , 29 .
405, 18 .

κλάσω , fut. a κλω 528, 4. κλά- κλισία , η 328 , 49. κλισιάων, κνήμος d, 33ο, 55.
κικύω το ισχύω 321, 53. σαι 424, 14 . f. 189, 41 . καινήσις 331 , 17.

Κίλιξ , κος 325, 40 : 558 , 29. κλαίσω fut . d . a κλαίω 42 , 56 : κλίσιον , τό, dimin. 328, 28. ap. κνησμός et κνισμός 531, 38.
Κιλικία ibid .

317, 39 : 325 , 20, hinc d. Ηοιη. ι correpto et proparox . κνηστις , η 33ο, 31 : 351 , 5ο.
κίναιδος 322 , 11 , 13. κλαυθμός 313, 1 ; 317, 39 : 328 , 32. ap. Αtticos • pro. κνίζα , 33ο, 59. κνίζω , σω d .
κίνδ : νοε , ου , ο 56, 9 : 322, 17. ducto 328, 36 . 550, 3+. 57. κνίζω το λεπτό

28. κίνδυν , υνος 322, 17. κλάω Attice pro κλαίω 11 , 52. κλίσις , η 328, 31 , κλίσεις απο- νω 351 , 42. κνίζω et κυν.

Xiv € iv ra's idoras 26, 10. κλέα f . pro κλέρα 324, 33 , δέχεται τρείς ευθείας 540, 354, 36. κνιζω 352, 1 .

κινέω , Laron . 322 , 42 . κλειδίον , το 328, 39. 57. καινισμός 33ο, 56.

κινησίας 322 , 31. proparoxyt. κλείθρον 325, 48: 486, 3. κλισμός 328, 52. plur. κλισμοί κνισσα , ή 108 , 39 : 33ο , 5ά :

522, 49. κλεϊν, . Ριο κλείδ.: 325, 25. 328, 14. 351 , 41 , 48 : 6o7 , 34. εοπι

κίνησις 12, 49 : 322, 31. «lifert κλείς , δός 172 , 15: 315 , 25. Kλιτόριον propr. et appell. 328, pit α ιο8 , 19 . vile
quoque

Γ.

4 περιφορά 322, 3+ . 57 : 326, 48 : 371 , 45. 20. και λιτογιάζειν 328, 20. καπνός. κνισσάριοι 351 , 16,

κινναμωμον 322, 54. 59. Κλεισθένης 325 , 31 , κλιτύς 328, 16. κνί , πός 512 , 16,

κινοσουρια (an fort. κυνoσoυgis ?) κλείσιων , το 326, +1 . κλοιός , ο 329, 3. 4. 8. parox . κνύζα , η 33ο , 47 : 531 ; 52 .
28. , 56. Κλειτη el Kλειται 325, 35 , κλοίος 325, 53 , κουζηθμός 33ο, άι ; 351 , 5ο .

3

1

:

.

7

11. ,

6

325, 19 .
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κνύω d. 331 , 17. 6ο. κνυτά κολεός , ο . 333, 42 , 44. κόμπος , ο 535 , : 55 : 336, 18. φοι οι κλάδοι 338, 14. κορός ,

duplicem admiuit conjugatio. Món, 334 , 31 . . 54 , κομπάζειν 159 , 11 : 336, μέλας 412 , 18.

nem 33ο , 40. κνυδώ το δια- κόλλα , η 177, 44: 334, 3. 12. 26 . -- κόρος 147 , 25.

Φθείρω 531 , 55.. κουδώσω 33ο, 32 . τεκτονικα κόλλαι 334, κομψός 356, 31.

59 : 331, 54. κνυζώσαι ( ic

κοροπλάστης 39, 52.

34. κολλάσθαι 153, 52. κόλ- κομώ , εϊς , εί, το θεραπεύω και κόρη , Ατι . η κόνση 255 , 24 :

pro κλιζώσαι) 33ο, 38 . λαβος 334, 33. κόλλαβοι 333, επιμελούμαι 336, 1. at κομώ, 303, 3ο, dimin. κοφίνιον 340 ,

κνυός (recaus κνύος) ή φθορά 6ο. κολλούρια , τα 334, 6. ας , και το ευφραίνομαι και 16 .

531 , 3. κολλήριον (rectins κολλύριον,

κνύω 531 , 2. κνύω το ξύω.331,

αγάλλομαι 336, 3. κομω 335, κορση , η κεφαλή 303, 32 : 338,

quod eft 334, 35.) 199, 5ο . 30. 58 : 336, 6. κομω το επι- 26 : 359, 7 : 548, 59. κόφσοι

57 . κόλλου 334, 9. plur. κόλλο- μελούμαι 125, 3ο : 170, 36 : αι τρίχες 338, 29. κόρσαφος

ενω 235, 26 : 33ο, 15 , 5. 5ο : πες (ita enim conjicit Kulenk. 356, 35 : 366, 39. το γαυριω

351 , 54. 56. κυώ το κόπτω

179 , 45. κορσοϊσθαι Ιonice

PIO κόλλαβοι) 333, 6ο. 326, 27. το καλλωπίζω 336,

33 , 40. το ξύω33ο, 10. 34. κόλλυβος 334 , 51 .

pro κείρειν 339, 7. κορσωτής

το κιήθω 218, 53 : 351 , 17. κολλυρίδες 334, 36 .

358, 28 : 339, 9. ubi haud

κονάρβησαν 336, 39. κόναβος 336, recte κουρσωτήρ.

το φθείρω 351 , 16. το κάμ- κολλυστήν την αίγα 199 , 5ο. 39. 41. κοναβω 356, 39. 11 .

πτω 331. , 18. το κοιμάμαι

κόρταφος et κρόταφος 338, 3g.

(cfr. Etym . M. 361, 10. ubi κοναβίζω 336, 5ο. Κορύβαντες 338, 20 : 339, 59.

531, 20. κνώ, κνίζω 33ο, 57 . eft κυλλίστην , τον Αιγύπτιον ; κονδείτος 337, 38.

ανώδαλον 331 , 10. κνώδαλα 331 ,

Κόρυβος 340, 12.

Pro κυλλίστης Schneid. in * κονθόστολος 108, 2 . κόρυζα , η 340 , 22.

4 .
Lex., nifi fallor, κυλλήστις κονδύλα, η 294 , 52 . κορυφαιε 338, 16. κορυφαίολος

κνώσεω το κοιμώμαι 331, 13, 20. habet.) κόνδυλοι 336, 52 . βο, 48 : 358, 49 : 310, 1 .

κοαίστως, guaeftor 355, 9. κολλο 153, 39 : 177, 44 : 334, * κώνειον 337, 32. κορυθάλη 338, 13 .

κόβαλος 332 , 3. 9 : 357, 57. 32. κολλάσθαι 353, 27. δις κονεϊν το δουλεύειν 143, 42. κο

κόβαλοι 352, 7. κόβαλα 332,

κόρυβος Φάλον 358, 57 .

χερώς κολλώμενος 333, 29.

6. κοβαλεύειν 332 , 5. 10. κο

νεϊν περί τας βούς 112, 3ο, κορύθω 312 , 56. κορυθώ 312,

κολοβός 351, 52, κολοβούς φαί κονία , d. 328 , 5ο: 336, 50 .

βαλία, η 332 , 10. νεσθαι 335, 1 . 58. idem φuod κόνις 536, κορύνη , η 24, 9 : 339, 1: 3 10,

κοκράτης (fic) 535, 14 . κολοιός, avis 177, 49 : 338, 17: 48. κονίζω quid_337, 14. κο- 13. -κορυνήτης 24, 9 : 339, 4.

κύειν (rectius κοειν) το νοείν 26 , 28. 44. νίη , η 337, 22. κονίγει 356, κορύπτω 339, 17 ..
12 : 332 , 61 : 378, 17. κολοκύνθα 347 , 5ο . 58 . κονιορτός 337, 4. κονιορ- κορυς , ιθος , η 312 , 56 : 338,

κόθορνος 332, 13. κόλον , τo , cibus 333, 26 : 112 , τούμαι 158 , 3ο. κονιούσθαι 11 : 339, 6 : 340, 1. κορύσσω
κoία , η σφαίρα 535, 5ο. 56. κόλα τα Φρύγανα 333, 27 , 23. xóvis , 336 , 42. 36 : 281 , 40, armo 312 , 53 : 338,

κοιλια , η 332, 15, 23: 614, 32. 57. κόλοs , mutilus 333, 25. 35. 337, 8.: 15 : 6o7 , 5ο. quid 10. Γic κορύσσω το καθοπλίζω

κοίλαν το βαθύ 332 , 24 : 331, κολύς ο κολοβός 333, 48.419 : differ. a . κολοσυρτός 333, 35 .

56. κοιλάς 552, 17. κοίλησι f.

και κατασκευάζω 339 , 21 .

534, 15. κονίσαλος 614, 20, κονίσσαλος

Ιon . 552 , 19.

κορύσσω idem φuod κορύπτω

κολοσσός 334 , 38. plur. 533, 51. 337 , 18. κονισσάλεος propa 550, 18. κορύσσεσθαι 339, 19 :

κοίμη , η 332, 31. κοίμημα,το κολοσυντός 331, 40. quid differ. rox . 5ο6, 37. κονίσω 337, 29 .

357, +7 . κοιμητήριον , το 357,

16o7, 50. κοφυστής , ο 281, 41 .

a κόνις 333, 155 . κονίσαι metaph. το νικήσαι 27, κορυφή , και 339, 10 : 614, 35.
58.

κολούειν 353, 52. 26. κονίσασθαι de pugilibus 27 , κορυφαιότατος 340 , 14. κορυ

κοιμός, δ . 332, 34. 58. Κολοφών 334 , 54. 14.. φούται 339, 20.

κοιμώ. ήσω 557 , 47 . κοιμώ, κόλπος , ο 334 , 56. κονοειδής ( fcr . κωνοειδής) 557, κορυφινίροι ( ic ) 165, 58.

ας , ξ 552 , 32, κοιμώμαι 332 , κολυμβos 355 , 1 . κολυμβάν
3ο.

334, 14 : 335, 1. κολυμβήθρα

κορώ το επιμελούμαι 339 , 44 :

κονσιστόριον 337 , 37 . 368, 4, το καθαίρω και επι
κοινός , ο 352, 57. κοινός, ο

(ic pro κόλυν βοήθρα) 36, 9 . οιοντός 337, 39. 41. μελούμαι 106, 54, το καλα.

μολυσμένος 332 , 5ο. κοινώς κολυμφών (in textu male κο- κοντουβερνάριος 337, 43 . ρίζω 406 , 57.

(Ειym. Μ . κοινός) Ερμής 208, " λυφάν, Dor. 334, 14 . κονω 127, 27 : 336, 56.

49. κοινα εργάζεται 141 , 40. κολώ 177, 49.

κονω κορώνη , και 288, 36 : 339, 23 :

το φθείρω και λεπτύνω 27, 8 : 340 , 17. 21. 33 : 607, 33.

κοινώ οιόματι ειρημένον 452, κολωνός , ο 33 %, 25 : 335 , 3. 239 , 3ο, το ενεργώ 27, 9 : κορωνίσι 340, 19. νηυσι κορων

17. η κοινή διάλεκτος 531 , κολωνοί Αthenis duo 335 5. 128, 43. νίσι 173 , 33 : 339. 24 .

14 , κοινοί θέλουσιν είναι, com- κολών η 334, 23. Κολωνός ιπ- κοπάζω , d . 178, 40.

munis generis elle volunt 172,

κορωνός 339, 3ο : 340 , 21 .

πότης 335, 7 . κόπανος , d . 337, 53.
κός pollelliva unde formen

16 . κοινά τω γένει 172, κολύς , ο 177, 52 : 354, 27. 44 : κοπείς 337, 55.
tur 455, 46. * os quando

18 : 285, 34. κοινώς νοούμενον 353, 8 . κόπερα Aeol. pro κοπρία 33η, 44.

205, 5. κοινολεκτούμενα εις

barytona 435, 13 .

κολωσσός (fcrib. κολοσσός) 333, κόπις, η 337 , 54, 55, 56. κόσκινον, το 21 ,
42. κοσκίνησις

εις 171 , 49. κοινολ . είς τις 59, 50. κοπιω , ας , και 344 , 58. 31, 15.

5 : 317 , 14 : 371 , 42 . κολωω 35 , 29. κόπος 178, 41.

Κοινός , rex Maced. 332 , 41 .

κόσμηθεν , f . 197, 34 : 340, 42 .

κομίζω 356, 5 . κοππατίας 113, 5ο, κοσμηθείμες 168, 22. κοσμή

κοινω , ώσω 421, 4.
κομαν το 9άλλειν την τρίχα κόπρεια (tic) 337, 51.

κοινωνός , Ο. 332 , 56 : 424, 4 . 335, 38. quid differ. 4 γαυ

τορες 340, 47 .

κοπρέα Aeol. pro κοπρία 566,3ο. κοσμίζω, a. 355, 44.

κοινωνία 332 , 58, κατα κοινω- ριαν 335, 31 . κόπτω 128, 41 : 336, 16: 557, κοσμιωτάτη 3 10, 5ο.

νίαν του τ προς το 9 526 , Κόμανα et Κομάνη 335 , 40, 53 : 358, 37. κόσμος , ο 335, 44 : 536 , 6 :

27. του και προς το και 53, 54. κομαστής , d. 356, 5 . κοράλλιον 339 , 33. 40. 540, 37: 6o7, 27. κοσμώ, ήσω

Koios, gigas 332, 60. κόμβος 159, 10. κόραξ , ο 52, 22 : 265, 27 : 339 , 310, 42.

κρίφανος 333 , 1. φuid diff. ab κομεϊν 356, 13, κομείτην 335, * κοσσός et κόσσιον 342 , 22 .

ηγεμών et βασιλεύς 105, 25. 29 : 356, 2 , κορβύλος (male , Γcrib . κρωβύ- κόσσω Aeol. pro κόπτω 433, 3.

κοιρανέων 333, 2. κομενταρήσιοι , Γcribae , ut Sylb. λος) 5, 25. κοσύμβη 159, 9. κόσυμβος 340,

κοίτη, η 333, 9 : 614, 45. dif.
vertit , commentarientes 336, κορεϊν 339, 41. κορεϊν το επιμε- 49.

a φωλεύς 56ο, 28, και ίτις, Αtt. 37 . λείν 147, 25. το καλλωπιζειν κόταμος ( fort . fcr . κότταβος)

333, 15. κοιτάζειν 56ο, 3ο . κόμη , η 23, 45 : 335, 33. 37. 338, 5. το καθαίρειν 358, 7 .

* κοκκότιον 333, 18 . 40 : 336, 35. κορεσθήναι 338 , 32 : 339 , 42 . κοτίοντες 30, 57.

κόκκυξ 333, 22 . κομήτης , d . 23, 44 : 536, 56. κόρη , η 338 , 3 : 339, 43 , 46 : κοτζός (neo - graec.) 341 , 13.

κοκύας (fic pro κοκίας) 333, 20. κομιδή , η 335 , 48. κομιδή, ad- 340, 23 : 437, 3ι, κόρη , ο κότινος 341 , 29.

κόλα τα φρύγανα 333, 57. verb. 355 , +6 . καρπός 338, 33. κότος , ο 18, 27 : 106 , 15 : 187,

κολάζειν 333, 45. κολάζειν την κομίζω 335 , 44 : 356 , 2. 29. κορεύεται 338, 10. 35 : 340, 53. 57. quid diff. ab

επιθυμίαν 26, 51 : 27, 53. κομίσαι 6o7, 57. κόρους , και σωρός 338, 12. οργή, μήνις etc. 266 , 59 :

κόλαξ 135, 54 : 333, 25. Κομμαγήνη 335, 26 . κοριάξιος ( ie? ) 339, 5ο.
341 , 5 .

κολάπτω 354, 55. κολάψαι 533, κομμός 356,16. κομμωτική 535, Κορίνθιού σχήμα 174, 44 . κότταβος, vide κόταμος . κοτταν

36 .
55. κομμώτρια , η 335 , 53.

βείον , ie lego pro κοττα

κόλαφος 335 , 33. κολαφίζω 333 , parox. 336, 15.
κορμός , d. 357 , 6 : 614, 44. μείον 419, 3ο. κοτταβίζω 340,

33 , 45. κομόωντας δ35 , 57. κόρος , ο 339, 54: 540 , 23. κο- 51 .

28 .

wξ
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36 : 412 , 17:
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419. 3ο.
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:
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41 .

κοτύλη , η 126, 33 : 284 , 17 : 84 135, 54 : 491 , 30 : 534, 40. μνήμι , d . 345, 49. κρημνός, κρούω 348, 4 : 519, 29. 42.

308, 7 : 311 , 15. 24. 26. *O- των δύο ει εις η 309 , ο 345, 43. κρημνοβάτης 345,

τυλισται , οι 341 , 27. κοτυ- του ε και ο εις ει 136 , 31:

κρούσω , fut. 318, 17.
52.

λήρυτος 341 , 18 . 325, 32. του ι και εις

κρύβδην adν. d. 59, 2: 45ι ,

κρήνη , η 345 , 55. 59. Plur. 346 ,

κρτώ 187, 37 : 340, 57 . μακρόν 423 , 59 : 467, 29.

41. primit. κρύβω 28 , 47 :

2. κρήνη μελάνυδρος 168, 7.

κουλεός 341, 52 . τωνδύο ιι εις και μακρόν 409,

59 , 2 : 3ι1, 14. ejus conftr .

κρήνη 'Αρεια 593, 28.

κούμα Boeot. pro κύμα 436, 16. 28. του αο εις ω 417, 5 : κρηπίς , ίδος , η 59 , 6 : 85, 34: κρυερός 519, 47.

κουνες Boeot. pro κύνες 436, 16. 581 , 5ο, του ο και ε εις ου 218, 59: 317, 16 : 346, 3. 5 : κρυμός , ο 349, 49.

κουντουρίζω et κούντουρος 41 , 433, 59: 406, 17 , του κσ εις 573, 54 .

18 . ξ 415, 15. 40. του πσ εις ψ Κρής , τός 498, 55 .

κρύος , το 92, 15 : 349, 52 , 55 :

611, 40.

κουρά , η 341, 35. κουρείον 262, 446, 36. κρησφύγετα 316, 10 .

52 .

κρύπτω , ψω 3.0 , 49 : 551 , 16 .

κράσπεδον, το 343, 55. Κρήτες 316, 19. κρητική συγκο- κρύσταλλος 349, 5ά .

κουφάτως , curator 341 , 49 . αμάσσων, f. 301 , 25. πή 14 , 21, κρω κράζω 30, 15 : 342, 46 :

κουρβα 311 , 38. κράσω , fut . a καώ 346, 16. κρητης 29, 25. Ιonice και κρατής 317 , 3ο : 35ο , 8. αρώ φuattuor

κούρη , η Ιon. 341 , 59 . κράτα , την κεφαλήν 343, 12 , 516 , 14 .
fignif. 35ο , 4. κρο το τελειω

κουρήτες , οι 342 , 1 . κραταιός , 4. 3 13, 19 . κgί , η κριθή 346, 22. 27. 3ο . 3οι, 5 , 543, 36 : 35ο, 8:

κουριδίη 133, 19: 311 , 59. κραταίπεδον , το 313, 47. και 7 το λευκόν 347, 44 .

κουρίζω 341 , 36 . κραταιω 313, 18. agaταιώθητε κρίασος 104, 7 .

587, 27. αρω το φωνώ 35ο, 6.

κουρίξ , adν . 544, 27 .
ibid.

το επιχέω 349 , 58: 35ο, 4 .
κρίβανος 104, 11 : 328, 40 : 3 16 ,

κούρος 20, 31 : 341 , 44. κουρός, κράτεια , η 513 , 8 : 565, 44 .

κρω d . ex κερω 35, 53 : 549.
26. 30 .

ο νεώτερος 341, 37. κούροι, κρατείω , f. 5εά, 20 : 345, 13. κρίζω 347, 24. 26. 29. 52. κρι
38. κρω, κράσω 28, 20 : 3.6 ,
15.

bi 124, 24 : 311 , 48 : 607,40. 19. γή 5 17, 18 .

κουροσύνα 3 + , 44. κουροτρό- κρατερός , 4. 543, 21 , κρατερώ κρ.ζή, η 3 16, 22. 33. 38. κριθή
κρωθυλος 62, 38. et vide κρο

μύλος.

φος 358, 32.
313, 35.

κουρσωτής , Γcrib . κοφσωτής 339, κρατευτάδων, . 343 , 9.

μελίφρων 386, 13. κρώζω 31, 16 : 340, 17: 32,
κριθήναι των ορυών 346, 33. 47 : 347 , 31 : 35ο, 6. 9. quid

9 . κρατής 28, 43 : 29, 25. α pro- κρίκε , α 317 , 21. differ. a κράζω 342, 48 .

κούσπος51, 58. ducio 316, 14. κρατήρες 343 , κρίμα , το 317, 38 .

κρισ: ωδία 542, 20. 49.

κρωμύλος fcrib . χρωβύλος 5, 26 .

κρίμον , Ιcrib . κρίμνoν 316, 23.

κοιφς 312, 35. κούφον το βα κράτησαν 343, 40 ,

κρωπος 39, 57 : 35ο, 4 .

Κρίμισος et Κριμισός 317, 39 .

θύ 312, 7. κουφίζω 21 , 41. κρατίων , κράτιστος 3ο1, 22:

κρώσω fut. a κρώζω 35ο, 4.

κρίμνον ν . κρίμον. κρίμνα 317,

κόφινος , ο 32, 7 . 3:43, 37 : 3 + 4 , 25 : 345, 6.

κσ in ξ verfa 415, 15. 4ο..

57 .

κοφός (fcrib : κωφός) 614, 55 .
κrαίνω 67, 19 : 619, 15.

κρατός , του 513, 42 . κρίνον , το 547 , 44 , 46.

κύχλαξ , d . 312, 28. 51. κράτος , το 313 , 34. 38. 53 : κρίνω 321, 16 : 313, 23 : 317,
κτιμώ 35ο, 10. κτάμενος 35ο,

10χλίας , ου 83, 26. κοχλιάριον 545 , 5. a κράτος Γ. κρατώ

12. *τάς 3ο5, 31 ,

52. κρίνω το διαχωρίζω 591 , καιτίανoν 553, 10 .

312 , 9. 15. κοχλίδιον 342, 1 . compofita genitivum per ou 21. το καταδικάζω 591, 22.

κόχλος , prim. 5 έ2 , 44 . ( ? ) faciunt 107, 32.

κτεατίζω 35ο, 35: 555 , 13.

quid differ . a διακρίνω 37, κτείνω'64, 10 : 3ο5, 22 : 313,
αρω το νοώ 28, 17 : 3ο9, 19 : κρατύς 3οι , 22 : 3.3, 51 : 345,

577 , 57. et vide xosiv.

14 : 321 , 16.

5. κρατύτερος 3οι, 22 . κριός , ο 107, 23 : 347, 3. 17. κτείς , ενός 172, 6 : 35ο , 19 :

κράβατος 312 , 58. κρατω 513, 52 : 3 14, 19 : 563, Ksios , Titan 346, 44.

κραδαίνω το κινώ 312, 32. Pat.
571, 48 : 439, 22 .

11. κρατώ το αρκομαι 3 15 , κρίσις , η 347, 6ο.

κραδαίνεσθαι 315, 24 : 312 , 35.

κτενω f . a κτείνω 64 , 10: 305,

12. 8 κρατώ comp . 107, 26. κριτής , ο 281 , 46 : 357, 55. 5ο. 22 .

5ο. κραδαων part . 312 , 32 . κρέας , το 344 , 5. 11 : 614, 42. 61. male κριτής 614, 25,

κράθη , και 315 , 23 : 312, 55.

κτέομεν , f. 3ο5, 26.

κρεανόμος 405, 47. spiros , baryt. 501, 28.

κραδήφηλος (ic ? ) 315, 22.

κτερίσαι τοθάψαι και ενταφιά

κρείον , το, φuid 34, 11 . ngoaivw quid lignif. 318, 4. 7.

κρασία , f . 342, 5ο.

σαι 30, 28.

κρείουσα , f . 344 , 19. et vife Κρόδος , leg. Βρόδος Aeol. pro κτήμι , ήσω 3ο5 , 27 : 55ο, 15 .
κραδοφάγος_31

2
, 41 . κείων. Ρόδος 114, 18.

κρίζω , a. 511 , 14. 16 : 312, κρείσσων, Σ. 54, 23: 345, 5. κρόκαλα , τα 318, 21. κρόκη, η

κτήνος , το 142 , 26 : 55ο, 18,

46 : 547, 31 : 35ο, 9. α na

Plur, τα κτήνη 35ο, 25 .

κρείττων 345, 9. 518, 27. Plur . αι κρόκαι 318, κτήσιππος 526, 45.

lura longo 311 , 2. differt a κρείων 315 , 11. 19 : 317, 5 : 15.

κρώζω 54 » , 18 .

κτησις , η 55ο, 5. φuid differ .

607 , 20. at κρειών f. pro κροκόπεπλος 252 , 19 .

Τράβις , 1. 5ι5 , 4.

a κτίσις 35ο , 32.

κρεάτων 541, 5ί .
κρίκος 38, 10. 18. 29. κροκό- κτήτης , 4. 25, 48.

και αιαίνω55, 5ο. κρεκίs , f . pro κερκίς 536, 15. δειλος 318 , 10. κροκύφαντος κτητικά et πατρωνυμικά quid

κραίνω 35, 35 : 342, 52, 59: 315, κρεκύδειλος , ο κροκόδειλος 344, 318, 32 . inter fe differ.ant gi , 16. * 7 *

37: 43ο, 25. κραίνω το τε- 38 .
κρόμυον 548, 25, κρόμμυον 78,

λειω 28, 3ο : 3i3 , 19.

τικών τύπων δύο 14 , 21. των

κρέκω 316 , 35. 62 : 317, 2 : 325 , 18 : 614, 41 .

αραιπάλη, η 312, 18 : 166, 17. 4 : 536, 15 .
Κρονίδης , ο 318 , 35 : 56ο, 27.

κτητικών διαφοροι τρείς 571 ,
5 .

quid differ. 4 μέθη 312, 21. κρεμάω, άσω 344, 46 , κρεμά- o correpto ap. Ηom. 348, 43. κτίλος , ο 324, 25 : 550, 56. 45.

κραιπαλώ , ας, ο 312 , 17. θρα ex κρεμάστρα 2, 34 . κρόνιος 328, 5ο. Κρονίων , ίωνος

κραιπαλισμός , ο 48, 59 .

properifp . 178, 55.

κζεμιέννυσι 3 + , 6ο. patronym. 318, 39. Κρονίων κτίλλω 178, 35.

κραιπνός , κραιπνότερος 343 , 6ο. κρεμάται 344, 6ο. Αthenienf. menis 175 , 3. κτίσαι olim oικήσαι 47 , 39.

κράμβη , η 342 , 42. κρεμάστρα 2, 35 . Kgóvos primit. 348, 35 : 360,

κράναι το επιτελέσαι 6ο, 14.

κτίσις quid diferar a sτησις

κρεμάσω fut. a κρεμάζω , πon a 27 : 586, 21 .

και αναίς 3 12 , 56.

55ο, 32. φuid a κτίσμα 351 ,

κρεμω 314, 5ο. αρόσαι, αι (rectius κρύτσαι) 548 ,
καιguνέεσθαι 313 , 6.

1. κτιστός 57ο, 39.

κρέμημ: 176, 55.
53 .

κρανείον , το 315 , 2 .

κτίω 529 , 5ο.

κρεμήσω fut. a κρεμάω 344 , 51 .

κρανίον, το 312, 59 : 313, 1. 5. κρεμό» post. pτο κρεμώ 514, κρύσσος η κεφαλή 340 , 17. καιροσ

καιρόσος 338, 44. κτύπος , ο 351 , 5 .

κτώ 23 , 48 : 305 , 26 : 553 ,

40. σός 319, 53. κροσσός et κρόσ

κανω fut. a κραίνω 28 ,

κτώ το φονεύω 19, 5ο :

κρεμώ 545 , 1. 45 : 549 , 37.
542, 53 : 313, ' 8.

στον 3 19, 3ο . κροσσω , ώσω 18 : 64, i : 350 , 12 : 405, ** :

κρεμώ , είς , είϊ 176, 51. κgε

εσάς , κρατός 343, 16. 42 : 587,

319, 33. κροσσωτός 349, 33. 619, 15 : 620, 39. το χτείνω

μω, ξς , α 34, 40. κρέμων κρόταφος 179, 46 : 359, 25. 28 . 405, 36. κτώ αταίνω 6ι9, 15,

27 . 28, 55. Plur. κρόταφοι 519, 12.

κράσει του α και ε ειςα μα- κρήγυον 345 , 25 .

κυνθος 351 , 5ο. 55.

κρόν 10, 26 : 11 , 10 : 89, 58 : κρήδεμονον ( fic pro κρήδεσμος )

κροτήσατε 3 19, 29 . αυαιστινάριοι 352, 24,

κρότος 106 , 15 .

576, 49. του ε και α εις η 515, 30 : 607, 22 .

κύαμος 351, 7.

κροτώ 3 18, 8 : 349, 29.

291 , 10. του αε εις η 247, κρήηνον, Ionice 342, 55 : 515, κρότων 349, 19. καιροτών 349,22. κυβερνήτης 351, 9. 15. κυβερ

κυάνεος 6ο7, 42 .

5. του αο εις α μακρόν 359, 37 : 35ο, 7 . Κρότων m . pr. 349, 24.

27 . του αί εις αι 24, 19. κρεν , f. 304 , 33.

νος 351, 13. κυβερνω 551, 15.

κρουνηδόν 325, 2 .

κατά κράσιν των δύο εε εις κρήμνη , imperat . 315, 47. κρή- κρουνοί 319, 38. 11 .

κύβη , η κεφαλή 55 ), 3. Κυ

βή,3η 351 , 3ο , κυβήβη 35 , 26 .

>

>

14.

51 :

:
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14.

:

κυβισταν 351 , 52.
κυβιστήναι 32. κυνηγέτης 401 , . κυ- κώληξ ο άρτος, male , fcrib . λαγώδιον 296 , 51 : 556 , 6ο :

guid35 , 19, 56. κυβιστής, γηγετώ 401 , 47.

κόλιξ Γ. rectius κόλλιξ 199, 357, 16.

ο 351, 18 ,
κυβιστητής, ο 35ι , κυνίζω 354 , 56.

• 49.

λαγωός , ο 357, 16. commun.

κυνικοί 356 , 44. κυνικοί φιλό- κωλιάδες 357, 39 .
κύβος 551 , 3. properifp . κυ

36ο , 12. 14. λαγός, o, attic .

σοφοι 35 , 34. 58.

κωλος, ο 357 , 43. κωλός 357 , 360, 12 .

βυς 351 , 17:

κυνοραϊσταί 353, 58.

44 : 572 , 21. κώλον , το 358, Λαέρτης 546, 25. Λαέρτιος, ου,

χυδίνειρα 351, 38.

κυνόσουρα 181, 52.

20: 5ο6, 3. κωλα , τα , ejus

κυθιμος , d. 38 , 44 : 136 , 22 :

n . pr . 36ο , 20.
Λαερτιάδης

κύντερος, f. 354, 1 : 313 , 22.32.
285 , 28 : 296 , 13. κύθιστος κυνώ , Ιon. 434, 17 .

ufus 357 , 37. κώλον το οστούν 360, 20.

357, 39 : -572, 12.

351 , 43,

κυνώπης 354 , 45. voc. ώ κυνώπα κωλύω το κρατω 357, 44 : 572, λάζεσθαι το λαβείν 32, 22.

λαος (Lic ) 36ο, 33.

κυλιόων 351 , 45.

126, 13 : 354, 44 .

24.

μύθοιμος 551 , 46.

κύουσα .354, 56.

λάζω το λαμβάνω 32 , 32 .

κυή 25 , το 38, 14 : 285,26 : 296, κύπειρος Dor. pro κύπειρος 197,

κώμα , το 357, 7. 46. 5ο : 358, λάθρα 36ο, 44. λαθργούν 25,
3.

13 : 351 , 40 : 378, 5. et 22, 50 : 144, 37 : 555, 1,

31 , λαθριδίως 23 , 31.

49. ubi male κυδω. κιβότερος κύπελλον , το 354, 48. 53: 355, κώμη, η 357 , 58:

κωμάζω 357, 5ο. 55 : 358, 3 .

λαίλαργος 360, 52 .358, 1 , 6.

et
κυδότατος 351, 44. κυδρός

λαίλαψ 3ο, 48.

3 : 614, 29. uno λ 353, 27. 14. Plur. αι κώμαι 158, 21 .

378, 5. et 22 , 49. ubi fic re

λαιμός 36ο,53.
λαιμαργία quid

Κύπρις , η 354 , 51 : 355 , 8. 24.

differat a
γαστριμαργία 120,

ponendum pro κυνός.

Κυπρίως et Κυπρία 356, 57. κωμος , ο 357, 53. 56. 57 : 358, 3ο.

κυζικηνός βι9, 39 .

κύπριος15, 5ο. prim. Κύπρος ,

κύη 556 , 5ο . κυήσω 356, 29.

3. 9 : 579, 22.

λαίμα , το 361, 9.

infula 336, 57 : 355, 24. 25. κωμωδός 358 , 6. κωμωδοί et λαιός 23 , 52 : 361 , 1. 4 : 501 ,
κτημα 179, 17.

κύπτω 355, 3ο : 356, 14. κυπτά
Kθεια η Αφροδίτη 352, 15 .

κωμωδοδιδάσκαλοι 613 , 23.

12 : 626, 22. λαιά χείρ 501 ,

ζω d . 415, 12.

24ωμωδία 358 , 14 : 577, 6. 6 : 626, 22.

Κυθέρεια 351 , 17. Aύθηρα , κυρβασία 355, 35. *
κυρβασταί dif . a

τραγωδία 358, 17 .
τα 552 , 19.

355, 49. κυβες (fic ) 355, 38.

Λαιστρυγών 561 , 6.
κωνών το στρέφειν 558, 22.

Κύθνος 318, 38, 48.
Κυνείδης κύρβιες 355, 49 .

λατφος , το 232, 35 : 361 , 11:
κώνειον , το 358, 26.

348, 38. 48.

512, 36 .

κυρία , η 356, τ. κύριος , ο 356, κωνίσαι φuid proprie 558, 22.
κα et χύθρα 352 , 21 , 25.

λαίω , d. 363, 51 .

7. quid differ . a δεσπότης κωνοειδής ν. κονοειδής.
κυκεών , ωνος 352, 25, 27.

Λακεδαίμων , η 68, 4 : 361 , 13 .

304, 33 : 356, 3. κυριότης, η κώνοι , οι 358, 23.

κύκλος , ο 352, 10. plur. κύκλα 356 , 6 .

Λακεδαίμων , o, civis 361 , 15 .

Κωνσταντίνος 30ο, 22.

pro κύκλοι 352, 29. κυκλοτε- κιρμα , το 556 , 9

Λακεδαίμον , ώ 361 , 17 : 124 ,

9.
ακώνωψ , η 358, 20.

55 .

φής 552, 41. κυκλόθεν 552, κύρος και εξουσία. 356 , 6. 7 : Kφος 358, 27.

39 : 441, 5ο. κύκλω , f. κύ- κύρσω Aeol . pro κυρώ 355, 53. κώπη, η. 358, 36. 41. κωπαι, αι λακέρυζα 361 , 25.

Λακέρναι , opp. 109 , 52.

κλω) 352, 39. κυκλώ 352, 39. κύρros , Tubft. 106, 9 : 356, 16. 6o7, 21.

κυκλαδιών, Γcrib. κυλοιδια 202,

λακίς 561 , 3ο .

κυρτός adj. 106 , 9. 356, 10. κως f. pro κωας 95, 8 : 357, 9.13. κύκλωψ ι89 , 20 : 32ο,

λάκκος 361 , 26 : 435, 16.
Κώς, infula 151 , 56 : 358, λακταια (fic ) 362, 10.

17. Κύκλωπες , οι 352 , 43. κύρω το
επιτυγχάνω 179, 14 :

44.

κυκλώπειος 320, 17. Κυκλώ- 355, 53 : 356, 8 .

Λάκων , ο 361 29.

κώτιλλος 558, 46.
κώτιλλοι ,

πειον όρος 353 , 1 .

λακω , ήσω 361 , 26.

κυσίβαλον , hinc σκύβαλον 5ο5, garruli 358 , 47. 5ο,
κωτίλλων

κύκνος , ο 354, 21 : 353, 3. 5.

λαλάζω 31, 29. λαλαγή , η 31 ,

7 .

358, 48.

32 .

κυκνίτης , 1. 353, 3.

κύστις 556 , 18. ita etiam fcrib . κωφός, ο 358, 51 , 57: 359, λαλείν . Γcrib . λάειν , το βλέ
κυκω το ταράσσω 353, 35.

Pro κύστης 614 , 33.

1 Γqq. 534, 21 .

κώμενον κύμα 353, 43, κύτος 352,

κωχεύω 36ο, 5 .

κυλίχνη 355, 16 .

κύφελα , τα 356, 22 .

λαλίστατος 36 , 36 .

κύλιξ 353, 13. Κύλιξ, Κύλισσα , κύφος 353, 27. properifp. κύφος

λαλώ , λαλάζω 31 , 28. λαλώ,

Γcrib . Κίλιξ ,
Κίλισσα 52, 29. 351 , 17. κυφον 48, 44 : 354 ,

ήσω 32 , 19 : 38, 17: 561 , 31 :Λ.

κυλίχν αι ( text. exhib.

- εο )

365, 41 .

53.
353, 15.

κυψέλη , η 356 , 25. κυψελίς Ain 353, 11. in 2 64, 26 : λαμβάνω, a. 245, 19 : 279, 20,

λάμαξα (fic) 361, 40.

κυλία 36, 5 , 175 , 51 : 353 , 19. (fic fort. pro κυψελής ) 356, 74, 37 : 323, 11 : 546, 47. ge

κυλλαρίς, equus Caftoris, Ειym.

λαμβανόμενα επί καιρου 317,

27 .

minatur Aeolice 38, 39. ab .

Μ . Κύλλαρας) 333 , 22. κύω 356, 34. tripl. ignif. 354,

44. fic 432, 41 : 535, 41 .

undar 93, 17 : 110, 43 .

Κυλλήνιος Ερμής 201 , 24 : 202 ,

λάμβδα unde , pag . 598 .

27. κύω το φιλω 35 , 41 ; λα
επιτατικών μόριον 32 , 9 :

554, 5, 25 : 356, 28, 38. το

λάμια , η 361 , 38.
192, 6: 359, 42 : 360, 14 :

κολλός 353, 21.
κυλλοπόδιον , ώ ογκούμαι 553 , 56 : 354 , 56.

λάμορον, Γcrib . λάμυρον 361 ,
362 , 15 : 363, 9. 22. 24. 45 : 52.

το
προσκυνώ και

προςχαίρομαι 368, 46.

λαμπάς 574, 1.
λαμπαδούχος

κυλουδιών 201 , 23. et vide κυ- 556, 51. το γεννώ 356, 29. Λάας ου , α producto 359, 7. 5o5, 48.

κλοοιν f. κύκλος .

quid differ, a τίκτω 351, 13. 13. λάας ο λίθος 3ο6, 59 :
αύμα , το 353, 31. 33 : 614, 46. κύων , νός 354 , 24, 45. 57 : 356, 359, 8. a brevi 359, 11 , λάας,

λαμπέτης , o , d. 361 , 44. λαμ

producto 353 , 36. κύματι 32. 57. 45.

λάμος 359 , 14 : 538 , 5ο, λάας,
πετώ , ας , ή 361, 45. λαμ

κωφω 355, 44.

πετοω police 361, 45. λαμ

κω το κείμαι 332, 20 : 333 , 9 : λαα 521, 15.
κύμβαλον, το 353 , 28. plur .

πετόωντι 361 , 13 .

340, 53. το κοιμώμαι 320, λάβ .φuid 598. Iub litt. Λ.

57 : 321, 1 : 341 1 : 357, 6. λαβείν φuid diferat a δεξασθαι λαμπρείων 561 , 57.λάμπουρις , και 361 , 5ι .

αύμβαχος 351, 27 : 6o7, 26 . 51. 57 : 558, 9. 14. το υπνώ

559, 34.

χυμβίο, 45,43.

332, 28 : 333, 12.

λαβή, η 575 , 32. 39. 43. qua- λαμπω 361,44. 54 ..
λαμπτής 329, 42.

αυμερνήτης Aeol. pro κυβερνή

κίας ,
αντος ,

το 356, 56 : 357, tuor fignif, 359, 38.
της 35 , 9 .

λάμυχος 36, 7. vife λάμοροι »,

12 .
κύμινδις, avis 353, 52, et κυ

λάβρας , 4. 559, 42 : 614 , 58 .
κώδεια et κωδία 391 , 12. κωδία λάβρος 359 , 43. 45.

λαμαρία 361 , 39 .

4

κίνδη 562, 18.

357, 25.
κύμινον 353, 17.

λαβύρινθος 359, 17. ττopice 559, Λάμψακός, opp. 362, 1. 4.
κωδίκελλος 357, 26.

.

λάμψω 529, 42.

κυνείν 553 , 38.

κωδιον, το 296 51. κώδιον C. λαβώριον ( male , fcribas λαβρώ- λάξ , adverb. 362 , 8 : 565, 3ο :
καιννέα , ή, commun . 354, 7. κυ- iota 356 , 58 : 357 , 26.

νέη , ή, Ιonic. 354, 6. κύνες, * κωδυΐa 535, 54.

νιον) 359, 55.
615, 3.

οι 354, 4. κύνεσσι, τ. 336 , 6ο. κρεα , τα 557, 28.

λάγανον 36ο, 17. Plur. λέγανα λαξεύω 562 , 15. λαξευτήριον

362 , 14 .

dat . Aeol. 354 , 10. κύνειος

κωλος 3ο9, 19: 513, 35.
Λέγειον

Alexandriae 36ο, 11 :

554, 9. κύνεός πες έως 353 ,

Λαοδίκη , ή, nom . pr. 362 , 17 :375, 2 .

56.

19 Λαοδίκεια opp. Aliae 362,

κώθων 357, 3ο.

λάγιον proparoxyr. 286, 51

κυνηγός 53, 25, κυνηγείν 401 , κωκύω 357, 54. κωκύματα 35- , λαγνεία 360, 8. λαγνάς 360, 9. Λαόμεδον, ο 562 , 42. Λαομε
476- differe ab ix featga . 354, 33. κοκυτός , ο 357, 33. 35. λαγόνες , αι 165, 46.

δοντιαδης 362, 37.

29. κυνηγεσία el κυνηγία 354 , κωλή Ιon. 102, 1 .

λάγυιος , η 36ο, 7.

λαός , ου , ο 36ο, 12 : 362, 19:

κυ•

21 . 1.
+

πειν 31 , 53.

: ,

67, 36.

1

553, 27 .

360, 19 .1 .

17 .
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364, 20.

>

:

10 .

492, 25 .

1

43.

25.

565 , 57 : 368 , 2 : 375, 23 : lat . ligare , gr . το δεσμεύειν. λέληκα 365, 41 . λευχάραι , corrigas in λεσχάραι
615, 1. λαοί , οι 362 , 21 . λέληκται 365, 43. 367, 18.

λαπάω192 , 8. λάπαθος , herba λεγάτον , legaturm ( ληγάτον , li- λελιημένος 569 , 21 . λευχείμων , c . 167 , 15 : 361 ,

31, 36 : 32 , 7 : 192, 4 : 362, gatum) 364, 13. 20. λελιπαρημένον 365, 46. 59 367, 54. λειχειμoνω 567 ,

43. 55. λάπαθοι 3ι , 38. λά- λεγεών , ωνος 364, 19. λόλογα 395, 16 : 526, 55. 31. λευχειμ νείτω 36 , 17 .

παθα , τα , Atticis quid_362, λεγοίατο , Ιon . 318, 25. λέλoγχα365 , 12. λελογχώς λεύω το βλέπω 376, 59.
45. vide et αλάπαθα. λαπά- λέγω feptem ignif . 364, 5. λέ- 365 , 53, λεχαίνειν 366 , 38 .

θειν 362, 43. λαπάξαι το κε- γω το συλλέγω 449 , 43. το λέλοβα 184, 20. εκ λεχέων 252 , 46.

νωσαι 362 , 54. λαπαρά 362, επιλέγομαι 373 , 47. το επι- λέλοιπα 370, 6ο : 395, 16: 524, λέχος , το 364 , 41 : 565 , 23 :

49. λαπάρα 362 , 54. τυγχάνω 364, 5. το φροντί- 19. 367 , 34 : 370 , 31 : 3,3 , 41 .

* λαπίνη , η 362, 48 . ζω 364, 6. το ορίζω 361, 7. λελουμένη 365, 54. quid differ . ab αυνη 567, 57 .
λάπτω , ψω 36ο , 48. λάπτω το το λαλώ 364 , 8. το μετρώ λέλοχα 365, 49 : 364, 6. λέχω το κοιμώμαι 33 , 54 : 367 ,

λείψω 127 , 57. το εκκενούν 364, 9. το κοιμωμαι 364 , 10. λελυμασμένος 365 , 59 . 34.

165, 46. το συνάγω 364, 1. το κοινό λελώβημένος 365, 57. λέω Ιon. pro λώ 385, 48 .

λάρδος 362, 57. (fcrib . κοιμωμαι ) 612, 26. λέ- λέμβος 366, 5. λεμβός 626, 10. λέων , d. 367 , 41 : 614 , 5ο ,

huyus, avis, (an fort. aágos) γώ , λέξω , λέλεχα 356 , 29 . λαμβάρχαι , οι 556, 5. idem λεωργός 367 , 24.
365, 4. λέγω λόγος 10, 21 : 372, 41 , fcripferirm pro λεμβαρκοι 626 , λεώς 180 , 35. Αtt. pro λαός

λαρινός 362 , 57. • producto 8, λέγω λέκτρον 33, 53. 368, 2.

55. λεηλατεύω 564 , 22. λέμφος 5ι2 , 35. λεωφόρος 368 , 1.

Λάρισσα , opp . 364, 14 . λεηλατω 18ο, 35 : 625, 2 . λέντιον , το 366, 9. 13 . λη fem. d . e fut . 381 , 43 ,

λάρναξ 362 , 58 : 363, 1 . λεία , η 364, 36 : 484, 29. λεία , λέξασθαι , quid 6ο8, 7 . λήβδην adverb . 514 , 39 : 628 ,

λάρυγξ , γγος 548, 3. quid dir τα πρόβατα 36+, 53. λεξείδιον 126 , 52 : 192 , 55 : 57.

Ier, a φάρυγξ 363, 6. λειαίνω , d. 363, 53. λειαίνω το 366 , 43 : 492, 24. λεξίδιον λήβω το λαμβάνω 6ο, 28 : 63,

λασίσι , f. 363, 9 . καθαιρω 366, 9. 51: 166, 17 : 167, 37 : ryz,

λάσκω το λαλώ 361 , 32 : 363, λείαξ 39 , 20 . Λεξίας 395, 7 . 56 : 245 , 19 : 5g1, 24 : 628,

15. λείβδην , adν . 364, 49 : 451 , 40. λιοντέη , η 452, 44. λεοντή ion.

• λάτι , 1 producto , pifcis 363, λειβή et λιβαι (Ιcrib. λοιβ.)

57. λήβω , ψω 51+ , 38 .

pro λεοντέη 452, 55, λεοντο » λήγδην , adν. d. 368 , 8 : 451 ,

17 .
564, 54 . κόμος 356 , 18 .

Λατίνος 363 , 18 . λείβω 10, 21 : 43, 55 : 162 , 36 : λεπίζω , a . 205, 49: 587 , 14. λήγω 34, 32 : 362 , 8 .

λατρεύω , ε!. 363 , 21. λάτρις, 365, 15 : 368, 7 : 372, 4. dei- λέπις 400, 27. 30, λεπίς , d. λήθη et λήδαον ιμάτιον ( ic )
• 363, 20. quid differ, a gy's βα το σπένδω 363 , 16 : 359, 536, 15 . 368, 38.

et άμενος 262 , 21 , λάτρον 32. το στάζω 372, 9. το κα- λέπος , το 366, 21 : 400, 27 : λήθαργος 368, 10.

το έμμονον 363 , 21. λάτων ταστάζω 30+, 51 . 587 , 14 . ληθω , σω 568 , 9. λή » το

και μισοίς 363, 24 . λεϊκνον Ι. λίκνον 364, 48. λέπρα , η 366, 20. λεπρός 366, λανθάνω 183, 12 : Sto , +++

λατύ» , melius λάτος , latus, gr. λείμαξ 265, 29. λειμών 317,46 : 368 , 36. 39 : 369 , 14. 22 .

πλατις 363 , 18. 36+, 50. 53. Λεπτίνης , ου 147, 11 . λήία , τα 369, 12. λήίος 568 ,

λουκανία , η 363, 17, λαυκανίη, λειόβοι λος (fort. λειόβατος ), pi- λεπτό, 181, 33: 366 , 28. 39 : 15. λήίον , το 368 , 16. ληίς,

363, 29: fcis 36 4, 55. 6ο8 , 18. λεπτύνω , d. 366 , ίδος 368 , 15. ληίζω 368 , 19.

λαύσα , 363, 31, Λαύρειον, λείος 303, 49. 5ο. 53 : 364 , 53. 28. ληίζεσθαι 6ο8 , 10.

locus Alicae 375, 1 .

ληστός

57. λέπυρον 181 , 33 : 400 , 3ο . 369 , 19. ληϊστής 95 , 26 :

λαύσω 67 , 25 . λείπον , το 37ο, 34. λίπω 181, 32 : 205, 48 : 536, 368 , 24. λαϊστής 93 , 26 .
λάφυρα , τα 362 , 51. differt a λειπόνεως 364 , 32 . 14. λίπω το λεπίζω 33, 33. ληϊστρίς , ή 93 , 28. ληστροι

σκύλα 363, 34 . λειποταξία 365, 21 . το λεπτύνω 375 , 27. λεπω (fic) 368, 18.

λαφυσσω , dor. 98, 18. λαφύξας λείπω 333, 34: 364, 32 : 365, 181 , 31. λήϊτον το δημόσιον 365 , 1 , 6.

363 , 36 . 21 : 37ο, 6ο : 372, 4. λείπω λεσβόθεν 3ο9, 25. λαϊτώ 365 , 6. 11 .

* λαχάζω , α corr . 31 , 4. το καταλιμπάνω 365, 18, 20 : λέσχη, η 9, 12. 22 : 366, 29. ληκύθιον 368, 40.

λαχαίνω το σκάπτω 363 , 38. 413, 20. 31. 36. plur. λέσχαι , αι 500,

λαχαίνεσθαι 563 , 31. λάχα- λείριον το άνθος 361 , 24. 37.

Ληλαίων ap. Ιones menfis ( la

35. λέσχη η πολυλογία 236, nuarius) ; Boeoti Ληναίων 368 ,

νον 363 , 38, 39. commun . 56 : 471 , 29. λείρια , τα 171 , 54. * λεσχάμαι , fic fcrib . pro 54.

365, 51. λάχανα , τα 49, 5. 25. 36. λειρόφθαλμος 364 , λευχάραι 367, 18 . λημα , τo, difert a λήμμα 368 ,

λαχανίδιον 119, 17 .
23. λέσχος η κοίτη 9, 11 , 13. 42.. λήμμα το κράτημα 257 ,

λάχεια , d . 363 , 43, fem. α λα λειτουργός 365 , 8. λειτουργείν λευγαλέος 6ο8, 15, idem fcrib . 41. λήμη , η 368 , 16. 18.

χύς 50, 3 . 565, 1. λειτουργείν το υπη- pro λευαλέος 367 , 23. 26. did . a λύμη et λοιμική

λαχείν φuid differ . 4 κληρώσα . φετεί 365, 5 . λεύειν , lapidibus obruere 367 ,

σθαι 363 , 41 . λειχήν 614 , 53. Λήμνος , ου 368, 45. Λήμνος

λάχητε 519, 47 . λειχανός (λιχανός ) 364, 3ι . λευκανίτης (vox neque vett . ne- αμιχαλόεσσα (text . αμιχθο

λίχνη , η 363, 45 . λείχνον 370, 32 . que recenit. Lexicogr. nota ) εσσα) 45, 10.

λάχω 311 , 4 : 363 , 44. λείψω 364, 51 : 371, 6ο, λείπω corrigas in λευκανίη 363, 29 . λημωντες , οι 368 , 35 .

λάω 36ο, 12 : 569, 21 , λάω το το αποσπογγίζω 571, 58 : 626 , λευκός 181, 27 : 366, 45.5ο Γης.

βλέπω 366, 59 : 368, 17 , 19 :

ληναίος 114 , 46. λήναια , τα
16. το κατεσθίω 365, 12. 367 , 27. 54 : 373 , 13 : 378, έρια568,58.Ληναίωνmenia

585, 12 : 614, 5ο. το θεωρώ λείψαιον , το 365, 15. 18. plur. 47: 6ο8, 20. λευκός oxyr. at 368, 54 .

56 , 41. το βλάπτω (ic) 183, λείψανα 565, 17 . deunos ( lic repon. pro Arém ληνίς , και 368 , 12 .

λειψυδρία 365, 20, κος) n. pr . d . ιο6, 10. αρνα
2bund. 186, 25.

ληνός 368, 52 : 614, 52.
--- λε Λειψύδριον, mons 365, 19 . λευκόν 367, 10. λεύκοφρυς , λήρος 369 , 1 .

λέα , η 568, 6 . λεκάνη , η 365, 26 . υ correpιο 37ο, 14. λευκό .

λέαινα , η 385, 15 : 521 , 17. λεκτικοι γέροντες 124, 24.
ληστής 369 , 12. ληστικόν , το

λεαίνω , 4. 363, 19. 5ο. 55 : 366, λεκτίκιον 305, 25.

Φρυς , νος 404 , 1 : 587 , 22. 369, 10. ληστρικόν 369. 10 .

16. λεαίνω το ομαλίζω 30+, Λεκτόν promont . Idae 365, 28.
λευκώλενος 366 , 52 . ληστρικώς 569, 7.

36. λεαίνω , λεανώ 55, 49. λέκτρον , το 55, 55 : 250, 54 : λεύκωμα 367 , 1 . Λητω et λητω 369 , 1. 22

λεαίνεσθαι το τρίβεσθαι 309 , 241 , 17. plur . λέκτρα 305, 38. λευρός 367 , 21 . Λητούν acc . Ion . 677. 52 .

57 λελάθη , Ιonic. 46, 8 : 305, 59: λεύσσω το βλέπω 110, 9 : 366 , λήχω το λαγχίνω 166 , 11 :

Λιβαδών 364 , 3. λιλασμένος Ιon . pro λελησμένος 45. 56 : 307 , 8 : 608 , 20. 10
565, 49.

λεβηρίς 565, 57. λεβηρίς et λε- 678, 28. θεωρώ 544, 50. λεύσσω unde * λιάμαθοι , οι 369, 26.

Bragis idem 363 , 58 . λιλάφθαι 362, 49. derivetur f. fortnetur 367 , 11 . λίαν , α producto 3, 10: 569 .

λέβης 563, 56 : 301 , 1 : Co8, λελαχώς 365, 39. λελάχωσι Ιο. λεύσσω Aeol. 58+ , 3. fic

9. λέβητι et λέβησι dativi nice 16 , 8 : όιο , 59 : 677 , λεύσσεται 367 , 2 . λεύσσω , λιάζω, a. 235 , 26 .

40. hinc λευκός 378 , 47. λεύσ- λιανός 519 , 59 : 6ο8 , 10 ,

λεγάροι ( fcrib . pot. ληγάραι) λεληθότως 365 , 46. σετε 567 , 6. λιβάδην 569 , 27.

>

183 , 5.

21 .

11 .

.

4. 29.

500 , 2 .
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7

λίβανος 569 , 32. 42, Λίβανος . λιχμώμενος 371 , 58: 626, 16. λύγη, η 6,8, 6ο. λυγίζειν φuid λωφω 376, 27. λωφήτω το και

mons 369, 3ο. λίβανος dif- λιχνεύσάμενοι 371 , 63. dif. a θρύπτεσθαι 374 , 36.
ταπαύσω 376, 22. 38. Άαφή

fert a λιβανωτός 369, 3ο. λίχνοι 372 , 1 : 626, 20.

λιβάς, η 33, 5ι : 35, 1 : 369, λίψ 372, 3 : 512, 10 .

λυγίσματα , τα 374, 16. λύ- σαι 376, 25. λωφήσασα 376,

37 : 566, 57 .

γος 369 , 45 : 374 , 14. 41 . 34. λωφήσαντες 376, 33,

λίω το προθυμούμαι 529 , 38. 44.

λιβρός 369, 36. 5η.

λίων 376, 12 : 384 , 27.

λιω , λιήσω, λελίηκα 529, 40. “ λυγμός , ο θρήνος 374 , 25.

Λιβύη , η 369, 40. Λιβυκός 358 , λοβός 372, 9. 14. λοβοί 372, 9.

3ο : 455 , 47 . λογάδην, adverb. d. 451 , 38. λυγίφωνος ( fort . λυγόφως) 25 ,

λυγμή , η κραυγή 3ηά , 24 .
Μ.

λιγαίνω 37ο, 6. λογάς , η 372, 32. 46.

λίγδην 51 %, 40 : 628, 58 . λογγάσια, τα 372, 21. λογγώ- λύν , και 374, 35 : 558 , 47. λυή μ υnde nominatum it άοο , 56 .

λίγεια και λιγύς 37ο, 4. νες , οι 572, 18. 623, 2.
et pag . 598. μ in β 109 , 44 :

369, 45.λιγνός, η 369, αη: 626, 25. αο λόγγου ( λόγγουμ), Iongum Αιθρος 3-4, 26.
47 de

ausgos , .
117, 11. pro Aeolice 104 .

differentia vocc . λιγνύς, κνίσ- Λογγούβαρδοι 372, 58. Λογγι: Λυκάων , άωνος 374, 28.

λυκαβας 374, 48 .
56 : 351, 9. μ in και 313, 45 .

in ν 364 , 46 : 37ο , 33.

σα , καπνός et αιθάλη 369, βάρδοι 125, 21 . Λύκειον , opp. Thefaliae 374,
pleonallıcum in multis dictio

5ο : 626, 27. λιγνυώδης (in λογείον , το 372, 23. 59.
nibus , et initio et medio po.

textu male λιγνοώδης) 369 , λογικός 372, 31. λογικός ιατρός λύκη , η 48, 52 .
Γιunι 23 , 40: 85, 48 : 575 ,

184 , 44. λογικά ζώα 109, 20. λυκηγενής Apollo 202, 61 .
45 : 377, 22. 45 : 379 , 478

λιγύς 369, 54. 57. fem . λίγεια λογογράφος quid diff . & λο- λύκος , ο 374, 3ι . λύκος ο φως
580 , 3g : 382, 5 : 384, 35 :

569 6ο: 57ο, 4. λιγύφθoγ- γοποιός 372, 55. 48 , 55. λύκοι, οι 374 , 19.
392 , 6 : . 394, 59 : 426, 25

γος 369, 5η. λογοθέτης 10, 13: 16, 49 .
417, 16: 477, 46. μ abjectura

Λύκος , η . pr . 374, 59. Λυκία

λιγω το υμνώ 3γο, 5. λογοποιός 372, 55 . duplex 6ο8, 17..
271 , 17 .

λίβαξ, o , d. 91, 19 : 118, 32 : λόγος , 4. 10, 21: 52, 1 : 369, Λυκούργος properifp. 256, 14. na pleonalt. 381 , 44 : 401 , 32 .

147 , 37 : 264 , 2 : 268, 24 : 1 : 372, 34 : 373, 3 : 536, λυκόφωνος , Εne dubio fcrib.
μαγάς 377, 1 .

559, 44. 18. Γeptem ignif. 372 , 41. λυκόφως 25 , 46 .,
λίθινος 353, 49. λίθος 94, 19 :

λυκόφως μάγγανον , το 375, 46. μαγγα .

λόγος ή Φροντίς 52, 54. ο 374, 17
νεύω , a . 375 , 45. μαγγανεία

347, 37 : 359, 44 : 370, 24 : ορισμός 364 , 8. λόγος quid λίμα , το 575, 18. 25. o pro
375, 45.

51, 55. ή λίθος 37ο, 28. εν difer . a ποίησις 312, 38. τα

λίθοις μάχεσθαι φuid 632,

ducto ap . poét. 355, 59. λύ- μαγεία , η 375, 52 : 376, 53. }

λόγω των δικαταλήκτων 181 ,
μάγειρος 289 , 32 : 375, 48. 5ο .

55. λιθοβόλος et λιθόβολος
ματα , τα 374 , 51 : 183 , 9 .

20 : 491, 5ο. της φωνής και λυμάζω , σω 306, 3. λυμαίνω ,
μαγειρικαι τράπεζαι 18ο, 5 .

585, 46. του σημαινομένου 141 , 47 : d . 183, 4. λυμαίνω το κα
μαγέτης, d . 553, 5 .

λιαμάν 37ο, 32 : 371 , 59. λι- 549 , 35. τα λόγω των

κμαν 564, 44. 395, 19: 419, 17 : 471, 57:

θαίρω 373, 19. το φθείρω 365, μαγίδες 626, 5ο.

59. λυμαντικόν 373, 55 . μαγίσες 376, 47. μάγιρος Aeol ,

λίχνον 37ο, 3ο . 479, 26 : 487 , 51 : 5οι , 49 : λυμη 183, 4 : 232, 5ο : 373,
p. μάγειρας 376, 45.

λιλαίω , d. 37ο , 36. λιλω 547, 54. 57 : 574, 24 .
μαγίς , ίδος 376, 47. 5ο. Ρlur .

prim . 369, 20 : 37ο, 36.
λόγκη 65, 4. λογχίτης 419, λειπεόμενος Ιon. pro λυπούμε- μαγίδες 376 , 48 : 626, 5ο .

Λιλύβαιον , prom. 265, 39. 17.

λιμβός 57ο, 45 .

νος 674, 4. λύπη , η 374 , 53. μάγιστρος 377, 5ο,

λοιβή , η 10, 21 : 43, 55 : 165,

λιμήν , ο 3ο, 47. 49.

54. 58 ; 6τά , 52. λύπης φυοι μαγκιπες 367 , 52.

20 : 375, 43 : 456, 32 : 524,

λίμνη , η 37ο, 44. 52: 6ο8 , 15.

Γpecies 100, 14. λυπώ 591 , μάγμα et μάγματα 375, 48.

18. 30.
μάγος 377, 3. Μάγοι pop. 577 ,

Λιμνώγεια 33ο, 44 . λοιγός , ο 372 , 62,
47 .λύρε , και 35, 6. λυρική 375, 9

λιμός , ο 113, 23 : 37ο, 57. και
μάγο 553, 5.

λοιδορος 373, 3. λοιδορία quid λυσιμελής ύπνος 102 , 3.
λιμός Dor . at ο λ. Αιι . 371 ,

1. λιμός did. a λοιμός 37ο, 62 .

dif. ab ύβρις 373, 8. λοιδορώ λυσιτελής 102, 4 : 575, 10. λυ- μάργυα 111, 39.

591 , 26. λοιδορούμαι 591 , 27.

σιτελω c. dat. 591 , 19. μάζα , η 377, 9 : 381 , 40. μάζα

λιμπάνω 57ο, 58.
η τροφή 41 , 3. panis 378,

λίνος 26 , 22 : 371 , 8. λιναίος λοιμός , d. 352, 55 : 360, 54 : λύσσα , η 375, 19: 376, 4ο.
20. Plur. 377, 12 .

261 , 22. λινούφες αρμενον 370, 6ο. dif. a λιμός ' 370, λύτρων , το 183, 20 λύτρα, τα

62. λοιμική 183, 5. λοιμική
371 , 12 .

375 , 16. λυτρώ, d . 183, 20: μαζός 40, 49. difert a μαστός

νότος 373, 55.
λιπαίνω, ανω 371, 8. 13. λι

381 , 22. νευρών μας πέλασεν
375, 21. λύτρωσις , η 375 , 21 .

πάναι inf 371 , 18 : 511 , 63 :
λοίσθος et λοίσθιος 122 , 33.

λύχνος , ο 375 , 14 : 614 , 47.

6ο8, 11 : 641 , 58. λιπάνάτω
λοξίας 373, 54.

λύχνα f. pro λύχνοι 314, 12 . μάζω , 1. 38 , 39 .

λίπος 373, 11. 28 : 400 , 28. 3ο.

λύχνος et λυχνίoν «lifer. 375, μαθείν 377, 18. μαθών 377, 20 .

was in compofitione tonunu

λιπαγεσιν , f . 371, 13. λιπαρός , Λουκάς 373 , 12.

13. * λυχνούργος 375, 14.
retrahunt 208, 41 .

d . 365, 48 : 371, 18 : 511, 63 .

λύω , σω 365 , 54 : 373, 57 : 374 ,

λουτρόν , το 373, 15. 24. plur. 58 : 375 , 6. 11 : 591, 27 :
μαία et Μαΐα 377, 17. 33 : 378 ,

λιπαρεϊν 365, 46 : 614 , 54 . λουτρά 373, 25. λούω , λού

λιπαρεϊν το παρακαλεϊν 371 , λέλουκα 373, 20,

λύω το καθαίρω 373, 15. ejas

24. λόφος 125, 1: 373 , 27 : 576,22.

profodia 640, 24. λύομαι pafi. μαιμω το όρμω 15 , 54. το

c. dat. 5g1 , 28.
προθυμούμαι 41, 5η : 622 , 6 .

λιπερ, ήται, οι 371 , 28.
38. tria ignif. 373, 3ο . λω το θέλω 54, 19: 40, 12 : μαιμόωσα 378 , 29.

λιπόπατρις 327 , 13. λοχαγός 373, 29 .
67, 24 : 361. 53 : 363, 5ι : μαιμάσσω 377 , 21 .

λίπος , το 371 , 33.

λιποτακτείν 371 , 26.

λοχών το ενεδρεύειν 33 , 38. 369, 17. 19 : 370, 38 : 375, μαινάς , και 377, 35.

44 : 626, 12

λιρός και αναιδής 369, 2 : 371 ,

27: 376 , 10. 20 : 385, 47 : μαίνετο f. p. εαυίνστο 252 , 56 .

λοχεύω το γεννώ 373 , 41. λο:

468, 39 : 626, 15. το επιθυ- μαινόλης , 4. 377, 26: 626, 46 .

19.

λις 323, 12. λίς ο λέων 371 , χευόμενοι 373, 41. λοχεία, η , μο 569, 20, το βλέπω 569, μαίνω. 377: 26: 489, 51. μαίνο
το οργίζομαι 377, 3ο: 391 , 43 .

41. λίς , λιός , Ιongo 53ο, λοχία , η 375, 51.
373 λώβη , η βο8, 12. λαβή, η 375, μαίνεσθαι βο8, 23 : 642, 59.

55 .

λισγόριον 371 , 5ο .
λόχμη , η 373 , 43 : 626, 13.: .:

27 : 576, 6. λωβητής 23, 43. Μαίος 377, 31 .
μαιρα , η 377, 37 .

λίσσω , λίσω 371 , 36. λίσσω το

λωβήσαιο 375, 25.

*λόχμος 373, 51. λοχμηθάμνος λωβός 185, 16 : 375, 23 .

ικετεύω ότι , 5ι . λίσσομαι

μαίρω το λάμπω 42 , 40. 4η.

(fcrib . feparat. λόχμη, θάμνος)
53 : 219 , 8 : 5ο6, 20. μαιρώ

626, 11.
λώϊον 376, 10. το λάμπω 41 , 41. μαίρω,

λίσφοι 372 , 6.

λόχος , ο 373, 47. 5ο : 36 % , 10 : λωος 376 , 19 : 490, 44 : 626, μαρω 41 , 39.

λιτανεύω 371 , 5ι . 374, 6 : 387, 29 : 608, 16.
μαίω το ζητώ 378, 32 : 379, 24,

λιταργο , 571, 56 .
λοχίτης , d. 387 , 29. λοχώ λωπία το δέρμα 376, 16. λωπός μακά , 377, 41 , triplex ποιnina

λιτή 35, 37 : 371, 5ι : 375 , 2. το ενεδρεύω 373, 5ο, το τί .
376, 16. λωπος 376, 23 : 400 , uvi Iorma μάχα, , μάκαρος

κατα λίγα πετάσσας 18 , 15. κτω 53, 52.

3ο. λωποδύτης 36, 14, 23 : et μακα μος 377 , +1. μίχα

λιτός 51 , 54: 373, 1: 5οι , 29. λυγαίος 374, 17.. λύγαιον 25 ,
614, 56. Aωπιζω 376, 14.

φες , οι 377 , 52. μακάριος

λίτρα 371 , 21 : 520, 51 .
45.

λωστος 376, 18 : 384 , 27: 57ο, 425, 6 : 615, 14. μάκαρτας

λιτώ το παρακαλώ 371, 57. λυγέως βαίνειν 374, 48 .
41. λώστος ine i 636, 14.. (fort. μακαρίται) 377 , 55.

ETYMOLOG . T. II. Hhhh

381 , 25 .

371 , 9.
:

7

27. 32,

1

.

20.

371 , 56 .
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Μακεδών 377, 10 .
μαρμαίρω το λάμπω 42, 40 44 : μάχη , η 585 , 4 . 626, 39. μελος 75 , 23: 346 .

μακελλα , η 1 , 17. μακελλά- 377 , 39 : 58ο, 3 , 52 : 397, 52: μαχήσομαι 382, 7.
58 : 525, io.

φιος 378, 22 . 618, 48. μαρμάρειος 379, 54 : μαχλάς , η 381, 5ο. μείραξ 12 , 16: 265, 19 : 393 ,
Μακκαβαίος υ78, 24. 3ο8, 2. μαρμάρεος Ιon. pro μαχλός ο κατωφελής ( ? ) 381 , vid. ήμείραξ. μείραξ et
μακκοάν 377, 56. μακκοώ 378 , μαρμάρειος 379 , 54. fem. 50,

μειράκιον differunt 384 , 37.
16.

ενμαρμαρέη 379, 49. μάρμαρον, μάχομαι , defect . 382, 22 .
μακρά adverb . 378, 8. μακράν

μειράκιον , το 124 , 16 : 38%,

. 42 , 43 : 38ο, 2. 22. μας : λίθοις μάχεσθαι φuid 632,
adν. 378, 1. μάκρα (nomen ?)

37. 43. μειρακίσκος 384, 43 .
μαρυγή, η λάμψις 38ο, 22 : 55. μαχα, ήσω 382, 7. μείρεται 384, 38. μείξω 16 ,

378, 4. prim. μακρός 22, 35: 5ο6 , 28 . μαρμαραίνειν το μάυ 382, 16 : 565, 3ο.
52 : 251 , 35. μείρω το μερί

378, 2. 15 : 510, 20 : 573, 19. στίλβεις 38ο, 23. μαρμαρύσσω μάω το ζητώ 9+, 41 . ζω 63, 27: 119, 13 : 143 , 55 :
μακρότερος 3οι , 19. μακρό

μέγα δ' έψαο 24, 15. 167, 39. 50 : 183, 32 : 382,
τατος ,

Ε.

22, 36. μακρόθυ- μαρνα μένοιϊν 38ο, 3ο, μαρνάται Μεγάδης , d. patronym. 382 , 3ι , 56 : 387, 59 : 388, 1 : 389.
μος 378 , 19. μακρηγορώ 5, 380, 25.

Μέγαιρα 207, 62. 27 : 392 , 36 : 397, 51. 59 .57. μακροκατάληκτα 535, 47 : μαρνω, μάρνημι 38ο, 3ο . μεγαίρω 44 , 13. μεγαίρω το μείρω , μερώ , μέμαρμαι 167,

539, 14. μακρά συλλαβή quot Μαρπίσσα 452, 6.
Φθονώ 44, 18. 34. 51 : 387 , 49.

modis fiat 682, 14. 16. μα- μάρπτω42, 13 :6ο8, 29. μάρ- μεγάλη 382, 17• μεγαλείον 382, μείς ο μήν 383, 41 : 584 , 45.

κρύνω , d. 378 , 15. πτω το καταλαμβάνω 38ο, 37: 385 , 52. μέγαλοs, f. 474, μείστος , fuperl. 584 , 52.
μάκτρα 378, 20: 615, 17. 35. 50 : 618, 40 .

6ο. μεγαλόφρων 382 , 5ο . με- μειώ , d . 525 , 9 .
μάλαθρον ( & ς ? ) 378, 34 . μάρσιππος 381 , 14. μαρσίππιον
μαλακίζω, a. 379, 2. μαλακι

γαλοψυχία 382, 52. μεγαλώ- μέλαθρον , το 382, 23 : 585, 5.
d 380, 37.

νυμος 382 , 51. Μεγαληνός μέλαινα , η 385 , 13: 521, 17.
ζόμενοι , οι 117, 29. μαλα- Μαρτίνος 209, 36. (fort. Μεγαρηνός ) 619 , 39. μελαινάων , f. 23, 55. Μέλαι
αισθέντες 379, 1 .

Μάρτιος , menfis 38ο, 59 . μεγαλοφιτάζεσθαι 71 , 45. 1o1 , locus in Altica 300, 12 .
μαλάκιού , το 379, 4. μάρτυς, d . 42 , 15: 38ο, 54 : μεγαλύνω 383 , 6. μελαίνω 313 , 43.
μαλακός 109 , 32 : 378, 37. 46 : 574, 14. μάρτυς , νοs et μάρ- μέγαρον , το 382 , 22. quid diff . * μέλαιος και μάταιος 385, 47.

379 , 2. 4. * μαλακόςωστος τυρος 38ο, 48. μάρτυς quid ab εστία et εσχάρα 213 , 28. μέλαν 585, 22 : 615, 25.

270, 29. differ . ab έλεγχος 38ο , 56 . ανα μεγάροιο μέλαθρον 382 , μελάντερος , . 354, 3 : 385, 18.

μαλάσσω 378, 46 : 579, 2. μάρτυς 316, 5ο. μάρτυρος , 25.
μελάνυδρος κρήνη 168, 7 .μαλάκη 378, 45 .

ου 38ο, 55 : 574, 14. μάρτυ- μέγας 382 , 39. 41: 385, 57 : μέλας 566 , 59 : 385, 16 : 387,
Μαλέα el Μάλεια 378, 48. φοι, οι 58ο, 47 : 6ο8 , 28 . 521, 15. a correpto 382, 27 . 38. μίλας , αντος 385 , 18 :

μάλεις το αύξειν 41 , 21. Μαλυανδηνία , ν. Βαρυανδηνία . mézas ut differat a πολύς
521 , 12 .

μάλει φον pro αλευρων 382 , 5. μαγισσω et μαρμαρύσσω 5ο6, 382, 43. Μέγας, α , nom. pr. μελλόμενος , pafi. 385 , 25.
μάλη , η 41 , 22 . 26.

α producit 381, 50, 54 , με- Μελέαγρος 585, 28.

μαλθακός 379, 10. μαμψαι φuid proprie 38ο, 27 . γάτερος contp . inuit, 383 , 6ο. μελεδώνη , η 318, 37. plur . αι
μαλλίον 265, 49.

μανω 41 , 42 : 506, 25. μεγασθενής 652 , 3ι. μέγεθος, μελεδώναι 385, 29.
μάλλον 379, 5 . μάσασθαι το άψασθαι 70, 55. f . p . μέγαθος 382 , 48. μελέεσσι poét. pro μέλεσι 385,

μαλλός 378, 56 : 465, 4. μισθός , d . 381 , 3 . μεγιστάν 63ο , 59. 35.

μαμερτιανοί οι μαμερτίνοι 379, μάσημα , το 381 , 34.
12. Mάμεστος Mars Ital . 379, Μασσαλία , at paulo poft Μεσ

μεδέων, regnans 16ο, 29 : 382, μέλεος 386, 5ο.
56.

μελέτη , η 385 , 5ο.
σαλία 381 , 52 .

μέδιμνοι , Athen. 229, 54. μέ- μέλη , τα 385, 52 .
μαμμωνάς 379, 1 . μάσσω 375, 51. μάσσω τα μα. οιμνος 383, 4. var. ap . Cypr. μέλι , το 44, 27: 381 , 12,

Müs quid 598. lub M. λάσσω 196, 55 : 377 , 3. 12 : 369, 15 . μελίζω , d . 10, 27 .
μην το ζητειν 368, 34.

379, 34 : 381 , 6 : 626 , 3ι . μεδιούμ , medium 369, 11 . μελιωδώς 193, 26 : 204, 3ι .
μανδήλιον 379, 15.

μασσωμαι 33ο, 58. μέσω ει μεδω 382, 6ο. μέσω, μέλισσα , η 52, 27: 38+ , 13:μάνδρα 378, 33.
μάσσων , F. 4 μήκος 3οι, 20.

μανδραγόρα planta 379, 33 .
regno 553, 23. modü periſp. 385, 10. 55 : 386, 7. 12 ; 615,

μάσταξ η τροφή 381 , 32 : 6ο8 , 16ο, 33. μέδων, o, rex 383, 9 : 18. μελισσίων , E. Aeol . 23 ,
μανή Hebr . 74, 17 . 3ο.

34ο , 5 % . μέδοντες , οί , τeges 53 : 386, 1 : 212, 26 .
μανθάνω , d. 245 18. μαστάζω ( fcrib . ματάζω ) το 393, 25.
μανία , η 58, 24: 378, 38. 40. μελιταία , τα 626, 39.

μάταια βουλεύομαι 31 , 6. μέζεα , τα 383, 14. Μελίτη , infula 626, 40.

μάννα, ας , ή , et μάννα , το 379, μαστεύω το ζητω 70, 56. μα- μέζων , Aeol . pro μέσσων 113, μελίφρων 386, 7 .

17. 24. 27 . στεύεσθαι το ζητείσθαι 381 ,
μελλίφηβος 124, 11 .

κανους , manus 379, 16. 20.
μεθέμεν , f . Ιon. C. Dor . 383 , μέλλ . 386, 44. quatuor ignit.

μαντεία , η 379, 3. μάντις , ο μάστιγξ 581 , 6. 12 : 6ο8, 35.
386, 38. μέλλω το φροντίζω

579 , 3ο . Αpollo 25ο, 18. μαστίζω 381, 6. 8 : 498, 1 . μέλες , imperat. 383, 29.
89, 19 : 386 , 52. το βραδύνω

μαντικό, 586 , 42. Μάντιος μαστός , d. 62 , 57 : 70, 57 :

Σ. pr. 25υ , 5ο, μαντεύω το
μέθη , η 316, 39 : 583, 47. quid 470, 18.

94 , 42 : 381, 27. 3ο . quid difer . a κραιπάλη 312 , 21 .
ζητώ 622 , 3ι . diff . 2 μαξάς 381 , 22. μαστοί μέλος , το 584 , 12 : 386 , 14.

Μαντίνεια , opp. 379, 28.
μεθήμων 383, 33. 26. 3ο: 414, 3. φuid diff .381, 31.

μεθίημι , ήσω 383 , 25.
μεθίω μέρος 385, 37. μέλεος ειρήσε

μα πία , σκογγίστρια 379 , 34 : μαστροπός 381, 15, 17 , 18 ," . το αμελω ,

at 626 , 3ο . per σπογγίστρα μασχάλη , η 381 , 42 .
Iongo 385, 36 . ται αίνος 19, 41 .

47.
explicatur. μέλπω 386, 3ο, μίλπω το παί

μασω et μασώμαι 381 , 1 .
μάραθρον , τo , Foeniculumn (φαι- ματάξω , νide μαστάζω.

μεθοδεία 383, 44, ζω 386, 28. μέλπηθρο , το

- νουκλουμ) 38ο, 11. altera for- ματ αιος, d . 38ο, 17.
μεθόπωρος 208, 3ο . 386, 28.

μεθύσκω 425, 33 .
ma μάραθον

Μελχισαλημ 386 , 36 .
Cic legendum ματάριον (Lic ) 398, 41 ,

μέθυσος (text. μέθυσο) 383, 45. Μελχισεδέκ 386 , 53 .pro μάραθρον , verbis κατ' ματεύω το ζητώ 128, 7. μεθυμναίος,Bacchus 383, 49. μέλω το φροντίζω 397, 16 : 528,
αποβολής του και lagilantibus ) μάτην 74, 44 : 450, 22 . μεθώ , ήσω 385 , 19. 34.

45.

380, 15 .
μάτιος et μάταιος 38ο, 18.

βαραίνω: 1.41 ,40: 379, 46. μάτος 380, 17. Aaro , erbale μειδιών και μειδώ τογελώ μελφός 386 ,21.52. μελωδία
μαραίνεσθαι 577, 37 . 43, 58: 553 , 25. μείδω et 386 , 21 6

387 , 4.

μέγs animalculumsylb.h.νος, μάττω 578, 20. μειδιώ 62 , 24. μειδώ et μει- μεμακεία Ιon. pro μεμηκυία

Neutro gen. in indic . recepit ) ματω οιώ ή, 22 . 678, 28 .

58 : 398 41. ματω

120, 7. 25. « άργος , o, infanus το ζητώ 621 , 41. ματωσις μείζων , f . 383, 59.
μεμιλλωσθαι 391 , 14 .

120, 29 : 379, 49 : 608, 23.
μέμαρκα et μέμα μαι 167, 55.

398 , 41 , μειλίγματα , τα 384, 9 .
μαργός cod. igr:if. 216, 17. μαυλίς , η 38ο , 5. " μαυλίστρια , μειλίσσω 44, 26 : 384 , 10. μεί

μεμαώς , ωτος 121, 5ο : 387 , 7.

(vid. Schneid . in L. ) μαργαί μεμαώτα 386 , 57. μεμονία

η 381 , 20. λίσσω το καταπραύνω 384, 11 , 121 , 21 .
νω , d . 120, 27. 29 : 216, 17. μαύρος 43, 42 : 120, 39 : 38ο,

μάρη , manus 380, 28. v. Het.
μειλίχιος 384 , 7. μεμερτικός et μέματος , Γcrib .

5. μαύρω, και, ω 42, 54 .
Lex. Τom. 11 , 24ο. ποι . 18. μάχαιρα , η 381, 59.

μείον , comp . 44, 1 : 107, 53 : μάμερτος et καμερτινός 626 ,
384, 15. 20: 394 , 41 : 399, 6ο.

μερίλη , η 379, 55 : 5ο7, 3 , Νυχάων , ονος ι8ι, 43.
35 : 490, 43. μειονεκτείσαι μέμικα 184, 15.

22 .

17. 24.

6

.
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με μισθαρνιτός (Tcrib. μεμινθαρ- Μεσσάλη 552, 29. Mεσσαλιείς , μετέπειτα 389 , 13.
νηκώς )387, 33 .

391, 19. μήλα , τα , over 5744
οι 381 , 55. μετεστείλατο 389, 11 . 10. et vid . μήλα.

μέμνησο 387, 32 . μέσσων , comp . Aeol . 384 , 1 . μέτεστιν 634, 55, μηλούν το «ηλεφών 391 , 24 ,

μέμορα ι6 , 32 : 133, 34 . μεσσυγύ, Γcrib. μεσσηγυ 6ο, 17 . τι μετέχει του ζών 23ο, 57. τι μη λωρώ ( ic) το βάπτω 591,μηλωθρώ
μεμυελωμένα 387 , 12. μεστός 388, 21 : 57ο, 39. μετέχει τα μέταλλα προς το

με ευχένα. 387 , 16 : 626, 32. μεσω , ωσώ 388 , 19 . μεταλλώ 388, 43.

μέμφεαι , Ιon. 387 , 21. μέμφω μετα σαϊτα 588, 26 .

μηλών 68, 22. -

μετέωρος 389, 19. μετεωρισμός
et μέμφομαι 387, 25 ,

μηλωτή 391 , 21. 26. 5ο .

μεταβαλείν φuid diferat a με

μη

389, 23. awtk ut differ. a dopsége

Μεμφίτης 84, 3. ταμορφούσθαι, άλλοιούσθαι et μίτοικος 389, 10. 148, 30 .

μεμψίμοιρος 387 , 31 έτεροιούσθαι 388. 27 . μετοπωρινός 248, 48 .

μεμώ , fut . 4 μέμω 387, 6, μέ- μεταβολή, η 588, 31 , μετάβο- μετουσία 442, 46.

μήν , ο 383, 43 : 391 , 32 : 565,

μετουσιαστι :

λοι 389, 9 .

44. μήν, conj. expletiva 243 ,

μω το προθυμούμαι 387. 4. nóv quid fit 571 , 9.

μεμώς, ωτος 121, 51 : 387, μετάγεται ή αιτιατική εις ευ

22 : 565, 29.

σιαστικών δομι 15. 48. 53 :

8. plur. μεμώτες 387, 9. με

μήνη , η 391, 32. 3η : 592 , Σε

θείαν 14, 21 . 382 , 37 : 383, 53. 501, 46. 5o .

μωσα 121, 21 : 387, 10 , μετάθεσις , ή , transpofitio 475, μέτοχος 5ο3, 5ο. μετοχή dic
μέν dif. ab ήτοι 36, 32. 40. μετάθεσις των στοιχείων fert ab όνομα 389, 46. μετο:

μηνιεί 391. 43.

Μενεαίνω 315, 3ι : 6ο8, 24. di' sufwilay 414, 42. META

μηνιξ ( Ιcrib . μήνιγξ ) 391 , 4ι.

χικά ο όματα 383 , 10 : 440,

κένδος Aegypt . o τράγος 387,
Plur. μηνιγγες 39 , 42.

θέσει του π εις τ 88 , 38. 22 : 455 , 28 .

35. Μεντήσιος 387. 55. Μεν- του και εις και 25 , 48. του ι εις μετρήσει 389 , 24.

μήνιος pro μηνιαίο ? ) 45ο, 4 € .

an differat

δήσιον Nili otium 404, 36. ε 56 , 16. του ε εις α 100,

μήνις , η 391 , 44. 47. 50. 51.

ab αριθμήσαι 76, 42. μετρη

Μενέλαος 359 , 17 : 526,

μήνις, ιδος , commun . dial.

49. μεταθέσει ιωνική του και τός 281, 25 ,

Μενέλας ,

392, 8. μηνις , ιος , aeol . dial ,

a producto 359, εις ε 144, 54. μεταθέσει του μέτριον 389, 25. μετριάζει 389,
28,

392, 9. minus quid differat
α εις ο 333 , 5. κατα μετά

μενοινήσει 245, 7. μενoινα 387,

14. μετριοπαθείν 389, 15. ab οργή , χόλος, κότος et

θεσιν του και 548, 6ο : 536, 15. μέτρον, το 143, 55 : 389, 26.
45. μενoινώ το προθυμώ 387 ,

9ιμός 266, 59 : 31, 5.

μετάθεσις του πνεύματος 17,
45.

3ο. μετρώ 281 , 24 : 389, 25. νισμό 317, 39. , pro quo Aeo
43.

μένος , το 44, 44 : 59 , 36 : 154, μεταίχμιον 388, 53.

μετρούν 389, 31 . les μηνιθμός 3ι7, 40. μηνία ,

14 : 228, 46 : 271 , 23 : 3ο8, μεταληπτικα γίνονται του δα

κατα μετροποιΐαν 56, 49. ίσω, a . 391 , 45. 54. μηνία

6ο : 387 , 39. 46 ; 6ο8 , 30 :

μετωνυμικως 166, 5 . το οργίζομαι 591 , 34.

σέος πνεύματος 431 , 12.

615 , 19. e μένος compofita

μέτωπον 589 , 35. μετώπηδον μηνισκος (rectius μηνίσκος ) 39».,

τάληψις tropica 29, 54. Cic 389 , 33. rectius μετωπηδόν 6ο.

nom . propria paroxytona, epi- άωροι κατα μετάληψιν οι α- 626, 31 ,

thela oxytona 632, 27.

μηνύω , a. 171, 6 : 392 , 4 : 591,

γριοι 102, 17. at μετάληψις με pro μου 181, 6. 35. μήνυμα , το 392 , 4 .

μενούν 387, 44. μενούνγε 387, του στοιχείου 25 , 45 . μέχρι 215 , 3+ : 389, 58. 42 :

42.

μην, Dor. pro μείον 176, 28 :

μέταλλον , το 388, 42 : 615, 13. 446, 18: 484, 27. μέχρις et 3ιο, 31 ,

μέντοιγε 387 , 30 . μεταλλαν 388, 54. μεταλλω, μέχρι 6ο, 20 : 93, 7 . unga (fcrib . mongó aut mnga)

μένω 315, 31 : 341 , 7. μένω το ας , ο 388 , 39. μη απ ,γορεί τικόν 389, 55. μη

επιμένω 392 , 8 : 488, 21 : 489 , μεταμέλεια , η 388, 47.

pro μηροί 392, 18 μήνα ,

52 : 504, 53. μενω, fut. 123, μεταμορφούσθαι , vide Γ. μετα

quando vim habeat negativae 392 , 29. μηρία 392, 28. 39 .

particulae où 3go, 15. má in

18 : 313, 22.

μήρινθος 392 , 16. Plur . 616 ,

βαλείν. Comp . 377 , 56 .
42.

μερίζω 387 , 48. 57. 59. μερί- μεταμφίκεσθαι (vox nihili; le μη στερητικόν 368, 3ο : 379, 5. Μηριόνης 392, 48.
ζεσθαι 44 , 48 . gendum aut μεταμφίσκεσθαι - μη difyllaba 335, 35. Oxyto

μέριμνα , και 387, 56 : 615, 23.

μηρίω , . μνρύω.

( ?) aut , Heſychio duce , use et paroxylona 373 , 58. μηρός 392 , 39. 41. 45 : 415,
μεριμνω 387, 56. ταμφιέσθαι) 389, 7 . μη femin. 368, 28. 24. μηροί et μηνα ap. Ho

μερίς , η 387, 59. μετανάστης 53, 8. Ρlur. μετα- μηδαμινός 33ο, 40 : 442, 53. mer . non eadem 392, 30.

κερμηίζω 387, 48 . νάσται , ic lego pro μετανα : μήδεα , τα 20+, 3ο : 3go, 42 . μήρυγμα , το 392, 56 .

μέρμηςαι , αι Φροντίδες 387, 52 . σταται 389, 6. 42 ,

(De notione huj. ν. cfr. μετάξιν , Γcrib, μεταξύ 388, 5ο, μήθεια , δ. 37ο, 9.

μηρυκίζω el μηρυκισμός 392, 5ι .

Spohn. Vir fummus , in

μηρύκω 392, 52

uti 6ο, 17 : 588 , 56. μεταξυ μηδείς 172, 8.

libro de extrem . parte Odyſ.

μηρύνθιον (Γfic) 393, 3 .

της γης και του ύδατος 120, Μηδία 39ο, 5ο. μηρύω (fic pro μηριω), το ανα .

Ρ . 197.) 8. μεταξύ δύο ονομάτων τε- μήθος, το 33ο, 41 : 393, 29. λίγομα . 302, 5ά.

μέρμις, εθος 387 , 53 : 435, 47. θέντα 189, 39. cfr. 67 , 6. 10. prim. μήλου 37ο, 9 : 300, 53 :

μέρος, το 44 , 29 : 183 , 53 :

μής pro μην Attice 583 , 42

μεταπεσείν 389 , 8. 481 , 11. μηδω το βουλεύο 384, 55.

178,8 : 387, 49 : 615, 9. μέρος κατα μεταπλασιν και διαίρεσιν μαι 393, 24. 37: 474, 51. το

quid dif. a μέλος 385 , 37 .

μήστειρα , η 395 , 15.

15, 9. μεταπλασμός φuid fit Φροντίζω329, 15. μηδω (fcrib . μήστως 392, 6ο .

μέρού 388 , 1 . 389 , 16. μεταπλασμός του μέδω) το κρατω 590, 46 . μήτειρα 393, 4.

γένους 314, 9. μηθ' ενός 39ο, 59 .

μερώ, hinc μέρομαι et μείρομαι μεταποιώ 591 , 33. μεταποιού- μήθω245, 18 : 377, 18. μήθω μήτι ,

μήτης 593, 8. 14. 45 : 594, 11 .

384, 39.

μήτι , f pro μήτιδι , « ongo

και το φροντίζω 591 , 32. το μανθάνω 481, 14 . 392 , 1 : 26ο, 27. μητίετα,

μέσα τα αιδοία 383, 15. * μεταριστάζω 535, 52. μηκάδες , αι 391 , 9. μήκη (Γcr . vocal . 393, 57. μητίετα pro

μεσάγκυλος 6ο, 46. μετάστασις στοιχείων Ιωνική 677, μηκή) και 391 , 10. επί τα μήκη μητιέτην 393 , 48. pro μη

μεσάζω 388, 22. 56 . 39. κίειν 391, 10 . τιέτης 393 , 24 . μητιίτης

μέσατος 403 , 24. μετασχηματισμός Βοιωτ. και μηκίων , μήκιστος 22 , 56. μη
16, 49 : 275, 31 ; 593 , 48 .

μέσα στιγμή 68ο, 49. Αιολ. 393, 39. κίων 3οι, 19. μήκιστος 3οι , μητιόεις , όεντος 393 , 3ι .

μεσημβρία 388, 15. μεταφέρειν 640, 3 . 19 : 377, 54. μήκος, το 41 ,

Mesius, Mellias 388, 27 .

prim. μήτις , ιος et ιδος 26ο ,

μεταφορικη λέξις 12, 27» με- 31: 3οι, 19 : 378, 2. 4. 13 : 25 : 393, 21. Μήτις 362, 26.

μεσίτης 387. 26. ταφορικού είδους όνομα 546, 391 , 4 : 573, 19. μέτρα , η 394, 6. 10. μητρα
μεσόγειος 157, 35. 22. μεταφορά 640, 5. από μήκων , η 391 , 12. λοίας 455, 17. et μητρολωας

μεσόδμη 6ο8, 32 . μεταφοράς των 12 , 28 : μήλα , τα 391 , 8: μήλα τα (fcrib . μητραλίας) 393, 12.

μέσος 388 , 12. μεσούσα , η 388 , 21 , 9 : 25, 8 : 27, 13. 21 ; άνθη 385, 55. pomum φuod

18. ο μέσος αόριστος παθητι- 118, 2 : 373, 31 : 415, 17 : libet 385, 11.: 301 , 25. μήλα

κός 29, 58. ο υπες συντελικός

μηχανη 474,5ο. μηχανά 499, 3ο.

431, 20 : 487 , 43 : 495, 32 : τα πρόβατα 384, 13 : 391,

παθητικός μέσος 270 , 37. ο 513 , 29. μεταφορικώς 41ο,

μνχος , το 391 , 15 : 512, 6ι.

14. 21. 26. Ionibus politi- μήων, Dor. p. μείων 232, 24 :

μέσως παρακείμενος 270, 51 .
42.

mum vulgare 391 , 30. 384, 48 : 566, 40 .

ο μέσος εσχόμην 543 , 15. μετάφρενον 588, 48 :: 389, 5.

μέση διάθεσις τίς 526 , 47. μεταχρονούντες 389, 12 .

μήλη ιατρική 391 , 23 . หนึ่ง

μέσα ονόματα 538, 26. μεσό- μέτειμι 105, 42.
μήλιον ( ? ) , το δωρον 391 , 3.

d . ex ω 2 19 : 3 , 26 .

- Ma verba compofitionem

τητος επιβόηματα ita μετελθών 205, 4. μηλοβοτήρες 112, 18 : 474, 21, non admitiunt niſi cum prac .

dicta ? 545, 5ο. μετελώφεον 376, 29. μήλον , το 378 , 58 : 386 , 2 : pofitionibus :105 , 42. penul.

na

>

.

Plur . μέροπες

388, 6.

.

μητρος 455, 44.

.

9

mi , vid.

cur

Hhhb 2
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1 .

timam praeſentis et imperfecti uvela (Ac pro uvela ) , 395, μόνως ) λεχθέν 269 , 59. μονώ- μύλος 599, 32. κυλίτης 81 , 2 .
corripiunt in plurali 282, 25. 47. quid differ , a μνήμη 395, νυχα Τρ. ζώα 564, 6ο.

palliva in compofitione pro

μυλωθρός 399, 3ο .

54. μονονουχί 397, 27. μυλοκόρον , fic pro μυλοκόρον

paroxytona 158 , 1 : 268, 42. μνήματα , τα 396, 4 . μόνα , η ειμαρμένη 279, 47. 310 , 25.

μία 394, 31. προ μιας τον τό- μνήμη , η 373, 69 : 305 , 51 . μοθείν το πονείν 392, 57. μoρεϊν μύνδος 400, 35.

νον εχοντα , 1. e. in penulti- μνημοσύνη , η 395, 45. μνημό- την γήν 122 , 18, μόρημα , μύνη , η 46 , 51 , 53 : 47, 7 : 15ο,

ma 6ο, 44 : 100, 34 : 106, 14 : συνον 395, 44, μνήμων , ver- το 392, 57 . 55 .

270 , 34 : 185, 51 : 198, 9 : bale 395, 45 . μορία , η 398, 23, μύξα , ac pro μίζα , η 399, 39.

209, 34 : 503 , 18 : 5ο6, 36 : μνήσαι 184, 11 , μνησαίατο, Ιon. μόσιον 398, 21. μυούμαι c. acc. 591 , 58.

518, 10 : 542, 22. 318, 24. fic μνησαίατο κότου μορμολυκείον 397, 48. μύρεσθαι 399, 50 : 6ο8 , 23.

μιάναι 371, 16 : 511, 63 : 6ο8, 202, 18. μνήσαντο 396, 1 , Μορμώ , η 397, 48. μύρεσθαι εις αλα 38, 49. ic

34. hinc d . μιαρός 371 , 16 : μνησικακια 267, 4, μoρόεντα τρίγληνα 279, 19 . 400, 10 .

511 , 15. 63. μιάνην αίματι μνήσκω 221 , 32 . μόρος 139, 1 : 397, 59. μυρεψική πόα 266, 5ο .

μηροί_392 , 33. μνηστεύεσαι, ej. conftr. 306, 5. μόρσιμος 125, 7. μύρια 399, 10. 43. μυριάς 5ο9,

μίγας ( ? 355, 29 μνηστή , η , quando dicta 396, μόντοι οι άνθρωποι 392, 58. 52. μυριοπλάσιος 100, 1 .

μίγδα, adverb, 54, 59. μίγδην, 28.

adν. 4. 59, 2 : 74, 41 : 451 , μνηστής 396, 24. 27. μνήστωρ

μορφή 9 , 1. 13 : 397, 51. * μυρίτης , α. 571 , 24 .

quid differ . a σχήμα 597, 54. μύρμαξ , d . 342, 3ο. μυσμος
42. μιγδώ , fcrib . μίγω 544, 396 , 23. μορω το επιτυγχάνω 184, 30. 342, 30.

59. μιγείς , έντος 394, 3ι , μνίος, ο απαλός 280 , 21. ( ν. μόσυν , υνος 322 , 19. μυρον , το 400, 7.

μίγω. ξω 59 , 2 : 200 , 31 : Intp. ad Ηefych. Γ. ν . μνoίoν.) μόσχος 246, 12: 398, 3. 9. quid μύρος 571, 24.
394, 38. - μνος difyllaba quando bary- differ. a βούς 113, 58. Μύφρα 400, 7 • μυρίνη , att .

μιήναι 51, 15. tona 82, 59. σχία 13, 59. pro μυρσίνη 255, 24. μυρσί

κίκκος ει μίκκαλος 45, 12. με- μνούς 59, 58, Γιο Γcribendum 1. μοτών 398, 37. μοτά, τα 59, νη 3οι , 24 , μυρτα 400, 6 .

κρός 39 , 41. 54. difert ab 40. pro μνούς. 46. μοτάριον , το 398, 31. μυς 100, 1 : 615, 14 : 657, 48.

ολίγος 382 , 44 : 425, 36. μνύω , a. 171 , 6 . μοτω, ώσω 358 , 5 %. μότωσις μυσάναι 371 , 17. hinc d . μι

καιροψυχία 382, 54 . μνω , ήσω 395, 44 : 306, 33. 38, 39. φός 571 , 17. μυσσττόμενος

μικτον είδος ποιήσεως quid 681 , μάγος 18 , 48 : 372, 35 : 396, μου 31ο, 17. enclit. ν . 243 , 45 :
400, 32.

35. μυγώ , ήσω 181, 49. μη 2 + 4, 5 . μυσος 615, 14 .

μίλαξ, planta 393, 18. γεϊν το κακοπαθείν 372, 36. μούσα et Μούσα 398, 17. μου»

μιλιαρήσιον 394, 18. 20. μίλιν μόδιος 396, 19 .

μυσταγωγός 412, 16. quid dif

σικά 398, 19. μουσουργούμαι fer . a μύστης 4ου, 3+ .

και στρατεία 394, 21 . μόθος 306, 39. μόθων , ο 596, 591 , 37. 'Αριστόξενος ο κου- σταγωγώ 51, 41 .

μίλιον 393, 23. 39. μοθωνία , η 396, 38. σικός 16 , 55 . μύσταξ 400, 13. 15 : 615, 10 ,

μιλος 393, 12 . μοίρα , ή 251 , 3+: 282 , 52 : μόχθος 398, 44. μοχθηρός et μυστηπόλος , malim μυστιπ . 20,
μιμαλλών 68, 23. plur . μιμαλ. 396, 41 , 4t : 397 , 1 : 6ο8, μοχθηρία 398, 43 . 47. μύστης, ο 400 , 20. 33. μυ

λώνες 39 , 48.
27. προ μοίρας 481 , 19. μοί- μοχλός 398,14 : 615 , 20. parox. στήριον 400, +3. Ρlur. μυστή

μιμηλόν 394, 5ι. μιμηλώ το ρη , Ionice 306, 44. μοιρηγε- μόχλος 445 , 9 : Qια 400, 43. μυστηριώδης γέ

μιμούμα . 394, 53. μίμης 391, νής 396, 43 . μυ το στοιχείον 400 , 56 : et νεσις 352 , 1 .

52. μιμητικόν et μικτον είδος μοιχός , ο 596 , 47 : 397, 3. pag. 598.
ποιήσεως quid 681, .

μύττις , ή 400 , 21 .
μι" μοιχιδίη 3 + 1 , 6ο. μυαλός 387, 14. μυαλώ , ώσω μυττατο 40ο, 48 : 626, 52 .

μητικώς ειρημένον 347, 21 . μόλυβδος et μόλυβδος 397, 21. 337, 12. μυχός , 536, 48: 40ο, 5+. τα

μιμνάζω , a. 163 , 5 . μολίσκειν 392 , 49. et v. μολύ- μυέων Ρ . μυών, Aeol . 398, 55. μύχια των ιερών 9 .
38 .

μίμνω, d. 125, 58 : 274 , 18 : μύθος 59 , 54: 398 56: 626, μυω, σω 400, 58. μύω το χαμ

28+, 45 : 313, 7 : 529, 14. μολαβρός 397, 24 : 615, 22 . 57. μυδρός 46 , 40.

μίμος , ο 394 , 55. μιμώ 301, Μόλος 392 , 49.

μύω 40, 42 : 59, 56 :

μυδω , d . 3ο8, 10. μυδώ , ας, 13 : 396, 50 : 599 , 5. 11 :

53. • μολόχη , η 397, 10 . 8 399, 2. μυδών 398, 58. 5o1, 47: 591 , #2 , το συσφίγ .

μίν , pronom . 391 , 56, 6ο: 6ο8, μολπή, η 386 , 32 : 397, 11 : μύειν 46, 29. μυείται 399, 4. γω 398, 49. το ασφαλίζω 587,

6ο8, 22 . μυελός , ο 387 , 13 : 399, 6. 8. 12. το διδάσκω 599, 13 το

μίνθη et καλάμινθος 395, 1. μόλυβδος 397, 21 .
33 : 615, 11 .

μινύω 552, 9. μινυνθάνιος 518, μολύναι βο8 , 51. μολύνω , ο μύζα , Ιcrib. μύξα 399, 39. μύ

μανθάνω 399, 4. μυω , fut.

397, 12. μολύνομαι c. dat. ζω 308, 10.

Μίνως 304, 22. Μινώταυρος 304,

μύωψ , ο 400 , 58 : 615 , 12 .

591 , 36. μύλλος , fcrib . μύκλος, 399 , 22.
3ο.

μυωπιζόμενος 40ο, 57.

μολυντικόν ( ic) Nili oftium (ui με δικός λόγος 19, 47. κατ' άνα- μώ 400, 59. μώ το ζητω δω,

μίξ 70 , 37. μίξις , η 395, 7. 9. videtur, Bolbiticum ) 40i, 57 . πόλησιν μυθικήν 19, 20. 31 : 62, 56 :377, 23 : 381, 3.

μίσγω 45, 12 : 212 , 17 : 271, μολύσκω , fcrib. μολίσκω 109, μύθος , ο 47, 27 : 339, 11 , 21 : 38 : 394, 12 : 595, 57 : 398 ,

16. μισγάγκεια 212, 17 : 395, 45 : 110, 51 . 400, 43 : 513, 35. μύθος απή- 9: 401 , 25. 27. μω το φρον

17 . μόλυσμα , το 397, 12. μολυσμός μων 8, 18. μνθίτης , d. 387, τίζω 393, 45. το προθυμου

μισητή et μισήτη quid difer . 397, 13. 3ο. μυθηΐτης ( ? ) 84, 3. μύ

305, 23. μολώ 110 , 39. 5ι . μολώ το θιον , d.144,52. μύθω 87, μωκω 402, 1 .

μισθός, ο 395 , 27. 35. ο επι παναγίνομαι 397 , 16 . 46. μυθέω 64, 8. μυθω, ήσω μώλος 43, 1 : άοι, 1. 9.

μιεθώ δουλεύων 262, 22. 34. μονάς , η 152, 19: 397, 19 .
και idem eft μίσθιος δούλος 262, μοναχός 597, 29. 42.

399, 9. μυθήσασθαι 599 , 9- μώλυ , herba 401 , 8. 27 .

μυία , η 398, 47 .

51. μισθαρνία 395, 27 .

μωλύειν 401 , 28.

μονήρης λέξις 42, 28. μύχεσκε , Ιon . pro έμυχε 428, μώλωψ 400, 22, difert a στίγμα

μεσογύνης 133, 25. " μισοδανει- μονιός , ο 397, 32. 43. 401 , 13 .

στής :81 , 45. quae vox in μονογενής 397 , άο : 632 , 31. μυκηθμός , ο 399, 29 : 33ο, 42. μιμητα 402, 3.
Helych . , Suidae , Schneid .

μονόγραμμα 287, 41. ( malium μικήμη ( ic ) 374 , 3.
aliorumque Lexicis delidera

μωμος 46, 44 : 5ο, 5ο : 401 ,

cuτη Ειym. Μ . μονόγραμμον μύκητες , οι ( text. μύκητες)
tur .

22 : 579, 22. μώμα ; 299 , 36 :
γράμμα ; librariorum culpa 400, 18. 402 , 4,

μίστυλλον p.εμίστ. 395, 39. haud dubie utraque vox in μύκλος , ic pro μύλλος 399, • μών 102 , 5. pro άρα δ26, 35 .

μίτος 5οι , 28. μίτοι τα νεύρα unam coalefcebat.) μονόκερως ,

, 104, 33.
- μών 317 , 4 . μων , ωνος

ωτος 397, 35. μονοπρόσωποι μυκτής 399, 25. 26 : 400, 58. 507, 35.

μίτοι , αι 146, 26. αντωνυμίαι τέσσαρες 443 , 7. φuid diferat a oίς 493, 19. μώνυχες 402 ,

μνά 74 , 18 : 396, 6. 9 . μονόπτωτα ονόματα 393, 35 : μυκτηρίξω 399, 23 : 406, 38: μωρός 402, 11. 14. 20: 58 , 5 .

μνάασθαι (text. μνασθαι) ακούτιν 442, .27 : 413, 6ο. μονόφθαλ . 591 , 40.

500, 25 .

μωρία diff . ab απλότης 65,

μοs et ετερόφθαλμος φuid μυκω 56, 53: 486, 12. μυκω , 35 .

guves, pro mara 74, 17. differant inter ſe 215 , 13.

prasis ap. Cypr. quid 396,

μυκήσω , μεμύκηκα 387 , 17. Μωσής, ej. declinatio 402, 27 .

μόνος 397, 35. 42. 15. ο ενε

10. ( v. Helych . in Lex. T. II.

μυκώμεναι 399, 27. Μωσεύς , έως , il : d.

στως μόνος ευρισκεται 269 , μύλη , η 399, 35. plur. 399,37. μών , Aegypt . voc. 402, 23, 26.

: 6ιο , ν. μνασίου-) 53 , Ιωνικώς μόνος (Ιcrib , μυλίζειν το κόπτειν 399, 32, Μωϋσής 402, 23 , 27.

σχIν .

117.

25.

117, 14.

23.

:

και 385, 58 .

.
>

:

22 . .

10,

:

1
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23 : 112 ,

587, 19 .

30 : 485 ,
:

235 , 17 .

νει 7

51. 39. :

615, 29,

:

.

N. νεαρός 403, 34. et vide νεαλής. νευστάζω 191 , 23 : 4ο6, 35. 36. 58. Sing. Νηρηίς άο8 , 27 .

και το στοιχείον unde p . 598. νεβέλ 403, 5ο. νεύω 191, 23 : 315, 45. νεύω ?) νηρίτης 4ο8,22.

και ex λ 353 , 11 . in νεβρός 103, 44. 48, Plur. νεβροί το πράττω 128 , 44. νήσαντες 408 , 57 : 627 , 8.

Iam 4, 44 : 447, 2. in A 55, νέοι , Ιonice 403, 27.56ο, 33. νεβρος 400, 25. νεφέλη , η 406, 39. φuid differ . νησίδιον , το 409, 47. νησίς , ή,

31. in 4 43 , 16.
a γνόφος 127, 54. νεφεληγε- dimin. 409, 43 .

29. ν pleonafticum 48, 3ι :
νέηλυς , υδος 403, 56 : 404, 3 : φέτης 275, 32. νεφεληγερέ- νήσος , η 408, 58 : 409, 4 : 627,

52, 3 , 64, 46: 89, 37:26. νείαιρα,. και νέαιρα 40ά , 6. νεφθαλείμ, 406, 47 ,
ταο 406 , 46 . 1. νήσων επί τηλεδαπάων 18 ,

13. in verbis
52.

436 , 11 . y, abundat poſt a
νείατος 404, 23. νέφος, το 115 , 18 : 158, 5ι : νησσάριον , το 408 , 58: 409, 7.

privativum fequente vocali 57, νεΐκος , το 404 , 20. 58 : 6ο8, 127, 47 : 313, 43: 400, 43 : 46 .

10 : 58, 20. ν abjicitur 65, 19.
42. νεικω , είς , εί 404, 13.. 615, 33 . νήστης 408, 40 : 409, 11.

lc in compofitione voc. ayar νεικω 6ο8, 40, νεικω το πα- νεφρός 406, 52. plur. οι νεφροί νηστις 409 , 10, 14 : 615 , 31 .

ραπλήσσω 404, 12. το λοιδο- 615, 32. οι νεφρικοί 88, 35. νηστεύω 409, 12. νηστεία 408,

ay malc. et fem . diphthon ρώ 404, 19. νεικέσω , fut. 40ά, νέω το κολυμβω 401 , 57 : 403 ,
45.

gum ante ſe non patiuntur
15. νεικείου , d . 404, 10. 5 : 409 , 20 . το πορεύομαι νηυς 409, 19. νηυσι 173, 53 :

58, 5o. κείεσκε 404, 18. 401 , 56 : 403, 20. 29 : 404, 409, 19. παρά νηυσι 374 , 10.

ya pleonaſticum 51 , 53, γείλαιον , fe . ιερόν 248, 12 . 7. 31 : 410 , 44. το πληρώ νήφω 409, 54. νήφω το μεθύω

νάες , αι 93 , 44 , νέεσσι 402, 40.
Νείλος , Δ. 35ο , 5ι : 401, 27 . 403, 53 . 409, 26. το εύχομαι 409 , 30,

νεωκόρος 339, 45 : 310, 27 : 368, νηχόμενα σώματα 67, 12 .
Nasagaños 401 , 41. ' Nasagét veiv pro viety 469, 32. 3 : 4ο6, 54 , 57. et ν. νεοκός νίζω 55, 57. νίζω το καθαιρώ

401 , 41. ναζισαίος 401, 42 : νειός 346 , 53 : 404, 42 .
gos.

402 , 55. ναζισαίον σχήμα 402, νείφω 127, 19 : 404, 48. νείφω νεωκράται (fcrib . νεοκράτες) σπον- Νικάνωρ , boeot . 4, 27.
56 .

το βρέχω 404, 44 : 409, 28,
και 51 , 44 : 64, 52 : 65 , 2 : 401 ,

δαί 35ο, 2. cfr . 515, 55. et , νίκη , η 409, 37. 40. νίκη Κα.

Paft . νείφεσθαι 406, 53 .

38 : 451 , 25: 619 , 1. ναι μά νεκάδες , αι 40 %, 55.

νεοκρας. δμεία , proverbialis dictio 593 ,

νεώριον, το (Lic pro νεώρεoν) 22. νικω 129, 51 .

401, 32.
νεκρός 40 , 23 : 405, 6 : 615,

406, 6o. νικήτας , α 410, 3.

ναίειν 401 , 3ι : 6ο8 , 39. ναίειν 3ο . νεώς , Art . ο ναός 364, 32 : 368, Νίσα , opp. 409, 53 .
το οικεϊν 201 , 12 . ναιεττώση νέκταρ 405, 13, 15. 36. 59. νε- 4 : 401 , 45 : 629, 3+. νίσομαι το πορεύομαι, « pro
401 , 46. ναιέτης , ο 401 , 46. κτάρεος 405, 14.

ναίνω ει αναίνω 51 , 44 : 64, 53. νέους , ο 405 , 4, 18. έν νεκύεσσι νεώτερος 407 , 4 .

ες νέωτα 173 , 15 : 623, 45. ducto 410 , 6. 9. νίσσω 55,

37. Aeol . pro νίπτω 110, 12 :
ναία 401 , 43 , 5ο. 55.

374, 13. νεκύω ( ? ) 405, 11 . νεωχμώ et νεώχμωσις 406 , 19. 463, 30.

νάχος et νάκιον 286, 52. Νεμέα , ή 405, 3ι . at Γcribendum νεοχμώ etc. ν. Νίσος , η . pr . 409, 53 .
νάμα , το 402, 33 , 35 : 615, 39. νε μέθω, a . 205, 45 . νεοχμώ . νίτρον 12 , 31 : 615, 29.

νάματα, τα 409, 6. νέμεσις , ή 124 , 38 : 405, 47 : νη, particula privativa 119 , 3: νίφω 406, 40. νιφάς (Ιcrib.

var quid p . 598. I. N. 6ο8, 47. νεμεσω , gs , 4 405 , 330, 21 : 368 , 33 : 402, 38 . φάς) 456, 44. καφετός 409 ,
νάνος , ο 394, 44 : 402 , 37. 25. νεμεσηθέντες 405, 22 . 45 : 403, 45 : 404 , 22 , 59 : 59.

ναός , ο 401 , 43, 45. νέμω το βύσκω 405, 44 : 410, 405, 6 : 408, 46 : 615, 31.35 , - ννύω 3,5, 37 .

νάπη . ή 401 , +1 . plur. αί νάπαι 13 : 6ο8, 38. το μερίζω 410, particula intenſiva 108, 14 . νόει , Ιon . pro ενόει 678 , 37.

409, 43, 45. νάπος , το 402, 26 : 43ο, 34. το πορεύομαι νή , adverb. 390 , 35 : 565, 3ο. νοείσθαι , intelligi 102 , 4 .

4ο5, 45, νέμω , νεμώ 125, 18 : - νη, femin . 13ο, 54 : 368, 3ι . νοέoυσι και αυτοίς 19, 26.

γάπυ , το 402, 53.
313, 21. νεμώ 405, 26. νηγάτεος 407, 1. 6. νοερός 410, το.

νάρκη οδόντων 18, 32 . νενήσθαι 627, 9 . νηουμος 407, 12. νόημα περικάρδιον 17, 53.

γαρός 409 , 1. ναρον το υγρόν νενόημα , νενόημαι 20+, 39. νη δι's η γαστής 407, 13. 28.31 : νοήμων 383, 34 : 551, 29) . νοήσω

627, 13. ναρα κρηναία 627, 14. νεογνός 400, 4. 627, 9 . 125, 42 : 313, 12 .

νάσσατο 53, 9. νάσσεσθαι 6ο8 , νεοκόμος 147 , 25 : 8. νήες , αι, did . a πλοία 407, 35. νόθος 41ο , 27. 30 : 419 , 3ο :

45. νάσσεσθαι ( ic pro ναίσει (Schneid . in Lex. habet νεω- νηήσαι 6ο8, 48. νηήσας 5ο6, 52 : 420 , 17. νοθείος 420 , 17 :

αθα.) αρτύμασιν 403, 1. νάσ. κόρος per ω Ιcriptum ; cfr . 407, 16. νήησαν ξύλα πολλά 419, 3ο.

σω το οικω 53, 9. ναστός 403 , Inipp. ad Helych . l. v. veo 16, 3. νομιάδης 203, 41 .

1. νάσω , fut . a νω 627, 14 . κός ος.) νήθω, σω 461 , 46. νήθω το νομή , η 410, 12 .

ναύθα , fcrib . ναφθα 403, 16 . νεοκράς 405 , 57. νεοκράς , ατος κλώθω 407, 10 . νόμισμα , το 410, 18. νομίσμα

ναύκληρος 102, 52 . νεοκράτη ( Γcrib . Νήίον , mons 407, 42. adj . νήίος τα , τα 410, 21 .

Ναυκρατίτης 84, 3 : 403, 224 ας ) σπονδάς 345, 55. vid. 407 , 37 : Co8, 48. νήίον ξύλον νόμος , o , d . fex ignif . hab .

ναύλον , το 402, 49. ναύλοχος, etiam infra νεωκράται. 407 , 39 . 327, 48 : 405, 45 : 410, 22.

1. ναύκολος . νεολαία , ή 406, 1 . νήis, ιδος 52 , 13. νηΐς , η 407 , νόμον τιθέναι et νόμον τιθε

ναύς, ναός , και 129 , 35 : 402, νεόλεκτος 406, 3. 48 : άο8, 5. νηΐτης 408, 3. σθαι quid 529, 25, νομοθέ

49 : 403, 5 : 408, 3 : 627, 11 . νεομηνία , και 405, 58. νήίσα et νηΐσα 407, 46. της , ο 64, 22 .

ναϊς τήplici nominativo μου, νεός, 4. 342, 29 : 403, 19 : 405, νηκτά 407, 51 . νομώ 128, 12 : 201 , 53 .

19. plur. αι ναύς 93 , 44. 55. 59: 406, 6. 16 : 412, 54, νηλεής 407 , 54. νηλεες ώ 407, το νοούμενον , ignifcatum 19,

γαύτης 403 , 9. ναυτίλος , d . νεός , novate 405, 53. 55. νήλεες ήμας 407, 58. νη
31 .

35ο, 41. ναυτιλλόμενοι 403, νεόσμηκτον 4ο5, 33. λέι χαλκώ 407, 53. -νός 8, 49 : 73, 43,
15,

νεόσoικoν 406 , 38. Νηλήϊος 36ο , 25. Νηληϊάδης νοσήνη ( ic ) 374, 1.

ναυχολοs , corrig., inverfis litte- νεοσσός 4ο6, 14 : 410, 38 : 615, 360, 25 . νόσος , η 41ο, 11. 35. νόσος ιερά

ris et , ναυλοχος 402, 57. 40. plur. νεοσσοί 5θο, 52 . νήλιπος ( ic pro νήλυπος) 407, 200, 58 : 201 , 2 : 634, 27 .

ναυφιν 403, 1 . νεουργός 406 , 16. 59. νοσσία , τα 410, 38, 40.

άφθα 403, 12. et ν . ναύθα. νεόφθιτος 406, 13. νήμα , το 627, 15. νημάτων όλ. νόστος 58, 56 : 68, 18 : 286,

νάω το ρέω 401 , 44. νεόφυτος 406 , 7 . κοί 314 , 14 .
12: 410, 41 : 6ο8, 38. νοστώ ,

* privativum 586, 12. pleonaft. νεοχμός 4ο6, 20 : 627, 17. νεο- νημερτής 190, 6 : 407, 6ο : 408, ήσω 58, 57 : 410, 45, νοοτό

116, 6 . χμώ 187, 44 : 625, 25 : 627, 8. νημερτές , adν. 408, 8 . Φι , f. 286, 13 .

νεάζω το ακμάζω 403, 52 , 17. v. infra vEwXWW. νηνεμία 408, 20, νόσφι, adverb . 215, 33 : 286,

νεαλής quid differ. a πρός- νέποδες , οι 405, 49. 5 ) . νήνις , ιος 392, 12. νήνι , dat . ι 13 : 410, 49 : 411 , 54 : 446,

φατος et νεαρής 403, 39. Νέπως , mons 586, 11 . producto 392 , 13. 18 : 448 , 42: 484, 27. , cor

νεάν, νεάνος (Cod, νέον , νέανος ) νερόν 406, 23. νηπενθές άο8 , 13 : 627, 16 . repιο 411 , 23. νοσφιζω 410,

νές , άνε5 , imperat. 53, 5.
εανίας 124, 17 : 403, 17.

νήπιος 408 , 48: 6ο8, 37 : 615, 52 : 411 , 53. νοσφιξοίμεθα

Νεστόριο , 406 , 24. Νεστόρειος 53. νηπίαχος 408 , 16 . 410, 52. νοσφισμός 411, 53.

νικός et νεανικως 403 , 17. 458, 51 . νηπoινόν 408, 59. νηποινή 408 , νοτάριος , notarius 411, 59.

νεανίσκος 124, 16 . νεύρου , το 4ο6, 54 : 615, 36. 54. νηποινί 627, 15.
νοτίς , η 33, 5ο. νότος 412, 3 Γg.

ναξ , d. a νέος 32, 29. νειρην μαζώ πέλασεν 381 , 25. Νηρεύς, ο 408, 25 : 409 , 5ο. νουνέχης 413, 13. νουνεχόντως

Νεαπολίται 411 , 51 . νεύς , η pro ναύς 409 , 20, Νηρείδες και Νηρηίδες 408, 41, 48.

42 .

338 ,

Ε

480 , 11 .

:

403, 19 .

νεα
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419, 45.

419. ι8,

mono
.

677, 55.

413, 27 . οι aeol .

6 » , 109 , 44 :

at

2 . οιυ ,

8

:

:

νουθέτημα 411, 12 . Bocot. pro er 384 , 5. item 42 : 611 , 14. ξύτρα (fcrib . 419 , 42. Οθω το πορεύομαι

νουμμος 412, 20. Noυμμάς , tex lonice pro eo 677, 56. § com- ξύστρα ) 416 , 28. ξύ » 3 : 9,
Rom. 412, 20. poftum ex κα 415, 21 . 31 : 415 , 27: 554, 16. fut. όλωδα , Αtt . 419, 18. 48. οδωδός

τους 58, 46 : 412, 10 : 411 , 44 : -ξ , γος , unicum, quod 20 , ξύσω 4.6, 4. 34 .

615 , 37. 8 νους compof. 58 , 6 : 552, 3. -ξ , κυς , οειδον p. 598 Γ. litt. O , V. not .

48. fyll . quae 20, 1 : 588, 21 .
όλις 18, 13 : 525, 29.

νούσηλος ( ? ) 298 , 15. εξ femin. 40, 19. perifoom. Ο. οος, ο 419, 3 : 420, 1. όζω et

νούσος , Ιon. η νόσος 411, 41 : 10, 5. mafc . et feti . 13 , 1 όζω 420 5 : 577, 11. όξω ο

--' adverb. oxytona quando o littera unde p . 598. o brevius genii . 591 , 44.

-Φούφηλος ( ? ) 298 , 14 . 544, 25. quam +679 , 7. o idem vele όζω 78 , 33.

νοώ , ήσω 125, 42 : 128 , 10 : ξαίνω 415 , 25 : 489 , 5ι . ribus valebat quod w longum 9 € 420 , 7. 9. 420. 7.

127, 14: 551, 29 νοώ το γιο ξανθός 106 , 9 : 413 , 25. 35. 38+ , 57. o ex α 39. 17 69, όθεν , adν. 441, 49.

νώσκω 5, 43. νοωμι 125, 46 . Ξάνθος 106 , 9. Ξανθός , Α . 24, 26 : 71, 38 : 5, 8 : 3ο8, 09νείον 419, 29 : 627. 47. ονεία ,

νυγείς , εντος 173, 2 . 413, 33. Ξα.θος δινεις 189, 12 : 335 , 3. 5 : 339, 331 : η 420, 16 .

νυγμός 116, 49 . 41. Ξάντος Γ. Σκαμανόγος 502 , 540, 40 : 398, 34: 424, 3ο. όθομαι +20, 28. 9όνη , η 420,

νυκτίβιος 412 , 14 . 40. ξανθιζεσθαι 413, 40 ξαν- 34 : 426, 22: 427, 15 : 445, 20. 23. 27.

νυκτικύρας 412, 17. Φόχροι (lic pro ξανθόχολοι) 7 : 446, 14 : 472 , 60 : 519, w 420, 20. 27.

νύμφη 412, 22. ubi male νύμη) 13. in compofitione 218, 5. οι abundat 424 , 12.

6ο8, 40 : 615, 40, νύμφαιον, ξείνος , f. ο ξένος 413, 44 : 414, ο in a 15 , 19 : 329, 17 : 3 13 , pro 0 15, 26. pro ει 53, 26 ,

το 248, 14. νυμφαγωγός 412, 27. ξεινοδόχος 413, 41 414, 57. in • 197, 27. Horice 459 , in ω 375, 48 : 578, 3ι . ex o

15. νυμφεύω , a . 192 , 24. 25. ξεινούσθαι, poet . 414, 27. 5. in και 18 , 16 Ιq. 16 , 17 : 579. 16.

νυμφευτός, verbale 412, 23 . ξενακούω 414, 31. ξενηκούσθη- 407. 8. in 71, 46. inυ 87, οί , adverbium indignantis 421 ,

νυμφίος 396 , 27: 412, 16 : σαν 414, 29. 39 : 200, 28 : 624, 29. aeo- 17 .

δο8 , 41. νυμφοστόλος 166, ξενία , η 58, 24. 27: 414 , 53. lice 13ο , 52. in ω 14, 16 : oi , pronom . enclit. 422, 53. oi

49. νύμφησι Ιon . 677 , 29. ξένιος 328 , 6ο, ξεννος , Aeol . 6 :
111 , 19 : αυτα 420, 47 .

νυμφέων Ιon . νυμφάων pro ξένος Γ . ξεινος 413, 49 : 154 , 2δ . : 357, 4 : 376 , οί , articul. 420, 36.

Aeol. pro νυμφων 677, 24. 414, 27. févos 353, 51 : 413, 28 . o pleogallicuin 4 , 19 : - οια , femin. d . 58, 49 : 128..

yüy adverbii conſtructio 412, 41 : 414, 29. 45 : 415, 1. 4 : 92 , 11 : 353 , 8 : 365 , 54 : femin , diſyllaba 535 ,

32. 36. yür et yuri differunt 6ο8, 48, ξενοδόχος 414 , 31. 375. 20 : +17, 16 : +24, 14 : 47 .

412 , 3ι . νυνί 188, 48 : 41 , ξενοδόχος 413, 53. Ξενοφών 435 , 5g . abundat poet. in δίαι , α producto 207, 18 : 268,

28 : 412, 40. . Ιongo 446, 22. 415 , 10. ξενοφώντειος 558 , verbis 35+, 41 : 361 , 47. 23 : 421 , 3 .

νυξ , η 412, 43 : 558 , 33. 33. L. Police 106, 13 : 436, 15 . - οίωτο Ιon. pro oιντο 139,

νυός , η 412, 54. Είξεα , Ιon . 256, 29. Ξέρξεω, ο 417 , 20. ο μέν, ο δε 427, 5ο. 27: 318, 23. Aeol. pro οντο

νύσσα , η 51 , 27. νύστα και
καμ Ιon . 677 , 10 . 8 , articulus lubjunctivus 417 , 7 . 557, 20 ,

πτήρ 412, 5η : 6ο8, 42, Νύσ ξίστης , ο 414, 40. ξεστίον , το δαφος , ο 6ο8, 56. όαροι , οι 417, οίγω 58, 53 : 420, 50. οίγω το

σα , mons 147 , 15 . 415, 12. ξεστον , το 483, 34. 23. όαγες 5δο , 52. οαρίζειν ανοίγω 197 , 26 : 246, 52. οι

νύσσω 16, 49. νύσσω το κάμ- Itw 414, 46 : 415, 17. 62 , 14 . γειν στόμα προς 532, 31.

πτω 412, 43. ξηνός ct επιζηνός 45, 33. οβελός 417, 16. 31. 35. οβε- οίδα , Aeolice ab είδα 163 , 9:

νυστάζω 191 , 22 : 412, 59 . λισκος 417. 24 : 615, 5ι . 236 , 38 ; 270, 52 :

ξηρός 415, 14. 17. 20. 3ο : 416 ,
29 ) ,

55 :

νύχος το σκότοι 375, 12 . 34. ξηραίνω , d. 415, 39.
οβολός , ο 417, 35. 420, 59.

- νύω, d. ex & 13ι , 46 : 315, όβριμος 417, 44. οβριμοεργός οιδαίνω 420, 58 : 421, 5.

37.
ξιφία , τα 415, 45.

οιδήσεις , οι 420, 5. οιδήσω 421,

νω privativum 410, 52 ; 413, ξίρις 425 , 42 : 323, 47. όβρυζος 417, 51 .

19 : 563, 35. νω το κολυμβω ξιφήρης 470 , 43. ξίφος 415, 26 : ογδόος 156, 27. όγδοάς 418, 12 : οίδημα , το421, 21 .

408, 31 : 413, 5: 627, 11 . 615, 43. 419 , 4. όγδοήκοντα 156 , 27. Οιδίπους 133, 26.

νω το νέο 403 , 33. το σω ξόανον , τo , quid differat a βρέ- F. όγδώκοντα 125, 43. οίδμα , το 421 , 10.

Φεύω 407 , 16. 28 : 408, 57 : τας et είδωλον 415, 54. υγε 417, 54 : 418 , 7. 14 . οιδοία , Ιonice τα αιδοία 15, 19

409 , 2 : 627, 8. να , νάσω, το όγκάνος (fort. όγκινος) 418, 49. οίδω , ήσω 195 , 11 .

δέω 615, 39 : 627, 13
Ξούθος , n. pr. 513, 35.

oidω τι

νω το όγκοι , οι , ιnci 418, 52. όγκιον,
kü littera unde dicta p. 598.

9. 62 , 15. το νήχομαι

εξογκούμαι 421 , 10.

το 74, 16 418 , 51. όγκία οίειος 55, 53.
409 , 4. νω , νάσω 408, 6ο. ξύλον , το 416 , 3. 4. 34, νήησαν 417, 52 : 520, 54. όγκινάριον διεύς 421 , 16. διευρός , ο pro .

νωσης . fcrib. νωδός +13, 6 . ξύλα πολλά 16 , 3. ξιλινος ( ? ) 418, 5o. ducto 421 , 12. οι ύα , d. 42,

Νωε 413, 5. 275 , 4th. ξυληγώ 394 , 37. όγκος και υπερηφανία 418, 53. 19 .

νωθής 413, 1. 7. νωθεύς ( ? ) ξυλόχαστρον 210, 29. ξυλους- όδαισμό, (crib. δδρέησμός ) 419, 1. οίκα , έoικα 161, 25.
563 , 35. νωθρός 413, 8. νω- γός 46 ), 2. ξύλοχον 189, 40 . οδιξ 53 , 51 οίκαδε , adν . 6 , 21: 421, 39.42.

9ο καιρδιος 413, 12. ξυμβαίνω 416, 37 . οοε 3ιο 20, όθε et oδί 419, 2. oincios, oi, quid differ. ab or

wι 415, 13 : 5ι8 , 18. νωίτερος ξύμπαν , Αtt. pro σύμπαν 416, οδηγός 513 24. οδηγω 394 , 38. αήες 421 , 22. ab οικιακοί

413, 13. οδίνω (fcrib. ωδίνω) 434, 11 . φuid 421 , 45. οίαείαι, αι 392,

νωκαρ 299, 57 . ξύν , Att. pro συν 416, 21. 48. Oδίοs , nom. pr. 328, 58. 24. οικεία , τα 3g2 , 24 ες

νωλεμέως 413, 19. ξυνόρασθαι 416, 1 . οδίτης , ο 19 , 16. οικείος 120, 25.

νυμώ 413, 23 : 489. 6. ξυναυλιζόμενοι 416, 7 : 627, 24. οδοιπόρος 419, 26. οδοιπορία οικειούμαι c. dat. 5g1 , 45. 47.

νώνυμος 89 , 39. ξυνεδέσαντο +16, 15 . 419, 28. Οδοιπορώ 419, 26. οικειω, ej. conftr. 591, 46 .

νωρου 413 , 10. νώροπι χαλκω ξυνέβηκε 4 16 , 20 : 6ο8 , 5ο , odós , 108 , 11 : 286 , 20 : οικείσθαι 341 , 10.
413, 18. ξυνεργώγη 416 , 38.

419, 19. 25. εδω επι παιπα .
οικειωματικών είδος καιτητικών 15,

νώσκω 125, 44 : 413 , 3 %. ξυνεφρώειν 627, 27 .
λοίσση 392 , 26.

abódés 47 .

Ε.
pro

νοήσω 125 , 43. ξυλή , τα 416 , 3ο. 47.

νωτα , τα 414, 1. 8. νώτα θα- ξύνθακος pro σύνθακος 416, 45.

comp. 386, 25. παρεξ οδού οικειωτικόν quid fit 571 , 7.

574, 13. οικέτης , 4. 553, 5, 4 δουλος :

λάσσης 414 , 21 . wtiains ξύνθημα 416, 42.
οδούς , όντος 16ο, 21 .

θεράπων ut diferat 151, 18.
μυελός 414 , 22. νωτιαίον ξύνιον 416 , 31 , οικέται , οι 421 , 52. οικέτες ,

δέρμα 41+, 22. ξυνίστως 416, 52 . οδύνη , η 47, 18 : 322 , 28 : 419, την 422 , 8.

νωτος , ο 414 , 2. 6. 9. 17 . ξυνός , ο 416, 57 . 38. quid differ. ab ωδίς +19 , oικής, οι βο9 , 5. ab οικείοι ut

νωχελής 414, 14. ξυνωνις , ίδος , ή ά16, 55 : 417, 34. οδυνηφατος 113, 17. οδυ- diferant 421 , 21 .

1 : 418, 1 : 580, 50, 53 . νω 47, 18. οδυνάται 419, 22. οικιακοί , vide οικείοι .

ξύνωρος 417, 2. Οδυσσεύς 419, 48. 5ο. 57. οίκος , ο 11 , 2 : 20, 5ι : 165 ,

ξυρός 418, 3 , 4 . 'Οδύσσεια 419, 47. Οδυσσήίος

k littera unde p. 598. abun

21 : 421 , 53. 56. 58. eixos

ξυστής , ο 93 , 42 : 611 , 14. υπόγειοι 9, 37. οικος , Goos

dat 413, 28. dorice pro . * ξυστίδια , τα 416, 29. ξυ- οδώ , ώσω 419, 48. εδω το πω 20 , 31. οικίζω 3ο6, 29. οικοδο»

144, 15. dialecto Tarentin . et στός 57ο 39. ξύστρα , d. 93 , και πνεω 419, 40. το μερίζω μω 421 , 58. οικονομώ +22, 36 ,

417, 53.

20.

.

24 .

γώσω ,

.

75, 46.
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10 , 32,

21 .

quae 499, 36.

Φιος 257, 61 .

.

- 010 ,

55+, 27 . 427, 33.

427, 62,

οικονόμος φυid a φείδωλος όκνος 424 , 29. 3 : 555 , 11:quid 31 συστρίφω 425, 21. το απολώ ομοφωνούντα τη αιτιατική του
differat +22, 56. οικονομία , και 615, 55. κνηρός 111 , 16 . 576, 8. όλω το απολλύω 440, αρσενικού 37, 27.

421 , 48. 5ο. οικοπεδον 421, οκρίβαντες 42 +, 13. ακρίσεις 45, 27. ολω, ολέσω , ολέσκω 145, ομπή, ο 428, 26. έμπνος , ο
53. οικοί , domi 421 , 37. 2 : 71 , 58. 34. όλωλα , Αtt. 426 , 58. ab

οικτείρω 121 , 35. οικτιρμός, d . όκρυόει» , f: 92, 12 : 424, 35.

428, 17. ομπνεϊν το αναμπεϊν

όλώ Γ. όλλω compofita o in 428, 16. ' Ομπνία Ceres 429 ,
421, 19 : 422, 5. οίκτος 421 , οκτέκις 232 , 4. οκτάμηνος 231 , w producunt 71, il .

34. 59 : 422, 5. οικτρως 422, 54. οκτώ 424, 47.

28. 'Ομπνεία (Ceres ab Aeo

όλο το πληρώ 425, 17. libus fic dicta 428, 27.

7 εκύλλαιον ( ic ) 218, 12. ομαδίς υυο, 59. ομάδης 10, 32. ομφαλος 428, 15.

οικω 553, 4. όμως , Ιon . pro όπως 678 , 17. όμαδος 10, 33 : 426, 56. ομαδω όμφαξ 429, 3ο . ομφή, και 429,

οιμα , τό 215 , 38. 44: 353, 33. όλβος , 45ο, 45. άλβιος 25, 33 .

οιμη , η 215, 46 : 421 , 17 : 4. 14 : 45ο, 50. ab ευδαίμων όμαιμος 426, 57. ομφωες ( ic ) 428, 14 .

422 , 10 : 48ο , 38 : βοο, 5. ut diferat 425, 1. φuid' ab oμαιχμία 127 , 1 : 627, 37. ομώνυμον quid 329 , 35.

οιμήσαι το ορμήσαι 422, 9. εύπορος, πλούσιος , άφνειός ομαλός 7, 35. ex ομαλός comp. -ov neutrum purum , propa

οιμόζω , corrig. οιμώξω 421 , 18. et ευτυχής 4-0, 57. Ολβιο- 7, 36 .. καφ' ομαλισμόν 68ο, τοχyton. 78 , 16 : 142 , 5ο,

οιμοι 421 , 35 : 422 , 22. 5ο . δαίμων 424, 5ο. ολβιόδαιμον, 40. quid : fit ομαλισμός 68ο, - oν τocativum quae babeant

οιμοι , οι 421, 27 : 422. 13. ώ 67 , 31. 43., 67 , 35. 47. -- ον adverbia

οιμος 215, 18 : 422, 9. 10. 13 : όλεθρος 193, 56 : 195, 23 : 425, ομερτη 42, 11 . 525, 8 : 499 , 3ο. barytona
454, 40. 46. ομαρτείν 427, 5 : 454, 49.

οιμάζω, vid. αιμόζω , et 421, ολέκω 425, 27. Αλέκοντο 425, όμβρος 426 , 21: 427 , 8. 14. όναγρος 3ο, 56.
'55 : 422, 16. οιμωγή, η 422, 26. όμβρω, ήσω 427 , 15. όμβρή- όναρ 329, 47: 541, 25.
21. οιμωγαί , αι 422 , 5ο. οι . ολίσκω , d. ab όλώ 75 , 7 : 145, ματα , τα 127, 13 . ονασθαι βο8 , 5ο. όνασθαι 68,

μωσταί 422, 22. 34. ολετήρες 425, 16. ολετή- ομβρoβλυτώ 417, 8. 34.

'οίκηγός 513 , 24. ομέστιος 635 , 48 . όνειας , ατος 299 , 35. ab ύπας
οίνηρός 578, +2 . όληαι 403, 33.

υμηγερέες 4, 34 : 427, 20.
ut diferat 541 , 28. ονείατα ,

οινος , ο 422, 24. 28. 42 : 615, ολιγάκις et ολιγάκι 389, 41 : ομήλιξ , ικος 426, 27: 427, 26. τα 329 , 42 : 6ο9, 7 .

46. Oινοπωλος 298, 7. οινό- 47ο, 2. * ολιγάληθος 108, 2. ejus protodia 638, 16. ομηλι- όνειδος 529, 43. ονείδειος 238 ,

φλυξ 5οι , 45. οινοχόος 422, ολίγες και μικρός ut diferat κία 427 , 26 . 35.

35, οινοχοή 422 , 36. 582, 44. Ec ολίγον και μικρόν όμηροι, οι 427, 3ο. ομήρειος όνειρος 289, 53 : 329, 47 : 375,
, Ionice pro ού 420, 5ο , 5ι . 425, 36. ολίγον pro ουδαμώς 15, 27. Ομηρίδης 348, 37. 5ο : 429, 57. ονειροπόλος 20,

Theftal. pro ου 14, 8 : 425 , 42 , ολιγοστός 4210 , 6. ομηρια 427 , 25. 47 : 430 , 1. ονειροπομπός

258, 45 : 281 , 34 : 420 , 53 : ολιγωρία 425 , 40. ολιγαρω όμιλος 427, 36. 55. ομιλείν ( fic pro όνειρόπομπος ) Mer .

578, 11 : 63ο, 5ο. ολιγωρη curius 72 , 57.

οιονεί 188 , 49 : 420, 55. κότα 578, 11. ολίζων , Aeol . ομιχλη , η 427 , 36. 58. ομίχλη ονειρώ , ώσω 43ο, 8.
οιονοπόλοι , Γcrib. οιωνοπόλοι pro ολίσσων 143, 23. Ιon. 427, 6 : 615 , 44 .

424, 1 . όλιστος 425, 45. 47. ολισθω ομιχώ 45, 1 : 427 , 56.
όνειρώσσω, d . 7, 4. ονειρώττω

οιoπόλοισι , f. 423, 53. 62, 12: 425 , 45. ολίσθημα τοις όμμασιν παρέχειν αχλύν
43ο, 2. 8. ονείρωξις 43ο, 1 .

οιος αώτο 3ο, 2. ολος ο μόνος 425, 45,
- όνη , d , 27 , 10: 107, 44.

437, 2 : 422, 42 : 424, 9. 10. ολιάδες , αι 426, 4. όλκος 425, όμνυμι 591 , 49 . όνημι , pad. όνομαι 68, 34.

sios et ots 422, 52. 59. όλαοί των νημάτων 3ο*, ομογάλαχτες 3, 2 . orrow fut. ab óra 412, 8. osz

gios, d. 122 , 25. pofellivum ομογέρων quando dietus 124, σαι το ωφειλήσαι 207 , 51 .

d. 554 , 28. ολκή , η 335, 18: 426, 5. 18. ονήσασθαι 329, 4+ . Ονησις , η

oίoυλος (fcrib . ίουλος ) 424, 20. ολλύω το όλεθρεύω 401, 11 ,11 , ομογνύω ( fort. ομόγιος ) 627,

δις 423, 5ο . 57 : 575 , 45. οίς όλλω, αλλύω , όλλυμι 636, 11 . 52.. όνοιρος Aeol . και όνειρος 33, 17 :

422, 25 : 575, 33, 36 , 45. όλλω το φθείρω 440, +2 . το ομόδουλος quid difer . 4 συν- 113, 52.

δίσαμενος 62, 6 . συστρέφω και φθείρω 401 , 16 . δουλος 428, 7. όνομα , το 43o, 34. quid differ .

οίσετε 367, 10 : 422, 6ο. ex όλλω compofita o in ω ομοέστιος 427, 23. μετοχή 389, 46. ονομαστι .

οίσβα 423, 13. mutant 71 , 11 . ομόζυγος 429, 24 .

είστός 423, 21 .

και πτώσει 58ο , 2. 4. όνομα

όλμος 425, 5ο . 54: 426, 8. ομοίίος Ρ . pro ομοϊος 122, 34. ασυναίρετον 537 , 54. όνομα

οίστρος 194, 12 : 423, 36. οι guid ab όρμος diferat 425, ομοιοκατάληκτα προστακτικά παράγωγον κτητικόν 15, 20,

στρω 19+ , 4 .
56. 213, 21. ομοιοτάλαντος, vide ic όνομα είδους των παραγώ

σίσω , fut. 423, 1. οίσω το φέρω όλοή 426 , 45.
ομοταλαντος . ομοίωμα quid γων υπερθετικών 22, 3ο. όνο

194, 12 . ολοθεϊν fic ) 425, 46. differ . ab είδωλον 164, 5 : μα μετοχικόν 455 , 28. όνο

οιτος , ο 423, 10 . Ολοκαυτω 426 , 11 : 424 , 41 . μοτοθέτης , ο 644 , 20, όνο

oxx " , adverb. ejulantis 423, 9. ολοκαύτωσις , η 424, 41. ολο- όμοκλή , η 428 , 3ο. όμοκλώ ματοπεποίηται η λέξις 517,

οίχω το πορεύομαι 204 , 20 : 396, καιρυτώματα , τα 426, 10. 428, 33. ομοκλήσασαε Ιon . 55.

55 :421, 59 : 423 ,44. οίχο- όλολυγμός ab αλαλυγμός quid 428, 3ο. όμοκλήσαι 6ο9, 10. όνομαίνω 450, 33. όνομήνω 43ο ,
μαι 204 , 20 : 423 , 40, 43 . differar 31 , 41 . ομολογητής, ο 643, 18. ομο- 23.

οιχώ το περισσεύομαι ( ? ) ολοός 6ο9 , 6. λογω 591, 48. 49. ομολογώ avos 244, 37 : 430, 27.30 : 436,

423, 44 . όλος 377, 27 : 425 , 17 : 426 , το μαρτυρώ 643, 17. το υπι. - 36.

Φίω το φέρω και οικονομώ 592, 10. 42. differt a πάς 426, 15. σχνούμαι 643, 33. το συντί. ονόσαιτο 68, 44 : 205, 3 : 329.

4. οιω το φέρω 6ι , 39 : 620, όλούσθαι 426, 44 . θεμαι 613, 20. 54.

45. το κομίζω 421,ό: 125 ολόφρονες ( Kulenk. όλούφρ. ) ομολόγως 329: 4 .
όντως 430, 20.

24 : 414 , 8 : 575 , 35 : 578, 138, 2. όμολυτός ( Ειym. Μ. ομολύ- όνυμα Aeol. το όνομα 45ο , 35 .

δο . οιώ το μονώ 424, 5. οιω ολοφυρόμενος 426 , 18. τειον) 398, 38. όνυξ 43ο , 17 .

4. οίω 62 , 5. δίω 182 , 40. όμοργνύω 429, 23 .
ολυφωϊος 9ης 426, 37 .

όνω 43ο, 52. όνω το ωφελω 68,

οίω , οιήσω 577, 17. οίωκα et ομόροφος 329, 40 . 36 : 244, 38 : 329, 47. 50 :

σιωμαι 424, 7 . ολοώτερος 26, 46 . όμος θρόος 13 , 10 . 422, 24, 31 : 430, 32 : 436,

οίων , orium 423, 46. οιων μέγα "Όλυμπος 4 :6 , 25. ' Ολυμπία ομόσπονδοι 3 9, 39. 37. το βλάπτω 412 ,

πωυ 465 , 6. regio 426, 31. 5ο. 'Ολύμπια, ομόσφυρος 429, 3ι . 429 , 55. το μέμφομαι 68,

οιωνός , ο 424, 2. 22, οιωνιστι:
τα 426, 32. Ολυμπιάς, η 426, ομοτάλαντος 88 , 57. οι 521 , 8. 43 : 329, 45, 53. το απολαύω

κη , η 424, 27. οιωνοπόλος , ο 35. Όλυμπικός οι Ολύμπιος ubi ap. Ειym. Μ. ομοιοτά- 68, 34. 40 ; 429, 57: 619, 59.

43ο, 11. et vife oιονοπόλοι .
535, 58 . λαντος , φuod Schneid, Lex. το αγοράζω 68 , 38 : 429 , 56.

οκέλλω 195, 9 : 424, 39.
όλυνθος 57, 37 : 284, 26 : 391 , fugit. ( cui notioni locus detur infra

56.

όχλάζειν 7ο, 37 : 424, 17. Οκλά- όλύρα 426 , 38. 39. όλυρίτης
όμου 10, 33 : 426. 28 : 427, 1. Γ. ωνούμαι. )

5. 21. 27. quid ab ära dif. οξεία 436 , 41, οξεία τάσις 547 ,

σαι 424, 14 , οκλαδιάς 424 , 426, 38 , ferat 40, 39. 15. οξέως 43ο, 52 .

17. όχλάξ γο, 38 . όλώ, έσω 75, 7 : 426, 55. 58. ομοφάλα ?) 429, 26. όξος , το 43ο , 49.

όκλου , oculus 38ο , 12. όλώ το φθείρω 426, 13. το ομοφροσύνη 429, 25 , οξύγραφος 577, 39 .

14 .

15, 29 , 2005 ,

329, 52.

.

a

428, 5 .

9

9

Σ
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και
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1. Ν D E X

438, 7 .

20.

Ιon. 83 , 29 .

.

2 .

:

ου

530 , 17.

OS

432, 27 . .

οξυδέρκεια 430; 47. οξυδοραω ορείτης, , 4. 89, 13 : 433, 23 : ορταλίζω 436,39. όργαλις (recting 12 : 331 , 11. το μαντεύομαι

430 , 48. οξυδορκία 43ο, 48. ' 408 , 3ο. (ubi male ορειτος.) οσταλίς) 456, 4 ορτάλιχος

οξυδερκές ζώον 567, 43 : 374 , ορεκτός 433 , 27 . Aeol. 436 , 47 . οστέον , το 438, 14 : 615, 54.

όφενός Aeol. pro ορεινός 20 , 53. οντός verbale 337, 5 . όστερον ( f . ώστρεoν ) 438, 22,

οξύδρομος 577, 38 . όρεοκόμος 432 , 57. όρτυγομήτρα 436, 57 . όστις 438, 17. 43 .

οξυθανατος 577, 38 . "Ορέστης , ο 432, 56. 'Ορέστεω ορτυε , υγος 456 , 57. οστούν ιερόν 308, 6.

οξυΐα 535, 55 οφυγή ( crib. ωρυγή) 149, 5 . όστρακον 438 , 24. όστρακίδης

οξύρροπον 43ο, 53. ορεύς , ο 416, 55 : 442, 6: ορεύς όρυγμαδός 456 , 59. (an ίτης? ) 194 , 10

οξύτερος 551, 12, 615 , 43. όρευσιν 433, 34. ορυσσω , ξω 149, 1 . όστρον , το 438 , 15. et vid.

αξύω 130 , 55 , όρη , τα 435, 40ο όρη 436, 6. ορφανός , ο 437, 1 . υστερν

όξιωπέστερον ( fic pro οξυεσπέ όρη ερυθρα 209 , 58 . ορφνός , ο 437, 5. 8. οσφύς 438, 25. οσφύς ή ζώνη

στερον) 43ο, 54 . off.og 122 , 34 : 225, 48. οφός , ο 457, 10. 438 , 31. quid Platoni , ibid .

δου , f. pro ου 43ο, 59 . ορθογοή, non οφθοβυή 433, 58. όρχαμος, 71 , 39 : 535 , 4.38 f οσφραίνομαι 646, 14. οσφραινε

οπάζω 1ο8, 32 : 431 ,14: 6ο9 , 1 . ορθοπιγιον 8ο , 44. prim. ός- όρχετος 456, 54 . μενον , το 647 , 13. οσφρω

όπη , η 43 , 47. θός 433, 42 . οχείδιον , το +36, 53. μενον , το 67, 14. οσφρω,

οπηδαίος 27 , 56 . όρθρος , ο 453, 45. ορχήσασθαι 437, 17. όρχησις, η ήσ. 438 , 34. όσφρησις ,

οπηδώ 10, 3ι. ορθώσιος, 4. 84 , 47. Ορθώσω 198, 13, 438, 34.

οπηνικος 431 , 49.
fut , 84 , 47. όρχι. '437, 13. όρχεις 437, 21. ότανα correpto 2, 11: 5, 10 :

οπίζω 3ιο, 5ο : 495, 52. οπίζω ορίβριμος ( ?) 159, 25. ορκιστής (fcrib . ορχηστής) 435, 438 , 36 .

το ακολουθώ 431 , 59. το επι- ορίγανον , το 433, 52. 59. οτέ μίν - οτε δε 653, 14.

στρέφομοι 43 , 54. ορίνω 33 , 39: 434, 5. ορχός 436 , 56. όρχος 437, 14. ότι εpitaticon 141 , 11. ότι φταid

όπιθεν metri caufa p. όπισθεν ορισμός , ο 431, 20 . όρω 349, 43. όρω το διεγείρω differat a váę 119, 41, quid

432 , 16. οριστική έγκλισις 168, 14 . 101 , 20 : 435, 43, 55 : 436, a διότι 438, 39 .

οπιπτεύω 431 , 16. όρκος , ο 435, 9 : 615, 53. όρ- 9. 51 : 581 , 8. ότου pro ούτινος 65 % , 1 .

όπις 452, 1 . κον υπάγειν 541, 12. όρκιος δρω το διεγείρω 627, 45. ορω οτραλέως 438, 5. 'Οτρεύς 458 ,
όπισθεν 43 , 57. οπισθόρμητος 435, 1. όρκιον 435, 17. ορκια το διεγείρομαι 433 , 45. το

56. οτρηρός 438 , 58 .
101 , 22. οπισθότωνος 431, 53. 431, 33. όρκιος 5+2, 52. ορμώ 19, 23 . ότρυγιά, 439, 1 .

όπίσω 431 , 54 : 575, 19. όρκις (Ιcrib . όρκος) 434 , 55. ορώ 102 , 12: 26ο, 41 : 283, 29 : οτρύνω 456 , 13 .

οπλή , η 452 , 4. 10. ορμητικών ζώον20, 2. 437 , 24. 3ο. δω το φυλάς- ότω pro ωτιι 654, 1 .

όπλον , το 185, 1 . όπλα , τα όμινος 435, 28. σω 441, 55. ορώ, ήσω 437 , 33 . ou pro w Dorice 95, 12 : 402,

6ο8, 5ι . όπλότεροι 432, 6. ορμίσκος 435, 25 . όρωρα Attic. 437, 33. 8 . in Dorice 489 , 16 :

οπός , ο 432 , 13. ορμος , d . 171 , 24, 26 : 434, cos monolyllabum reduplicatio ου ex σε 180 , 4.

οπότερος 432 , 28. 49 : 435, 18. 23. 30 : 581 , 6. nem admittit 552 , 31 . in 60 refolvitur ab lon . 678,

φππότε κεν 3ο5, 26. ορμός 434, 5ο . όρμος quid diſyllaba oxytona ſignificatione 4.

οπτανείον 432 , 26. οπτάνιον att. diher. ab όλμος 425 , 57. activa ; barytona ſignificatione - ou genit. a nomin. in us 9,
ορμώ , εις , ει 435 , 29. ορμώ, palliva 478, 8. -os lubſtan

18 : 147, 9 : 526, 19. Dor. 4

οπτόν et έφθόν φuid difer . 225, is , & 435, 22. ορμώμενος tiva ex ós adjectivis 106, 10.

50. 133, 38.όρμωορμαίνω581,
nom . in as 359, 51.

-ος proparoxytona in com- ου 439 , 38. ου μή 44 , 7. ου

όπτω , video 86, 36 : 127, 37 : 5. pofitione 20 , 29 : 199 , 17 . μίν πως 44v, 1. ου 9ήν μεν

154, 27: 212 , 38 : 27ο, 3 : όρνεον , το 435 , 36. όρνεον κρα- - as e verbis compolita pro- 439, 46. ου μέν τοι 19, +1 .

294, 9 : 431 , 16 : 438, 2. 7 . κτικόν 268, 19. et 52. όρνεον paroxytona 56, 33 : 486 , 10. ( ubi ' Αντιλόχου μέν τοι Pro

όπτω 127 , 38 : 270, 3 : 446, οφιομάχον ( Ειym. Μ . οφιο- --- os compolita pro lignifica- 'Αντίλοχ' ου μέν τοι.)

57 . φαγον) . εiοne τonum variant 159, 3ι . ούας 95 , 8.

όπωπα Αtt. 432 , 36. οπωπή , η όρνις , 3ος 435, 43. 52. όρνι- -- os difyllaba in compofitione ουδαμή 251 , 5ι : 439, 8. ουδα
432 , 43. θευτής et ορνιθοσκόπος ut dif- acceplum retrabunt 9+ , 55 : μως 251, 5η : 439, 5. ουδα

οπώρα , ή 248, 49 : 432, 20. 39 . ferant 435, 40 . 134, 47. os pro ſignifica μόθεν 439 , 6 .

όπωρινός 452, 41. οπωροφυ- ορνύω et όρνυμι 435, 55 . tione paroxytona, et propa- ούδας , το 28ο , 5ο: 53ο, 24.

λάχιον 432, 20. ομοθέσια , τα 434, 23. roxytona 585 , 42. ουδείς, ενός 172 , 8 : 3η , 48 .

όπως 431 , 41. ögotúverv ( lic pro ögogóverv ) polita ex a 56, 27. ex a et ουδέν 194, 29 : 459 , 12. 18.

ogor , ejus uſus 636 , 50. quid η Comp . 100, 30 . 27. 39. ουδενώ ,

differ. ab υπεροραν 432, 58. όρος , το 3γο, 44 : 433 , 22 : 455, pofita ex neutris in os 222, 25. ουδενόσωρα 112 , 55.

όρασις , η 433, 15 . 59. όρος ο ορισμός 97 , 26 : 5. - os compolita cum EU ουδεμία , ιας 616 , 55.

όργαλέος ( mutandum in αργα. 194, 45. opos differt a Bouvo's proparoxytona, excepto ευερ- ούδος , το 95, 10, εν ουδει 156 ,

λέος) 5ο6, 36 , 436, 3. ορός 436, 7. όρος γός 219, 46 .

οργάν 31, 6. 516, 24. - os neutrum et maſculinum in oigaz , aros 94 , 8 : 299 , 41 .

όργανον 433 , 1. όργανα τιμωρη- ορούω 195, 21 : 349 , 43. ορούω σκότος et έλεγχος 5ιο, 17. ou fev ab oudév ut differat 191,

τικά 76, 6 . το όρμω 220 , 58: 436, 9 : - os polſeſliva quot xarahúžeus
29.

οργάς , άδος 432, 46 . 494, 22. το φυλάττω 414, 36 . recipiant, quoque παραλήξεις ουκ επιλήσομαι 439 , 54. συν
οργάσαι το πηλοποιήσαι 452, όρoυσιν 436, 9. 15, 31 .

οροφή, η 515 , 51 , όροφος 248, ός pro εος 18ο , 29.
á morgos 439 , 52. oi'x eden

οργή , η 433 , 7 : 435, 2. quid 34: 437, 4 : 444, 37. οροφώ- όσημέραι 437 , 54 : 627 , 40.
442 , 32. ουκ εφάτην 439,

diferat 4 μήνες, χόλος , κο- σας 433 , 22 .
53. ουκ έφίενται 439 , 51.

όσιος , d . 77, 49 : 81, 5ο : 97,

του et θυμός 266, 59: 341,5. δεύω poet. pro ορω 344, 42. 27 : 437, 47 : 615 , 52. όσιος
ουκ απόκρη 439,5ο . ου και

επίμονος οργή 391 , 55 ..
οικ έτι 205 , 3.

όρπης 436 , 21 .

439 , 55 .

quid diferat a δίκαιος 437 ,

όργια , τα 433, 10.

ουκέτι 645 , 5ο ουκ : ionic.
ορροπύγιον, ηοη ορθοπύγιον 8ο , 5ο, όσιον έγγον 58 , 55 .

όργυία 433, 14. Οργυΐα 172, 36.
428, 4 • 439 , 58. ούκουν dis

47. οσιω 97 , 28 .

οργώ το ακμάζω 433 , 17 : 627. όρος 8ο , 42.
fert ab ouvoir 440 , 3 .

" Όσιρος 15, 52 .

36. οργώντες 433, 16: 627, ogdω το διεγείρω 196, 1 : 337, ε Ionice 428, 47.
ουλαμός 440, 12 : 56ο, 15. dif

35.
4 : 433, 42 : 431 , 13 : 476, όσπήτιον 438, 12.

fert a φάλαγξ 519 , 2.

ορεα , τα, Ιon. p. όρη 677 , 52. 27. όσπριον , το 437, 55 : 615 , 57. ούλη η κριθή 44ο, 5. plur. οι

ορέγω το επιθυμώ 453, 1 . όροωθώ 3ο8 , 8 : 456, 22, quid όσσα et " Οσσα βο8, 52. όσσα, η λαι , αι 440, 10. ουλή ,

17 27: 627, 36. ejus conftr. differat ab aggwdw 80 , 37.40, 62, 29. όσσε, oculi 457 , 59 : 40, 8. 15. 57. ουλή το

433, 20 όρσεο 436, 26. 3ι . 438, 5. όσσος , εος , το 437 , τραύμα 13, 31, aύ Ντειλή

ορείαυλος ( c pro ορείαλος ) 159, οσίλοχος 135, 2 . 6ο. όσσος , ο 438, 4. οσση
ui differal 440 , 17.

οριοθύρη 436, 5ο : 627, 44 . της 62 , 3ο . οσσόμενος 438, 8. οιλόμενος 410 , 22, 42 .

οφειγενής 159 , 23. όρσω f. Aeol. 337 , 5 : 355 , 54 : όσσω Aeol. pro όπτω 7, 2 : ουλος 425 , 9 : 440 , 46. 55.

ορεινός , d. 20, 52 : 522 , 9 . 433, 46 : 436 , 32. 52: 419, 291 , 10 : 367 , 13 : 438, 3 : Homero qmd 608, 54 .

οριιος 238, 35 . 57 : 476, 28 : 581,9: 627, 46 . 463, 5ι . όασω το βλέπω 43 , oιλοχύται 440 , 10, 5ο ,

- Os com

Goo , 9 . os com ώσω 191 ,2

2

1

11 .

52 .

.

OSXOV

10.

22 .

.
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IN ETYMOLOGICON

GVDIAN V M.

1

κός ,

: :

445, 270

7

α Cor .

>

παι

1

Ούλυμπος , Ε. pro "Όλυμπος 411, 444, 20: 627 , 43 : 637, 52. παγουρος , ο 446, 48. πάγουροι , παλινοστήσας 449, 27.: , : , .

42. Ούλυμπόνδε 531 , 45. οφρύες 444, 24. όφευάζω 444, οι 447, 3. • Οροθιων 449, 3ο.

ούλω et ουλώ 13, 29. 3ο. 19 : 627, 42. πάγχι 417 , 1. παλίρροια 449, 29.

ουμέντοι 75, 47. ουμέντον , Si. οφώλια τα παιδευτήρια 70 , 9 . πάθος , το 448, 3. πάθη, τα παλίσσυτος 45ο, 55.

culi 3 , 47. ( cfr. ad h. 1. Ειym. Μ. p. 346, 39. κατά πάτος όντα παλίωξις 4 + 9, 59.

oύνεκα, . pro ου ένεκα 441 , 10 : 13ο. 1. 47.) el 444, 43. 83 , 33. πάθη δύο αναδεχό- πάλλαξ , Dor., ν . πάλλιξ.

533 , 22. ab ειε κα Γ . είνεκα όχα adverb. 193, 57. όχ ' αρι- μενον όνομα 17, 43. παθητι- παλλάκις (melius παλλακίς) 481 ,

ut diferal 169, 3 : 187 , 25 . στε 4 + t, 44. 49 : 19*, 1 . ó 530 , 16 . παθητικής 59. παλλακίνος 45ο, 18 .

ούνογούνδουρος 441, 18. όχανον , το 444 , 5ο. Ρlur. όχα- σημοσίαν έχουσι τέθεικα και Παλλάς , άδος 45ο, 6. 1 .

ούνομα , Ιon. p . όνομα 677, 55. να , τα 297 , 42 . διέφθειρα 526 , 56. падите πάλλειν τους ακτίνας 68, 15.

ούπω 4+ 1 , 22 : 645, 48. όχεα φλόγα 379 , 57 . κού τύπου γκροασάμην και κα- πάλλιξ, leg. πάλλης 124 , 10.

ούρα 181, 52. ουράδιον 56, 38 , οχεία 444, 6ι . τηςξάμην 5 6, 52 . παλλω 358 , 54. παλλω το κι»

ούριον 248 , 14. οχεϊν το βαστάζειν 117, 54 . παιάν 530 , 37. παίανες 446, 50. νω 159, 28 : 312 , 20 : 426,

ουρανίαφι 411 , 6. 16. ουράνιος οχεύς , ο 217, 16 : 444 , 59 : παίγνιον , τo , d. 138 , 23 : 208, 28 : 427, 28 : 448, 9. 26. 33 :

15, 19 : 387 , 37 : 571, 8. ου 532, 7 : 6ο9, 7. 43. παιγνίον , το 286, 48. 450, 7 : 431 , 59.

φανιώνες 442, 3ο. ουρανόθεν οχή, η τροφή 14, 9. 15. παιδάριον 124, 7 . πάλμη , η 449, 10 .

441, 51 : 451 , 18. ουρανόθι οχήες , οι, 444, 62. παιδεία , η 447, 12. 4 παίδευσις πόλος ο κλήρος 61, 16 : 282,

441, 33. prim. ουρανός 441 , όχθαι , αι , ab όχθοι ut diferat quid differat 4'17, 8. 55.

55 : 442, 4. ουρανοφοίτης 556, παίδευσης , και 447 , 8 . παλυνομένη 449. 56 : 628, 41 .

18. όχθήσας 445, 1 . παιδία , η 447 , 18. παικτη, παι- πάμματα , τα 474, 3ι .

ούρεά τε σκιόεντα 18, 14 . όχθος 445 , 3. όχθυι 208, 4 . δία 635, 25, παμμεδέων 209, 57 .

ουρήες , οι 442, 6 : 615, 58. όχθοι et όχθαι 445, 27. όχθοι- παιδίσω et παίζω 447, 29. πάμπαν , adν. 45ο , 20.

ουρίαχος 629, 7. βος ( text. habet όχθοσμος) παιδίον , το 447, 25, 28 : 124, 6. repιο 2 , 11 : 3 , 10.

ουριοδρομήσαντες 627, 54. voc. Αιι. 159, 9 . παιδίσκος 124 , 8. παιδίσκη , η παμπή την 203, 42 : 45ο, 22 .

ούχος 149 , 5ο : 442, 3. 13. 15. οχλείν 246, 36. όχλός 190, 5ο : 447 , 34. 39. παμπλήσιο : 6ο, 46 .

20 : 5δο, 19. ουρος , Ionice 246, 37: 445, 5. a πλήθος ut παιδνός 446, 53. παμτοικιλος 6ο , 45 : 435, 7.

pro όρος 677, 54. ουροί , οι diferat 47ο, 5. οχλάζω 445 , παιδοπίπης 454 , 32 , παμφάγος 474. 47 .

442, 22 . ουσω το φυλάσσω 9. παιδοποία quadruplex 41ο, 28.

442 , 16 : 447, 3 : 558, 36.

παμφαίνω 283 , 59 : 284 , 5 :

όχμάζω. 445, 11. όχμάσας 445, παίζω 138, 23 : 447 , 29. 41 .
286, 2

- ous geniliv. a nomin , propriis 17. παικτον παίγνιον 635 , 21. πάμφος γη 640, 17.

in ης 147, 8. --• οις primi- οχμός 445 , 23. κτη παιδία 635, 25. παμων 466, 45.

.iv. patronymica dupliceim for- όχνη , η 99, 48 : 445, 15. 29 . Παίονες , οι 447 , 57 . παναίολος 340, 7 .
mationem admittunt 91 , 3. 4. όχος, το 444, 54. όχεα plur. παιπάλη, η 417 , 44 : 449 , 34. πανιχαιός 134 , 5ο.

ούς , το 95, J. attice 357, 11 . v . ſupra. Attice quid 449, 37 : 628, 44. πανδαισία , η 542, 24.

monoploton 442, 27 . όχούμαι c. genit. 592, 2. παιπαλόεσσα 392 , 26 . Παιδίων 45ο, 29.

ουσα 442, 35. ουσια 442, 39. οχυρός 188, 2 : 445 , 24. παιπάνεια , η 446, 52 . Πανδώρα 451, 5 .

ουσον 442 , 48 . όχω , ήσω 444, 56 . παις , ο 124, 8 : 131 , 52 : 447, πανήγυρις 45ο, 32.

ούτας 95, 10 , όψ , οπός , και 258, 52 : 431 , 21 , 39. 48. παίς, η 447 , 19. 34. πανθάνω , a . 245, 18.

ούτιδανός 442, 5ι . όψ η φωνή 190, 44 : 247 , 15 : παίς ab αντίπαις ut diferat Πανθοΐδης 465, 55.

ούτις 443 , 3. ούτις , ούτινος 260, 18 : 279, 33 : 501, 53 : 447, 5 . παννυχίς 327 , 7 : 45ο, 38. παν

627, 31 . 584, 21 . παιτεύειν 628, 3ο. νύχιον ύπνον άωτείς , 3ο.

ούτος 31ο, 20: 443, 7. 18. ώ οψάριον , το 289, 2 : 409 , 48: παίω , a. 28 , 3ο. παίω 5το, 42. πανόλβιος 45ο, 45.

ούτος 445 , 13. ουτοσί 188, 445 , 32. οψαρίδιον 289 , 2 : παίω το τύπτω 447, 31. σαίω,

48 : 310, 24 : 443, 9. 18 : 6 +6,

πανορμοι 449, 25.

409 , 48. οψάφιον et οψαρί- σω 478, 4. παίσατε 447, 26 . πανούργος 256, . 14 : 307, 11 :
24.

διον 129, 16. παίων 447 , 51. παιωνίσαντες 45ο, 24 : 469, 3. πανουργεύω

ούτως et ούτω 6ο , 20. ούτω όψαρότης 445, 39. 447, 58 . 307, 10.

443, 21. magis analogum lit όψε 258, 19 : 4 + 6, 5. 11. οψε πάντα (an πακτώ) 447, 62. πανσθενεστάτη ( Cod. πανσθενε
Αη ούτως 443, 28. ab εσπέρα ut diferat 212, 47 : πάλαι , adverb. 447, 63. στά) 45ο , 27.

αυτώ 443, 39 . 445, 372 Παλαίμων 68, 7 : 448, 5. πανσιδια 45ο, 3 .

ουχί 446, 23.. ουχ απλώς 443, όψείω , d . 323, 27 : 345, 15 : λαίμων 361, 19. ώ Παλαϊμον πάνσοφος , ο , και 285, 35.

41. ουχ ήκιστα 442, 50. ουκ 4 + 5, 42 : 525 , 6 : 530, 5. 421, 52. παντερπής 147 , 9.

ήττους 413 , 40. ουχ όπως οψία , η 446, 1 . παλαιός 447 , 45 : 448, 6 . πάντοθεν 451 , 11 ,

413, 42 όψιμος 285, 19. παλαιστή 448, 8. 23. 47 . παντοίος 15, 29: 122, 27.

οφείλω 443, 43 : 592, 1. οφεί- όψις , η 445, 44: 646, 53. Παλαιστίνη 449, 20. παλαιστί- πάντοτε 45ι , 3. πάντoσε 451,

λειν φuid differat ab oφλεϊν όψιτέλεστος 134, 48 : 446, 5., νος 449, 22 .
8 .

444, 14. οφειλή, η 413, 56: όψιν , το 446, 35. 41 . παλαίτερος 551 , 14. πάντως et πάντη 251 , 5ι . παν

5ο7, 7. οφείλημα , το 443, όψομαι 592 , 3 . παλαίω 144 , 44.

53. quid differat a Xsios 443, όψω , όψείω 53ο , 5 . παλάμη , η 63 , 24 : 448, 5ι : πάνυ 447, 1 .

46. όψώνιον 446, 40. 449, 11. plur. παλάμαι , αι πανωλεδρος 425 , 24.

οφέλλω το αυξάνω 228 , 48 : 448, 33. παλαμάων , f. 448, πανώλης 5οι, 33 : 626, 48. ο

443 , 54 . όφελος indeclin . 25. παλαμήσασθαι 63 , 24. 377. 28. , ubi male πανώφης .

443, 58 . Π. παλάμηψιν 448 , 35. παλα- πανώλεια 71 , 12.

οφεοκτόνος , ν . οφιοκτόνος. μναίος 448, 27 : 419, 20: 628, παπαι , adν. 451, 19 .

οφθαλμός 444, 6. οφθαλμικός π littera ν. . πι. π in και 128, 16. 20. παπαίνω 28, 32.

ιατρός 15, 43. 46. in μ 397, 17 : 5ο6, 7. in παλάσσω 459, 39. παλάσσω το πάπας 451, 24.

όφι +16 , 18 : +84, 27. όφιακός τ 88, 49 : 215, 5ο , in φ 558, μολύνω 466, 18. παλάσσετο πάπα φιλε 451 , 25. πάππος

586, 41. οφιοκτόνος (fic ma- 25. η Aeol. ex σσ 10 , 11 . 449, 31 . 455, 18,

lium pro όφεοκτόνος) 73 , 3. . π pleonafticism 374, 58. παλάτιον 449 , 33 . παπταίνειν 451 , 29. 3ι .

όφιομάχον όρνεον 268 , 52 .
παγανός 159, 59.

παλεος ( ? ) ο άφρων 447, 25. παπαρίνα 391, 12 .

όφιόόηκτος 444 , 17. οφιου
.

πύλεσθαι 628, 44. παρά praep . fignif . το πλησίον et
χος 5ο3, 48. primit . όφις 371, παγγενη, adverb , 445 , 45.

πάλη , η 68, 8 : 361, 20: 5ο7, 5. εγγύς 25ο, 10. παρα της έρ

44 : 444, 9. παγείς , εντος 184, 54.
παλήνη , η 449, 34, 37. γασίας είρηται 432, 48. παρα

οφλώ , ήσω 443, 45 : 444, 18. παγιωθείσα ( ic pro παγεω9.) παλιγγενεσία 4+9, 40. νηισι 37+ , 10 παρά θίνα

οφλείν guid differat ab οφεί- 4-5, 50 . παλιλλογα 449. 43. 452 , 13. 16. πέρα, f . 189,

λειν 444 , 14. όφλημα , το, παγίς 446, 47. πάγιος, d. 445, πάλιν 449, 46: 6ο9, 17. ab αυ- 37.

quid a xéos differ. "443, 50. 53. πυγω 445, 5ι . 9ις ut diferat 449, 5ο. πα- παραβάλλω et παραβάλλομαι

όφρα 533, 18. πάγος , ο 75, 5 : 445, 51 : 446 , λινάγρετος 191 , 56.
655 , 28 .

οφεύς , υος 225, 3ο: 404, 1 : 45. οι πάγοι 447 , 4 . παραβάται , οι 452, 29.

ETYMOLOG . T. II.

παλίνουσος 49, 55.

liii

2

na

:

:

τη 39ο, 36.
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20.

71a

11 .
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21 , 2 .

:

96, 5 .

:

1 .

παραβεβλημένος προς υποκείμε- παραστάται , οι 586 , 9. παρα- παρίσθμια , τα 282, 47. ν . πα- παφθινομεθόπωρος (ic) 208 , 3ο .ν

νον 19, 42 . στατικών καιρού 389. 59 . φίλμια. παφλάζω 456, 16: 55 , +2 . quod
παραβλήθην 451 , 33. παρασύνθετον σχήμα 143, 56: παρίστημι et παρίσταμαι 656, differ a καχλάζω 456 , 10 .

παραβολή και παράδειγμα ut dif- 317, 25 : 388, 47. παρασύν πάχος (fic pro παχης ) +56, 55 .

ferat 451 , 5ο. 53. 59 : 48ο, 3. θετον όνομα 91 , 48 : 516, 16. παροιμία, η 19, 19. 46 : 422, πάχιστος 3ο1 , 16 .

παραβολής επίρρημα 89, 5 . παρασύνθετον ρήμα 90 , 3ο. 11. 14 : 545, 40.44. παρο »
301, 16.

παράγραπτός 453, 3 . παρασύνθετον από του ασπά- μιακός λόγος 19, 1 . πάχνη , ή 23, 20 : 456 , 21. 23 :

παραγράφω et παραγράφομαι ω 84 , 40. παροινία , η 611 , 32 . 6ι6, 47.

656 , 1 . παρασχηματισμόν ουδέτερον έχουν παροίτερον et παροίτατον 648, Πάχυνον , promont. 265. 40 .

κατα παραγωγήν , κιχάνω 324, τα 5o1 , 51. κατα παρασκη 39. παχύς 3οι, 16 : 456, 33 .

11. ic κλύω 329, 21. πταίω ματισμόν 36, 59. fic Fit μη- παρομαρτούντες 628, 22 .

485, 11 .

χύτερος 3οι , 16.

κατά παραγωγής, χος εκ του μηχανή 39+, 56. παρος , adverb. 451, 51 : 479, πάω το κτώμαι 400 , 16.
ουτοσί 413, 9. κατα παραγω» παρασχηματιζό

μενα
αρσενικα 39 : 481 , 48 . πέδη , η 5 , 1 : 456 , 35. 59. ε :

γην του μακρου εις μακρόν από ουδετέρων 37 , 26. παρουσία 442, 46. ν. πέδω . πεδήτης , o , d. 20 ,

5ο6 , 42 . παραγωγή ποιητι . φεσχηματισμένα τοίς αρσενι- πάροχος 5ο3, 5ο. 44.

κή , ut έμεναι pro ειν 10, 5ο. κοΐs 21 , 1. ic τοίς εις ευς παρρησία , η 196, 51 : 412 , 46. πέδιλα , τα 456, 40 , 45. πέδιλ .

κατα παρώνυμον παραγωγής 34 , 14. παρρησιάζω 196 5ο, λον 561 , 6 .

γέγονε 54, 11. παραγωγή δια παρατατικός 452, 35. παρφάσθαι 6ο9, 29. πεδίον , το 456, 47.

του ιδιον 357, 14. παραγωγή που φέρειν 640, 5 . παρωθείσα 628 , +0 παρωθεϊσθαι πέδον, το 35, 51 : 18 , 41 : 5-5,

η κατά γένη και αριθμούς εκ παναφοράς 21 , 45 .
641 , 34. 56 : 421 , 53 : 463, 21 : ***

προςιούσα. 552, 46. 53. παρά- παράφορος 64ο, 5. κατά παρώνυμον παραγωγής 5ή, 47. 50 : 487 , 8 : 521 , 12 :

γωγον κτητικόν 15, 20. παραχρήμα 452 , 38. 625, 3. πεδινός , 4. 4 ρό, τα .

φάγωγον υπερθετικόν 22 , 3ο. πάρδαλις , η 452 , 39. 41. 51. παρωχηκα et παρώχωχα 56, 5ο. • correpto 487, 12. producto

παράγωγοι αντωνυμίαι φuae παρδάλεος pro παρδάλειος , παρωχημένος χρονος 541 , 42.
Lint 310, 40. sido's twr nao Ionice 452 , 43. 48. παρδα- πας , του πά , ο πατής 451 , 1 . πέδω, mutandum in πέθη , 25 ,

φαγώγων ρηματικών 5οι , 22. λέη 452 , 44. παρδαλή , Ιon. πάς , πiσα , παν 431 31 : 44.

είδος παραγώγων υπερθετικών pro παρδαλέη 452, 55. 450, 56. πώς differt ab όλος πεδώ . ήσω 16ο, 33: 461 , 5 %

22 , 3ο, συγκριτικά (Cod. α) παρέγγραφος 453 , 2 . παρέγ- 426 , 15 .
πεδώ το δεσμω 456, 35.

τύπω παρηγμένα 32 , 38. γραπτος ( fic pro παρέγραπτος, πασάμενος 49ο, 11. 17. πάσα- πέζα , η 457, 5. 58 : 46, 26

πα, αγω et παράγομαι 655, aut id mutandum in nagéyge. σθαι , α producto 474, 32 . 553, 5ο : 628, 45. πε5 +5 ,

51 . πτος ) 455 , 1 . πασιμέλουσα (Cod. πάσι μέλ . 1. πεζός 457, 58. πεςολόγοι

napadesyua quid differat a no- πάρει 452 , 56. λους ) epith . Argus 454 , 53.

gαβολή 451 , 50. 53. 59 : 48ο, παρεία ή 296.21 455, 12. πάσσαλος 454, 59. πεζεύειν 646 , 6 .

male παρεία , 36. et πα- πάσσε p. έπασσε 454 , 55 : 6ος, πειθήνιος 457 , 5.

παράδεισος 452, 9. παράδεισσος , geia 296, 17. Plur. nagarai 13. πίσσεσθαι 381 , 36. πάσ- πειλοίατο , f . 139 , 3ο : 457, 6 .

geminato os 452 , 4 . 453, 14, 20. σω 196, 56. πάσσω το ποι- πείθοντο p. επείς . +357, 6.

η παράδοσις citatur 9 , 9 : 3ο, παρειμι , παρήσω , παρήκα 453, κίλλω 455 , πείθω 17, 15 : 21 , 57. πείθο

57 : 33, 32 : 394, 24 : 409, 16. 53. πάσσων pro παχίων 3οι, 17. το καταπείθω 121 , 57 : 457 ,

32. 45 : 410 , 7 : 418 , 38 : παρείται 628 , 12 . παστός , d. 62 , 57 : 455 , 1 : 7 : 466, 33. το ελπιζω 57 ,
417 , 55 : 499, 1 . κατα πα παρεκτικόν 453 , 22 . 570, 35. παστοί , οι 381 , 35 : 9. το πιστεύω 18 , +3.

φάδοσιν 499 , 3ο. απο παρα- παρελείν 631, 12 . 454, 57 . πείκω 456, 25 : 459 , 54. πεί

δόσεως 500 , 33. παράδοσις παρέλκειν τω χρόνω 182, 12. πάσχω 455, 2. πάσχω et συμ κειν το ξέειν 170 , +3 .

εκκλησ αστική et αποστολική παρεμβολή , η 453, 9. πάσχω inter fe differunt 455, πείνα , ή 457 , 13.

citatur 545, 14.
παρέμπτωσις φuid it 212, 55. 5. pro πείνα 71, 5ί : +5 , 18 .

pagadw accentum cur non re- κατα παρένθεσιν Δωρικήν του και πατάσσω 455, 11 , deriv . 4 πατώ πεινω 46ο, 32 .

trahat 51 , 5 . 434, 19. παρενθήκαι 197, 16. 52, 3ι . πειόλης ( rectius πειώλης ) 59,

παραλήνη 453, 5 , πάρεξ οδού 374, 15. πάρεξ et πατής , ο 455, 21 , 24. 51 .

" παραί, poet . 45 , 22. πιρέξ 453 , 41. 44. paroxyt. πατήσαι 69, 43. πείρα , ή 407, 17. άη : 58ο, 5 .

παραίνεσις 452, 24. 2 συμβουλή 511, 28. πατός 69, 4. πάτος 106 , 15 : at a producto , friga 56 , 25

quid differat514, 52. παρεπικρανον ( ? ) 459, 6ο . 461 , 24 : 522, 14. 63, 55 : 184 , 42 : 15 , 20,3ο.
παραιτείται 453, 6. παρεπόμενών εστι 56, 35 . * πατρακούστης , ου, ο 455, 28. 50.

παρακαταθήκη 195 , 4. παρεσο 453, 26. πατραλοίας , ο 455, 15. πειράζω 204, 45 : 457, 29. 6ο .

παρακειμενον φημα 37ο, 7. παρεστε 453, 30. πατράσι , f . 54, 6 . Πειραιεύς 457 , 24.

φακείμενος Αττικός 541, 47. παρέχω , ξω 453, 23. παρέχειν πατρικοί, vide πατρώα . πατρί- πείρασαι et πείρησαι 457, 6ο.
παρακελεύσεως επίρρημα 53, 22. φuid differ . a παρέχεσθαι 453, - 4101 455, 34. πειρασμός , ο 457, 29. 53.
ποςάκλητος 453, 7. 50 .

πατριώτης quid differ . a πολί- πειρατής , ο 457 , 16. 53.
σας λαμβανόμενα επί 192, παρηά , Aeol. pro παρειά 453 , της 473, 5ο. ρατήριον, το 457 , 39 .

18. 16 . πατρωα και πατρικοί et πάτρια Πειρην, ήνος 45- , 5ι .

παραλήξεις των κτητικών 15, 24. παρήγορος 515, 42 . ut differ , 455, 55. llegrivn , fons Corinthi 457, 31.

quot παραλήξεις adnistant παρήίον 453, 16: 6ο9, 19. πατρώϊος 455, 45 . Πειρίθους 455, 6ο.
τα εις εις 18, 8. παρήκον 433, 53.

πίτρων , ωνος , o , quis 632 , 23. πειςινθος 458 3.

παραλογιστικών των λόγων 3ι7, παρήορος 453, 58 : 6ος, 20 , πατρωνυμικόν 455, 52. a κτητι- πείρω , φuoι notiones hab. 457.
21 ,

παγκρημένος 453, 61 : 628, 21 . xóv quid differat 9a , 16 . 45. πείρω το έβαλλε τε,
παραματούντες 454, 48 .

παρθένος , και 6ο, 5ο : 132 , 3 : πατριος 15, 31 : 358, 35 : 455, 19. το σουβλίζω 458 , 8. τή

παραμιθική γνώμη 19, 42, 266, 20 : 396, 28 : 454, 6. 15.
39. πατρωός et πατρος dif- ρω περω 197 , 59. πεις φυσι

παραπέτασμα , το 139, 12 . 17. 30. 616, 1 .
ferunt 455, 18 .

παρθένιος
ignif. 457, 59. πειρα , pari

4 : 0, 32. παρθενία , η 151, 4.
παραπλεϊν 4 περιπλείν , δ.απλεϊν

πατώ 92 , 10: 196, 54 : 522, 14 : culum facio 188 , 8. πειρά,

differt a ταψοσύνη 451 , 11 .
532, 25. πατώ το συνουσιάζω

et nordriv quid differat 145,
ας , 458, 1 .

1 : 469. 53.
παθε οπιηα 5.5 , 3ο .

131 , 33. το εσθίω 196 , 55 : πείσμα , το 17, +5: 157, 12.

παραπληρωματικός 233, 40. φuid παριάς Γι ) 453, 19. cfr . ad h.
55ο, 19. πατώ , πατάσσω 52, πειώλης 626, 48. et ν . πιο.η.
31 .

difierai ab εναντιωματικός 213, 1. Suid. in Lex . v . nagria,
πέκος η πεύκη +68, 25. 21 05 ,

παυλα 455, 49.
23.

7. recte cum Kulenk legra.

παρίθμια (legendum παρίσθμα, παύος +55 , 55. παυρότερος dum rétxos , quorl leqarola

παραπλήσιος 3 ιο, 6 : 452, 25. ι paullo inf.) 434, 53 : 453, 455, 46. jubent. πέχω το ξαι» 179

magasýsin a diaggeir quid diffe . 55. πούτα 446, 5ο, παυσωλή 222, 43 : 175, 14.

rat 1 + 5 , 4 . Πάρις , ιδος 371 , 4t : 454, 35 : 56. 63 : 455, 48. πέλαγος , το +59 , 55, 51. «

παρασάγγης 452 , 3ο. Πάριος , gen. Ionic. παύω , σιω 508 , 9 : 455 , 45 : Rayos igu agaies unde dictea

διάσημος Α2, 33,

πεινη , Ιστ .

4

:

650, 7

474, 48. Οι8, 7. 209, 53 ,
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12.

479, 3.

2

1 .

59.

πετώ.

22 .

13 .

πελάζω 204, 45 : 458, 16. πεπιλημένος 459, 48. plur. 628, κατά περίκλασιν 68ο, 41. 457 , 40: 485, 12. το δια

πελαργος 82 , 43 : 458 , 11 .
23.

πέλας , nomen et adverb . 458, πέπληγα 6ι, 59 : 312. 14.

περιληπτικά ονόματα 141 , 46 . βαίνω 476, 7. περω περι

duplicem admittunt lyntaxia 18, 51. περω περαίνω 28, 32 .

πέλας ο μέλας 458, 25 . πληγώς 46ο, 7. πεπλήγω 6ι ,

πέλασεν pro έτέλασεν 381, 25.

5 + 9, 34. περω , περάσω ,

59. πεπληγώ 313, 14.

πεπέρακα

πελαστής φuid a πενετής (conj. πέπλος φuid differ. a κιτών 46ο , περινιστεί 461. 6ο .

Πέριμος Μεγάδης 381 , 3ι .

πενέστης) differ . 458, 17.

πέσκος 38, 5. et ν. πέκος.

13.

πέλαται (ler. πελάται) ap . Cre- πέπλυκα 313, 24.

περίοδος , η 327, 8. πεσσέμεν , f . 463, 24. πεσσόν

tentes qui 165 , 58.

περιoικίς , η 317, 8 . των 463, 19.

πέπνιγα 526, 54.

πέλεθρον 486, 1 .

περιόπη (Ιcrib . περιoπή.) Ειym. πέσσω Aeol. pro πέπτω 458, 3.

πεποιημέναι φωναί 353, 3ι .

πέλεια , ή 458, 21. 22. πελειάς , πέπoιθα 184, 20: 395, 15 : 526,

Μ. p. 665 , 24. et 682 , 3. πίστωρ 463 , 9:
folemniorem exhibet formam

και 46ο , 1 .

πετάζω 145, 52. λίτα πετάσας

19. πεποιθώς 461 , 13.

πελεκαν 458, 28. πελεκίς , άν- πέπoμφα, Αtt. 197 , 6ο : 461 , 38.

περιωπή , φuarm praeferre qui 39 , 56.

aptius ducat , conferat Intpp.

τος 458 , 31 ,

πέταλα , τα 463, 42 .

πέπονα 46ο, 32. ad Ηefych. Ι. περιoπή.

πέλεκυς 458 , 3ο. 37. πελεκώ πέπoνες 46ο, 20 : 6ο9, 22.

πετανύω 315, 38.

458, 30,

περίοπον (fcrib. περίοπτον ) 462 , πετάσσας 118, 15.

πέπονθα 46ο, δι .

πελίας 461 , 12 .

πέταυρον , το 463, 44 ,

πέπoσθε 46ο, 46 .

πελιδνός 46ο, 2 .

περιορισθήναι 462, 8. πιτεηνός 453, 45 .

πεποτήαται, Ιonic. 46ο , 53.

πελίωμα , το 458, 27 : 461 , 9.

περιουσία , η 462 , 5ο . περιου- πετεινά, 463 , 5ο ,

πέπρακα 46ο, 55. σιάζω 462, 49. περιουσιασμός
πέλκω 469, 59.

πίτονται 463, 51 .

πίλλη 161 , Π . πέλλην ( c pro

πεπρωμένον , adν. 461 , 1 . 462 , 59. περιούσιος 462, 20. πέτρα , η 463, 58.

πρωμένην 46ο, 57.

πέλης) βουν 461 , 9

περιοχή, η 462, 41, πέττειν το χωνεύειν 644 , 6ο.

πέπταμαι 313, 32 , πέπτω 3ο3, 1 .

Πέλλη, opp. Maced. 461 , 10. πέπτωκα 48ο, 13, 16. πεπτωκώς

fregiaztus ('cribendum eſſe pse quid porro 644, 63.

πέλμα , το 46ο, 4. πελματίζω
Sinatos dant lequentia) 461 , πέττος 464, 1. πεττεύειν 463 ,

461 , 31 .

46ο , 5. πελματίσατε 46ο, 3.

23. περίπατος 462, 45.

πεπυκνωσθαι 46, 35.

Πέλοπος νησος, Ιon. pro Πέλο- πεπυρακτωμένος 76, 28 .

περιπέζια 462 , 25 . πέττω το καταπίπτω 464, 2 .

πόννησος 678, 19 .

περιπέτεια , και 462 14. πέτω 71 , 1 : 145, 52. πέτω το :

πεπυσμεθα 461 , 37. περιπλείν φuid d.Rerat a παρα- πίπτω 463, 10 .

πέλω 117 , 39: 488, 24. πέλω πέπωκα 477, 43.

πετώ , ήσω

πλείν , διαπλείν et αποπλεϊν 325, 38 : 463, 46 : 485, 19.

το υπάρχω 4 + 0, 36: 458, 28. πέρ , conj. expletiva 188, 55. 145, 1 : 469 , 33 .
πετώ , εις , ει 461 , 3ι .

34.41: 172, 41. το πλησιάζω πέρα 461 , 39. η πέρα 142, 3ο. περιπλοκή του στήμονος 292 ,
185, 15 .

ας , 4 463 , 54. πετώ ποτο

το αναστρέφομαι
περαίνω 28, 33 : 461,41 : 485,

4ού, 16. πετω πίτομαι 485,

474, 1. πελω 122, 40. περαίω 3γο , 37 : 457, περιποιείν et ποιείν φuid differant 27 .

πέλως , ο 458 , 39. πίλωρον 265, 25 : 485 , 12, 472 , 21 . πεύζω 464 , 7. πεύω το ακούω

40 : 458, 39. πελώριος 189 , πέραμα , το 457, 48. περιπολεϊν 462, 30 . 178, 16 : 624, 26. πείθομαι

20 : 458, 49. πελωρίς 458, Πέραμος , Aeol. 337 , 45 .
55.

περιππείω ριο περιϊππεύω ) το 144, 49.

πέραν, adν. α producto 2, 19 :
πέμματα , τα 458, 58.

διέρχομαι 147, 35. πευκαλιμη 464, 5. πεικαλιμα)

3, 10 : 369, 6 .

πέμπω 361, 55. c. partic. fur. περάνας 461, 43.

περίπυστος 462 , 46. Φρένες 461, 8.

περιφρεϊν 145, 6. πεύσομαι 464, 6.

conftr. 634, 44. πέμπελος, 4. πέρας , το 64, 15,18: 63, 56 : περισκέλη (malium cum Glolfo- πεύω 463 , 20.

135, 45 : 458, 59 : 628, 50. 144, 17 : 457 , 48 : 461 , 4. 45. graph. περισκελή) 462 , 10 .

πενέσται ( ic pro πένεται) ap

πεφuινακασμός εξηπατισμό ,

Theftal. qui 165, 57. πενέ

πέρας της εω 212, 40. περισκεπώς (corrige περίσκεπτος) (Ιcrib. πεφενακισμένος εξηπα

περάσω , α producto 204 , 36. 462, 31 .

στης ( text. πενετής ) φuid dif .. περίτη , η 461, 57.

τημένος) 464, 55.

a πελαστής 458, 17.

περισκητεύσαντες (fic ) 462 , 47. πέφαμαι 551 , 51. πέφαμμαι

περατώσω 461, 3 . περισπάται ο μέλλων 117, 14. 461, il .

πίνης , ητος 279, 19: 459 , 4. 7 : Πέργαμο , arx 1lii 463 , 5 . περισσίρτιος 81 , 59 . πίφασμαι 638, 42.

460, 41: 573, 19 : 616, 5. misdak 338, 48 : 461 , 27 . περισσόχειλος 17, 15. πέφηκα 551 , 51 .

quid diferat 4 πτωχός 459, πέρδη 461 , 29. περισσως 462, 32 : 463, 3. πέφωνα 638, 58. πεφηνός 464,

10. 14 . περίλας, α producto 359 , 28. περιστερά 462, 34 : 616, 2 . 29.

πενθερός 179 , 15. proparox. πέν- περίλαος 359, 18 .

θερος 459 , 21 .

περιστιαρκοί , φui 594 , 6. πεισμένος 556, 30 ,

πέρθαι 461 , 46. περιτευξώμεθα 462 , 10 . πέφνη et καταπίφνη 464 , 15 .

πένθιλος , a. 35ο, 41. πένθος, πέρθω 461 , 46 : 486, 17, πέρ- περιττοσυλλάβως κλινόμενα ονό- πίφνω 313 , 8, πέφνων ιού.

το 259 , 43 : 35ο, 41 : 459, θα το καταστρέφω 178 , 11 . μυτα 521 , 11 . περιττοσυλ 46: 550, 51.

το πορθω 205 , 54 .

πένθω 15ι , 5ο,

λάβως πρόσκειται 521 , 14. πεφοινιγμένη 164 , 33.

περί et αμφί cormmune quid ha περίττωμα της γαστρός 111 , 53. πεφόραται 464 , 3ι .

πενία , η 58, 24. 27. beant quidque differant 47,

πενικρός 279, 19 : 573 , 19.

περίττωμα της κεφαλής 3ο, πεφραγμένη 464, 39 .

44. περί , adverb. pro περισ- 55 .
πέφριδα 31ο, 53 : 526 , 55.

σένιον ( corrig . In πηνίον ) 29, σως 47, 53 : 208 , 20 . περί περιφέρειν 640, 10. πεφρικώς 464, 37 .

nunquam pleonaftice ponitur περιφερής 162 , 44.

πενταετής 585, 3. πεντάς 459 ,

πεφιγμένος 4464, 25.

3ο. πεντάκις 232, 4. πέντε

σχέσιν κυκλοτερη περιφορά , η 462 , 7: 640, 10. πίφιζα 559 , 25 .

lignificat 461 ,23.
a κίνησις ut diferat 322, 3+, πέφυκα 6+0, 18. πεφυκώς 464 ,

459, 26. οι , αι πέντε 172, περιαγνύμενος 462, 15. κατά περίφρασιν 106, 1 .
26 .

19. πεντήκοντα 459, 29. πεν- περιαυτίζεται 462, 2 .

τηκοστός 459, 1 .

πες Φους Ιeg τοριφύς) 462 , 5. πεφύρακα pal, πεφύραμαι 20+ ,

περίβλεπτος 462 , 48 . περίφημα , το 462, 43 , 40. πειραμένος 464, 38 ,

πίνω το ενεργώ 457, 13 : 46ο, περιβόητος 376, 8. περνάς . 462, 12. 52 . πή , adverb. 464, 41 , 45, 47.

41 . το ενεργώ και κάμνω περιβόλαιον , το 248, 14. περι- περανό , 462, 52.

475, 37 . βολαίον βλέμματος 110, 5. Περκωτ .: 325 , 42 .

πήγανον , το 464 , 58.

πεός (rectius πέος ) 459 , 52. περιβείλην ( f. περί δείλην ) 462, περνάσαι 18 , 51 .
περνω ibid . πήγασος Αργιλος 73, 55.

πεπάλακτο 459, 39 .
23. περόνη, και 107 , 44 .

πηγεσίμαλλο
ς 465 , ι .

Ξεπανοινικώς 461 , 56. ( fort . πε
περιδέξιον 462, 19. πέσπερος 462 , 54 .

πηγή , η 63 , 55 : 465 , 8. 10 ;

παροινικώς .)
περιδέρη 435 , 25 . Περσεύς 465 , 17. - περσεύς και

500, 15 : 616, 10.

πεπασμένον αλι 35 ,

περιεκτικόν 461 , 58. ήλιος 462 , 6ο . πηγός 465 , 3 : 166, 51 .

σμένος ιχθυς 151 , 21 .
περιελεϊν 631 , 14. Περσεφόνη 462 , 58 .

περιέπιον 458 , 9 .
Πέρσης , Perfa 463 , 11. Περσία γον 465 , 16. πηδαλια , τα

πεπειρος 289 , 33 : 375,5ο ; 429, περιεπτισμένον 462, 4. terra 463, 17. 465, 12.

. 58 : 459, 40 . περιέπων 462, 6 .. περτός , Dor. pro περσός 477 , πηδήσασα 20, 18. πηδήσω 382,

πεπερατωμένυς 461 , 3 . περίεστιν 634, 56. 59 .
40 . 59.

πετή - μεα 459, 41 , περιεχίθη 462. 37 .
περω 144 , 51 : 37ο, 37 : 419 , πηδός 465, 14. πηδώ 382 , 59 :

πεπίθοιεν 459 , 42 . ' . : περικάρδιον νόημα 17, 53. 27. περί το τελειώ 28, 32 : 465, 12 .

:
.

>

11 .

24,

11 .

456 , 9.

.

9

43. πεπα•

.

liii 2



1231 ΙINDEX

.

20,

656 , 1 .

11 .

22, 30 .

96, 54.

παραβεβλημένος προς υποκείμε- παραστάται , οι 586 , 9. παρα- παρίσθμια , τα 282, 47. V. πα- παφθινομεθόπωρος (ic) 20
νον 19, 42 . στατικών καιρού 389, 5ο . ρίθμία . παφλάζω 456 , 16 : 551, #2, το

παραβλήθην 451 , 55.
παρασύνθετον σχήμα 143, 56 : παρίστημι et παρίσταμαι 656 , differ. a καχλάζω +56

παραβολή και παραδειγμα ut dir- 317, 25 : 388, 47. παρασύν πάχος (fic pro πoχης) ,

ferat 451 , 5ο. 53. 59 : 48ο , 3. θετον όνομα 91 , 48 : 516 , 16. παροιμία, η 19 , 19. 46: 422 , πάχιστος 5ο1 , 16.

παραβολής επίρρημα 89, 5. παρασύνθετον ρήμα 9ο , 3ο. 11. 11 : 545 , 40. 44. παροι- 301, 16.

παραγραπτός 453, 3. παρασύνθετον από του ασπά- μιακός λόγος 19, Ι . πάχνη , η 23, 20 : 455, 11. ::

παραγράφω et παραγράφομαι ζω 84 , 40. παγοίνία , η 611 , 32. 6ι6, 47.

παρασχηματισμόν ουδέτερον έχουν παραίτερον et παροίτατον 648, Πάχυνον , promont, 2 , το
κατα παραγωγήν, κιχάνω 524, τα 5o1 , 5. κατά παρασκη- 39. παχύς 5οι , 16 : 456, 33

11. ic κλύω 329, 21 . πταίω ματισμόν 156, 59. fc fit μη- παρομαρτούντες 628, 22 .

485, 11 .

χύτερος 5ο1 , 16.

κατά παραγωγής, χος εκ του μηχανή 39 4, 56. παγος , adverb, 454, 51 : 479, πάω το κτώμαι 490, 16.
ουτοσί 443, 9. και τα παραγω» παρασχηματιζόμεν

α
αρσενικά 39: 481 , 48. πέδη , η 54, 1 : 456 , 35. 3η και

γην του μακρου εις μακρόν από ουδετέρων 37. 26. παρουσία 442 , 46 . . πέδω . πεδήτης , ό , ε .

5ο6 , 42. παραγωγή ποιητι . σε σχηματισμένα τους αρσενι- πάροχος 5ο3, 5ο. 44.

κή , ut έμεναι pro ειν 10, 5ο . κois 21 , 11. fic τοίς εις ευς παρρησία , η 196, 51 : 412 , 46. πέδιλα , τα 456, 4ο. 45. πείλη

κατα παρώνυμον παραγωγής 54 , 14. παρρησιάζω 196 50, λον 561 , 6 .

γέγονε 34,11. παραγωγή δια παρατατικός 452 , 35 . πασφάσθαι bo9 , 29. πεδίον , το 456, 47.

του ιδιον 357, 14. παραγωγή που φέρειν 6 +0, 5 . παρωθείσα 628, 40. παρωθεϊσθαι πέδον , το 35, 51: 18i, 41:

η κατά γένη και αριθμούς εκ παναφοράς 21 , +5 .
641 , 34. 56 : 421 , 53 : 63, 21 : 1

προσιούσα 532, 46. 53. παρά- πα,αφορος 040 5 .
κατά παρώνυμον παραγωγής 54, 47. 5o : 487 , 8: 522,

γωγον κτητικόν 15, 20. παχυχρήμα 452 , 58 . 625, 34. πεδινός , 4 ,

φάγωγον υπερθετικόν 22 , 3ο. πάρδαλις , ή 452 , 59. 41. 51. παρωχηκα et παρόχωμα 56, 5ο . 1 correpto 487, 12. 1 prode_ ,
παράγωγοι αντωνυμίαι quae παρδάλεος pro παρδάλειος , παρωχημένος χρονος 541 , 42. 21 , 2.

int 3ιο, 40, είδος των πα. Ionice 452 , 43. 48. παρδα- πας , του πυ , ο πατήρ 451, 1 . πέδω, mutandum in πέέη,

φαγώγων ρηματικών 5οι , 22. λέη 452 , 44. παρδαλή , Ιon. πας , πάσα , παν 451 31 : 44.

είδους παραγώγων υπερθετικών pro παρδαλίη +52 , 55. 450, 50. πας difert ab όλος πεδω , ήσω 16ο , 35: 451, ο

συγκριτικά (Cod. α ) παρέγγραφος 433 , 2 . παρέγ 426 , 15 . medico OETHW 456, 35 .

τίπω πανηγμένα 32 , 38 . γραπτος ( fic pro παρέγραπτος, πασάμενος 490, 14. 17. πάσα- πίξε , και 457, 5. 58 : ,
πα , αγω et παράγομαι 655 , aut id mutandum in παράγρα- σθαι , α producto 474, 32 . 533, 5ο : 638, 45. πεζό -
51 .

πτος) 453 , 1 . πασιμέλουσα (Cod. πάσι μέλ . 1. πεζός 457, 58 , περόλη

παράδειγμα quid diferat a πα- πάρει 452 , 56. λους) epith. Argus 454, 53.

gαβολή 451 , 5ο. 53. 59 : 48ο, παγείς 296.2453 12:
πάσσαλος 454, 59. πεξεύειν 646, 6.

male παρεία , et πα- πάσσε p. έπασσε 45ά , 55 : 6ο9, πειθήνιος 457 , 5.

παράδεισος 452, 9. παράδεισος, geia 296, 17. Plur. Fagerai 13. πίσσεσθαι 381 , 36. πάσ- πειιοίιτο , έ. 139, 5ο : έξη -

geminato o 452 , 4 . 453, 14 , 20 . σω 196, 56. πάσσω το ποι πείθοντο p. επείς . 455, 6

η παράδοσις citatur 9 , 9 : 3ο, παρειμι , παρήσω , παρήκα 453, κίλλω 455 , 1 . πείθω 17, 45 : 21 , 57. αιών

57 : 33, 32 : 39+ , 24 : 409, 16 . 53. πάσσων pro παχίων 3οι, 17. το καταπείθω 121 , 5η : " ,

32. +5 : 410 , 7 : 418 , 38 : παρεϊται 628 , 12 . παστός , d . 62 , 57 : 455 , 1 : 7 : 466, 33. το ελπίζω 45 ,

417 , 55 : 499 , 1 . κατα πα παρεκτικόν 453 , 570, 35. παστοί, οι 381 , 35 : 9. το πιστεύω 186, 13

ραδοσιν 499, 3ο. απο παρα παρελείν 631 , 12 . 454 , 57 . πείκω 456 , 25 : 459 , 51, 52
δόσεως 500 , 33. παράδοσις παρέλκειν τω κρόνω 182, 12. πάσχω 455, 2. πάσχω et συμ κειν το ξέειν 170 , +1 .

εκκλησ αστική et αποστολική παρεμβολή , η 453, 9. πάσχω inter fe differunt 455, πείνα , η 457, 13.
citatur 545, 14 .

παρέμπτωσις quid it 212, 55 . 5. pro πείνα 71, 54 : 157 , 10

pagadw accentum cur non re- κατα παρένθεσιν Δωρικήν του και πατάσσω 455, 11. deriv . a πατώ πεινω 46ο, 32.

irahat 51 , 5 .
154, 19. παρενθήκαι 197, 16.

52, 31 . πειόλης ( rectius πειώλης)

παραλήνη 455, 5, . πάρεξ οδού 374 , 13. πάρεξ et πατής , ο 455, 21. 24 . 51 .

παραί , poet. 45 , 22. παρέξ 453 , 41 , 44. paroxyt. πατήσαι 69, 43. πείρα , ή 457 , 17. 47 : 58 %, και,

παραίνεσις 452 , 24. a συμβουλή 5+1 , 28. πατός 69 , 4. πάτος 106 , 15 : at a producto, triva 56, 34

quid differat 514, 52. παρεπικρανον ( ? ) 459, 6ο . 461 , 24 : 522, 14. 63, 55 : 18ά, 42 : 457, 20, και

παραιτείται 453, 6 . παρεπόμενόν εστι 56, 35. πατρακούστης , ου, ο 455, 28. 50 .

παρακαταθήκη 195, 4. πάρεσο 453, 26 . πατραλοίας, ο 455, 15 . πειράζω 20+ , 45: 457, 19. ,

παρακειμενον όημα 37ο, 7 . πάρεστε 453, 3ο , πατράσι, f . 54, 6 . Πειραιεύς 457, 24 .

φακείμενος 'Αττικός 541 , 47. παρέχω , ξω 453, 23 . παρέχειν πατρικοί , νide πατρώα . πατρί- πείρασαι ει πείρησαι 457, 6α.

παρακελεύσεως επίρρημα 53, 22. quid differ . a παρέχεσθαι 453 , 4101 455, 34.
53.

πειρασμός , ο 457, 29.
πανάκλητος 453, 7. 50, πατριώτης quid difer. a πολί- πειρατής, ο 457 , 16. 33. ΣΕ

σας μλιμβανόμενα επι 192 , παρκά, Aeol . pro παρειά 453, της 473, 5ο .

18.

ρατήριον, το 457, 59.

παραλήξεις των καιτητικών 15, 24. παρήγορος 515, 42.
πατρώα και πατρικοί et πάτρια Πειρην , ήνος 45 , δή

ut lifer, 455, 55. Ilsigurn , fons Coriatbi 457, 51.

quot παραλήξεις admittant παρήίον 453, 16: 6ο9, 19. πατρώϊος 455, 45.

τα εις εις 18, 8 .

Πειρίθους 455, 6ο .

παγκον 453, 53. πάτρων , ωνος , o , quis 632 , 23. πειςινθος 458 3.

παραλογιστικών των λόγων 3ι7, παρήορος 453, 58 : 6ο9, 20 , πατρωνυμικόν455, 52. a κτητι

παγκρημένος 453, 61 : 628, 21 . κον φuid diferat 91, 16 .

παραματούντες 454, 48 . παρθένος , και 6ο , 5ο : 132 , 3. πατριος 15, 31: 358, 35 : 455,
19. το σουβλίζω 458, 8. που

παραμιθικ
ή γνώμη 19, 42 , 266, 20 : 396, 28 : 454, 6. 15.

39. πατρωός et πατρωος dif ρω περω 197, 59. πειρα φεσί

παραπέτασμα , τό 139, 12 . 17. 30. 616 , 1 .
ferunt 455, 48.

παρθένιος
fignif. 457, 59. πειρα, Pet:

4 : 0, 32. παρθενία , η 45 , 4.παραπλεϊν 4 περιπλείν , δ.απλεϊν

πατω 91, 10 : 196, 54 : 522, 14 : culum facio 488 , 8. 5ειδών

et anorisiv quid differal 145,
differt a σωφροσύνη +54 , 11 .

532, 25. πατώ το συνουσιάζω ας , και 458, 1.

151 , 55. εαθία 196, 55 : πείσμα και το 17, 45: 457 , 12.
1 : 169, 53. παθε οπιηα 5 +5, 3ο,

παραπληρωματικός 235, 40. quid παγιάς fic ) 453, 19. cfr . ad h.

55ο, 19. πατώ , πατάσσω 52, πειώλης 626, 48. et ν. πειόλη

difierat ab εναντιωματικός 243, 1. Suid . in Lex . v . nagria.

πέκος ή πεύκη 468 , 25. 81 ,

23 .
παύλα 455 , 49.

παρίθμια (legendum παρίσθμα, παύρος +55 , 55. παυρότερος
παραπλήσιος 30, 6 : 452, 25.

nt paullo inf.) 434, 53 : 453, 455 , 46 . jubent . πέκω το ξαίνω 170

magasgaiv a diaggeiv quid diffe- 55. πλύσω 4-46 , 5ο, παυσωλή 222, 43 : 475,

rat 145, 4 . Πάρις , ιδος 371 , 44 : 454 , 35 : 56. 63 : 455, 48.

παρασάγγης 452 , 3ο. Πάριος , gen . Ionic . παύω , σώ 368, 9 : 455 , 45 :

σαςάσημος 432, 33,

Σ

22.

8

.

na

16.

7

21 .

πείρω , φuoι notiones hab,45

45. πείρω το εμβαλλω εγώ,

31 .

7. recte cun Kulenk. legejo

dum πέσκος , φuodfequentia

66, 7

1+.

πέλαγος , το 158, 55. 55. σε

dayos igufgaies unde dictum

209, 53.471, 48,
Οι8, 7:
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ΣΕ :

479, 5.

1 .

1 ,

E

.

:
22.

731

2 :

λάξω 204, 45 : 458 , 16. πεπιλημένος 459, 48. plur. 628 , κατά περίκλασιν 68ο , 41 .

• αργος 82 , 43 : 458, 11 .
457, 40 : 485, 11. το δια23 .

λας ,
et adverb . 458, πέπληγα σι, 59 : 312. 14.

περιληπτικά ονόματα 141 , 46.nomen βαίνω 476 , 7. περω περνώ

πέλμς ο μέλας 458, 25.
duplicem admittunt ſyntaxia 18, 5ι . περω περαίνω 28, 32.

πληγώς 46ο, 7. πεπλήγω 6ι,
λασεν pro Qτέλασεν 381 , 25.

549, 34 . περω , περάσω ,
59. πεπληγώ 313, 14. πεπέρακα

λαστής quid a πενετής (conj. πέπλος φuid differ . a χιτών 46ο , περινιστεί 461. 6ο .Πέριμος Μεγάδης 382, 3ι .

πενέστης differ. 458, 17. πέσκος 38, 5, et v. πέκος .
13.

" λεται (ter . πελάται) ap . Cre- πέπλυκα 313, 24.
περίοδος , η 327, 8. πεσσέμεν , f. 463, 24. πεσσών .

tenfes qui 165 , 58. περιoικίς , η 317, 8. των 163 , 19.
πέπνιγα 526 , 54 .

λεθρον 486. περιόπη ( Ιcrib. περιoπή .) Ειym. πίσσω Aeol. pro πέπτω 458, 3 .

έλεια , και 458 , 21.22. πελειάς, πέπoιθα 184, 20: 395, 15 : 52 ,
πεποιημέναι φωναί 353, 3ι . Μ. p. 665 , 24. et 682 , 3 . πέστωρ 463 , 9 .

και 46ο, 1 . ſolemniorem exhibet formam πετάζω 115 , 52. λίτα πετάσας

19. πεποιθώς 461 , 13.

ελεκαν 458, 28. πελεκίς , άν- πέπoμφα , Αtt. 197, 6ο : 461 , 58. περιωπή , quam praeferre qui 393, 56.

τον 458 , 31 . aprius ducat , conferat Intpp. πέταλα , τα 163, 42 ,
πέπονα 46ο, 32. ad Ηefych . Ι. περιoπή.

έλεκυς 458 , 30. 37. πελεκώ πέπoνες 46ο, 20 : 6ο9, 22. πεταννύω 315, 58.

458, 50. περίοπον (fcrib , περίοπτον) 462 , πετάσσας 118, 15.
πέπονθα 46ο, 5ι .

ελίας 46 , 12 . πέταυρον , το 463, 44 .
πέπoσθε 46ο, 46.

ελιδνός 46ο, 2 . περιορισθήναι 462, 8. πετεηνός 463, 45.
πεποτήαται , Ιonic. 46ο, 53.

ελίωμα , το 458, 27 : 461 , 9.
περιουσία , η 462 , 5ο. περιου- πετεινός 463, 5ο ,

πέπρακα 46ο, 55.
τέλκω 469, 59. σιάζω 462, 49. περιουσιασμός πίτονται 463, 51 ,

τέλλη 461 , 11. πέλλης ( ic pro
πεπρωμένον , adν. 461 , 1 .

462, 59. περιούσιος 462 , 20. πέτρα , η 463, 58.

πρωμένην 46ο, 57.
πέλη») βουν 461 , 9.

περιοχή, η 462, 41 , πέττειν το χωνεύειν 644 , 6ο.
πέπταμαι 313, 32. πέπτω 3ο3, 1. περίπ95' ( cribendum effe πε

Τέλλη, opp. Maced. 461 , 10, quid porro 614, 63.
πέπτωκα 48ο , 13 , 16, πεπτωκώς

τέλμα , το 46ο, 4. πελματίζω ρίπατος dant fequentia ) 461 , πίττος 464, 1. πεττεύειν 465 ,
461 , 3ι .

23. περίπ11
46ο , 5 . πελματίσατ , 46ο,3. πεπικνώσθαι 46, 55. ντος 462 , 45. 59.

* Πέλοπος νησος, Ιon. pro Πελο- πεπυρακτωμένος 76, 28.
περιπέζια 462 , 25. πέττω το καταπίπτω 464, 2.

πόννησος 678, 19 .
περιπέτεια , και 462 14. πέτω 71 , 1 : 145, 52. πίσω το:

πεπυσμεθα 461 , 37.
πέλω 127 , 39 : 488, 24. πέλω περιπλείν φuid differat a παρα- πίπτω 463, 10. πετώ , ήσω

πέπωκα 477 , 43. πλεϊν , διαπλείν et αποπλείν 315 , 38 : 463, 46 : 485 , 19.
το υπάρχω 4+0, 36 : 458, 28. πέρ , conj. expletiva 188, 55.

34, 41 : 472, 41. το πλησιάζω πέρα 461 , 39. ή πέρα 142, 3ο.
145, 1 : 469, 33. πετώ , είς , ει 461, 3ι .

πετώ:
ας , 4603, 54. πετώ ποτα

185, 15 . το αναστρέφομαι περιπλοκή του στήμονος 292 ,

περαίνω 28, 33 : 461,41 : 485,
456, 16. πετώ πίτομαι 485,

474, 1 . πελω 122, 40. 13. περαίω 3γο , 37 : 457,
πέλωg , ο 458, 39. πίλωρον 265,

27 .

25 : 485 , 12 ,

περιποιείν et ποιεϊν φuid diferant

40 : 458 , 59. πελώριος 189, πέραμα , το 457, 48.
472, 21 , πεύθω 464, 7. πεύθω το ακούω

20 : 458, 49. πελωρίς 458, Πέραμος , Aeol. 337 , 45.
περιπολεϊν 462 , 30 , 178, 16 : 624, 26. πείθομαι

55 . περιππείω ριο περιϊππεύω ) το 1 ++, 49 .

πέραν , adν. α producto 2, 19 :
2» πέμματα , τα 458, 58.

διέρχομαι 147, 35. πευκαλιμνη 464, 5. πεικαλιμαι
3 , 10 : 369, 6.

πέμπω 361 , 55. c. partic. fur . περάνας 461, 43.
περίπυστος 462, 46 . Φρένες 46 , 8.

confir, 634, 44. πέμπελος, 4. πέρας , το 64, 15. 18: 63 , 56 :
περιρρείν 145 , 6. πεύσομαι 464, 6.

135, 45 : 458, 59 : 628, 50.
περισκέλη ( malim cum Gloio- " πεύω 463, 20 .

πενέσται ( ic pro πένεται) ap.
144, 17 : 457 , 48 : 461 , 4. 45.

graph. περισκελή) 462 , 10 . πεφάινακισμός • εξηπατισμός
πέρας της εω 212, 40,

Theral. qui 165, 57. πενέ
περισκεπώς (corrige περίσκεπτος) (fcrib. πεφενακισμένος" εξηπα

περάσω , α producto 204 , 36. 462, 31 .
τημένος ) 464, 35.στης (text . πενετής ) φuid diff.. περίτη, η 461 , 57.

a πελαστής 458, 17.
περισχητεύσαντες (ic) 462, 47 . πέφαμαι 551 , 51. πέφαμμαι

περατώσω 461 , 3 .
περισπάται ο μέλλων 117 , 14. 46+, 11 .

ή και πένης , ητος 279, 19 : 459, 4. 7 : Πέργαμο :, arx lii 463, 5.

46ο , 41: 573, 19 : 6ι6, 5. πέρδιξ 338, 48 : 461 , 27. περισσίρτιος 81 , 59. πέφασμαι 638, 42.

quid differat 4 πτωχός 459, πέρδη 461 , 29 .
περισσόχειλος 17 , 15. πέφηκα 551 , 51 .

περισσως 462, 32 : 463, 3. πέφωνα 638, 58. πεφηνός 464

περίλας , α producto 359 , 28. περιστερα 462, 34 : 616, 2. 29.

δεν πενθερός 179 , 15. proparox. πέν- περίλαος 559, 18.

θερος 459, 21 .
περιστιαρκοί , qui 594, 6, 11 , πεψισμένος 556, 30 ,

πέρται 461 , 46.

... πένθιλος, . 35ο, 41. πένθος, πέρθω 461 , 46 : 486, 17, πέρ- περιττοσυλλάβως κλινόμενα ονό
περιτευξώμεθα 462, 10 . πέφνη et καταπίφνη 464 , 15.

πέφνω 313 , 8, πέφνων ιού.
το 259, 43 : 35ο, 41 : 459, θα το καταστρέφω 178 , 11 .

24 , ματα 521 , 1 . περιττοσυλ 46: 550, 51.

το πορθω 205, 54 .

πένθω 151 , 5ο,
λάβως πρόσκειται 521, 14. πεφοινιγμίνη 464, 33.

περί et αμφί commune quid ha- περίττωμα της γαστρος 11, 53. πεφόραται 464, 31.
πενία , η 58 , 24. 27.

beant quidque differant 47,
πενιχρός 179, 19 : 573, 19.

περίττωμα της κεφαλής 3ο, πεφραγμένη 464, 39.
44. περί , adverb. pro περισ- 55.

σένιον ( corrig . in πηνίον ) 29,
πέφριδα 31ο, 53 : 526 , 55.

σως 47, 55 : 208 , 20 . περί περιφέρειν 640, 10.
πεφρικώς 46, 37 .

nunquam pleonaftice ponitur περιφερής 462, 44.
πενταετής 585, 5. πεντάς 459 ,

πεφιγμένος έ64, 25.

3ο. πεντάκις 232, 4. πέντε
σχέσιν κυκλοτερη περιφορά , η 462, 7 : 640, 10. πέφυζα 559 , 25.

Lignificat 461 ,23 . a κίνησις ut differat 322, 34, πέφυκα 6+0, 18. πεφυκώς 464 ,
459 , 26. οι , αι πέντε 172 , περιαγνύμενος 462, 15.

κατά περίφρασιν 106, 1 . 26 .
19. πεντήκοντα 459, 29. πεν- περιαιτίζεται 462, 2 .

τηκοστός 459, 1 . περ Φούς (leg περιφές) 462 , 5. πεφύρακα pal, πεφύραμαι 204,
περίβλεπτος 462, 48 .

περίφημα , το 462, 43, 40. πειραμένος 464, 38.

σένω το ενεργώ 457, 13 : 46ο, περιβόητος 376, 8 . περνάς 462, 12. 52.

41. το ενεργώ και κάμνω περιβόλαιον , το 248 , 14. περι- περανός 462 , 52 .
πή , adverb. 464 , 41. 45. 47.

475, 37. βολαίον βλέμματος 11ο, 5. Πέρκωτ .: 325 , 42 .
πήγανον , το 464 , 58.

πεός (rectius πέος) 459 , 52. περιβείλην ( f. περί δείλην) 462, περνάσαι 18 , 51, περνώ ibid. πήγασος Αργείος 73, 35.
πεπάλακτο 459, 39. 23.

περόνη, ή 107 , 44 . πηγεσίμαλλος 4€5 , 1 .

πεπανοινικώς 461, 56. (fort . πε. περιδέξιον 462, 19 .
πέσπερος 462, 54 . πηγή, η 63 , 55 : 465, 8. 10 :

παροινικώς.)
περιδέρη 435 , 25.

Περσεύς 465, 17. περσεύς και 500 , 15 : 616, 10.

πεπασμένον αλ 35, 43.
περιεκτικόν 461 , 58. ήλιος 462, 6ο. πηγός 465 , 3 : 166, 51 .

σμένος ιχθύς 151 , 21 .
περιελεϊν 631 , 14.

Περσεφόνη 462 , 58. πηδαλιον quid liferat a πλήερ
περιέπιον 458. 9 .

πεπειρου 289, 33 : 375, 5ο: 429, περιεπτισμένον 462, 4.
Πέρσης , Perfa 63 , 11. Περσία γον 465 , 16. πηδαλια , τα

58 : 459, 40.
Terra 463, 17. 465, 12 .

περιέπων 462, 6 .:
περτός, Dor. pro περσός 477 , πηδήσασα 20, 18. πηδήσω 382,πεπερατωμένους 461 , 3.

περίεστιν 634, 56. 59 . 40 . 59.
πεηήομεία 459 , 41 .

περιεχέ9η 462 37 . περω 144, 51: 370, 37 : 419, πηδός 465 , 14. πηδώ 382 , 59 :
πεπίτοιμες 459, 42.. περικάρδιον νόημα 17, 53. 27. περί το τελειώ 28, 32 : 465, 12 .

20. 14 .

II .

456 , 9.

επα •

5

:

3, η

liii 2
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20,

πα

5ο6 ,

πα
11 ,

21 , 2 .

51 .

96, 51.

.

παραβεβλημένος προς υποκείμε- παραστάται , οι 586, 9. παρα- παρίσθμια , τα 282, 47. ν. πα. παφθινομεθόπωρος (c) 208 , 3ο .

νον 19, 42 . στατικών καιρού 389. 39. ρίθμια . παφλάζω 456, 16 : 551, #2 , quid

παραβλήθην 451 , 33. παρασύνθετον σχήμα 143, 56 : παρίστημι et παρίσταμαι 656 , differ. a καχλάζω 456, 20.

παραβολή και παράδειγμα ut dif- 317, 25 : 388, 47. παρασύν πάχος (fic pro παχης) +56, 35,

ferat 451, 5ο. 53. 59: 48ο, 3. θετον όνομα 91 , 48 : 516 , 16. παροιμία , η 19, 19. 46 : 422, πάχιστος 3ο1 , 16. παχίων

παραβολής επίρρημα 89, 5. παρασύνθετον ρήμα 90 , 3ο. 11. 14 : 545, 40. 44. παροι:
301 , 16.

παραγραπτός 453, 3. παρασύνθετον από του ασπά- μιακός λόγος 19, 1 . πάχνη , ή 23, 20 : 456, 21 , 23 :

παραγράφω et παραγράφομαι ω 84, 40, παρονία , η 611 , 32. 6ι6, 47 .

656 , 1 . παρασχηματισμον ουδέτερον έχουν παροίτερον et παροίτατον 648, Πάχυνον , promont . 265, 40 ,

κατα παραγωγήν , κιχάνω 524, τα 5οι , 51. κατα παρασχη 39. παχύς 3οι , 16 : 456 , 33.

1. ic κλύω 329, 21 . πταίω ματισμόν 136, 59. fic ft μη- παρομαρτούντες 628, 22. χύτερος 3ο1 , 16 .

485, 11. καιατα παραγωγής, χος εκ του μηχανή 391, 36. παρος, adverb, 454, 51 : 479, πάω το κτώμαι 490, 16.
ουτοσί 443, 9. κατα παραγω» παρασχηματιζόμενα αρσενικά 39 : 481 , 48.

πέδη , η 54, 1 : 456, 35. 59. et

γην του μακρου εις μακρόν από ουδετέρων 37, 26. παρουσία 442, 46. V. πέδω. πεδήτης, o , a. 25,

42 . παραγωγή ποιητι . φεσχηματισμένα τους αρσενι- πάροχος 5ο3, 5ο. 44.

κή , ut έμεναι pro ειν 10, 5ο. xois 21 , 11. lic rois sis Eus παρρησία , η 196, 5ι : 442 , 46. πέδιλα , τα 456, 10. 45. πέδιλ

κατα παρώνυμον παραγωγής 54, 14. παρρησιάζω 196 50. λον 561, 6 .

γέγονε 54 , 11. παραγωγή δια παρατατικός 452, 55.
πασφάσθαι 6ο9, 29. πεδίον , το 456, 47 .

του ιδιου 357 , 14. παραγωγή παρυφέσειν 6+0, 5 . παρωθείσα 628, 40. παρωθεϊσθαι πέδον, το 35, 5ι: 18 , 41 : 365,

η κατά γένη και αριθμούς εκ παναφοράς 21 , 45 .
641, 34. 56 : 421 , 53 : 463, 21 : 436 .

προςιούσα 532, 46. 53. παρά- παράφορος 6 +0, 5. κατά παρώνυμον παραγωγής 54 , 47. 50 : 487 , 8 : ”, 522 , 12 :

γωγον κτητικόν 15, 20. παραχρήμα 452 , 58. 625, 31. πεδινός , d, 450, 6ο .

φάγωγον υπερθετικόν 22 , 5ο. πάρδαλις , ή 452 , 59. 41. 51. παρωχηκα et παρώχωκα 56, 5ο. · correpto 487, 12. • producto

παράγωγοι αντωνυμίαι φuae παρδάλεος pro παρδάλειος , παρωχημένος χρονος 541 , 42.
Gini 310, 40, sidos Twy na . Ionice 452, 43. 48. παρδα- πας, του πά , ο πατής 451 , 1 . πέδω, mutandum in πέδη , 23 ,

9ογώγων όηματικών 5οι , 22. λέη 452, 44. παρδαλή, Ιon. πας , πάσα , παν 431 3ι : 44.

είδους παραγώγων υπερθετικών pro παρδαλέη 452 , 55. 450, 56. πώς differt ab όλος πεδώ , ήσω 16ο , 35 : 461 , 34 ,

2.2 , 3ο. συγκριτικά (Cod. α) παρέγγραφος 453 , 2. παρέγ 426 , 15 . πεδω το δεσμω 456, 35.

τύπο παρηγμενα 32 , 38. γραπτος fic pro παρέγραπτος, πασάμενος 49ο, 11. 17. πάσα- πίςα , και 457, 5. 58:46, 26

πα άγω ct παράγομαι 655,
aut id mutandum in magáyga- σθαι , α producto 474, 32 . 533, 5ο : 628, 45. πεζή 457 ,

πτος) 455 , 1 . πασιμέλουσα ( Cod. πάσι μέλ . 1. πεζός 15o 58. πεολόγοι

παραδειγμα quid diferat a πα- πάρει 452 , 56. λους) epitli . Argus 454, 53.

φαβολή 451 , 5ο. 53. 59 : 48ο, παγεία, η 296, 21: 453, 12 . πάσσαλος 454, 59. πεξεύειν 646, 6 .

male παρεία 295, 36. et πα- πάσσε p. έπασσε 454, 55 : 6ος, πειθήνιος 457, 5.

παράδεισος 452 , 9. παράδεισσος, φεία 296, 17. Plur. παρειαι 13. πίσσεσθαι 381 , 36. πάσ- πειθοίατο , f. 139, 30 : 457 , 6 .

geminato os 452, 4 . 453, 14 , 20. σω 196, 56. πάσσω το ποι- πείθοντο p. επείθ . 457, 6.

η παράδοσις citatur 9 , 9 : 3ο , παρεϊμι , παρήσω , παρήκα 453, κίλλω 455 , 1 . πείθω 17, 15 : 21 , 57. πείθω

57 : 33, 32 : 39+, 24 : 409, 16 . 53. πάσσων pro παχίων 3οι, 17. το καταπείθω 121 , 37: 457,

32. 15 : 410 , 7 : 418 , 38 : παρείται 628, 12 . παστός, d . 62 , 57 : 455 , 1 : 7 : 466, 33. το ελπίζω 457,
447 , 55 : 499 , 1. κατα πα παρεκτικόν 453, 22 . 570, 35. παστοί , οι 381 , 35 : 9. το πιστεύω 181 , 43.

ραδοσιν 499, 3ο. απο παρα- παρελεϊν 631 , 12 . 454, 57. πείκω 456, 25 : 459 , 54. πεί

δόσεως 5ου , 33. παράδοσις παρέλκειν τω χρόνω 182, 12. πάσχω 455, 2. πάσχω et συμ κειν το ξέειν 170, +1 .

εκκλησ αστική et αποστολική παρεμβολή, η 453, 9. πάσχω inter fe differunt 455, πείνα , η 457, 13 .
lon .

citatur 545, 14 .
παρέμπτωσις quid it 212, 55. 5. pro πείνα 74, 5ί : 157, 18.

wagadw accentum cur non re- κατα παρένθεσιν Δωρικής του και πατάσσω 455, 11 , deriv . 8 πατώ πεινω 46ο, 32 .

trabat 51 , 5.
131 , 19. παρενθήκαι 197, 16. 52, 31 . πειόλης ( rectius πειώλης) 459,

παραλήνη 453, 5, - πάρεξ οδού 374, 15. πάρεξ et πατής , ο 455, 21 , 24. 51 .

παραί , poet . 45 :, 22. παρέξ 453 , 41 , 44. paroxyt . πατήσαι 69, 43 . πείρα , ή 407 , 17. 7 : 58ο , 34 .

παραίνεσις 452 , 24. a συμβουλή 541, 28. πατός 69, 4. πάτος 106 , 15 : at a producto , πειρα 56 , 27 :
quid differat 514, 52. παρεπικρανον ( ? ) 459 , 6ο. 461 , 24 : 522, 14. 63, 55 : 184, 42 : 457, 20.39.

παραιτείται 453, 6 . παρεπόμειόν εστι 56, 35 . * πατρακούστης , ου, ο 455, 28.ó . 50.

παρακαταθήκη 195, 4. παρεσο 453, 26 . πατραλοίας , ο 455, 15. πειράζω 204, 45 : 457, 29. 6ο ,

παρακειμενον όημα 570, 7. πα- πάρεστε 453, 3ο . πατράσι , f . 54, 6 . Πειραιεύς 457 , 24.

φακείμενος Αττικός 541, 47. παρέχω, ξω 453 , 23. παρέχειν πατρικοί, vide πατρώα. πατρί- πείρασαι et πείρησαι 457, 6ο .

παρακελεύσεως επίρρημα 53, 22. quid differ. a παρέχεσθαι 453 , . * 106 455, 34. πειρασμός , ο 457, 29. 53.

παράκλητος 453, 7.
50.

πατριώτης quid difer. a πολί- πειρατής , ο 457 , 16. 33.

παναλαμβανόμενα επί – 192, παρηά , Aeol. pro παρειά 453 ,, της 473, 5ο . ρατήριον , το 457, 39.

18.
πατρώα και πατρικοί et πάτρια Πειρην , ήνος 45 , 54.

παραλήξεις των κτητικών 15, 24. παρήγορος 515, 42. - ut differ. 455, 55. llegóvn , fons Corintbi 457, 31 .

φιοι παραλήξεις adniiltant παρήίον 453, 16 : 6ο9, 19. πατρώϊος 455, 45. Πειρίθους 455 , 6ο.

τα εις εις 8 , 8. παρήκον 453, 53. πάτρων , ωνος , o , quis 632 , 23, πειςινθος 458 3.

παραλογιστικών των λόγων 317, παρήορος 453 , 58 : 6ο9, 20 , πατρωνυμικόν455, 52. a κτητι- Teigw , quor notiones hab. 457,

21 . παγκρημένος 453, 61 : 628, 21 . nóv quid differat g1, 16. 45. πείρω το εκβαλλω 476,

παρομαρτούντες 454, 48. παρθένος , η 6ο, 5ο : 132 , 3 : πατρος 15, 31: 358, 55 : 455, 19. το σουβλίζω 458, 8. πεί

παραμι 9ική γνώμη 19, 42. 266, 20 : 396, 28 : 454, 6. 15.
39. πατρός et πατρος dif- ρω περω 197, 39. πειρω ημου

παραπέτασμα , το 139 , 12 . 17. 30. 616, 1 .
ferunt 455, 18 .

παρθένιος
ignif. 457, 59. πειρω , peri

πατω 91 , 10 : 196 , 54 : 522, 14:
4 : 0, 32. παρμενία , η 151, 4.

παραπλείν και περιπλείν , δ.απλεϊν

culum facio 488 , 8. πειρα,

et αποτελείν φuid differat 145 , differ a σωφροσύνη 454 , 11 .
532, 25. πατώ το συνουσιάζω ds , i 458, 1,

1 : +69, 33. παθε οπιηα 5 Αύ , 3ο.
131 , 33. το έσθίω 196, 55: πείσμα , το 17, 45: 457 , 42.

παραπληρωματικός 235, 40. quid παγιάς fic) 453, 19. cft , ad h.
55ο, 19. πατώ , πατάσσω 52, πειώλης 626, +8. et v . πιιόλης.
31 .

difiera ab εναντιωματικός 213, I. Suid . in Lex . ν . παρείαι πέκος η πεύκη 468, 25. At 465 ,

παυλα 455, 49 .
23 .

7. recte curn Kulenk . leges .

πασίμια (legendum παρίσθμια , παύος 455 , 53. παυρότερος
παραπλήσιος 3to , 6 : 452 , 25 .

dum πέσκος , φuod fequentia

ul paullo inf. ) 434 , 53 : 455, 435, 46. jubent. πέκα το ξανα 179,

**çusýsiv a diaggris quid diffe- 55. παύσω +16 , 5ο, παυσωλή 222, 43 : 173, 11.

rat 1 + 5 , 4 . Πάρις , ιδος 371 , 44 : 454, 55 : 56. 63 : 455, 48. πέλαγος , το +59, 55. 5ι. τέ .

παρασάγγης 452 , 3ο.
Πάριος , gen . Ionic. παύω , σω 568 , 9 : 455 , 45 : λαγος ερυθραίων unde dicture

ρα , άσημος 432, 33,

#
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474, 48. 618, 7: 209, 53,
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nomen

AE

479, 3.

,

1 .

.

δεν

22 .

1

λάζω 204, 45 : 458, 16 . πεπιλημένος 459, 48. plur . 628 , κατά περίκλασιν 68ο , 41.' '

• αργος 82 , 43 : 458, 11 . 457 , 4ο : 485, 12. το δια23 .

λας , et adverb. 458, πέπληγα σι, 59: 312. 14. περιληπτικά ονόματα 141 , 46. βαίνω 476 , 7. περω περιο

12.
πέλας ο μέλας 458, 25.

duplicem admittunt ſyntaxin 18, 5ι . περω περαίνω 28, 32.

πληγώς 46ο, 7. πεπλήγω 6ι ,
λασεν pro 2 -τέλασεν 381, 25 .

549, 34. περω , περάσω ,
59. πεπληγώ 313, 14. πεπέρακα

λατης quid a πενετής (conj. πέπλος φuid differ. a χιτών 46ο , περινιστεί 461 , 6ο .
Πέριμος Μεγάδης 382, 3ι .

πενέστης ) diΗer. 458, 17. πέσκος 38 , 5. et ν. πέκος.
13.

λαται (ler . πελάται) ap . Cre
περίοδος , η 527 , 8. πεσσέμεν , f . 463, 24. πεσσών .πέπλυκα 313, 24.

tenſes qui 165, 58. περιoικίς , η 3 17 , 8. των 163, 19.
πέπνιγα 526 , 54.

λεθρον 4186 , 1 . περιόπη ( Ιcrib. περιoπή.) Ειym, πίσσω Aeol. pτο πέπτω 458, 3 .

"λει1 , η 458, 21. 22. πελειάς ,
πεποιημέναι φωναί 353, 3ι .

Μ . p . 665 , 24. et 682 , 3. πέστωρ 465 , 9 .
πέπoιθα 184, 20 : 395, 15 : 524, folenniorem exhibet fortnam πετάζω 1 +5 , 52. λίτα πετάσας

η 46ο, 1 .
19. πεποιθώς 461 , 13.

λεμάν 458 , 28. πελεκές , αν- πέπoμφα, Αtt. 197, 6ο: 461,38. περιωπή , quam praeferre qui 393, 56.

το : 458 , 31 ,
aptius ducat , conferat Intpp . πέταλα , τα 163, 42 ,

πέπονα 46ο, 32.
έλεκυς 458 , 3ο. 37. πελεκώ πέπoνες 46ο, 20 : 6ο9, 22.

ad Helych . I. Region" . πετανύω 35, 38.

458, 30. περίοπον (fcrib . περίοπτον) 462 , πετύσσας 18, 15.
πέπονθα 46ο, 5ι .

ελίας 461 , 12. πέταυρον , το 463, 44 ,
πέπoσθε 46ο, 46 .

ελιδνός 46ο, 2 . περιορισθήναι 462 , 8 . πετεηνός 463 , 45.
πεποτήαται, Ιonic . 46ο, 53.

ελίωμα , το 458, 27 : 461, 9. περιουσία , ή 462 , 5ο. περιου- πετεινός 463, 5ο .

πέπρακα 46ο, 55 .
έλκω 469, 59. σιάζω 462, 49. περιουσιασμός πίτονται 463 , 5ι .

έλλη 461 , 1. πέλλην (ic pro
πεπρωμένον , adν. 461 , 1 .

462, 59. περιούσιος 462, 20. πέτρα , η 463, 58.

πρωμένην 46ο, 57.
πέλην ) βουν 461 , 9. περιοχή, η 42, 41 , πέττειν το χωνεύειν 644 , 6ο.

πέπταμαι 313, 32. πέπτω 3ο3, 1 .
Τέλλη, opp. Maced. 461 , 10. περίπης (Ιcribendum eΠe πε- quid porro 644, 63.

πέπτωκα 48ο, 13, 16, πεπτωκώς

τέλμα , το 46ο , 4. πελματίζω ρίπατος dant fequentia) 46ι , πίττος 464, 1. πεττεύειν 465 ,
461 , 31 .

άβο, 5. πελματίσατι 46ο, 3. 23. περίπιτος 462, 45. 59.
πεπυκνώσθαι 46, 55.

ο Πέλοπος νησος, Ιon . pro Πελο περιπέζια 462, 25. πίττω το καταπίπτω 464, 2.
πεπυρακτωμένος 76 , 28.

πόννησος 678, 19.
περιπέτεια , η 462 14. πέτω 71 , 1 : 145, 52. πέτω το :

πεπυσμεθα 461 , 57.
τελω 147 , 39: 488, 24. πέλω περιπλείν φuid differat a παρα- πίπτω 463, 10 . πετώ , ήσω

πέπωκα 477, 43.
το υπάρχω 440, 36 : 458, 28. πές , conj.expletiva 188, 55.

πλεϊν , διαπλείν et αποπλείν 325, 38 : 463, 46 : 485, 19.

34. 41 : 472 , 41. το πλησιάζω
145, 1 : 469, 33. πετώ , εις , ει 461 , 3ι .

πέρα 461 , 39. ή πέρα 142 , 3ο.
185, 15 ,

πετώ:
ας , και 463, 54. πετώ ποτα

το αναστρέφομαι
περιπλοκή του στήμονος 292 ,

περαίνω 28, 33 : 461,41 : 485, άδυ, 16. πετώ πίτομαι 485,
474, πελω 122 , 40. 13 .

πέλως , ο 458, 39. πέλωρον 265, περαίω 37ο , 37 : 457, περιποιείν et ποιείν quid diferant 27 .
25 : 485, 12,

40: 458 , 39. πελώριος 189 , πέραμα , το 457, 48 .
472 , 21 . πεύζω 464, 7. πεύζω το ακούω

20: 458, 49. πελωρίς 458, Πέραμος , Aeol. 357 , 45 .
περιπολεϊν 462 , 3ο ,

178, 16 : 624, 26. πεύθομαι
55 . περιππείω pro περιϊππεύω) το 1 + 4, 49 .

πέραν, adν . α producto 2, 19 : διέρχομα . 147 , 35. πευκαλιμη 464 , 5.

πέμματα , τα 458, 58. πευκαλιμαν
3 , 10 : 369, 6 .

πέμπω 361, 55. c. partic . fur. περάνας 461, 43.
περίπυστος 462 , 46. Φρένες 46 4 , 8 .

conftr. 634, 44. πέμπελος, α. πέρας , το 64, 15 , 18 : 63, 56 : περισκέλη (malim cum Glolfo- ' πεύω 463 , 20.
περιρρείν 145 , 6. πεύσομαι 464, 6.

135, 45 : 458, 59 : 628, 5o. 144, 17 : 457 , 48 : 461 , 4.45.
πενέσται ( ic pro πένεται) ap.

graph. περισκελή) 462 , 10 . πεφανακισμός : εξηπατισμός
πέρας της εω 212, 40.

Thefal. qui 165, 57. πενέ- περάσω , α producto 204 , 36. περισκεπώς (corrige περίσκεπτος ) (Ιcrib. πεφενακισμένος » εξηπα

462, 31 . τημένος) 464, 55.
στης (text. πενετής ) φuid diff .. περάτη, η 461 , 57.

a πελαστής 458, 17. περισχητεύσαντες (fic ) 462 , 47 . πέφαμαι 551 , 51. πέφαμμαι
περατώσω 461 , 3.

πένης , ητος 279 , 19 : 459, 4. 7 : Πές
περισπάται ο μέλλων 117 , 14. 464, 11 .

μο: , arx lii 463, 5.

460 , 41: 573, 19 : 616 , 5. misdag 338, 48 : 461 , 27.
περισσίρτιος 81 , 59. πέφασμαι 638, 42.

quid differat 4 πτωχός 459, πέρδη 461, 29.
περισσόχειλος 17, 15. πέφηκα 551 , 5ι .

περισσως 462, 32 : 463, 3. πέφηνα 638, 58. πεφηνός 464,
περίλας , α producto 359 , 28.

πενθερός 179 , 15. proparox. πέν περιστερα 462, 34 : 616, 2. 29.

περέλαος 359, 18.

θερος 459, 21 .
περιστιαρχοί , qui 5g4 , 6 , 11 , πεισμένος 556, 3ο .

πέρται 461 , 46.

πένθιλος , a. 35ο, 41. πένθος , πέρθω 461 , 46 : 486, 17, πέρ- περιττοσυλλάβως κλινόμενα ονό
περιτευξώμεθα 462 , 10. πέφνη et καταπέφνη 464 , 15 .

πέφνω 313 , 8, πέφνων του.
το 259, 43 : 35ο, 41 : 459, θα το καταστρέφω 178 , 11 .

244 ,
ματα 521 , 1 . 46: 550, 51.περιττοσυλ

το πορθω 205 , 54 .

πένθω 15ι , 5ο.
λάβως πρόσκειται 521, 14. πεφοινιγμίνη 164, 33.

περί et αμφί commune quid ha- περίττωμα της γαστρός 11 , 53. πεφόραται 464, 31.
πενία , και 58 , 24. 27. beant quidque differant 47,
πενιχρός 279 , 19 : 573, 19. 44. περί, adverb, pro περισ

περίττωμα της κεφαλής 3ο , πεφραγμένη 464, 39 .
55. πέφριδα διο, 53 : 526, 55.πένιον ( corrig . πηνίον ) 29, σως 47, 55 : 208 , 20 . περί περιφέρειν 640, 10.

πεφρικώς 46 , 3η.
nunquarm pleonaftice ponitur περιφερής 462, 44.

πενταετής 585, 3. πεντάς 459, πεφιγμένος 464, 25 .
9.

3ο. πεντάκις 232, 4. πέντε σχέσιν κυκλοτερη περιφορά , η 462 , 7 : 640, 10. πέφυζα 559, 25.

Lignificat 461,23.
159 , 26. οι , αι πέντε 172, περιαγνύμενος 462, 15.

a κίνησις ut differat 322 , 34, πέφυκα 6+0, 18. πεφυκώς 464 ,

19. πεντήκοντα 459 , 29. πεν
κατά περίφρασιν 106, 1 . 26 .

περιαιτίζεται 462, 2 .
τηκοστός 459, 1 . περ Φρύς leg περιφές) 462 , 5. πεφύρακα pal, πεφύραμαι 204,;

περίβλεπτος 462, 48 .
περίφημα , το 462, 43 , 40. πειραμένος 464 , 38 .

πένω το ενεργώ 457, 13: 46ο, περιβόητος 376, 8. περνάς 462, 12. 52.

41. το ενεργώ και κάμνω περιβόλαιον , το 248, 14. περι- περανός 46 52.
πή , adverb . 464, 41. 45. 47.

,
475, 37 βολαίον βλέμματος 110, 5 . Περκωτ .: 325 , 42 . πήγανον , το 464 , 58.

πεός (rectius πέος) 459 , 52. περιβείλην ( f. περί δείλην) 462, περνάσαι 18 , 51, περνω ibid. πήγασος Αργείος 73, 35.

πεπαλακτο 459, 39. 23.

περόνη , ή 107 , 44.
πεπανοινικώς 461, 56. ( fort . πε: περιδέξιον 462 , 19 .

πηγετίμoλλος 465 , ι .

πέμπερος 462 , 54 . πηγή, η 63, 55 : 465 , 8. 10 :

• παροινικώς .) περιδέρη 455 , 25.
Περσεύς 465, 17. , περσεύς και 500, 15 : 616, 10.

πεπασμένον αλι 35 , 43.
περιεκτικόν 461 , 58.

ήλιος 462, 6ο. πηγός 465 , 3 : 166, 51 .

σμένος ιχθυς 151 , 21 .
περιελεϊν 631 , 14 . Περσεφόνη 462 , 58. πηδαλιον quid liferat a πλήερ
περιέπιον 458 , 9.

πεπειρου 289, 33 : 375, 5ο : 429, περιεπτισμένον 462, 4.
Πέρσης , Perfa +63, 11. Περσία γον 165, 16. πηδαλια , τα

terra 463, 17. 465 , 12.
58 : 459, 40.

περιέπων 462, 6 .:

πεπερατωμένυς 461 , 3.
περτς, Dor. pro περσός 477, πηδήσασα 20, 18, πηδήσω 382 ,

πεηήμεθα 459 , 41 .
περίεστιν 634, 56. 59 . 40 . 59.

περιεχέθη 462 37 .

πεπίθοιμεν 459 , 42 .
περω 144 , 51 : 37ο , 37: 419, πηδός 465, 14. πηδώ 382 , 59 :

:. περικάρδιον νόημα 17, 53. 27. περί το τελειώ 28, 32 : 465, 12 .

10. 14 .

.

11 .

456 ,

>

δεκα

:

:
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467, 53,

471, 6.

πώθω 245, 18. πήζω το πανθά. πικρός 459, 56 : 468, 15. πλάστης , ο 468, 55 . πλήσσω , ξω 177, 61 : 4γο, 5ο.

νω 52, 41 : 448, 3 : 451 , 20 : κρία 459 , 56 : 468, 28. πλάστιγξ , η 468, 54. πλήσσω , πλήξω , έπληγα
457, 10 : 460, 47: 466, 29. κραίνω 459 , 55 : 468, 23. πλαστουργός , ο 468, 58. 460 , 7.

το πάσχω 121 , 36 : 46ο, 43 : Πίλατος , α natura Iongo 467, πλατάνιστος 469, 5 : 482, 49 : πληστήριον 205 , 57. πληστη

466 , 32 : 472 , 12 . 23. 485, 2 . πλάτανος 485 , 3 . φιάζομαι 65, 51 .

πηκτίς 465, 18 : 466 , 5ο. πιλνω 466, 23. πλάτος , το 1ο6 , 15: 343 , 51 . πληστος 203, 57.

πηλακίζω 481 , 58. πίλος 459, 48 : 628, 24. πίλος πλατύνω 468 , 49. πλατύς , πλήων Aeol. pro πλείων 232 , 24 :

πηλιμύς 637 , 53. et πίλον , ο Iongo 467 , 26. d. 343, 5ι : 43ο, 50. πλατυ- 453, 18. Dor. 384, 48 : 566 ,

Πηλεύς 465 , 32, Πηλείδης , πίμπλαντο 467 , 6ο. πιμπλάν σμός , ο 468, 49. 40.

Πηλείδης 465, 33. Πηλείδεω, τος ( ? ) 467, 32 . πλάττω et πλάττομαι 656, 6. πλίνθος 47ο, 5ι . πλινθίον 471 ,

Ιon. gen. 5 , 20: 169 , 20.

Πήλη ιδεω 465, 19. 31 : 677,

πίκπληκι 467, 32 , 6ο, πιμπλώ Πλατεία 172, 36.
467 , 34. πλατωνικός 15 , 22 . πλιστός 57ο, 38.

10. Πηληϊάδου commun, 465, πίμπραται 467, 3ι . πλέας 469 , 7. πλίες Αtt. pro πλοίον 47ο, 63

36 .
πίνα 467, 39. πλείονες 469 , 12. πλόκαμος 89, 37 : 471 , 1. πλό

Πηλή acc . pro Πηλία 247 , 34. πινάκιον 467 , 57. πλεια : 469, 27 . χαμοι 470, 15.

πήληξ 466 , 12 . πιναρόν 21 , 47. Πλειάς et Πλειάδες 469, 21 . πλούσιος 425, 1 : 616, 6. quid

πηλίκος 636, 33. πινητός (fcrib . πινυτος ) 467 , 41 . πλείν pro πλέον 136, 24 : 325, differat ab εύπορος , άφνειός ,

πηλός 449 , 31 : 466 , 14. 16. πίνος ο ρυπος 21 , 46 : 220, 9. 33 : 469, 30 . όλ3ιος et ευτυχής 470, 55.

18. 20 : 481 , 6ο : 628 , 32. πίνω 3o7, 59. πλεϊν , νιde παραπλεϊν. πλύμα , τό, υ correpto 353, 38 .

πηλός το σώμα 47ο . 4. ο οί- πιόλης ( ic) 467, 49. πλείον 469 , 38 : 478 34 : 49ο , πλυνοί , οι 470, 10.

νος 45 , 5ο : 48, 55 : 298, 2. πίομαι 547 , 24 . 43. πλειος 316, 57 . πλύνω quatuor fignif. 47ο, 14 .
11 : 354, 49. πίoν το λιπαρόν 467 , 8. 45 . πλείοντες , Ιon. 169, 1 . πλύνω το καμίφω 470 , 9.

Πηλούσιον , 1mons 466, 28. Πίος n. pr. 546, 52. πλειότερον 648, 47 . πλύνω , πλυνω 313, 24.

πημα , το 43o, 24 : 466, 29. πίπλω , πιπλω 79 , 47. πιπλώ πλείστος 469 , 47 : 57ο, 40. πλώ 471 , 2 , πλω το πληρώ

Plur. πήματα 466 , 32. 36. 431, 20 : 467. 53. πλείων compar. 376, 12. πλείων 467, 34 : 47ο, 3ο , το πλη»

πημαίνω , d. 43ο, 24 : 466, πίπτω 467 , 51 . ο ενια : τος 469, 44 . σιάζω 470 , 28. πλω, πιπλώ
30.

πιπω το απατώ 454, 3ο. πλέκω 89 , 36 : 469 , 59. πλεκτός

πινακίζω ( an πηνικίζω ? ) 466, – πις difyllaba 258 , 39. verbale 35ο, 40. πλώσω 78, 55.

3η. πίτα 467 , 56. Πίσα opp. ibid . πλεονάζω 469 , 63. πλώς , πλωτός , pifcis 537, 7.

Πηνελόπη 466, 42. πίσος et πίσει 529, 52 , πλεονάκις 469, 53. πλωτήρες 471 , 5

πηνίκα 94 , 27 : 431 , 5ο : 466 , Πίσσα opp. 564, 17 . πλεονασμός φuid differ . a διαί- ηλώω 201 , 52 .

38.
πίσσω Aeol . το πίπτω 467, 54. ρεσις 431, 4. πλεονασμό της πνείν 643 , 7. πνείν et αποπνείν

πηύς 466 , 43. πηοί et φίλοι πίστα , απιστα , ανάπιστα 52 , 2 . δα συλλαβής 5ο3 , 19 . diverfa 171, 4. πνέω 475, 43 .

466, 48. πίστις , η 57 , 14 : 457 , 9 : 488, πλε νεχτω c. dat, et acc . conftr. ej . conftr. 592, 10.
πήρα , ή 466, 52, 56 : 58ο , 36. 47. πίστις , ιος gen. com- quid denotet 592 , 6. 7. πνεύμα , το 471 , 6. πνεύματος
πηρα (fcr . πήρα) diff . a πείρα mun. , πίστις , εος ionic, et πλεονεξία 469, 62 . μετάθεσις 17,

44.
πνευμα

457 , 20. πίστις , εως altic. 468 , 7. πλευρά pro πλευραι 392 , 26 : τέμφορον 471 , 23. πνεύμων

Πηρίζους , Dor . pro Πειρίθους πίστις φuid d.ferat ab ερώ- 469 , 52 , 55. πλευφόν 469 ,

456, 4 . τησις et ανάκρισις 211 , 36. 41. πλευρά , η 469 , 42. πνιγεύς 471 , 18. πνίγω 594,

angés 52 , 2. 42. quid differat πιστεύω 592 , 6. πιστεύομαι πλέι φαί , αι 165, 47. 38 : 471 , 46 .

ab αναπηγος et τυφλός 538, palliv. c. dat. 592, 7. πιστός Πλευρών opp . 313 , 1 . πνίζω, e . profodia 658 , 9. (Ε.
16 .

57 , 14 : 468 , 4 ° 570, 35. 38. πλευσείται Dor. 213, 2. πνίγω .)

πηγώ το εκτυφλω 457, 57. πιστόσ νος 468, 4. πλέω 263 , 43. πλέω , πλω, ηνυή , η 111 , 2 : 298, 35. πνοαί,

πήσσω 23, 20 : 51, 3. ubi male πίσιιο5 +68, 3 : 628, 4. πιμπλω 467, 6ο. αι 475, 41 .

πτήσω: 18 % , 53 : 467 , 5. * πιτυάνη, ασκός μικρός 468, 16. πληγή, η 470, 3. φuid ab έλ- πόα , η 62, 55 : 471 , 22.
πήσσω το πηγνύω 456 , (Adeas, li placet , Interpp . ad κος , ωτειλή et τραύμα dife- ποαλος πωλος 20, 35 .
33 : 488 , 52 . Ηefych. Γ. πιτυδάνη.) rat 181 , 31 . ποδάγρα 471, 23.

πήχυς 403 , 59: 467, 6. πηχυ- πίτιλο, 1. 38, 5 . πλήγμα, το , Hippocrati quid ποδαλείριος 12, 57 : 364, 59 :
ατος 467 , 7. πιτύνη , η 468 , 15. 470, 53. 471 , 24. Ποδαλείριος , Π . pr.

πί το στοιχείον p . 598. πίτιζον , το 468. 9 . πλήεργον και πηδάλιον ut differat 471 , 28 .
πιάδι , 598. fub litt. Π . v. not. πίφιγξ , avis 468, 30 . 465, 16 . ποδάγκης 285, 51: 471 , 58. 55.

ad h . 1. πίω 402, 45 467, 15: 529, 51. πλήθος , το 51, 34 : 677 , 19. πόδαρχες , ώ 471 , 41. ποδαρ
πιαίνω 14, 39 : 467 , 8. 49. πίω το πίνω 65 , 18. το πο ab öxros ut differat 490, 5 . κές 471 , 42.

πιάλεος (rectius πιαλέος ) 628 , τίω 467 , 11 :. 628, 40 . πληθύνω, a . 266, 39. πλη- πόδες 47 , 59: 472, 1. ποδο

40. πιολέ 467, 10. πίνω 467, 45. Φύω, a . 27 , 47 : 79, 48 : 266, κάκη, η 472, 4 : 628, 14. πο
πιανάτω 467 , 9 . niwy , pinguis , o producto 468, 39 : 421, 20 : 436, 10 . δυστράβη , η 472, 7 : 628, 26.
πίδαξ 467 , 12. 43. 34.

πλήθω 421 , 20 : 436, 10: 47ο, ποδήρος 561, 32.
πιέζω 467, 28. πιέζω et πιεζω πλάγχθη pro επλάγχθη 197, 3ι. πλήθω το πληρώ 121 , ποδώκης 163, 27.

420, 6 .
33 : 324, 53 : 6ο9 , 14 . 35 . που φάγος 474, 4.

πίειρα 468, 20. πλαδαρός 468, 42. Πληϊάς 469, 26. Πληϊάδες 469, ποθείν φυid 639, 44 : 652, 4.
πιελός et πιλός 466, 21 : 467, πλάζω 324, 55 : 468, 38. πλά 45. πόθεν 472, 10.

29 . ζω , πλάγξω 177 , 31 . πλήμναι , αι 628, 10. πλημαι ποθενός Aeol. pro ποθεινός 471 ,
Πιερία 467 , 13.

πλάκες 468 , 43. et računa , ut differant 471 , 58. ποθεινός 471, 57.

πιέσω 466 , 21 . 51 . ποθή, και 346, 39. 40. ποθήω ,
πιέτα iniper, 468, 17. πλακίδας , α 28ο, 54.

πλήν , adverb, 74, 44: 47ο, 27 : Ion , 294 , 39. πόν, ο 472 ,

Πλης 467, 22. Πλακιον , mons 407 , 44 . 565 , 30. 12. quid differ . ab έως 21 ,

πιθανος 59, 59. πιθανότης, η πλωνάζω 324, 54. πλήoν dor. pro πλείον 176 , 28 : 25 .

410, 1 . πλάνη, η 468, 39. 44. πλανή 3ιο, 3ο . ποι , που, πη diverfa 464 , 4η.

πί9ικ 5 467, 18. 7.5 468 , 52 . πλή, ης , ο, ' 47ο, 3ο . 34. 53: 473, 5 .

πί9 ηξ 466 , 55 . πλανώ 324, 54 : 468, 38. πλα- * πληροφής 47ο, 40. ποία , ή 535, 49. ποιά 535 , 53 .
πιζήσας 457 , 12. πιθήσω 467, 18. νω το απατώ και το γυρεύω

mi9. , f. 467 , 15 .

ποία ο ενιαυτός +72, 12

468, 47.
πληροφορία , ή άγο, 39 .

noisiv quid differat a apéroso

πίθος 37ο, 27: 50 , 35. πίθος πλαξ , ν. πλάκες. πληρω, ej . conftr. 592, 8. πλη
et gewpear 475, 51. quid a

467, 14. Plur. πί3 , 156, 1 . πλάσσω 468 , 55. πλάσσω το φω το γεμιζω 470, 41 .
περιποιείν 472, 21 .

πιθω , ήσω 65 , 3ο : 157, 1 : ποιω 52, 49. πλάσσω , fut., πλησίος 6ο, 46 : 84, 52. πλη- ποίημα , το 156, 26. quid dir

467 , 18 . πλάσω , non πλάγξω 52 , 5ο. σίον 470, 45. fer . a ποίησις 47 2 , 33, ποι

πίαν. 8 πξκω , ut μίμνω και μένω, πλάσσω , πλάσω, πέπλακα πλησμονή , και 17ο, 49 .
ησις,ή, φuid 681, 7:

284, 45 . 468, 58. πλήσσοντο 47ο, 52 , ποιήσειας 472 , 23,

22.

:

πίω

.
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12.
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.

479, 5.

.

1 .

Με

2

io.

.

πετώ.

22 .

15 .

Λάζω 204, 45 : 458, 16. πεπιλημένος 459, 48. plur. 628, κατά περίκλασιν 68ο, 4τ.:

• αργος 82 , 43 : 458, 11 . 457 , 40 : 485 , 12. το δια23,

λας , nomen et adverb . 458, περιληπτικά ονόματα 141 , 46 . βαίνω 476 , 7. περω περνώ
πέπληγα G1, 59 : 312, 14.

πέλας και μέλας 458 , 25.
duplicem admittunt ſyntaxia 18, 5ι . περω περαίνω 28, 52.

πληγώς 46ο, 7. πεπλήγω 61 ,
λασεν pro ετέλασε , 381 , 25 .

549 , 34.
περω , περάσω ,

59. πεπληγώ 313, 14. πεπέρακα
λαστής quid a πενετής (conj. Πέριμος Μεγάλης 582, 3ι .

πέπλος φuid difer, a χιτών 46ο , περινιστεί 461. 6ο .
πενέστης) differ. 458, 17. πέσκος 38, 5. et v. πέκος.13.

λαται (Ιcr . πελάτσι) ap . Cre- πέπλυκα 313, 24. περίοδος , η 327, 8. πεσσέμεν , f . 463, 24. πεσσών »

tentes qui 165, 58. περιoικίς , η 317, 8 . των 163, 19.
πέπνιγα 526, 54.

λεθρον 486, 1 .
περιόπη (fcrib. περιoπή.)Ειym. πέσσω Aeol. pτο πέπτω 438, 3 .

' λεια , η 458, 21. 22. πελειάς,
πεποιημέναι φωναί 353, 3ι . Μ. p . 665 , 24. et 682 , 3. πέστωρ 463 , 9 .

πέπoιθα 184, 20: 395, 15 : 526,
460 , i .

folenniorenm exhibet formam πετάζω 1 + 5, 52. λίτα πετάσας
19. πεποιθώς 461 , 13 .

λεκαν 458 , 28. πελεκίς , άν- πέπoμφα, Αιι. 197 , 6ο : 461, 38 . περιωπή, quam praeferre qui 393, 56.

τον 458, 31, aptius ducat , conferat Intpp . πέταλα , τα 463, 42 .
πέπονα 46ο, 32.

έλεκυς 458 , ad Ηefych. . περιoπή.
3ο. 37. πελεκώ πέπoνες 46ο , 20 : 6ο9, 22. πεταννύω 315, 38.

458, 30. περίοπον (fcrib . περίσπτον) 462 , πετύσσας 18, 15 .
πέπονθα 46ο, 3ι .

ελίας 46 , 12. πέταυρον , το 463, 4,
πέπoσθε 46ο, 46.

ελιδνός 46ο, 2 . περιορισθήναι 462, 8 . πετεηνός 463, 45.
πεποτήαται, Ιonic. 46ο, 53 .

ελίωμα , το 458, 27 : 461 , 9.
περιουσία , η 462 , 5ο. περιου- πετεινάς 463, 5ο ,

πέπρακα 46ο, 55 .
έλκω 469, 59. σιάζω 462, 49. περιουσιασμός πέτονται 463, 5ι .

έλλη 461 , 11. πέλλης (ic pro
πεπρωμένον , adν. 461 , 1 ,

462, 59. περιούσιος 462, 20. πέτρα , η 463, 58.
πρωμένην άβο, 57.

πλην ) βουν 461 , 9 περιοχή, η 462, 41 , πέττειν το χωνεύειν 644 , 6ο.
πεπταμαι 313, 32. πέπτω 3ο3, 1 .

Τέλλη,
περίπ9s ( πε

oPP . Maced. 461 , πέπτωκα 48ο , 13, 16, πεπτωκώς Tegin agus scribendum effein φuid porro 64, 63.

έλμα , το 46ο, 4. πελματίζω είπατος dant lequentia) 46ι , πέττος 464, 1. πεττεύειν 465 ,
461 , 3ι .

βο , 5. πελματίσατι 46ο, 3. 23. περίπ ιτος 462, 45. 59.
πεπυκνώσθαι 46, 35.

Τέλοπος νησος , Ιon. pro Πελο- πεπυρακτωμένος 76, 28. περιπέζια 462 , 25. πέττω το καταπίπτω 464, 2 .

πόννησος 678, 19 .
περιπέτεια , και 462 14. πέτω 71 , 1 : 145, 52. πέτω το :

πετύσμεθα 461 , 3η.
τέλο 147 , 39: 488, 24. πέλω περιπλείν φuid diferat 2 παρα- πίπτω 463, 10 .

πέπωκα 477, 43.
πετώ, ήσω

πλείν , διαπλείν et αποπλεϊν 315 , 38 : 463, 46 : 485, 19.
το υπάρχω 440, 36 : 458, 28. πέρ , conj. expletiva 188, 55.

34. 41 : 472, 41. το πλησιάζω πέρα 461 , 39. και πέρα 142, 3ο.
145, 1 : 469, 33. πετώ , εις , ει 461, 3ι .

185, 15 . το αναστρέφομαι περιπλοκή του στήμονος 292 , ας , και 463, 54. πετώ ποτα

περαίνω 28, 33 : 461,41 : 485, 456, 16. πετω πίτομαι 485 ,
474, 1. πελω 122, 40.

πέλως , ο 458, 39. πέλωρον 265,
περαίω 37ο , 37 : 157, περιποιείν et ποιείν φuid different 27 .

25 : 485, 12 ,

40 : 458 , 39. πελώριος 189 , πέραμα , το 457, 48.
472 , 21 . πεύζω 464, 7. πεύω το ακούω

20 : 458, 49. πελωρίς 458 , Πέραμος , Aeol. 337 , 45 .
περιπολεϊν 462 , 3ο .

178, 16 : 624, 26. πείθομαι
55.

περιππεύω. pro περιϊππεύω ) το 144, 49.

πέραν, adν. α producto 2, 19: διέρχομαι 147, 35. πευκαλίμη 464 , 5.
πέμματα, τα 458, 58. πευκαλιμαν

3 , 10 : 369, 6.
πέμπω 361, 55. c. partic. fut . περάνας 461, 43 .

περίπυστος 462, 46 . Φρένες 46 , 8 .

conftr. 634, 44. πέμπελος, d, πέρας , το 64, 15 , 18: 63, 56 : περισκέλη ( malium cum Glolfo-' πεύω 463, 20.
περιρρείν 145 , 6 . πεύσομαι 464, 6.

135, 45 : 458, 59 : 628, 50.

πενέσται ( ic pro πένεται) ap..
144, 17 : 457 , 48 : 461 , 4.45.

graph . περισκελή) 462 , 10 . πεφuινακισμός : εξηπατισμός
πέρας της εω 212, 40.

Theftal. qui 165 , 57. πενέ
περισκεπώς (corrige περίσκεπτος) (fcrib. πεφενακισμένος εξηπα

περάσω , α producto 204 , 36. 462, 31 , τημένος ) 464, 35.
στης (text. πενετής ) φuid diff .. περίτη , η 46 , 57.

a πελαστής 458, 17 .
περισκητεύσαντες (Γfic ) 462, 47. πέφαμαι 551 , 51. πέφαμμαι

περατώσω 461, 3 .
περισπάται ο μέλλων 117 , 14.

461 , 11 .
πένης ,• ητος 279, 19 : 459, 4. 7: Πέργαμο , arx lii 463, 5.

460 , 41: 573, 19 : 616, 5. περισσίρτιος 81 , 59. πέφασμαι 638, 42.
πέρδιξ 338, 48 : 461 , 27.

quid differat a πτωχός 459, πέρδη 461 , 29
" περισσόχειλος 17, 15. πέφηκα 551 , 51 .

20. 14 . περισσως 462 , 32 : 463, 3. πέφωνα 638, 58. πεφηνός 464,
περίλας , α producto 359 , 28. περιστερά 462, 34 : 616, 2. 29.

πενθερος 179 , 15. proparox . πέν- πεξέλαος 359, 18.

θερος 459 , 21 .
περιστιαρκοί , qui 594, 6, 11 , πεισμένος 556, 30,

πέρα, 461, 46.

πένθιλος , d. 35ο, 41. πένθος, πέρθω 461 , 46 : 486, 17: πέρ- περιττοσυλλαβως κλινόμενα ονό
περιτευξώμεθ 462, 10. πέφνη et καταπίφνη 464 , 15.

πέφνω 313 , 8, πέφνων το .
το 259 , 43 : 35ο, 41 : 459, θω το καταστρέφω 178 , 11 .

24, ματα 521 , 11 . περιττοσυλ- 46: 550, 54.
το πορθω 205, 54 .

πένθω 15ι , 5ο. λάβως πρόσκειται 521, 14. πεφοινιγμένη464 , 33 .

περί et αμφί commune quid ha
πενία , και 58 , 24. 27. περίττωμα της γαστρός 111 , 53. πεφόραται 464, 3ι .

beant quidque differant 47,
πενιχρός 279, 19 : 573 , 19. 44. περί , adverb, pro περισ περίττωμα της κεφαλής 3ο , πεφραγμένη 464 , 39.

55.
πέΦριδα 31ο, 53 : 526, 55.

σένιον ( corrig. in πηνίον ) 29, σως 47, 53 : 208 , 20 . περί περιφέρειν 640, 10.
πεφρικώς 46 , 37.

nunquam pleonaftice ponitur περιφερής 462 , 44.πενταετής 585 , 5. πεντάς 459 , πεφιγμένος 464, 25 .

3ο. πεντάκις 232, 4. πέντε σχέσιν κυκλοτερή περιφορά , η 462 , 7 : 640, 10. πίφιζα 559, 25.

ſignificat 461 ,23.
a κίνησις ut diferat 322 , 3+, πέφυκα 6+0, 18. πεφυκώς 464,

159 , 26. οι , αι πέντε 172 , περιαγνύμενος 462, 15.
κατα περίφρασιν 106, 1 . 26.

19. πεντήκοντα 459, 29. πεν- περιαιτίζεται 462 , 2 .

τηκοστός 459, 1 .
περ φρύς leg περιφές) 462 , 5. πεφύρακα pad. πεφύραμαι 204,

περίβλεπτος 462, 48 . περίφημα , το 462, 43 . 40. πειραμένος 464, 38.
σένω το ενεργώ 457, 13 : 46ο, περιβόητος 376 , 8.

περνάζω 462, 12. 52.
πή , adverb. 464, 41. 45, 47.

41 : το ενεργώ " και κάμνω περιβόλαιον , το 248 , 14. περι περινός 462, 52 .

475, 37 βολαίον βλέμματος το, 5 . Περκωτ .: 325 , 42. πήγανον , το 464, 58.

πεός (rectius πέος ) 459 , 52. περιβείλην ( f. περί δείλην) 462 , περνάσαι 18 , 51, περνώibid.. πήγασος Αργείος 73 , 35.

πεπάλακτο 459, 39. 23.
περόνη, ή 107 , 44. πηγεσίμoλλος 465 , ι .

πεπανοινικώς 461 , 56. (fort . πε. περιδέξιον 462, 19 .
πέσπερος 462, 54. πηγή , η 63 , 55 : 465 , 8. 10 ;

• παροινικώς.)
περιδέρη 435 , 25. Περσεύς 465, 17. . περσεύς και 500, 15 : 616, 10.

πεπασμένον αλι 35 , 43.
περιεκτικόν 461 , 58. ήλιος 462, 6ο . πηγός 465 , 5 : # fi6 , 51 .

σμένος ιχθύς 151 , 21 .
περιελεϊν 631 , 14.

Περσεφόνη 462 , 58. πηδαλιον φuid liferat a πλήερ

πεπειρος 289, 33 : 375,5ο : 429 , περιπτισμένον 462 , 4.
περιέπιον 458 9. Πέρσης , Perfa +63 , 11. Περσία γον 465 , 16. πηδαλια , τα

.58 : 459 , 40 .
terra 463, 17. 465, 12,

περιέπων 462, 6 .
περτός , Dor. pro περσός 477 , πηδήσασα 20, 18. πηδήσω 382,

πεπι ματωμένος 461 , 3.
περίεστιν 634, 56. 59 . 40 . 59.πεπή 459, 41 .
πενεχέ9η 462 37 .

πεπίθοιμαν 459 , 42 .
περώ 144, 51: 370, 37: 419, πηδός 465, 14. πηδώ 382 , 59 :

περικάρδιον νόημα 17, 53. : 27. περί το τελειώ 28, 32: 465, 12.

.

*

11 .

456 , 9.

RETTO
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184 , 29

485 11 .

προθεσμία 480, 42. κατα προσθήκης του ι 35, 15 . Afw quatuor ſignif. habet 484, 486, 21 , το πιπεω 485, 11 :

πρόθυμος. υ Iongo 407 , 25. προσίημι 482 , 18. πρoσίεμαι 15. πρω το προϊω 557, 44. πτω , πίπτω 467, 51 ,

ποΐαψεν 48ο, 53. 482, 42. πρώ το πιπράσκω 479, 2. πρω,

πρoίει 272 , 12. προθημι το προ- πρόσκειται περιττοσυλλάβως 521,

- πτω 281 , 12 : 127, 35 : 270,

πρήσω 479 , 1 . πρω , hine

διδω 482, 13. 14. πρόσκειται υπέρ τρείς συλ- πράτης 23 , 49 . πτώξ 468, 13: 486, 6ο : 487 , 1.

προίκα 48ο, 55. πρόικα , Ιon, λαβάς 521 , 28. πρώην , adverb . 142 , 33. πτωσraέμεν ά86 , 20.

3ο5, 4 . πρόσκομμα, το 482, 44 . πρώηβοι 48+, 42. πτώσσω, πτωξω , πίπτωχα 486 ,

προικίζ. 481 , 3 . προσκόπτω 482, 44. πρωί magis analogum quam 24.

Προικόνησης 48ο , 5ι . προσκομία , η 482, 43. πρωί41, 24. πρωϊ 285, 17 : πτωχός 486, 23: 616, 4. guid

προικός: 305, 3. προσνέμω 482 , 31. 484 , 17. quid differ . ab όρ- differ. 4 τέλης 159, 10, 1 % .

προίκτης , ο 96 , 57. προσπτύσσομαι c , dat. το προς- θρος 433, 49. πρωί δ' υπ' ηοί πυανεψιών 65, 37.

προϊξ , η 3ο5, 4 : 481 , 1 : 5οά , καλούμι, c. acc. conftr. ' το 195, 42, πρωία , η 142 , 32 :

8 : 512, 16 : 567, 56.

πυαλία 628, 59.

ασπάζομαι 483, 3. 481, 34, 43, πρωΐαν 142 , 35 : πυγμή , και 486, 28. 50 , 36 .

προίτης , ο 556, 6. προϊτώ προστατεύσαι 628, 27 . 48 4, 21. πρωΐην iornice 12,

556' .

πυγμαί και 486, 28.

προσφάγιον , το 183 , 1 . 33 : 484, 21. πρωϊζός 565 , 25. πυγοστόλος 456, 55.

πρ ιω97, 57. πρόσφατος 482, 54, quid diffe- πρώϊμος 285, 17. πρώϊος 142, πύελοι 486, 41 .
Προκόπιος 521 , 28 . rat a νεαρής et νεαλής 403, 31 . altria , fefium 488 , 46 .

προκόπτειν 85, 16. 39 . πρών , ωνός 484, 39: 565 , 43. πυθέσθαι 486, +6 . πύλεσθαι, pu

προμάλη , και , φuid 41 , 20. προσφέρω 21 , 42. προσφέρειν et 59. πρωονες 481, 32. treleere 456, 52 : 487, 5 % .

πρόμαχος 481 , 7. 21. προμαχί προσφέρεσθαι 639, 22 : 655, πχώρα , η 484, 44 : 68, 48 . πυλμήν , ο 487 , 3ο , 42.

ζειν 481 , 4 . 33 . πρώτα , adν . 484, 19. πρωτεΐον πυθοίατο , 1on, 318, 25.

προμηθής 481 , 10. 15. προμή- πρόσφορος 13, 20. 481, 41 . Tu w tria ſigoif. 487, 3.

θεια , ή 481 , 1ο. πρόσφυξ ( text. πρόσφυγξ) 482, Πρωτεσίλαος 185, 51 . Π . Φών , ωνος, opp . 561 , 55 .

πρόνοια , η 181 , 23, 26. 63. πρωτεύω 48 4, 1 . πύκα , adverb . 487 , 8. 22.

προνοκαία , και 405 , 31 . προσφυώς 482 , 6ο . πρωτόγονοι αρνες 176, 53. κενός , ή , όν 6ο9, 12 .

προνοώ et προνοούμαι 655 , 54. πρόσχες 53, 6 : 482 , 7 . πρωτότοκος 78 , 59. πρωτότοκος , τepιο 487, 5. πυκνά 187, 18.
προοίμιον , τό 69, 37 : 71 , 16 : πρόσχω , που προσχω 51 , 7. et πρωτοτόκος 484, 55 : 585, πυκνον λέχο» 367, 39.

486, 37 . πρόσχωμεν 48ο, 3ο . 42 , πυκτείον , το 487, 46. πυκτίου,

πρόξενος φuid differ . ab ιδιόξε- πρόσω, a. 179, 3ο : 443 , 37.,
πρωτολειον 484, 3ο. πρωτόλεια

ibid . πυντίς 187, 47.

vos' et dogúševos 481, 29. προσωδία Γpecies αναγνώσεως πελάτης 73, 13,

προορω 48 , 44 .
680, 32 , πρώτιστος 18ά, 58. πρώτος 618, πύλη, και 452, 22 : 487, 27 : 507 ,

προου 481 , 37. προσωζεσεν 120 , 6. 3+, πρώτος και πρότερος ut 5 : 559, 17. πιλάων, Aeol.

πρόπαλαι 418, 2 . πρόσωπον , το 481, 53: 490 , 35. differal +81, 62 . 386, 4.

προπηλακισμός 481, 57. προπη

πυλέων , f. 23, 5+,

πρότασις , ή , φuid differ. a πρό- πταισματα , τα 13, 7 .

λακισθέντες 481 , 56. at προ

πταίω πυλωρός 528, 36.

βλημα 18ο, 1 . πύματα 487, 42. πύματος 487,

πιλακισθέντες 628, 31 . προτακτικά Φωνήεντα 679, 14. πτέρα 485, 15 : 616, 8 . 3ο.

προπίροιθεν 4+ 1 , 53 : 481 , 46 : πρότατος 648 , 33. πτερόες 485, 28. πτερύς 485, πυνθάνεσθαι quid difer . ab έρω
6ο9, . προτέλεια , η 483, 6 .

31 .

προπετής 481 , 51. προπέτεια, η

την 211 , 31 .

προτέρα 8 προτεραία dit . 483, πτέρυξ , γός 485, 18. 18. πτέ- πύον, το 487, 53.

479 , 44. ρυξ et πτερύξ differunt 485, πυξ , adν . 487 , 53 : 565, 3ο.

πρόπουλος ( fic pro πρόπολις, προτέρημα, το 485, 2 . 21. 32. πτερύσσω 485 , 18, πυξίδες , αι 487 , 38. πυξίου ,
quod non permittit contextus) πρότερος 543, 22. 3ο: 546 , 13 : το 187 , 3η .

551, 15 : 68, 33. πρότερος πτερω , ώσω 485, 26. πτερώ et πυρ , το 487, 48 : 616, 7. πυρά

προπγοκυλινδόμενος 195, 4. quid difer, a πρώτος 481 , 62. πτερύσσω 320, 42 ,

πρός δηλοί το άρτι 482 , 54 . προτέρω ά83, 10.

pro πυραι 592 , 13 : 488, Σ .

πτερωτός 485, 26.

πρός fenfu appropinquationis προτί, Dor. pro πρός 477 , 41.

πυραί , αι 487, 6ο. πυραιεύς

482 , 3ι . Γaepius pro παρά

προτί , Dor. pro πρός 477 , 41, πτηνόν 485 , 48. (ic) 457, 27.

πρότμησις ; ή 483, 15. πτήσσω 7 , 1 : 445 , 52 : 486, πυράκτων 488 45.

482 , 11. ejus ufus 482, 46. πρότονα , τα 183, 13 . 23. tria fignif. 485, 36. πτήσ- πυραμίς , ή 488, 4. 29.
προσάγω 5ο6 , 18. προτρέπω et προτρέπομαι 655, σω το φοβούμαι 468, 13. at πύραυνος 488, 8.

προσδίτης 10, 13 : 16, 49: 275, 37 . 51 , 3. legendum πήσσω.

34 .

πυργόβαρις , εως 488, 13.

προυγιαίτερον (fcrib . προυργιαί- πτίλα , τα 185, 41. 5ο.

προσβάλλω et προσβάλλομαι

πυργος 127, 17 : 488 , 12. 16.

τερον) 628, 29. πτισσάνη, η 468, 12 : 485, 38.

655, 20.

18, 21 : 558, 36 : 6ο9 , 25.

προύνεικος 183, 48. 5ο . προύνι
4+.

πυργουμένη 488, 20 .

προσγεγραμμένον ι 489, 31. 42 . xos 483, 19 . πτισσόμενος 485, 42. πτισσόμε- πυρέσσω , δ . 7 , 1 .

ic προσγραφόμενον ι 489, 22. προυργιαίτερον 485, 18. ναι κριθαι 485 , 38. πτίσσω

προσδοκάσθω 482, 5 .

πυρετός 488, 10.

προφανής 63,33. το τύπτω 485, 42. το κα

προσδοκώ 296 , 14 : 482 , 25.

πυριπίπης , ο 454, 32 .

προφέρειν το όνειδίζειν 639 , 55, θαίρω 485, 45. το κοπανίζω Πυριφλεγέθων 320, 6.

προσδοκώ , 5 , 6 254 , 53 : προφερέστερος 113, 12 . πυρκαϊαι , αι 9, 15.

482, 5. 27. προσδοκία, ή 647, προφήτης , ο 75, 14 : 485, 27 : πτοηθήσονται 486, 16.
3ο. προσδόκιμος , d . 296 , 14.

πυρός 488, 44.

616, 9. προφήτις 73 , 14. πτοιαι , αι 485 , 52 .

προσέειπεν 19 , 26.

πυρπολώ το καίω 488 , 36. πυρ
προφητεία 485, 20, προφητι- πτολίεθρον , το 485, 56. πολούμενος 488, 22. 36 .

προσεπείπον 631, 45 . αόν 483, 5ι . πτολίποςθος 486 , 6 .

πρόσεστιν 634, 54 .
προφθάσω 483, 23. πρόφθασον πρόω, ήσω'486, 16, πτό , το πυρρίκη, ή 488, 38 : 628, 9

προσευχή quid difer. ab ευχή 183, 23.
Φοβούμαι και καταπίπτω 486, περφός et Πύρρος 106 , 11 .

222 , 53. quid ab έντευξις et πρόφρων 483, 19. 35 : 558 , 9 . 18. πυρσεύω 488, 34. πυρσός 188,

δέησις 482, 13 : 137, 20 . πρόχτυ 483, 37 : 6ο9 , 26. πτύoν , το 78, 19 : 485 , 46.
43.

προσέχειν 182 , 16 . πρόχοος 483, 33.

προσήγορος 482, 35. προσηγορι- πρόχος , f. pro πρόμαχος 481,9.

πτύξ , χός 70 , 39 : 487, 14. πυρώδες 488, 4ο.

πτύχες, αι 6ο9, 27 .
πύσσω (πήσσω) το πηγνύω 628,

και ημέραι quae 70, 3 . προώλης 633, 5. πτύσμα , το 480, 14.

41 .

προσήκ1 482, 22. προσήχατο 48ο, προωθείν 61, 59.

προσήκον 482, πρόωρος 641, 40.

πτύσσω , ξω +86 , 19. 3ο. πτύ- πυτίνη , η 487 , 51 .

σω το ασφαλιζω 455 , 25 : 485, πώ το πίνω 477. 6.: , 10 .

29. πρύμναντες (fic) 483 , 41 .

προσήλυσις, και 198, 45. πρόσή- πρύμνη , η 483 , 39 : 48 , 4.
39 : 187, 13. 33. το φοβού

πω τι εσθίω 62 , 51. το .

λυτος 64, 6 : 482. 36.

και 466 , 41 :: 490 , 6. πω ,
πρυμνώγεια 48ί, 3 . πωμι 477 , 43. πω , παίω 28 ,

προσηνής 65 , 9 : +82 , 39. op- πρύτανις 484 , 14: 628 , 28. πτυχία , τα 486, 37. 3ο .

pof. απηνής 61, 19. πρυτανείον 484, 7. πρυτανείος πτίω 485, 46. πώγων 488 , 48. 51 .

προσθέσει του ο 25 , 2 .
583, 54. πρυτανεύσαι 484, 9 : πτω, ήσω 185, 20, 54. πτω το πωλήτης , ο 489 , 2 .

370, 31, του ν 315 , 46. : 628 , 26. Φοβούμαι 455, 11 : A95, 8 : πωλία 489, 1 .

.

11 .

30 ...

20, 18. 3

9

. 468, 9.

1

54 : 482, 17 .

μαι 359, 18.

τουι



33

IN ETYMOLOGICON GVDIAN V M.
1236

.

:
AE

479, 5.

1 .

2

.

59.

22 .

1

πές5,

Λάζω 204, 45 : 458, 16. πεπιλημένος 459, 48. plur. 628, κατά περίκλασιν 68ο, 41.

* αργos 82 , 43 : 458, 11 . 457 , 40 : 485 , 12. το δια23 .
Las ,

nomen et adverb. 458, περιληπτικά ονόματα 141 , 46. βαίνω 476 , 7. περω περιο
πέπληγα σι, 59: 312. 14. duplicem admittunt ſyntaxia

22. πέλας και μέλας 458 , 25. 18, 51. περω περαίνω 28, 52.πληγώς 46ο, 7. πεπλήγω 6ι ,
λασεν pro έτέλασε . 381 , 25 . 519 , 34. περω , περάσω ,

59. πεπληγώ 313, 14.
πεπέρακα

λαστής φuid a πενετής (conj.
Πέριμος Μεγάδης 382, 31 .

πέπλος φuid difer, a χιτών 46ο , περινιστεί 461. 6ο .
πενέστης) differ. 458, 17.

πέσκος 58, 5. et ν. πέκος.13.

λαται (Ιcr. πελάται) ap. Cre- πέπλυκα 313, 24 . περίοδος , η 327, 8 . πεσσέμεν , f. 463, 24. πεσσός .

tenſes qui 165, 58. περιoικίς , η 317, 8. των 163 , 19.
πέπνιγα 526, 54 .

λεθρον 486, 1.
περιόπη ( fcrib. περιoπή.)Ειym. πέσσω Aeol . pro πέπτω 438, 3 .

λειο , η 458, 21. 22. πελειάς,
πεποιημέναι φωναί 353 , 3ι . Μ. p . 665, 24. et 682 , 3. πέστωρ 463 , 9 .

πέπoιθα 184, 20: 395, 15 : 526,
ή 46ο, 1 .

ſolemniorem exhibet formam πετάζω 1 +5 , 52. λίτα πετάσας
19. πεποιθώς 461 , 13 .

λεκαι 458 , 28. πελεκίς , άν- πέπoμφα, Αtt. 197. 6ο : 461 ,38. περιωπή , quarm praeferre qui 393, 56.

438 , 31 ,
aptius ducat , conferat Inspp. πέταλα , τα 163, 42 .

πέπονα 46ο, 32.

λεκυς 458 , 3ο. 37. πελεκώ πέπoνες 46ο , 20 : 6ο9, 22.
ad Ηefych. . περιοχή . πετανύω 35, 38.

458, 30. περίοπον (fcrib . περίσπτον) 462, πετάσσας 18, 15 .
πέπονθα 46ο, 3ι .

ελίας 461 , 12. πέταιρον , το 463, 44 .
πέπoσθε 46ο, 46 .

ελιδνός 46ο, 2 . περιορισθήναι 462, 8 . πετεινός 463 , 45 .
πεποτήαται, Ιonic. 46ο, 55.

ελίωμα , το 458, 27 : 461 , 9.
περιουσία , και 462, 5ο.

περιου πετεινό, 463 , 50 ,
πέπρακα 46ο, 55 .

έλκω 469, 59. σιάζω 462, 49. περιουσιασμός πίτονται 463 , 5ι .
έλλη 461 , 1. πέλλης (ic pro

πεπρωμένον , adν. 461, 1 .
462, 59. περιούσιος 462, 20. πέτρα , η 465, 58.

πρωμένην 46ο, 57.
τέλης) βουν 461 , 9

περιοχή, η 46 , 41 . πέττειν το χωνεύειν 644 , 6ο.
πέπταμαι 313, 32. πέπτω 303, 1 .

Iέλλη , opp. Maced. 461 , 10. πέπτωκα 48ο , 15, 16, πεπτωκώς περίπ9 πε
Tregimulus fcribendum elle ns . φuid porro644, 63.

έλμα , το 46ο , 4. πελματίζω οίπατος dant lequentia ) 46ι , πίττος 464, 1. πεττεύειν 465 ,
461 , 3ι .

4ο, 5. πελματίσατο 46ο, 3. 23. περίπ ιτος 462 , 45.

πεπυκνώσθαι 46, 55.
Τέλοπος νήσος, Ιon. pro Πελο- πεπυρακτωμένος 26, 28 . περιπέζια 462, 25. πίττω το καταπίπτω 464, 2 .

πόννησος 678, 19. περιπέτεια , και 462 14. πέτω 71 , 1 : 145, 52. πέτω το :
πεπυσμεθα 461 , 3η.

τέλω 117, 39: 488, 24. πέλω περιπλείν φuid differat a παρα- πίπτω 463, 10 .
πέπωκα 477, 43. πετώ , ήσω

πλείν , διαπλείν el αποπλεϊν
το υπάρχω 440, 36 : 458, 28. πέρ , conj. expletiva 188, 55.

315 , 38 : 463, 46 : 485, 19.

54. 41 : 472, 41. το πλησιάζω πέρα 461 , 39. και πέρα 142, 3ο.
145, 1 : 469, 33 . πετώ , εις , ει 461 , 3ι. πετώ.

185, 15 . το αναστρέφομαι περιπλοκή του στήμονος 292 , ας , ο 463, 54. πετώ ποτά
περαίνω 28, 33 : 461,41 : 485, άδυ, 16, πετώ πίτομαι 485 ,

474, 1. πελω 122, 40. 13.
περαίω 37ο , 37 : 457, περιποιείν et ποιείν quid differant 27 .

τέλως , ο 458, 39. πέλωρον 265, 25 : 485 , 12 ,

40 : 458, 39. πελώριος 189 , πέραμα , το 457, 48.
472 , 21 , πεύζω 464, 7. πεύω το ακούω

20 : 458, 49. πελωρίς 458, Πέραμος , Aeol. 337 , 45.
περιπολεϊν 462 , 3ο .

178, 16 : 624, 26. πείθομαι
55. περιππείω pro περιίππεύω) το 144, 49.

πέραν , adν. α producto 2, 19 :
πέμματα , τα 458, 58. διέρχομαι 147, 35. πευκαλίμη 464 ,

5. πευκαλιμα)
10 : 369, 6.

πέμπω 361 , 55. c. partic. fut . περάνας 461, 43.
περίπυστος 462 , 46 . Φρένες 461, 8.

conftr. 634, 44. πέμπελος, 4. πέρας , το 64, 15. 18 : 63, 56 : περισκέλη (malim cum Glolfo- πεύω 463, 20.
περιρρείν 145 , 6. πεύσομαι 464, 6.

135, 45 : 458, 59 : 628, 50.

πενέσται ( ic pro πένεται) ap ..
144, 17 : 457 , 48 : 461 , 4.45. graph. περισκελή) 462 , 11 . πεφάιναχισμός • εξηπατισμό ,

Thedal. qui 165, 57. πενέ
πέρας της εω 212, 40.

περισκεπώς (corrige περίσκεπτος) ( Ιcrib. πεφενακισμένος εξηπα

περάσω , α producto 204, 36. 462, 31 .
τημένος ) 464, 35,στης (text. πενετής ) quid dif , περάτη, η 461 , 57.

a πελαστής 458, 17. περισκητεύσαντες (fic ) 462, 47. πέφαμαι 551 , 5ι . πέφαμμαι

περατώσω 461 , 3 .
πένης , περισπάται ο μέλλων 117 , 14.

464, 11 .
» ήτος 279, 19 : 459, 4. 7 : Πέργαμος, arx lii 463, 5.

460, 41: 573, 19 : 616, 5. Toegdes 338, 48 : 461 , 27.
περισσίστιος 81, 59. πέφασμαι 638, 42.

quid diferat a πτωχός 459, πέρδω 461 , 29
" περισσόχειλος 17 , 15. πέφηκα 551 , 51 .

περισσως462, 32 : 463, 3. πέφωνα 638, 58. πεφηνός 464,
περίλας, α producto 359 , 28. περιστερα 462, 34 : 616, 2. 29.

πενθερός 179, 15. proparoX . πέν
περίλαος 359, 18.

θερος 459, 21 .
περιστιαρκοί , φui 594, 6 , 11 . πεισμένος 556, 30 ,

πέρθαι 461 , 46.

πένβιλος , a. 35ο, 41. πένθος, πέρθω 461 , 46 : 486, 17: πέρ- περιττοσυλλαβως κλινόμενα ονό
περιτευξώμεθα 462, 10. πέφνη et καταπίφνη 464 , 15 .

το 259, 43 : 35ο, 41 : 459, πέφνω 313 , 8, πέφνων του.
θω το καταστρέφω 178 , 11 .

24 , ματα 521 , 1 . περιττοσυλ- 46: 550, 5+.

το πορθω 205, 54 . λάβως πρόσκειται 521 , 14 . πεφοινιγμένη 164 , 33,πένθω 151 , 5ο. .
περί et αμφι commune quid ha- περίττωμα της γαστρός 11, 53. πεφόραται 464, 31.

πενία , και 58 , 24. 27: beant quidque differant 47,
πενιχρός 279, 19 : 573, 19. 44. περί, adverb. pro περισ περίττωμα της κεφαλής 3ο , πεφραγμένη 464, 59.

55.
πέΦριδα 31ο, 53 : 526, 55.

σένιον ( corrig. ία πηνίον ) 29, σως 47, 55 : 208 , 20. περί περιφέρειν 640, 10.
πεφρικώς 46 , 37.

nunquam pleonaftice ponitur περιφερής 462 , 44. πεψυγμένος 464, 25.πενταετής 585, 3. πεντάς 459 ,
σχέσιν κυκλοτερή

3ο. πεντάκις 232, 4, πέντε περιφορά , η 462 , 7 : 640, 10. πέφυία 559 , 25.
fignificat 461 ,23.

a κίνησις ut diferat 322, 3 , πέφυκα 6+0, 18. πεφυκώς 464 ,

οί , αι πέντε 172, περιαγνύμενος 462, 15.

19. πεντήκοντα 459, 29. πεν
κατά περίφρασιν 106 , 1 . 26 .

περιαιτίζεται 462, 2 ,
πες Φρυς leg τεριούς) 462, 5. πεφύρακα pal, πεφύραμαι 20+ ,τηκοστός 459, 1 .

περίβλεπτος 462, 48 .
περίφημα , το 462, 43. 40. πεφιραμένος 464, 58.

σένω το ενεργώ 457, 13 : 46ο, περιβόητος 376, 8 .
περκάζω 462, 12. 52.

πή , adverb. 464, 41 , 45, 47.
41. το ενεργώ και κάμνω περιβόλαιον, το 248 , 14. περι» περκνές 462, 52 .
475, 37. βολαίον βλέμματος 11ο, 5 . Περκωτ.: 325, 42 . πήγανον , το 464 , 58.

πεός (rectius πέος ) 459 , 52. περιθείλην ( f. περί δείλην ) 462, περνάσαι 18 , 51 , περνώ ibid. πήγασος Αργείος 73 , 35.

πεπάλακτο 459, 39. 23.
περόνη , ή 107 , 44. πηγεσίμαλλος 465 , 1 .

πεπανοινικώς 461 , 56. (fort . πε περιδέξιον 462, 19 . πέσπερος 462, 54. πηγή , η 63 , 55 : 465, 8. 10 :

παροινικώς .) περιδέρη 435 , 25. Περσεύς 465, 17. - περσεύς και 50o, 15 : 616, 10.

πεπασμένον αλι 35 , 43.
περιεκτικόν 461 , 58. ήλιος 462 , 6ο . πηγός 465 , 3 : 466 , 51 .

σμένος ιχθύς 151 , 21 ,
περιελεϊν 631 , 14.

Περσεφόνη 462, 58. πηδάλιον φuid diferat a πλήερ
περιέπιον 458 , 9 . Πέρσης , Perfa 463, 11. Περσία γον 465 , 16. πηδαλια , τα

πέπεισο» 289, 33 : 375, 5ο : 429, περιεπτισμένον 462, 4. Terra 463, 17. 465, 12.
58 : 459, 40 .

περιέπων 462 , 6 ..
περτός , Dor. pro περσός 477 , πηδήσασα 20, 18. πηδήσω 382 ,πεπερατωμένυς 461 , 3.

περίεστιν 634, 56. 59 . 40. 59.
πεπή μεγα 459, 41 .

περιεχέ9η 462 37 . περω 144, 51 : 370, 37: 419, πηδός 165, 14. πηδώ 382 , 59 :
πεπίτοιμεν 459, 42 .. περικάρδιον νόημα 17 , 53. και 27. περί το τελειώ 28, 32 : 465, 32.

10, 14 .

7

1ι .

456 , 9.Σ

459 , 26.
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199, 22,

:

50.

σιτώνης , ου,

525, 2. 9.

299, 44.

10. 27.

10.
1221 , 38 ,

Σαβίνος 209 , 35. 32 : 498, 11. σεβαστός 497 ,: φυλάττεται η οξεία τσεις σιμός 5οο , 48.

Σαγάριος , Α . 495, 12,
33.

Σίμων , ωνος 561 , 5η .

σαγήνη , η 495 , 9. 11 . σαγη- σεβενητικόν oftium Nili Seben» σημείων, το , φuid diferat a τέ- Σινά , mons 5οο, 5ο ,

νευω 495, 13 . nyticum (hinc fcrib , σεβεν- φας 499, 6. 10 : 526, 22. ση . σίνεσθαι το βλάψαι 29, +6 .

σαγομαντιον 567, 16. νυτικόν) 404 , 36 . μειω 5ο, 2 . νεύς ο βλαπτικός 103, 4.

Σαδδουκαίος 271 , 39 . σεβίζω 317, 32. σέβω 55, 5ο : σήμερον 499 , 26. σίνηπι , τό 500 , 51 ,

σαθρός 495, 14. 18 : 496, 17. 82 , 59 : 197 , 24 : 489, 46 . σηπεδών , η 4,9 , 14. σήπω , ψω σίντιες 5οο , 56 .

σαινω 489. 5ο : 495, 25. σέβω το ορμώ 145, 18. 212, 8 : 496 , 15 : 498 , 52. σίνω 83 , 21 : 500 , 58. σίνω το

σαίρω 324 , 1 : 495, 24. σεδέκ 497, 34. σήραγξ 499, 48. 5ο. Ρίur . σή- βλάπτω 105, 3 : 232, 28 .

σακελλαριος 495, 26. σεθέα , η δικαιοσύνη 386, 34. φαγγες 499, 41 : 629 , 24. σιοί , οι θεοι 5οι , 8.

Σάκες , pop. Thraciae 473, 27 : σείληνας ο διόνυσος 497 , 37. σηραγγώδης 629, 26. σηραγ σιρις 323, 47. Σίρις , opp . 415,

495, 33 . σείλινος 497 , 35. 4ο. γώδης τόπος 409, 45 .

σακίσπαλις 338, 54. σείο poét . ριο σου 169, 21 . Σήμες , Pop. 499, 41. σήρες 499, σιρός 5οι , 36. 38 .

σάκκος 435, 16 : 495, 18. σείgα :rectius σειρά ) 498, Ι . 43. Σίσαμος 479, 24.

σάκος , το 61 , 1 : 495, 32 : 496, σειρά , η 497, 45. σειρά , η σης , σητός 212 , 9 : 498, 53 : σισύρα , η 300, 59 : 629 , 15.

13 , unde nomen 473, 27 . πλοκή 209, 48 : 623, 37. 499 , 53. quid differat a egit

σάκρυν , facrum 495, 41 . σειρήν 497, 58.
quid differat a ovougma 500,

et : ψ 499 , 55.

σάλιμαι , αί θύραι 267 , 17. (Αη σείριος , ο ήλιος 497, 5ο. σησάμενος 499, 58. Σίσυφος 5οι , 8. σίσυφοι Lacon.

corrigenda fit haec vox , σεις μάστης 498, 1 . σησαμίς 488, 29. οι θεοι 5οι , 9 .

dearnt peritiores ; mihi qui- σεισάχθεια , η 498, 12 . σήσι pro σαις 499, 6ο. σιτίον , το 51, 29.

dem ex pleniori illo σαλάμβη σεισοπύγης ([ crib . σεισοπυγίς) σησις , η 34, 16 : 499 , 59. ση- σιτοθεία , η 3οι , 19 : 616, 3ο .
utrumque et σαλαβη et σα- 625, 54. σω fur . a σή9 » 34 , 16. σίτος 501 , 2 .

λάμη ortum videtur , idem σειστός , verbale 5οι , 23. σείω σητάνιος άρτος 499, 59. • 501, 31 .

φuod «ν. μόλις et μόγις ex 319, 31 , 3η : 498, 9 : 5οι , 23: Σηών , rex 501 , 5ι . σιφλώσειεν 5ο1 , 43 σίφων 5οι ,

μόγλις acciderat .) - σθαι info . 486, 48 . 47 .

Σαλαμίν et Σαλαμίς 278, 59 : σεκούνδος, ecundus 498 , 35. σθένος , το 282, 56 : 325, 31 : Σιών , opp . 5o1, 5ι .

495, 49. Σαλαμίνη 495, 45. σέλας , τό 19 , 9 : 241 , 13: 415 , 7. 1 σβένος compofita σιωπή. και 124, 44 : 5οι , 57 6ο :
σαλάσσω , d . 52 , 52 . 361 , 54 : 495, 52 : 4y8, 16 . propriu, paroxytona ; epithela, 502, 3. σιωτη , adν, 252 , 20 :

Σαλήμ 209 , 24 : 495, 43. 18. 25. 37 : 512, 12. σέλας oxytona 632 , 27. 509 , 28. lic axriy dybroups

σάλον 255, 45. σάλος 495, 35. το λευκόν 498, 42 . σθένα [crib . 9ένω) το τύπτω σιωπή 24 , 36. σιωπω οοι,

σάλπιγξ 495, 36. 52. σαλπίζω Σέλγη , opp . 82 , 54. 53. 60 .

495, 36. 52. σελευκίς , avis 498, 3ο . σθένω το δυναμαι 489, 51 . σκάζω το έκκλίνω 486, 21 .

σαλώ , σαλάσσω 52 , 32. σέλη , η 498 , 18. σελήνη , και Σλοβενία et Σλάβοι 122, 52, χωλαίνω 502 , 15. 58: 50+ , 12 .

σαμα ( 2) 499, 3ο . 119, 7 : 498, 22. 25 : 616, 26 . ( Ειym. Μ. Σκλαβ . ) σκαιός 254, 52: 486, 22 : 300 ,

σαμβύκη , η 496, 12. σεληνη σιγματοειδής σοι , 18. -o dat plur. lonic. 424, 3. σαμια πυλαι 502 ,

σάμερον , Dor. p. σήμερον 499, Σελήνη regina Scythiae 498, σιαγόνες 5ου , 9. 17.

28. 26. σίβδαι 49, 38. σίβδειν Aeol. pro σκαίρω 3oo , 3 : 5o2, 32. 35 :
Σαμόθραξ (text. Σαμω 9.) 3o0 , σελίζω 221 , 38. σελισμα , το σίδειν ( ubi fcrib . σίβδη σί- 561 , 12, σκαίρω το κινώ δου ,

δη ) 35, 33. 41. το πηδώ 50 , 55 .

Σαμπφώ , ν. Σαπφώ. σέλινον , το 498, 28 . σίβιλλα 11, 18 . σκαλεύω 212, 1 . σκαλίζω 212,

σανδιξ , η 496 , 10. σέλλα , η 221 , 37. σιγα 91 , 58 : 544, 17.
σανί , ή 495, 44 : 616, 21 , σελλίς , ίδος 221, 36 . σιγαν quid differat ab ησυχά. σκάλλω , σκαλω 211 , 63 .

σαξα . 496, 11 . σέλματα, τα 221, 34. Σελμών , ζειν 25ο , 29. σκαλμίς 5o2, 38. σκαλμοί 5ος,

σάος 497 , 27. 29. n. pr. 498 , 3ι. Σίγειον , promont. 494, 26: 5οο, 35.

σαπρός 496, 15 : 616, 28. Σεμέλη 498, 36. 39. 174 Σκάμανόφος 502 , 40. σκαμάν

Σαπφώ , acc . Σαπφούν Ιon. ( fic σεμίδαλις 498, 42 . σιγή , η, ι producto 5o2, 4. 13. θριος 5ο2, 39.

reftitui pro Σαμπφώ) 677, Σεμίραμις 1οι , 36 : 3ο6, 23 . σιγή , adν. 5οο, 20. 22 : 190 , σκαμβος 5ο2, 14. σκαμβός 5ος,

32 . σεμνός 82, 58 : 13ο, 42: 498 , 4+. σιγηλός et σιγηρός 72, 55. σκαμβή 502 , 5ι .

« ως βαρα , τα 496, 19. 44 ; 629 , 16 . 43.

Σαρακηνός 496, 52 : 619, 38 .

σκαμνίων (neo - graec.) 476, 5.

σενάτως 498 , 51 . σίγμα το στοιχείον 5οι , 13. et σκάνδαλον , το 502 , 58. 6ο,

σαρδάζων 49 , 5ο . Σεναχεχείμ 209 , 24. Suid . Σε Ρ . 599, σιγματοειδης σελήνη σκανδάνιοι (2) 501, 18 .

σαρδιον , το 196 , 45. ναχηφείμ. 5οι, 18 , σκανή Dor. 503 , 35.

Σάρδεις , 1 producto 496, 21.25, σέο , Ιon . 169, 17. σιγώ 499, 3 : 5οο , 13 : 5οι , 54. σκάπτω 298 , 32 : 319 , 59.

σαρδόνιος γέλως 496, 43. σεσημείωται 547, 23 . σκάπτω το κατορύσσω 5o2 ,

σάρισσα , η 364, 16: 496, 49 . σεσηπεν 408, 52. σίδαρος , Dor. pro σίδηρος 5οο , 52. σκάπτω , σκάψω , έσκαψε

σαρκοφάγος 474, 44. σεσηφέναι 629, 27. 27 . 5ο3, 3.

σαρωνίς , η 496, 32. σέσυκα , σέσομαι 214, 15, σίδη , ή ( ic pro σιδειν ) 35, 33. σκαρδαμύττω 5οι, 40.
σάρωσις, η 496, 3ι. σεύω το ορμώ 154 , 44 : 363, σίδαι , αι 500 , 28.

σάτσω το στρωννύω 495, 28.

σίδειος σκgθμός , ο 502 , 56.

10 : 408, 46 : 410, 40 : 462, καρπός 5οο, 28.

σάτον , το 69, 7 : 496 , 34.

σκαμμίς , dimin . 502 , 3η .

32 : 463, 4 : 498, 18 : 623, σίδηρος 5οο, 25. σιδήρειος 38ο, σχαρος , pifcis 5o3 , 1: 5ο8, 5.
σάτυο 496, 51, 25, σεύω et σεύομαι 214, 17 . 1. σιδήρος Aeol. 571 , 4 . σκαρπόν , hinc σκαρπίζω et σκος

σαυροι , ν . γαυραι. σέω το σώζω 53ο, 14. σίζω 5οι , 47. σίζω το κτυπω πιζω 50+, 33.

σαυρος 120, 59. σαυρωτής , ο Σωδώς 199, 1 . 501, 54. σκαρώ , fut . 502 , 33.

497, 9 : 629, 6 . σηθω , d . 58ο, 59. σήθω το και σιτάριαι 500, 35.

σάφα , adverb. 497, 17. ex σα.

σκαφείον , το 372 , 25. σκαφεί

σκινίζω 499, 58. Σικελοί et Σικελιώται difer . διον , 4. 5ο3 , 7 .

φέα 48+ , 52 : 577 , 25. σηκοκόρος 17, 26 : 406 , 55. 284, 54 : 500, 30. σκαφεύς , ο 5ο3, 8. ιο.

σαφηνιεί 497, 26. σαφής 497, σηκός 499 , 18.

23. σαφώ, το ερμηνεύω 497, Σηλικίς 499, 21 .
σίκερα 500, 34. σκάφη , η 26, 13 : 45, 5 : 3-2 ,

Σίκημα 500 , 32 .

23. σαφώς 54, 16 : 497, 23.

** 2 Pis, dimin , 26, 1j.

σήμ 209, 24 .
σίκινος , faltationis fpecies 5οο ,

σάω , σαομαι 55ο, 15.

45 , 3. σκαφιδιον , το 5ου,
36. suafos 50.3, 3 .

σαώτερος 497. 27. 28.
Σηλυβρανός 647, 5.

σίκλος , ο 5ο0, 38. σκεδάζω 2, 35 : 5o3 , 17. σχεδί

«βε.νύω, a. 131 , 49 : 315, 39. σημα, το 199, 5. 12 : 519, 57: σικυία 555, 51. σω 582 , 6ο . σιεδώ , άσ 100,

σβίω , έσω 419, 19 : 5o1 , 13. 520, 4 : 6ιο , 4. σημαία 405, σιλαίνω το μωραίνω 497, 39. 34 : 382 ; 60 .

31 .

σβω , έσω 315, 38: 5ο8, 48.
σημαίνω 216, 16. τω λό- σιληνός , ο μωρός 497, 38. σκέλη , τα 299, 26. στελίζω 505 ,

-06 , adverbia , motum in lo
γω του σημαιν μένου 549, 35. σιμαί, αι μέλισσιι 5οο, 44. 11. σκέλος , το 83 , 10: htt ,

σημαντική 499, 24. σημαντο- σίμβλα 500 , 42 , σία , 3λοι 500,

cum igni !. 451 , 8 .

3 : 5o3 , 11 : 545, 6, σκίλα

ιβάζω 347, 32 , σέβας , το 195
ρες 499, 25. σήμαντρα , τα 43. σίμβλαι 5οο , 46. 620, 6. σκέλω το ξηραινω 3ου ,

499, 23, δια την σημασίαν σιμοεΐσιος (2 ) 116, 3ο . 24 : 545, 7 .

1 .

9

>

60 : 544, 17 .

so

25 .
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σχυ»

529, 23 ,

σκεπάζω 5ο3, 21. σκεπαστής, ο σκύμνος 83, 1 : 5o5 , 12. 32. σπάζω (ic) 5ο7, 59. σταθήναι 51, 15. quid difer, a

5ο3 , 21. σκέπασμα , το 622, σκυμνός 13ο , 41 : 5o5, 32. σπαρτί » , το 5ο8 , 25. σπάρτος στήναι 51, 5ι . σταθηρός , d .
38. σκύμνοι 56ο , 33. 503 , 20 . 511 , 15 .

σκεπος et πέσκος 38, 5.
σκύνιον , το 5ο5, 14. 33. σκύ- σπάσθι το διατείνεσθαι 84, 43. σταθμή , η 5ο9, 56. 43. στά.

CRÉTTE93a . quid difterat a one νος 202, 35. σπατίλη, η 379, 59: 5ο8, 45 . 9μ.ον , το 5ο9 , 39. στυθμί

πτεσθαι 5ο3, 58. σκόπτω 503, σκυτάλη, η 629,18. Αtt. η σπίςω 5ο8, 56. ο 510 8. σταθμός 5ος , 33 :

22. σχέπω 38, 5 : 503, 21. 27. βακτηρία 5o5, 38. σκυταλί- σπειδω Siculi pro σπίνδω 73, 6ο9 . 3. σταθωω 5ο9, 43 .

σκίπω , σχίπτω 202 , 1 . δες 5o5 , 40. σκυταλωτοι 5o5, 47. Argiv. 168. 55. σταίς , το (Cod. στείς) 13ι , 53 :

σκευωρία , η 5ο3 , 29. σχει ωρω 37 . σπείζω το ακολουθώ 5ο8, 52. 4 + 7 , 52,

624, 55 . σκύτος 5ο5, 48 : 628, 6ο. σπείρα , η 5ο8 , 36 . σταχτή , η 5ο9, 44.

σκηνή , ή , varia Egnif. 5ο3 , 3ο : τίνας 628, Θο. σπείρεμα , το 5ο8, 21. 24. σταλάζω τι λαμβάνω 361 , 4.

δοί , 29. (fic pro σκήνη ) σκή- σκω, σκαίω 561 , 12. σπείρας 5ο8, 27. σταλάσω 519 , 54. σταλα

νος , το 3ο *, 28 : 31 , 26 : σκω , d. e fut . 4.5, 32, σπείρω δ5, 36 : 325, 52 : 455, yuós Aeol. idúrn 385, 31 .

5ο3 , 36. σκηνω 3οή , 28 , 314, σκωλιτός 5o5, 45 . 21 : 5ο8, 43. σπείρω το ελίσ . στάς , αντος 33, 44.

16. σκηνώματα , τα 123, 38. σκώληξ 5ο6 , 3 . σω 5ο8, 20. 24. σπείρω , σπε- στοτής , ο 521 , 1 .

κήπτεσθαι quid dif . a σκέπτε- σκώλος 5ο5, 44: 6ο9, 36. Σκω φω 437, 56.
σταυρίου, το 513, 45. σταυρός

σθαι 503 , 38. λος , opp. 6ο9, 36 . σπένδακος (fic ? cfr. Ηefych. Γ . 5o9 , 46. plur. σταυροί 5ο9 .

σκηπτούχοι 5o5, 46 . σκώμμα, το , φuid differ. 4 γε- σπένδαμνος ) 5ο8, 46.
48 .

σκήπτρον , το 5ο3 , 44. 5ι : 616, λοίον , ευτραπελισμός et γε- σπίνδω 73, 45. σπένδω το θύω σταφυλή, η 5ος , 5ο : 6ος, 37 .
20 . φυρισμός 5o5, 55, σκώμματα , 5ο8, 54. το αναιρώ και 3υσιά- quid diferat a σταφίλη 5ος.

κήπτω quid ignif. 5ο3 , 5ι. τα 6-4, 47. ζω 5ιγ, 23 .
53.

σκήπτω το προφασίζομαι 5ο3,. σκώπτω 644, 47 .
σπέος , το 5ο8 , 47 : 616, 22 . στάχυς 5ιο, 6 .

54. σκήψις, η πρόφασις 198, σμάραγος 5ο6 , 5. σμάραγδος σπέρμα , το 396, 31 : 508, 3ο. στίχο, το 96, 8 : 155, 17: 299
19 : 202, 5 : 503, 42. 52 , 54 . 5ο6 , 19. σμαγαγώ 5ο6 , 5. σπερμολόγος 123 , 43 : 508, 49 : 5o9, 57 : 6ι6, 3ο.

σκηνιπτόμενος βιο, 2. σμαραγώ το λάμπω 5ο6 , 18. 55 : 510, 59. στιγανός 5ο9 . 6ο : 629 , 10,

σκιά , η 56, 26 : 503, 5η. σμερδαλέος 5ο6, 3ο, σμέρδη 5ο6, σπέρα Aeol. p . σπείρω 167. στεγα όποδες όρνιθες 5ιο, 2 :

σκιάδι , το 5ο +, 54.
30. 12 : 566, 28. 629, 12. στέγη , η 51ο, 1.11 .

Gu_dvápsvos ( Cod, male oxidza- σμήνος , το 35ο, 28 : 5ο6 , 48 . σπεύδω 5ο8, 32 : 629, 9. 13, στεγάζω 5ιο, 13. στέγω

μενος) 504 , 1 .
5ο. σπήν 5ο9. 7 . το υπομένω 5ιι , 5. eadem

σπίμπους , οδος 5ο3, 53. 6ο. σμήσω fut . 5ο6, 54. σπίδος 85 , 21. σπίδος , ο μικρός notiοne στεγω 5ο, 13.

Σκιντος , Ο . 16ο, 19. σμήχω 5ο6, 41. 54. σμήχω το 85 , 25.
στείβω το περιπατώ 51 , 55 .

σκιόεις 18, 14: 525, 3o .
καθαίρω 405 , 33.

σπίζω 85 , 25. σπίζω το εκτείνω στείβω fut . στειβω 620, 22 .

σκιφτάν 5ο8 , 6 : 504, 55.
σμίλη , η 379, 39 : ιο7 , 1 . 85, 31 ; 185, 1 : 50g, 4 : 512, στείβω , στιβω 86, 24 .

Σκλαβενία , V. ΣΑυβηνία. Σμινθεύς et Σμίνθιος Apollo 15. στείνος 50, 15 .

σκληραγωγία , ή 50+, 10. 5ο6 , 58. Σμίνθιον Ιocus in σπιθαμή , η 448, 53 : 5o9, 4 : στείνω 321 , 16 : 5ιο, 25. cret

Γαληνός 415, 24. Troade 506, 57. νω το στενάω 475, 8 .

σανιπός et σκιφός 5οί, 2. σκνίψ, σμινθήες mures ap . Cretenf . (Γ. σπιλίδες 5ο8, 57. 6ο. στεινωπός (fcrib. στενωπός) 5ιο,

πός 5οί , 5. σανίψ , φός et σμίνθου ) 5ο6, 59 . σπίλος 467, 23. σπίλος 5ο9, 2 .
36 .

πός 512 , 18. σκνίπες 51, 4. σμίνθοι 5ο6, 6ο, - σπις femin quando barytona, στείρα 51ο, 24. 3ο. 3. στείρα

σχολιός 50+, 12 . σμύρνα 5ο7 , 9. Σμύρνη , opp. quando oxytona 85, 18, 21 : 580, 3+ . στείρη , Ιon. pro

σκόλοψ 50+ , 15. 17. 18. σκόλο- 5ο7 , Π . 185, 7. 10 .

πεs , quid 52 , 59. σμυχεϊν 266 , 46 . σπλάγχνον, το 5ο9 , 9. Ρlur. Στειριεύς 510, 38.

σκόπελος 5ος, 21 . σμώ το πλήσσω 5ο6, 41. το σπλάγχνα 221 , 56 5ο7 , 54, 5τείχω 6ι , 10 : 427, 57 : 512 ,

σκοπιαι 50+, 23. σκοπία 5ο:, συνάγω 5ο6, 5ο. το πορεύω σπλήν , ηνός 158 , 7 : 565, +3. 22: 513, 1 . στείλω το πο»

42 , σκοπός 50+, 38 : 6ο9 , 38. 5ο6, 48 .
σπόγγος 127, 17: 5o9 , 11 : 616 , ρεύομαι 5ιο , 21 .

σποραχισμός , ο 5οί , 43. σμώγω , ξω 5ο6, 42 . 33. στέλεχος 5ιο, 5ι .

σκόρoδα , τα 50ά, 37.
σμωδιξ , correpto 5o6, 39 : σποδός 419, 20 : 5o9 , 13. στέλλω quatuor habet notioner

σκορπίζω 212 , 12 : 50+, 24. 32. 5ο7, 13 . σπονδαί , οι 5o9, 3ο.
5ιο, 55. στέλλω το κοσμο

σκορπίος 504, 24. 55 . σοβαρός 5ο7 , 18. 21. σοβαρίτης σπονδειακόν όνομα 2 , 27. 486, 59. στέλλεσθαι 616, 8.

σκοτεινοι οικοι 9. 37.
(Ιcrib. Συβαρίτης ) 5ο7 , 20 . σπορά , η 21 , 53 : 325 , 52 : c. part. fut . junclum 616 , it.

“ σκοτεινοπρόσωπος 88, 20. σοβω το διώκω 115 , 17. το 5o9 , 21 : 524, 19. σποράδην, στέμματα, τα 170, 20.

σαύτιος 410, 32 . τρέχω 55 , 48 . d. 203, 41 : 451 , 38. σπόρος στεναχή 51 , 16. στενάζω 644,

σκοτοδινιών 166 , 28. coñó ut differat a osło 507, 23. 296, 12: 397, 59. σπόριμος ,
64 .

σχοτόμαινα 5οά, 46 : 5o5, 54. σολοικισμός , ο 5ο7 , 26. σολοι- d. 21 , 53 : 296, 12 .
στενός , C, et στεϊνος , το 5ιο,

σκοτομήνη 391 , 39 : 5o4, 5ο. κιζειν 5ο7, 29.. σπειδή , και 5ο9, 17. σπουδή, ad- 19.

σκότος , το 106, 15 : 50+ , 44. Σολομών , ωνος 5ο7, 53 . verb. 5o9, 26 : 6ιο, ι , στένω 154 , 19. στένειν poέι.

45. 5ο . 56. mafc . et ferm . σόλος 5ο7, 37. απύτος 5ο7. 15. 645 , 2 .

Σόλων 5ο7, 38. σπω 86, 24 : 85, 8. 24 : 5ο6, στέργω 71, 31 : 629, 16. στές

Γκοντάριον, το 5ο5 , 3. σορός , η 3ο , 39 : 5ο7, 40 : 520 , 30: 5ο9 . 21. Ιeptem ignif. γι c. dat. το αρκούμαι, .

σκρινιάριοι 5o2 , 29. σκοινίαι 5o2 , 22 : 587, 6 .
habet 508 , 6. σπώτο κατα- acc. το αγαπω 5ιο, 6ο . στές

3ο. σκρινίον , ίcripίum , ibid. σοφία , και 5ο7, 45. σοφίζω 5ο7 , σπω 84, 17 : 178, 23 : 5o9, 5 :

σκυβαλον 5ο5 , 6. Plur. 5o5, 9. 52. σοφισμα , το 5ο7 , 43. 517, 39. το διαχωρίζω " 84, στέρεμνον 5ιο, 5ο .

σαι ομαίνειν 5ο5 , 10.
σοφός 497, 24 : 507 , 45. 5ο ; 20: 619 , 33. σπα, σπαίρω 50ι , στερεός 56ο , 3 : ι8ο , 45. στε:

« κύζω 13ο, 42. σκίζω το οργί

645, 4. quid differat a guys- 12. σπω, σπίζω 85, 3ι . σπώ- φιώ 51 , Π . στερέωμα , το

τος 5ο7, 48 .
5ιι , 8. .

ομαι 5o5, 26, 32.
σπίδων , ο 5ο8, 11 .

Σκύθης 5ο5 , 21 . Σκυθία 5o4 , σπάζω , a . 84, 42 .

οι Aeoles in 145, 22 : 577, κατά στέρησιν του βάρους 1 ,

13. Dores 55 , 36. σε Aeol. in 36 .

57. σκυθίειν 5ο5, 21 . σπάθ» , και 5ο8, 32 .
π 10 , 11. σο Ιon . in 677, στέριφος , ο 415 , 29. 3ι .

εαρθρωπός 5o5, 17. 24. σκυθρω- σπαίρω , d . 5ο8 , 3 : 561, 12. 56. 60 Aeol. pror
στέρνον , το 51 , 17. plur..

πάσαι bo5, 18.
σπαίρω , το ασπαίρω 5ο7, 58.

πύλα , τα, φuid differ. 4 λά- σπάλαθρος et ασπάλαθος 84, -εσα ferm . α corripiunt +92 , στεγοπή , και 510, 48.

φυρα 363, 31 . 25 . 47 . στευτιι 6ιο, 1 .

« πύλαξ 5o5, 47. σκύλικες 56ο, σπάνιον 5ο8, 13. σπάνις 5ο8 , 13. - σσω Aeol . p. πτω 463, 3ο . στοφάνη, και 5ιι , 24. στίφανος

3. σπανίζω το ελαττω και φθεί: στέγω, ξω 5ο9, 34. σταγών quid differat a Braßtion 114,

σκυλσν , ο Iongo 5o5, 29 : 558,
13: 5ιι , 26. στέφος , το 15 ,

57. σπαράσσω 5ο6, 6 : 5ο8 , 18 . στάδιος 5ο9, 3ι .
18.

σκύλ . ( f. ταύλλω) το οργίζομαι σπάργανον , το 5ο8, 18.
505, 47.

στοζω , ξω 317, 32 : 509, 44 : στίφυλου (ic ? forι. σταφύλιον)

σπάρος 5ο8, 5 . 507, 17.

ETYMOLOG . T. II. Kkkk

στείρα 678, 3ι .

:

510, 170

γων 5ιι , 4 .

και 84 , 42.

et

584, 2 , στέρνα 51, 24 .

Ωω 5ο8, 14. 5ος 34 .

5o9, 56 .
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201 , 53 .

στγωφ. 489: 31 , 17 : 513, 54. .

στη 31ο, 17. στήθι 53, 7. στρεβλός 513 , 26. συγκριτικός τύπος 1 , 25. συγ- συνειμι 105 , 43 : 453, 38 .

στήης , στήη 56, 56. στρέφω 85 , 47. 55 : 512, 39 . κριτικό τύπο παρηγμένα 35 , κατ. συνεκδρομής 156 , 52 : 357,

στηθίνιον, τo , dirmin. 511 , 3η . στρηνιών 513, 28.
38 .

στήθος , το 51, 19. 29. στρόβηλος άνεμος (fcrib. στρό- συγξηράναι 187, 19. συνεκφαντικον κτητικόν 15, 48 .

στήλη , η 381 , 43 : 511 , 44. βιλος per 1) 512, 39. Στρύ- σύδε 418, 9. συνεκφαντικός είδος κτητικών

plur. στήλαι 511, 47.
βηλος , infula (Suid. Στρόβι- συκάμινος , η , arbor 25ο, 11 . 15, όο .

στηλιτεύσας 5 , 39. στηλι• λος , νήσος) 512, 26. στρο- mafc. 51 , 17. συκάμινον, το, δια την συνεκφώνησις 4, 36.

τεύω το θριαμβεύω 511 , 45. βίλιον 512, 38. Στρόβιλος, fructus 25ο, 12 : 514, 16, 18. συνελεϊν 631 , 17.

στηλίτης , ο 51 , 43. opp. (fcrib. per ή Στρόβη. συκέα , η 158, 58. συκή, η 514, δια την συνέμπτωσιν 465, 55.

στήμων , d. 51, 48. λος) 512, 26 . 20. συναί, αι 57, 36, συνέξει 515 , 37.

στήναι φuid differat a σταθήναι στρουθίον , το 513 , 31. 42 . σύκλος (Ιcrib . σίκλος , per . ) συνεξηκολούθησε 513, 39.

511 , 51 . στρουθος 399, 19 : 513, 31 . 335, 18 .
συνέπεια , ή , φuod eficiar 441 ,

στήριγμα , το 511 , 42 , στηρίζω 33. 40. σύκον, το 301 , 56. συκοφάντης,
511, 42.

στρουμεντάριος 513, 47. ο 514, 3ι, συκοφάνται , οι σύνεργος et συνεργός differ . 516,

στησίχορος 210, 23 : 526, 44 . στρόφος , ο 5ι5 , 48. στροφω 514, 29. συκοφαντία , η 514,
8.

στήσω 53, 4 : 381 , 43 : 511 , 3ο, συκοφαντείν 514, 22 . σύνες , imp . 48ο , 28 .
48.

, 7. συλλαβή , ή , φuid it 682, 1 . σύνευτιν 634, 52. συνέστιος 635 ,

στιβάδες 512, 7. στιβάναι Dor. στυγερός , a . 371 , 17 : 513, 54 . quot ejus ſpecies , quoique
48 .

512 , 1. στιβαρο, d . 51, 55. στυγνναι 3ηι , 27. στυγητός modis fat 682 , 3. 5 . συνεστραμμένον άημα 11 , 21 .

στιβασία , η 512, 6, στιβεύειν 513, 51. συλλήβδην 514, 38. et 628, 56. συνετίζω 515, 3ι . συνετός es

629 , 23. στιβεύω το ιχνεύω στυγνός 3o7, 17 : 513, 5ο, στυ ubi male ουλήβδην. σοφόςdifer. 507, 48. συνετός

512 , 5. στίβη , η 375 , 38 : γνάθω 610, 5 . σύλλογος 364, 11 . 515, 39.

376 , 4. στιβήναι 51 , 6ο. στυγώ, ήσω 513 , 5ι : 610, 4. , συλ» 22, 24 : 56 , 33 : 486 , 12 . συνεχές 199, 32.

στιβητός 86, 26. στιβίζω 512, στυγω το φοβούμαι και μισώ συμβαλλομάχος ( ? ) 514, 48. συνέχω , ξω 5ι5 , 37. συνεχω

3. στίβω το ποικιλλω 86 , 29. 513, 54. στύγωvelστυγώ συμβάλλω etσυμβάλλομαι 626, (crib. συνοχώ, φuod requentia

στιβώ , ήσω 86, 24 : 620, 23. 307 , 17 26. docent) 516 , 18 .

στίγμα , το 512, 9. quid diff. a στύλη 5ο7 , 6. στυλίτης , d . σύμβασις , η 514, 44. συνή , Dor. 159. 52 .

μώλωψ 401 , 13. στιγμή , ή, 387 , 29 : 571 , 23 . στύλος συμβιβω 515, 3. συνήγορος 515, 41 .
quid Fit 68ο , 43. στιγμαί 514, 5. στύλος properilp. 387, σύμβολον , το 514, 49. 5ο. συνήθης et σύνηθος 516, 3. η

quot fint 680, 46. quid diffe 29 :_571, 23. συμβουλή differt a παραίνεσις συνήθεια λέγει 93 , 17. 6c

Tat στιγμή ab υπουτιγμή 68ο , στύξ 5ο7 , 20, Στύξ , γός 515 , 514, 52 . συνήθεια εκράτησε 521 , 13

54. quid a διαστολή 68ο, 58. 55. 59. σύμι 198, 3ο. η συνήθεια την λέξιν τάσ

στιγμα, έξ ποιούσι εν λεπτόν στυπείον , το 514, 6. στυπιον, σύμμαχος ab επίκουρος φuid dif- σει 4, 1. παρά τη συνηθείς

493, 24. το 514, 7 . ferat 200, 45. συμμαχεία ab 410, 41. επι το της συνηθείας

στίζω , d . 33ο, 57: 331 , 61 : στήριξ +97, 14. et vid . fupra επιμαχεία ut differat 201, 8. ημίν νοούμενον 412, 5ο .

317, 32. στίζω το κεντώ 512, στόφαξ . Sc συμμαχείν ab επιμαχεϊν συνημμένος 515, 52,

9. στώ το ιστώ 511 , 1. 6. το ίστη- 201 , 5 : 515, 7. imprimis ap. συνήντετο 211, 29.

στίλβη , η 375 , 44. στίλβω 10 , μι 147, 57. στω , στές , στα Thucyd. 633, 48. συνηρεφής 515, 20.
40 : 512, 12 .

178 , 26. στω, στείο 51, συμμορία , η 515 , 10. σύνθεo imp. 184, 9 : 515, 56.

στίλπνω 14 , 56. στιλπνός 14, 17 . συμπoίειν 646, 28. σύνθεσις , ή , φuid 5,5 , 5. Αν

56. στίλπω 10 , 40 . στώθιον , το 296, 51: 356, 58. συμπάσχειν et πάσχειν quid va συνθέσει ή ένα παραθέσει 418,

στίξ , χός 61 , 13 : 512 , 15. 29. Στωϊκοί , οι 512 , 47 . rient 455, 5 . 15. συνθεσία, η 328, 5ι . συν

στίφος 512 , 27 : 629, 18 . στωμύλλεοθαι 514, 9. fimplici λ, συμπλέκεοθαι 105 , 13. θετον , το 515 , 59. φuid Gr
φίζω 629, 22 . στωμύλεσθαι 629 , 14 . συμπλεκτικός σύνδεσμος 291 , 32. 3οι , 58 .

στίχος 512, 29. στίχος 512 , 21 . μύλματα , τα 629, 14. idem- συμφέρειν 639, 53. συμφέρον, το σύνθου 481 , 45 .

στιχω, το, 8 512 , 41 . que reponendum p. 514, 10 . συνίημι , ήσω 515 , 43. συνιω ,

στοί , και 512 , 47. ' στoιά , ας pro στωμύγματα , στωμύλος σύμφημ . 453, 37. είς , εί 515, 39. συνιω , ήσω

356, 61 , 514 , 9: 629 , 13. στωμύλος συμφορά, η 515 , 12: 639, 54. 516, 4.

στοΐδιον , το 357 , 3 . properifp. 512 , 56, στωμυλία, συνάγω 5ο6 , 17. συνίστημι et συνίσταμαι 656 , 18.

στοιχείον , ró , quid differat a ή 512, 57. συναικος 647, 36. σύννοια , η 58, 49 .

γράμμα 129 , 1. φuid fit στοι
στών , ωσα 178, 27.

συναινω 514, 46, συναινών 515 , oúvodos , » , quid differat ab ix

χείον 6-8 , 45. Unde 678 , 5ο. 33. κλησία 177, 19 .

quot inι στοιχεία 678, 52. Συβαρίτης , vid. Γ. σοβαρός. συναιρέσει του αε εις α μακρόν σύνoιδα , Aeol.
29 ) ,

στοιχεία , τα 512, 51. στοι- συβώτης 111 , 48 : 112 , 22 : 9, 3 % . κατά συναίρεσιν του ε τοχ. 515, 47.

χείασις , η 513 , 4. 7 . στοί και ι εις ει δίφεγγον 395, συνομιλικες 208, 31 ,

κς 510, 22. στοιχω το συμ- συγγένεια , η 187 , 19. κατά 48: 404, 28. του και και εις συνoμoρία , η 516, 24.

Φωνω 513, 4 . ουγγένειας του και προς το β Ο 484, 22. του κσ εις ξ 415, συνομόται ( τectiuo συνωμόται)

στόλος 5ιο, 56. στολή , η 5ιο, 516, 7.

56 . συγγραφείς , ο 514 , 15 . συγ: συναις 192, 16. συνουσία , η 516, 11 ,

στόμα , το 512 , 53 : 616, 25. γραφεύς et ιστοριογράφος quid συναλoινή 125 , 42 : 41ο , 1 . συνοχεύς 516, 12. σύνοχος 516,

• στόμαχος 512, 58. στόμιον, varient 283, 5 ). συγγραφειν (ubi eft νυναλφή) 556, 21 . 17 .

το 328, 35.
et συγγρ φεοθαι 656, 4. συν- quid fit 68ο, 37. κατά συνα. σύνταγμα , το 54, 54. φuid dir

τόνος , ο 45, 7. γραμμα το 51, 52 : 1210 , 28. λοιφήν 4, 5η. ferat a σύγγραμμα 514 , 1 .

στόρξ Ιcrib. οτύροξ) 629, 8. quid difer . 4 σύνταγμα 514, συνωμηούμενος 515, 15 : 628, συνταγματαρχης, ο 514, 14.

-στος Iuperlat. 384, 24. -στός 55. συντακτήριος 237, 59 .

όγο, 34. 36. σύγε 418, 9. σινάογος 515, 35 . σύνταξις , η 516 , 25 , quid Ge

στοχάζομαι 513, 1 . ουγκοπή του α και τ 317, 10 : συνάπτω , ψω 55, 52, 5ι5, 5. σύνταξις εν περιληπτες

στραγγαλία 513, 8. στραγγα- 345 , 24 : 357, 14. του . 356, συναρη,ένα : 515, 35. κοίς ονομισιν duplex 549 ,

λιώ , , ? 513, 8. στραγγα- 5υ , του 484, 52. του η συνασμενίζω 515, 19 : 628, 55. 34. είς επόηματικών συντα

λίζω 513 9 327 , 22. του ο 3ο6 , 45. του συναιλ.ζω 416, 8 . ξιν χωρείν 195 , 3ι . είς

στραγγ . κγ ' , 513, 8 : 587 , 17. της αι διφθόγγου σύ , δευμος συμπλεκτικής 291 , 32. επιρόημ. σύνταξιν μεταγόμενα

στρατε.α , η 513, 1. στρατία, 35, 21 της να συλλαβής 39.

ή 513, 12. στράτευμα , το 315 , 45. της θα συλλαβής σύνδοι λος συid diferat ab ομό- συντέθηκα 5,5 6ο .

513, 16. 325 25. ουγκοπη καιρητική αι δουλος 428, 7 . συνω3 577 20 : 641 , 37.
στρατηγος, ο 53 , 23. στρατη- πόλος 14, 2. ουγκοπη ιω.ική συνδυάζ . 55, 5ι : 515, 24. συνώνιμων 510 , 26. συνώνυμος

και γω 394, 37 . δίπτατα και ex οπτα εικον 493, αννε μία , 515, 29. συνεδριάζω όνομα quid it 16, 37 : 385,

στρατόπεδον , το 513 , 14. 13. συγκυπα και τροπή του 515, 3ο. συνεδο και 5ι5 , 29 . 43. συνώνυμα ονόματα 516 ,.

στρατός , ο ιού , 16 ; 53, 8 . δαφίος εις ψιλος 319 5ο, συνέδριον 515 , 3ο ,

Οτι »

σYω•

639, 53.

55. propa

514, 34.

:

353, 29. 21 .

.

11 .

199 , 30,

28.
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Τ.

.
muta

μα 1 , 4,

συνωρίς , η 516, 29.
δος 18, 5ο : 517, 45. 47. • Στράτης ,συνώληκα 516, 19. ου 107 , 52 : 519. Τάνεως 521, 5ο . τάνεως inded .

, 2 . 35. 521 , 47.

συο [ ορβία, η 516 , 37. συος σφ, ιγαν το ακμίζειν 517, 51. σωμα , το 519, 57 : 520, 4. 15. Τανικόν , oftium Nili 40+ , 36 .

αγ ίου , Ionice pro συγγρου «Φρεγουσιν 517 , 49. σφριγώ 16.

678, 21 .
τανιπεπλος 33, 44 : 46ο, 13.

628, 59.

Σιφία , η 516, 4ο. 2 : 616, 3ι . σφριγμός . και 517 , 18 ,42
σώος 16, 45 : 497, 3ο : 587, τονία 313 , 14 .

28 .
ταξιάρχης , ο 531 , 51 .

σύριγέ 516, 3ο : 6ιο, 8. plur. σφίζω το άλλ μαι 517. 58.
σωρεία , ή 520 , 23. σωρηδόν 520, ταξιδιον , τι 521, 55 .

σύριγγες 516, 48 . σφιρηλατω 517, 59.
σύρες Aeol. pro σάρκες 46, 27 :

28. σωρό , 3ο , 37 : 520, 18. so is , 365, 21: 521 , 55 .
σφύριον et επιoφυριον 518, 7. 29 : 587, 1 . τάξιν επιθετικήν έχοντα 105,294 , 26.
σφιρον et οφυρα 5ι8, 1. 4. σώς , σνός 334, 27. σως , f.

συρος 516, 32 .
pro 11. ταξιωται, οι 521 , 55,

σφω , ηιω 517 , 32 . σας 556 , 6ι. Τάξος , a. Ibrac. 593 , 11 .
συρρείσα 516 , 46. σφών 518, 15. « φωι 413 , 14 : Σωσίας 322, 32. 5ο : 395, 7. ταπεινός 522 , 8.

συρροια , η 58 , 49 : 588 , 20. 518, 18. οφυΐτερος 413, 14.
Σωσίβ ος 87, 34. τάπης 511 , 57. τάτητες et αμ

συρφετοί 516, 47 .
σχάλη et μασχάλη 381 , 44 .

σύρω 1ο , 29 : 5οι , 36. ε. σχεδία , και 5τ8, 29. σχεδιάζειν σωσόν με 520, 25. σώσω , fut.
Σ.oικoύτης 87, 34 . φ.τάπητες υι difer. 51, 6ο .

τάπις 616, 40.
conftr. 52, 37. 5ι8 , 25. σχέδιον et σχέδιος

συς 516 , 38 : 637, 49. 87, 3 : 322 , 32. 49: 395, 7. τάς , conj. 512, 21 .
518 , 21. 22 . Σχεδίος 318, σωτής , o , a. 214, 31. σωτηρία,

Tap pleos
naft . δό , 5+.

συστήματα δήμου 158 , 22 . 58. σχεδόν 518, 22. 26 .

συστολή, και διο, 57. quando far
ή 520 , 33. σωτήριχος 151 , Ταραντίνος 109, 36 : 3οο , 23. 5

σχέθω το κωλύω 202, 2 : 503, 20 : 522 , 32 . διάλεκτος Ταραντίνων 381, 6.1ο6 , 45. συστολή ποιητική
27 : 5o4 , 51. 56 : 5ι8 , 26. σωφρόνως 519, 3ι , σωφροσύνη, και

5οο , 34 : 516 , 12. συστολή τάραντος 522 , 22.
35.

520, 5ά : 616, 17. quid diff . τα άοσω 90 , 7. 55: 521, 6 :

ποιητική του ω εις ο 535, 59. σχείς , έντος 482 , 8. σχές im
a παρθενία 454, 11. σώφρων 527 , 30.

συστολή του και 31η, 23. του perat . 53, 6. σχέσις , ή 305 , 520, 36 .

ταραχή, και 522 , 7. 2. τάραχος
η 79, 7. του και εις α 56 , 8 : 9 : 518, 3ι . 39. σχέος το- σωω 214 , 33. σωω το υγιαίνω

456, 19.
523 , 26. τρραχίδης 522 , 16.

πική 5ύι , 42. σχέσεις των 519, 35 . ταρραλέος , 4. 156 , 27. τ , 3ος
σύστρεμμα , το 516, 49 : 655 , τοπικών εξ 431 , 56. ut σχέσεις

156, 27: 522, 47. ταφήβω525
43. συστρίφω et συστρέφομαι εκ τόπου, είς τόπον , έν τόπο 52.

655 , 41 ,
518 , 41. σχετικόν , το 5ι8 , ταριχευτός 522, 3ο. ταριχεύω

συστροφή, και 655 , 43. συστρο- 37. 522, 50 .
τριχος 151, 21 :

Φη ανέμου 1, 11 . σχέτλιος 518 , 35 : 610 , 6 . τ littera vid.. του. 522, 30. 34. 55.
σύφιος ( f. συφεός) 516, 5ο. σχετλιαστικόν 518, 33. σχε

tur in 9 2 , 3+ : 92, +5. in και τάρπη, η 513, 1 .

συχνός 516, 51 :654, 35 . τλιαστικός επίρρημα 1, 1 : 13, 558, 42. in η άτυ, 53. 7 pro ταραός 523 , 5. 1ο : 6ιο, 11 .

σύω , σύμι 198, 3ο.
55 . σχετλιαστικών αναφώνη- 9 52 , 5 . q abundat 78, 1 : Ταρσός , opp. 523, 6.

« φαδάζω το αδημονώ 31 , 6.
35ο, 17 : 490, 56 : 522 , 7. ταρταγος , o et ή 314, 14. τάρ

τo oπαίρω 629, 8. σφαδάζον- σχέω 31, 3ο.
abjicitur 86, 37 : 67, 19. , inτες 516, 55 .

ταφον et τάρταρα 5.2, 5 .

σχήμα , το 518, 47. σχήμα τε- verbis quando ejiciatur quan. τάοις οξεία 5 17, 15. και οξεία

« φάζω +81 , 55 : 549, 43 : 556, τράγωνον 527, 8. σχήμα σύν- doque lervetur 293, 17. τάσις φυλάττεται δια την ση

28.
θετον 38, 18. οχήμα πυρα- τα 519, 43 . ματιαν 199 , 22 . κατά την

σφαίρα , η 517, 1 : 580 , 35. σύνθετον 143 , 56 : 317, 25 : ταβερνεία 519, 54.
τασιν διφορούμενα 13, 55 .

σφαιρωτής , ο 517, 2 .

388, 47. σχήμα Αιολέων 115 , τάγανον , Dor. pro τήγανον τάσσεσθαι επί – 4 ,14: 51, 15 :
« φακελισμός ( text . male σφακε- 45. σχήμα Κορίνθιον 174, 44.

69 , 49 : 17 , 29 .
λίσκος) 517, 7. σφακελλίζω σχήμα καιροίον 402 , 56. σχή- τάγμα , το 54, 54.

raj littera , unde 523, 14 : 599.
517, 5. οφώκελλος 57, 7. μα quid diferat 4 μορφή 397, τάζω 519, 44. τάζω το τανύω Τους 20, 6.

σφαλερός 517, 8.
54. σχηματισμός ίδιος 4, 24. 423, 22 . ταυρος , ο 8ο , 42. 130 , 39 :

σφάλλα 516, 6ο ,
κατα σχηματισμόν 199, 25. Taiye artic. dor. 519, 45. 523, 28.

opet 52, 25.
σχήμι , ήσω 53, 16 : 481 , 8 : ταινία 336, 58: 520, 45. ταυτότης , η 41, 5ο : 523, 57.

« φάραγος 87 , 53. σφαγαγείν 619, 28. νίον , Αtt . 519 , 55. ταινιώ, ταφή , και 19 , 40. ταφος , το
5ο6 , 12. σφαράγειν (rectius σχίζα , η 381 , 41. σχίζω 83, οίς , οι 520, 45. 231, 35 : 261 , 47 : 523 , 21,

σφαραγεϊν ) το ηχείν 87, 53. 49 : 381 , 41 , σχίζω το χωρί- ταίνω , τιταίνω 520, 43 : 521 , 33 : 524 , 1. τάφιος 122 , 35 .

σφαραγεύντο 517, 55. ζω 5o5, 18. σχιστός 5γο, 39. 4 . τάφος 523, 37.

σφιοθαι το φονεύσαι 549, 54. σχοίατο 518, 48.
ταχείς 519 , 52. τακερός , 4. ταφών 522 , 56.

σφιτος 482, 55. σχοινίον , το 518, 58. σχοίνισμα , 371 , 17. ταχίναι 371 , 17. τάχα , adν. 378, 10 : 487, 8 :
σάττεσθαι φuid diferat a θύε το 5ι8, 59. σχοινοφόρος 519, τακτός verbale 35ο, 40, 523, 42. ταχεία 21 , 21 : 570 ,

σθοι 266, 24. 2.
" ταλαίμοχθος 520, 46. 2. τυχηας , f. 11 , 14 .

σφίας 517, 9 . σχοιτο 518, 49. ταλαινα , η 521 , 15. ταχήλυσις ( tic ? ) 198, 42 .

σφέλας 517, 19. σχολαίος 519, 16, σχολαιότερος ταλαίπωρος 520, 48. 49. ταχινός , d . , brevi 487, 8 .

σφενδόνη , η 517. 23. 519, 16. σχολάζω 519 , 12. ταλαντον , το 88, 55 : 520, 5ο : ταχίων 3o1 , 10 : 341 , 23.
φετεριζόμενος 517, 28. σφέτε- σχολαστικός 519, 14. 521 , 4. ταλαντιαίος 15, 18 . τάχιστος 3οι , 10. ταχύς 37ο,

φος 33 , 23. 31 : 413 , 15 : σχολή , η 519, 14. 17. 22. ταλαντεύειν το υγοστατείν 2, ταχύτερ 5 , f. 3οι , 10,

617, 22. 29. σχύλιο », το 519, 28. 88, 56, τάω , της , τι 528 , 3.

οφήγγα Ge ?) 517, 56. σχόμενος 519 , 52 . ταλαπείριος 521 , 19. τι cony. pro ή 5, 51 ,

« φηκώ , ώσω 517, 31. σφήκωμα, οχή 51, 7 : 30 , 29: 305 , 9. τάλας, αυτου 5ο5 , 19: 520 , τίγγω το βρέχω 525, 6ο : 629,

το 517 , 3ι .
οχώ το κρατώ 482, 7 : 517, 45.

σφηκίον , το
49 : 521 , 10. 3ι .

290 , 4. proparOX . σφήκιον 37 : 518 , 33. 56 : 519, 12 . ταλαισία , η 657 , 63. τί9ειχα 526, 56.

279. 9. σχω , ήσω 381 , 43 : 519, 3. Ταλθύβιος , n . pr. 272, 12 : 5οι , τε9ηπότ. 523, 19 .
σω 332 , 29. fex habet Tignific. 24 . τ €9ναι 5.3 , 19 : 637, 6. τι.

σφήλον το ισχυρόν 53, 12 . 52ο, 38. σω το υγιαί ω 214, ταλλος ( ? ) ο νήπιος 90, 12.
3.άτω 637 , 6. τεθναίης 63,

Φανοπώγων 5ι7, 26. 32 : 497 , 28. το ορμώ 198, τάλλω το κακοπαθω 521 , 3ι . 7. τεθνάναι 637, 4. τεθνάσιν

σφηνούται 517, 35 . 29 : 202 , 52 : 214 , 12 : 625, ταμείον , το 521 , 58 637, 3. Titmus 480, 15. 16.
σφής , κός 279, 9 : 290, 4. 5o. το κιν. 212, 10 : 499, τάμεν pro ταμεν 521 , 34 . τέθνημι 513 , 13 .

σβήσω 517, 26. 53. σω το σείω και κινώ δου, ταμίας, ο 521, 38. 42. ταμιεύω τί9ιπποι 53, 57 .
σφίγγω 553, 54. σφίγξ 157, 55. 58. 521 , 38. τεθ, εία (Ιcrib . τε θρεία ) 629.

plur. σφίγγις 164, 9. « φίζω σώζω 78, 55. σώζω et σώζω fine Τάμμος, τω . Ιon . 522, 44. 37 .
556, 28 .

fubfcr. 214 , 29. σωζω 587, τάμνω Dor. pro τέμνω 521 , 55. τεθροΐσμένος 16 , 5 .
σφόδρα 517, 37. ταμόντες 51 , 46 . τετριμμένον 525 , 59.
οξονδυλος 616 , 29. plur. 86, σύκειν τό ισχύειν , 7 . Τανάγρα 98 , 57. Tαναγ , αίοι τεινω τ ' τανύν 18, 37 : 495 ,

49. σωκυς Mercurius 61 , 8. σωλός 98 , 57. 4+ ; 521 , 47 : 522 , 22 . το

εφραγίζω 517 , 45. 47. οφραγίς ,
ταναός 316, 7. καταπονώ 522 , 22. τείνω , τε

519, 5ι .

.

ται

8

20,

11 .

520, 27 .

Kkkk 2



1251 1252INDE X

42 .

vum in ου

20.

της femin .

.

:

>

νω 313, 25. τείνω, τανω, τέ- τέτακα 315, 25. τηρός , ο 58, 48. τηρώ 239, 21 : τιτζή , η 346 , 40 : 520, 7. τε

τακα 452 , 55. τέτηκα 526, 47 . 528, 35 , τηρώ το βλέπω 365, Sis quid diff. a run 525,

τείρεα , τα 524, 54. Τειρεσίας τέτλαθι 527, 19. 24. 52. τιτθοί , οι 531 , 21 .

524, 52. τείρω 89, 36 :25ο, τέτομα 521 , 36. - της nomina hyperdifyllaba τιτλάριον 53ο, 42. τίτλος 53α,
15. τείρω το καταπονώ 88, τετράγωνον σχήμα 527, 8. deriv . 23 , 43. barytona 23, 49.

49: 510, 34: 522, 5ι .. τείρω, τετρακόρωνος 6, 51 . της mafculina 275, 36. pa- τιτρiται 531 , 22. τιτρώσκω 265,

τερω 25ο, 16. τετραπλή 527 , 4. τετραπλή roxytona 546 , 24. barytona 33 : 322, 10.

τείχεα , Ιon. p. τείχη 677, 52. 252, 21 . 84 , 4. της verbalia geniti- τιτώ την ημέραν 531 , 23.

τειχεδίπλητα 524, 11. τείχη, τετραπόδης 223, 23. τετράπο
formant 483 , 29. τίω 90, 17. τίω το τιμώ 90 , 9 .

τα299 , 26. τειχίον , τo, dim. δον 205, 12. ilofyllaba vocat. in a formant

208, 39: 286, 5ο. τειχορύκτης τετράς , η 526, 59 : 527, 5 .

το τιμωρώ 531, 16. το

393 , 58. hyperdifyllaba in τιμωρώ και αποδίδομαι 9ο, 11 .
637 , 43. τετράστιχος σίτος 426, 40 . compofitione ſimplicis tonum το τιμωρω και τιμω 529, 58.

τικείν φuid diferat 8 γεννήσαι τετράφαται , Ιon. 202, 59 : 527, fervant 281 , 43. το ανταποδίδωμι 64, 43 : 524 ,

323, io. 26. d . a ferm . in η 24, 9 . 45. τίω , correpto 529 , 21 .

τεκμηριούσθαι 524 , 24 : 629, τετραχθά 535 , 44 . τητω 262 , 41 , τητασθαι 262, τιω το λυπώ 529, 59 .

28. τεκμηριω 524, 25. τέκμως τετρήχει 527, 3ο.
43. τλάθι , τλήθι 531, 40.

210, 52 : 524, 25 : 629, 29. τετρίφθαι 535 , 4. -τι , adverb. 1ο1 , 26. τλάς, τλάντος 527, 24 : 531 ,

συνον , το 289 , 42 : 524, 21 : τέτgoμoς 170, 10. τι 529, 15. 39.

616, 40. plur. 56ο, 32. τέτρωγα 536, 26. τιάφιον (Mic) 257, 10 : 528 , 58. τλήμι 527 , 21 .

τεκταίνω το κατασκευάζω 215, 5. τετρυχωμένος 3ο3, 49 : 527, 34. τιβών 528, 47. τλήμων 528, 56 : 531 , 29.

τεκτονική , η 527 , 5ι. τέκτων τέττιξ 338, 48 : 527, 1 . Τίγρης, ητος 528, 59. τληπαθεϊν 531 , 38.

82, 25 : 122, 13. τετύχοντο , Ιon . 527 , 39. τιθασσεύω 529, 4 . τλήσομαι 531 , 5ι .

τέκω 289, 42, τέκω , τέξω , τέ- τετυρωμένον 527, 43. τίθεμαι το κυρω και βεβαιώ τλητε 531 , 39.

ταχα 527, 54. τευκταίνω 216 , 18 . 644 , 20. τίθεσθαι 644, 19. τλω το καρτερώ 12, 53 : 53ι .

τελαμών 524 , 39. Τελαμών, τευκτός 216, 16 , 18. τιθέναι νόμους 26ο , 7. τιθέναι 32 : 534, 11 . το κακοπαθώ

ωνος 362, 40. Τελαμωνιάδης τευo , Dor. 526, 7 . νόμον φuid diferat a τίθεσθαι 528 , 56. το υπομένω 5ι8, 33 .

348, 51 : 465, 47. τευτλον 527, 47. νόμον 529 , 25 . το βαστάζω 225, 6ι .

τέλειος 238, 35 : 525, 10. τέ- τευχε , Ιon. p. έτευχε 678, 38. τιθή , η 346, 41 . τμήγω το διαχωρίζω 394, 36 .

λειον 134, 27. τελεία στιγμή τεύχεα , τα 527 , 45. τίθημι 96, 48 : 26ο, 4 : 262, τμήδην , adv, d. 2οι, 59 : 451 ,

68ο, 47. τελείω 207, 1 : 523, τεύχω , ξω 82, 27 : 216, 12 : 27. 45 ..

27 : 524, 59. 222, 30: 524, 14 : 527 , 39. τιλήνη , η 18, 47 : 261 , 37 : τμηθείς 531 , 56. τμήσεις Io

τελεσιουργός 256, 15 : 525 , 14. τεφρώσας 527, 59. 528 , 48. τιθηνός 528 , 48.

τελέσκω, d. 75 , 8. τελεστός τεχθείς επί ευτυχία 578, 15.

nibus propriae 678, 18.

τιληνοί 529 , 10. τμω 531 , 36 .

57 , 8. τελεσφόρος 13, 34 : τεχθησόμενος 527, 54. τιζω 125 , 58 : 431 , 20. τιζω- το τοπικών σχέσιν δηλοί 531 , 42.

525, 41. τελέσω 313, 12. τέχνη , η 99, 15 : 616 , 45. μαι, conj. 153, 22 . τοί , Αtt. pro σοί 416, 22. τοί

τελετή, η 524, 5ο .
τέχνη, ο δόλος 89, 49. quid τίκτω 125, 38: 281, 3 : 529, conj. expletiva 25ο, 40: 291 ,

τελευτών , adν. 325, 10. diter . ab επιτήδευσις 203, 1 . 14. quid differ. a κύω 351 , 38.

τελήεις 525, 26 . quid ab επιτήδευμα 527. 49. 48. τικτόμενον 529 , 13 . τοίος 531 , 5ο. τοϊόσδε 418, 18 :

τέλματα , τα 525 , 13. quid ab επιστήμη 202, 39.ο τίλλω 485 , 5ο, τίλλωτο ξαίνω
188, 35.

τέλος , το 375 , 11 : 444 , 3 : τεχνικός citatur 107, 11 . 178, 31 : 193, 21 . τοιχωρύχος 637 , 45 .

483, 7 : 524, 43 : 525 , 33. τεχνίσσα 203, 4. proparox. τε- Τίμαιος 108, 38. τοχεύς , ο 532, 1 .

ſex habet lignif. 524, 34. ré- ανισσα 527 , 52. τεχνίτης , ο τιμαλφές 529, 17. τιμαλφέστα- τόλμα , Pythagor. quid 153, 58.

λος ιερόν 288, 45. 203 , 4 : 527, 52. quid differ. τον 529, 18. τιμαλφούμενον

τελχίν 525, 15.21 . τελχίς 263,

τόλμη, η 38, 44. hinc τολ.

και βάναυσος 527, 55. TEXWI* 529, 31.

τελχίνες 525, 20 : 629, τεύω 203, 4 : 527 , 52 . τιμή , ή 90, 17 : 374, 3 : 529, τολύπη , η 552, 8. τολύπαι, αι

43. τελχίνες quafi θελγίνες τέως 527, 6ο. τεως Αtt. pro τι- 20. 33. τιμήεις 525, 3ι . 629, 56 , τολυπεύειν 629, 36 .

257 , 25. Τελχινία 525 , 20. νός 629, 34. τιμιoυλκω 529, 19. τόμοι 532 , 4. pro οίιοι 532,

τελω, είς , εί 57 , 8 : 75 , 7 : τή, accipe 528, 2. 10. τη , 11- τιμόεις 18, 14.
13 .

524, 43, luc , illic 528, 1. 14. Τιμόθεος , c. 166, 48. τομός 576, 13.

τελώνης , ο 525, 33. 38. τη pleonaflicum 175, 26 . τίμων , d. 53ο, 41 . τόνδε 532, 14.

τέμενος 525 , 42 . τηγάν 262 , 31. τήγανον , το τιμωρείν et τιμωρήσασθαι φuid τονθορύβω 552, 11. 16.
Τέμπη 525, 45 : 629, 47. 528, 8 : 537 , 38 : 616, 42 . 531, 6. τιμωρείν quid did . a τόνος, η ισχύς 90, 40. τόνος

τέμω , ώ 313, 21 . Tým quid diff. a riehís -528, τιμωρείσθαι 53ο, 44, et τι- quid ι 68ο, 59. αναπέμπε

τενάγη , τα 629, 44. τεναγος 52. τηθύς 528, 25 . μωρήσαι και τιμωρήσασθαι 53ο, ται ο τόνος 51 , 6 : 5οι, 25 :

525, 60. τηκανον et τήγανον 537, 38. 21. τιμωρητικά όργανα 76, 6. 515 , 48.

τένδω 18ο , 29. τήκω 519, 52. τόξον , το 423, 22, καμπύλα

τένης , o , Atr. 525, 52.
τινάσσω 193, 5ι : 53ο, 24. 48.

τηλάγημα ( f. τηλαυγημα) 528 , τίνω το ανταποδίδωμι 53ο, 26 . τόξα 18, 5ο, τοξότης , ο 552 ,

τένοντα 526, 17.

τέο p . τινός 526, 3. Ιonice 526, τηλαυγή 528, 17.
3ο. τίνω et τιννύω 64 , 44.

τοπάζω 532 , 19. τόπιον , το

7. τεόν 526, 14 . τηλεδαποί 5: 8, 16. τηλεδαπάων τίoς , ου 526, 7. Tίος 346 , 51 . 5ι8, 12 , τοπική σχέσις 53 ,

τιράζω 31, 7. νήσων 18, 52 . Τίρις , η . pr. 415, 5ι . 42. τοπίτης , o , d . 387, 29 :

τέρα μος 89. 36. τηλήγετος ( [crib. τηλύγετος) τίς , interrogativum 53ο , 5ο . 408, 37. τόπος , ο 532, 21.

τέρας , το 526, 19. quid differ . 616, 37. τις indefn . 53ο , 52. τις , τοποτηρητής , ο 552 , 3ο .

4 σημείον 499, 7 : 526 , 22 . τηλίκος 636 , 3ο. τηλικούτος όνομα ανταποδοτικόν 243, 49. τουόν et τoρός 532, 31 , 37.

τερατεία 526, 25. τερατοσκόπος 636 , 35. τηλικούτος quid . breve habet 53ο, 58. quoι τούνη, η 532, 38.
526, 26 . dif . a τοσούτος 529, 19. ignif. 531 , 1 .

τορω 61 , 18.

τέριμνα , τα 89, 44 . τηλόι 528, 28. 3ο. τηλου 528, τίσαι 6ιο, 11 . τίσαιμι , ειας, του barvt. 106, 15 .

τέρενα 526, 27. 32. 818 28, 4. τοσαύτα 532, 40.

τερθρεία 526, 30. et v. τεθρεία . τηλούμενον 528, 24. Τίσανδρος 531, 18. τόσον 532 , 59 : 533, 5. τοσόεοε

τερμιόεις 525 , 3ο. τηλυγέται quid 528, 40, τηλυ- τίσασθαι 531 , 5 . 418, 18. τοσούτος 518, 19.

-τερός 343, 27. -τερος , d. γέτις 528, 32. 39. τηλύγετος τίσειαν , Aeol. 551 , 10. τίσις, και τούδουναι 533, 13. Τούτοουνου
βιο, 10. et vid. τηλήγετος. 629, 46.

τερπιέραυνος 10, 49 : 199, 19 : τημελούχος 528 , 46. τημελω τίσυφες , Aeol. pro πίσυρες 466, τούμπαλιν 533, 59 .
525 , 55 : 526, 31 . 528, 44. 53. τούνεκα 533 , 22.

τερπνός , d . 3ο9 , 21 : 526, 35 : τήμι , d. 528, 12. Τισιφόνη 207 , 6ι . τούργον 553, 58 .

τημόσδε 188, 56. τιταίνω 520 , 44. τιτσίνω το τουρκος 553 , 52.

τέρσαι το ξηράναι 523, 12. τηνικάθε 188 , 56. τηνος , Dor . έλκω 53ο, 24. τούτ' έστι 533, 14 : 537 , 45 .

τερψίμβροτος 526 , 44 . pro neīvos 175, 10 . Τιτάν , άνος 53ο, 5ο: 531 , 24. τουτί 616, 24. τουτοε ι89 , 2,

μηρός , ibid,

10.

>

22. 10.

.

5.

345, 21 . 524, 9.

:

554, 19.
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478, 42.

2

1

170, 40. 20.
>

10

:

:

σες, και 681 , 5. φuot ejus πολύκαρπος 474, 42 .

-pecies 681, 9. noinors diff.

πόρρω 97 , 16. 24 : 476 , 21. πρέπω 258, 25. 38 : 46ο, 14.

πολύκεστος ιμάς 317 33 .

1 λόγος 372 , 38.

πόρρω το παρέχω 476, 29. πρεσβεύς , ο 478, 54. πρεσβευ
et vid. λυκέντητος 3ι7. 34.

τα οίκμα.

πορσαίνω 476, 24 . τής , ο 478, 49. 56. πρεσβεία ,

2ητής , ο 681 , 8. a δημιουργός
πολυκληΐs 327, 12 . πορσανεύουσα 476, 24. η 37ο, 1. πρέσβειρα , η 478,

ut diferat 472, 38. ποιητική
πολυκμητος 350, 2 . ποφσύνω 476 , 33 . 5ι . πρεσβήίον, το 5ο6, 47.
πολυκοιρανία , και 175 , 4.

681 , 7. ποιητική παραγωγή, πολύμηλος 385, 12: 474, 42 .

πόρτακις 476 , 35. πόρτας 476 , πρέσβις , και 478, 46. 5ο. πρίσ

37. πόρτις et πόρτακις 476,

έμεναι pro

βυς , ο 370, 1 : 478, 45. 53.

ειν 10 , 5ο. πολύμητισ , ιδος et Ios 327, 5 : 35.

κατα ποιητικής άδειας λεγό

πρεσβύτης , ο 84, 6. πρεσβύ

474, 45. πόρωσις 476, 39 .

μενα 393, 32.

της, γέρων et προβεβηκώς ut

πολυμήχανος 474, 5ο. ποσαχώς 477,. 7 .

οικίλος 6ο, 45 : 435, 7. ποι

diferant 124 , 2 . πρεσβεύω

πολυολβος 474, 43 . Ποσειδάων, f. pro Ποσειδών 476,

κιλόδειρος αηδών 19, 26 .

478 , 54 , 56 . πρεσβεύω το

πολυπάμμων 474, 3ο: 4go, 13. 40.

ριμήν , ο 472, 45. ποίμνιον, το

Ποσειδων unde dictus τιμώ 592 , 16. πρεσβεύειν

πολυπάμων 466, 45. 237 , 33. Ποσειδών 476, 57 .
20 , 40.

quid diferat a πρεσβεύεσθαι

οινή , η 66 , 40. 46 : 408, 55 : πολυπάταγε α . 38), 26.

πολυπίδαξ 475 , 3 . Ποσειδίων 177, 3. Ποσειδέης

472, 46. 54.

476, 47.
ποιναίος , d.

πράγμα , Ionice pro πράγμα

πολυπτώξ 3ου, 11 .

472, 46.

πόσθη , ή , pudenda 477, 16 . 316, 15.

οιουμαι περί παντός και περί πολύς , έoς 47+, 53. πολύς 382, πόσις , ιος , o et ή 477, 8. 12 :

πολυβόηνες 79, 40. Ποσειδών 476, 59 : 477, 4 . πρηγορέων 478, 57 .

πλείστου 642 , 62 . 43. πολύς ει πολλός 473, 59 .

πρήζω 479, 1. πρήζω το καίω

τoίos 473, 1ο. ποιότης 471 , 54. πολυστoνός 475, 6 .

60g, 22. 185, 24: 478, 58. το φυσω

ποιπνύειν 472 , 62. ποιπνύων 163, πολυτελές 524, 36 .

πόσος 473, 10. 478, 62.

ποιτημόριον (text. ποστιμ .) 477 , πρηκτής, ο 479, 9.
17. πολίτοκος et πολυτόκος 586, 6. 15 .

τοί et πν 473, 4 .
πρηνής 479, 11. 17 .

πολυφύγος 474, 43.

ποιω 592 , 12 .
ποτάζω , σω 477, 19. πρήσαι βο9, 24 .

πολυφόρβη γαια 37, 56. ποταίνιον, το 297 , 33 .

ποιών ( . πιών) ιο3, 44.

πρησμω (fort. πρήζω) το φυσω

πολύχους 475, 5.

ποκάς , η 472, 45. πόκος , ο πολυχρόνιον ζώον 6, 48.

ποταμηδόν 477 , 17. ποταμός, ο και πληρω 48, 59 .

456 , 3ο : 475 , 14. πόκοι , οι πολύψει δόκαι χ 170 , 28..
477, 18. 20: 6ο9 , 23. ποτά- πρηστις, pifcis 19, 36.

μιος 571 , 9. ποταμοίo 169, πρίαμαι 479, 20.

πολυωρήσεις 475, 10. πολυωρώ

πολειν 473, 17.

Πρίαμος 360, 27: 479, 19.
475, 11 . ποτήριον , το 477, 25, 26.

πολεμησειω 473, 19. πολέμησαν πολώ 48, 16. πολώ τα αναστρέ

Πριάμιο βίην 367, 10. Πρια

ποτί 477, 35
592 , 16.

μίδης 36ο , 27 : 348 , 37.

Φομαι 20, 37. 44 : 473, 36 : Ποτιδάν Aeol. ο Ποσειδών 476,
πολεμικών σάκος 473 , 25.

Πριαμίδεω 169, 20.
sii488 , 23. πολώ το οίκω και 62 : 530, 37.

λεμικός φuid diff . ab αιχμη

πριβάτα , privata 479, 3ο..

αναστρέφομαι 5 , 13, 2 πυ

τής 473 , 28.

ποτιθέγμεναι 477, 3ο. πρίζω , σω , d. 70, 34. πρίζω ,

λω compofita , φuando pra- ποτίζω , d . 477 , 45 .

πόλεμος , ο 473 , 31 : 616, 2.

w 70, 41 : 330,57 : 479, 41 .

paroxytona 49, 19. πότμος , ο 477 , 45.
πολέμιος quid difer. ab έχ

ποίημι 479, 37. ποίημι το πο

πόμο et πωμα 475, 14. πότνια 477 , 56. ποτνιω 477,

θρός et δισμενής 226 , 14 .

λω 70, 28. το αγοράζω 479,

πομαριον , Pomiarium , παράδειο 58. ποτνιάσθαι 477 , 5ι .

πολεμώ , ήσω 473, 19 : 592,

19.

σος 475, 23 . πότος, ο 477 , 62. 63. ποτώ πρίζω 121 , 38 : 478, 6ι .
15 . πομπή et πομπεία , ή, diferunt 477 , 45. 58 : 489 , 8.' ποτω τα

ποληίτης 84, 3 .

πρίν , adν. 479 38.

475, 21 . λαμβάνω και δέχομαι 532 , πρίνος, ό, ή 479, 26 .
πολιά 475 , 45. πομπο » , ο 3oo, 38. πομπός, d. 23. πότομαι paffiv . 463, 54. πρίσκελλα (Ειym. Μ. Πρίσκυλ

πολιοθρον inufit. 485, 58 . 536, 35. πόμπίμοs , d. 3οο, ποτω, ποτήσω, πεπότηκα 46ο, λα) 11 , 18.

πολίζω το οίκω 473, 37 . * 38, 53 .

πολιορκείν 647, 24. πολιορκία, πομφόλυγες , αι 475 , 17 .

πρίω et πρίωμαι 70, 29. πρίων,

που , ποi et π, quid different

η 473 , 7.

1 producto 468, 36 : 479, 41 .

πονέσω de corpore 475. 25, at 464, 47, 53.

πολιούχος 473, 49 : 474 , 10,

προ μιας έχοντα τον τόνον i . e .

πονήσω de animo, ibid . πούμα , poma , hinc πομάριον , 44 :in penuliima 60 , 100 ,

plur . 210, 33. φός , ο 475, 17. 29. 32 . pomarium 475, 23. 34 : 106, 14 : 170, 34 : 185,

πολιοφάγος 473, 35, γηρία , η 475, 34. πόνος, ο πούς, ποδός 478, 3. 7 : 614, 34. 51: 198 , 9 : 209, 34 : 503,
πόλις, και 473, 8. 36. 53. πόλις, 136, 39: 472, 48. quid 6ο9 , 1 μετρικάς πούς, 644, 37. a πούς 48 : 506 , 56: 518, 10 : 542,

ιος , Ιon. 677, 36. πόλις dif- 26. compofita 205, 11.

feri ab άστυ 87 , 17 : 473, 38. πόντος , ο 3ο7, 57 : 475, 37. 43.

22. προ μοίρας 481 , 19. πρό

πραγανός ( ic ) 159, 59 .

41, 47. πόλις , producto πόντιον θηρίον 475, 44.

έμφασιν δηλοί 481 , 51 .

πραγμάτιον , το 478, 37.

327, 2. πολίτης, ο 84, 2 :

προάγω, et προάγομαι 655, 49.

τίζω 307, 57 . πράσια 57ο, 19. πράσια Λητώ

107, 28: 474, 8 : 475 , 13. πονώ 128, 45 : 475, 27. πονώ,

προαίρεσις , η 59, 19 : 479, 45.

369, 14.

quid differ . a πατριώτης 473,

προαιρετικός 59, 19. προαιρού

πονήσω, πεπόνηκα 46ο , 38 , πραΐδα , praeda 478 , 19 .

5ο. πολιτεία , η 474, 5. πόποι ap . Scythas 58ο, 5 . πρμίκων , praeco 473, 36 . προαστείον 48ο, 24.

πολίχνη , η 473 , 13 . ποππίσματα 475, 46 . πραιτώριον, το 478, 16 : 586, 49. πρ. βάδην 48ο, 21 .

πολλάκις 470, 2 : 473 , 57. πολ- πόρδαλις , ο 452, 39. 5ο . πόρ- πρανές 478, 21: 179, 13 : 628, προβάλλομαι 48ο, 20.
λάκις et πολλάκι 389, 41 . δαλις et παρδαλις Ionibus in 7. πιανίζω 628, 8 .

πολλές , f. pτο πολύς 474 , 58 .

πρόβατος 481, 21 , πρόβατα, τα

ufu 452, 48. πραξείδιον, το 126, 52. πράξις, 479, 47.51 .

πο- λου γε δει 474, 3 . πουδή , ή 475, 49. και 395, 10. πράξις και απαιτη- προβεβηκώς 124, 17.
πάλος , ο 474, 12 : 488, 24 . πογεύεσθαι ab υπάγειν ut dife- σις 63, 13. πράξω 395, 9.

πολύ quid a μέγα differ . 654,

προβιβάσαντες 48ο, 22.

rat 541 , 7. πορεύεσθαι cum πράος , ο 478, 3ι.

32 .

πρόβλημα , το 479 , 59. quid

particip . fut . 646, 15. Πράς , αντύς 313, 14 : 588, 1 . diffet . a πρότασις 48ο , 1 .

πολιβοτείχη 474 , 16. πολυβό- πορθμός , ο 475, 57. φuid dif- πρασία (rectius πρασιά) 478, 24. προβλής , ήτος 48ο, 6. προ

fer . ab ισθμός 282 , 48. πος Ρ1ω . 586, 44. Πρασία opp. βλητες 48ο, 18 .

πολύβουλος 44, 43 . 9μίον et πορθμελαν με differ. Pelopon. 478, 25. προβολή, η 642, 34. προβόλιον

πολυγράμματα 55 , 3. 476, d . προσs , και 616, 3. πράσις 478, 480, 25.

Πολυδεύκης, Πολυδεύκεα 236, πορίζω 220, 6 : 476, 6. 8. 26. πρασον 478, 28. πράτης, πρόδηλος 48ο, 23.

29: πόρις 76, 12 . o, d. 23, 49,

πολυδιψιον "Αργος 65 , 20. πόρνη, ή 475, 59. πορνεία, και πράττω το απαιτω 643 , 12.

προειλόμην 48ο, 39.

πρόεΑε 66, 19.

58 , 25 : 475, 61. πόρνος 476, πράττειν φuid diffet. a ποιείν προελεϊν 631 , 13 .
44 .

14. πορνός 520, 36. et θεωρείν 475, 5ι . προεπιείξεως σχήμα 653, 40.

πολύζογος 47 , 34. πόρος 69 , 12 : 220, 6 : 457. 48 : πρας 30, 19. ν , πράεια. προές 48ο, 26, rectius πρόες 273,

πολυθαλάσσιος 38ο, 20, 476, 7. 8. 32 : 490, 5. quid Πρίαμος Aeol. pro Πρίαμος 566, 49 .

πολ. θρίλλητος 374, 23, diff . a πορός 476, 10 . 50 , προέλυμνος 48ο , 40. προθέ

πολύιδος 474, 21. 42 . πόρπαχες clypeofum 297, 42. πρίμενον . το 478 , 59.

πολυκαθεόφος 474, 33 .

λυμνα 391 , 16.

πόρπη, η 476, 19 . πρέπελος , d, και πρέπω 258, 23 . πρόθεσις αντί προθέσεως 389 , 35.

9

3 πονη

ΤΟ:

και που

και 479, 46.

5

τειχον 474, 18.

1

»,
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467, 53,

.

471, 6.

πήθω 245, 18. πήζω το πανθά- πικρός 459, 56: 468, 13. πλάστης , ο 468, 55. πλήσσω , ξω 177, 61 : 4-0, Ξα

w 52, 41 : 148, 3 : 451 , 20 : . κρία 459, 56: 468 , 28 . πλάστιγξ , ή +68 , 54, πλήσσω , πλήξο ,

457 , 10 : 4vo, 47: 466, 29. κραίνω 459, 55 : 468, 23. πλαστουργός , ο 468, 58. 460 , 7.

το πάσχω 121 , 36 : 46ο, 43 : Πιλατος , o natura Iongo 467 , πλατάνιστος 469 , 5 : 482, 49 : πληστήριον 205 , 57 .
466, 32 : 472 , 12 . 23. 485, 2. πλάτανος 485 , 3. φιάζομαι 65 , 51 .

πηκτίς 165, 18 : 466, 5ο . πιλνω 466, 23. πλάτος , το 1ο6 , 5 : 3+5 , 51 . πληστος 203, 57.

πηλακίζω 481 , 58. πίλος 459. 48 : 628, 24. πίλος πλατύνω 468 , 49. πλατύς , πλήων Aeol. pro πλεέων , 24

πηλαμύς 637 , 53. et πίλον , και Iongo 467, 26. d. 343, 5ι : 43ο, 56. πλατυ- 453, 18. Dor. S8 + , 48 : ε .

Πηλεύς 465 , 32 , Πηλείδης , πίμπλαντο 467 , 6ο. πιμπλάν- σμός , ο 468 , 49 . 40.

Πηλείδης 465, 33. Πηλείδεω, τος (? ) 467 , 32 . πλάττω et πλάττομαι 656, 6. πλίνθος 47ο, 5ι . πλινθίει τι

5 , 20 : 169 , 20 . πίμπληκι 467 , 32. 6ο. πιμπλώ Πλατεία 172, 36.

Πηληϊίδεω 465, 19. 31: 677, 467 , 34. πλατωνικός 15 , 22 . πλιστός 57ο, 38 .

10. Πηληλαδου commun, 465, πίμπραται 467, 31 . πλέας 469 , 7. πλίες Αtt . pro πλοίον 47ο , 63

36 .
πίνα 467, 39. πλείονες 49, 12. πλόκαμος 89 , 57 : 471 , 1. πλα

Πηλή acc. pro Πηλέα 247, 34. πινάκιον 467, 37. πλειο : 469, 27 . καμοι 470, 15.

πήληξ 466 , 12.
πιναρόν 21, 47. Πλειας et Πλειάδες 469, 21 . πλούσιος 425, 1 : 6ι6, 6. τα.

πηλίκος 636, 33. πινητός (fcrib. πινυτος ) 467 , 41 . πλείν pro πλέον 136, 24 : 325, differat ab εύπορος , έφτώ

πηλός 449 , 3 : 466 , 14. 16. πίνος ο ρυπος 21 , 46 : 220, 9. 33 : 469, 30 . όλιος et ευτικής 4ο, 55.

18. 20 : 481 , 60 : 628, 52. πίνω 307, 59 . πλεϊν , νιde παραπλείν. πλύμα , το, υ correpto 355 ,

πηλός το σωμα 470 4. ο οί- πιόλης ( ic) 467, 49 . πλείον 469 , 38: 478 34 : 49ο , πλυνοί , οι 470, 10.

νος 45, 5ο : 48 , 55 : 298, 2. πίομαι 547 , 24. 43. πλειος 316 , 57 . fiúvw quatuor fignif. 40, 16

11 : 354, 49. πίoν το λιπαρόν 467 , 8. 45. πλείοντες , Ιon . 169 , 1 . πλύνω το καθiίς άγο , και

Πηλούσιον , τηons 466, 28. Πίος n. pr. 316 , 32. πλειότερον 648, +7. πλύνω , πλυνα 313, 24.

πημα , το 43o, 24 : 466, 29. πίπλω , πιπλω 79 , 47. πιπλω πλείστος 469, 47 : 57ο , 40. πλώ 471 , 2. πλύ το πληρο

Plur . πήματα 466 , 32 , 36 . 431, 20 : 467. 53. πλείων compar. 376, 12. πλείων 467, 34 : 470, 3ο , το πιο

πημαίνω , d . 43ο, 24 : 466, πίπτω +67 , 51 . Ο ενια : τος 469 , 44 . σιάζω 470 , 28. πλω , σελ.
30.

πιπω το απατω 454 , 3ο. πλέκω 89, 36 : 469. 59. πλεκτός

πηνακιζω ( an πηνικίζω ? ) 466 , - πις difyllaba 258 , 59. verbale 350, 40. πλώσω τ8, 55.
37 .

πίτα 467, 56. Πίσα opp . ibid. πλεονάζω 469 , 63. πλως , πλωτός , pifcis 53,

Πηνελόπη 466, 42. πισος et πίσει 529. 52 . πλεονάκις 469. 53. πλωτήρες 471 , 5.

πηνίκα 94, 27 : 431 , 5ο: 466, Πίσσα opp . 364 , 17 . * sovasuos quid differ. a dial- ηλώω 201 , 52.
38.

πίσσω Aeol . το πίπτω 467 , 54. φεσις 431, 4. πλεονάσμό της πνείν 643, 7. πνείν et αποσκεία

πηύς 466 , 43. πηοί et φίλοι πίστα , άπιστα , ανάπιστα 52 , 2 . δα συλλαβής 5ο3 , 19. diverfa 171 , 4. πνέ , 175,

466, 48. πίστις , η 57 , 14 : 457 , 9 : 488, πλε γε χτω c. dat, et acc. contr. ej. conftr . 592, 10.

πήρα , ή 466, 52. 56 : 58ο, 56. 47. πίστις , ιος gen . com- quid denotet 592 , 6. 7. πνεύμα , το 471 , 6. πνεύμαrs

angu ( ſcr. augu) dift, a neige mun. , πίστις , εος ionic, et πλεονεξία 469, 62 . μετάθεσις 17 , 44.
457 , 20 . πίστις , εως autic. 468 , 7. πλευρα pro πλευρα : 392 , 26 : τέμφορον 471 , 13. πνεύμα

Πηρίζους , Dor. pro Πειρίθους niotis quid d fferat ab dipan 469 , 52 , 55 . πλευρόν 469,

456 , 4 .
τησις et ανάκρισις 211 , 36. 41 . πλευρά , η 469 , 42. πνιγεύς 471 , 18. πνίγω 354 ),

πηρός 52 , 2. 42. φuid diferat πιστεύω 592 , 6. πιστεύομαι πλέι φαί , αι 165, 47. 38 : 471, 46 .

ab ανάπηγος et τυφλός 538, pafliv. c. dat. 592, 7. πιστός Πλευρών opp. 33, 1 . πνίζω, ei . profodia 658 , 4. ( Ε

16 . 57 , 14 : 468, 4 570, 35, 38. πλευσείται Dor. 213, 2 . πνίγω .)

πηρα το εκτυφλώ 457, 57. πιστόσ νο5 +68, 4. πλέω 265 , 45. πλέω , πλω, ηνυή, και 111 , 2 : 298, 35. 5οαι,

πήσσω 23, 20 : 51 , 3. ubi male πίσινος 468 , 3 : 628, 4. πιμπλω 467, 6ο. αί 475 , 41 .

πτήσσω: 18+ , 53 : 467 , 3. * πιτυάνη , ασκός μικρός 468, 16. πληγή , η 47ο, 3. quid ab ελ . πόα , και 62 , 55 : 471, 21,

πήσσω το πηγνύω 456 , 22. ( Adeas, fi placet , Interpp. ad χος , ωτειλή et τραύμα dife- πόαλος πωλος 20, 55 .

33 : 488 , 52 . Ηefych . f . πιτυδάνη. ) rat 182 , 31 . ποδάγρα 471 , 23.
πηχυς 405, 59: 467, 6. πηχυ πίτυλο , d . 38, 5 . πλήγμα , το , Hippocrati quid ποδα λείριος 12, 57: 364 , 54:
αιο : 467 , 7 . πιτύνη , η 468 , 15. 471 , 24. Ποδαλείριος , . μ .

πί το στοιχείον p . 598. πίτυρον , το 168 , 9 . πλήεργον πηδάλιον ut differat

πιάου , 598. fub Ιιι. Π . ν. not. πίφιγξ , avis 468, 3ο . 465, 16. ποδάγκης 285 , 51 : 471 , 38. 35
ad h . I.

πίω 402, 45 467, 15: 529, 51. πλήθος , το 51, 34 : 677, 19. πόβαρκες , ώ 471 , 41. σοβαρ

πιαίνω 14 , 39 : 467, 8. 49. πίω το πίνω 65 , 18. το πο- ab öxlos ut differat 470, 5 . κές 471 , 42.

πιάλεος (rectius πιαλέος) 628, τίζω 167 , 1 : 628, 40. πίω πληθύνω, a . 266, 39. πλη- πόδες 47 , 59 : 472, 1. ποεο

40. πιολέ 467 , 10 . πίνω 467 , 45. Φύω, d . 27 , 47 : 79, 48 : 266, κάκη, η 472, 4 : 628 , 14. το

πιανάτω 467 , 9.
πίων , pinguis , • producto 468, 39 : 421 , 20 : 436 , 10. δοστράβη , η 472 , 7 : 628,26.

πίδαξ 167, 12. 43 . 34 . πλήθω 421 , 20 : 436 , 10 : 47ο, ποδήρ » 561 , 32 .

πιέζω 467 , 28. πιέζω et πιεζω πλάγχθη pro επλάγχθη 197, 31 . πλήθω το πληρώ 121 , ποδώκης 163, 27 .

420, 6 .
33 : 324, 53 : 6ο9 . 14 .

35 . ποφάγος 474, 4.

πίειρα 468 , 20. πλαδαρός 468 , 42 . Πληϊάς 469, 26. Πληϊάδες 469, ποθείν φυid 639 , 44 : 655, 4.
πιελός et πιλός 466, 21 : 467 , πλάζω 324 , 55 : 468, 38. πλά 45. πόθεν 472, 10.

29. .
ζω , πλάγξω 177 , 31 . πλήμναι , αι 628, 10. πλημαι ποθενός Aeol. pro ποθεινός 171 ,

Περία 467, 13.
πλάκες 468 , 43. et ahiura, ut differant 471 , 58. ποθεινός άγι, 57.

πιέσω 466, 21 . 51 . ποθή , και 346, 39. 40. πoθής ,

πιέτα iper. 468, 17:
πλακίδας , α 28ο, 54.

πλήν , adverb. 74, 44 : 47ο, 27 : Ion , 294 , 39. πόλιν, ο 472 ,

Πλης 467, 22 . Πλακιον , mons 407, 44. 565 , 3ο. 12. quid diter . ab έρως 21 ,

πιθανος 159, 59. πιθανότης, η πλωνάζω 324 , 54. πλήoν dor. pro πλείον 176 , 28 : 25 .

410, 1 , πλάνη , η 468, 39. 44. πλανή 31ο, 3ο . ποι , που, πη diverfa 46, 47 .

πίζακ 5 467, 18. 1.5 468 , 52 . πλή , ης , ο, ' άγο, 5ο . 34 . 53 : 473, 5 .

πί9ηξ 466 , 55 , πλανώ 324, 54 : 468, 38. πλα- * πληροφής 47ο, 40. ποία , ή 535, 49. ποιά 535, 55 .

πιθήσας 457 , 12. πιθήσω 467, 18. νω το απατώ και το γυρεύω πληροφορία , η 470, 39 . ποία ο ενιαυτός 472, 17

29 . , f. 467 , 15. ποιείν φuid differ at 4 πρώτα

πίθος 37ο, 27 : 50 , 55. πίθος πλάξ , ν. πλάκες.
πληρω, ej . conftr. 592, 8. πλη et Jewgsūt 475 , 51. quid a

467 , 14. Plur. πί3 . 156, 1 . πλύσσω 468 , 55. πλάσσω το φω το γεμιζω 470, 41 .
περιποιεϊν 472 , 21 .

πιθω , ήσω 65 , 3ο : 457 , υ : ποιω 52 , 49. πλάσσω , fut., πλησίος 6ο, 46 : 84, 52. πλη- ποίημα , το 156, 26. φτά! dir
467 , 18 . πλάσω , non πλαγξω 52, 5ο. σίον 470, 45 . fer . a ποίησις 47 , 34. πρέ

πίαν. 8 πξκω, ut μίμνω 4 μένω, πλάσσω, πλάσω , πέπλακα πλησμονή , η 47ο, 49 . ησις , ή , φuid 681,
284, 45. 468, 58. πλήσσοντο 470, 52 , ποιήσεας 472, 19 .

9

470, 53.

471 , 28.

.

>

.

468, 47 .

.

9
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et

το οίκημα .

ut

της ,

478, 42.

472 ,

και

20.

9

πο

>

:

έησις , ή 681 , 5. φuot ejus πολύκαρπος 474, 42 .
Species 681 , 9.

πόρρω 97, 16. 24 : 476 , 21 . πρέπω 258, 25. 38 : 46ο, 14.

ποίησις diff . πολύκεστος ιμάς 317, 33 .

a λόγος 372 , 38.

πόρρω το παρέχω 476, 29.
vid.

πρεσβεύς , ο 478, 54. πρεσβευ

λυκέντητος 3ι7. 34. πουσαίνω 476, 24. της , ο 478, 49. 56. πρεσβεία ,

πολυκληΐs 327, 12.

ητής, ο 681 , 8. a δημιουργός πολυκμητο » 350, 2 .

πορσανεύουσα 476, 24. η 37ο, 1. πρέσβειρα, και 478,

ut differat 472, 38.
πορσύνω 476 , 33. 5ι . πρεσβήίον, το 5ο6, +7.

ποιητική πολυκοιρανία , και 75 , 4.

681 , 7» ποιητική παραγωγή, πολύμηλος 385, 12: 474, 42.

πόρτακις 476, 35. πόρτας 476 , πρέσβις , η 478, +6 .So. πρέσ

37. πόρτις et πόρτακις 476 ,
έμεναι pro ειν 10 , 5ο. πολύμητις, ιδος et Ios 327, 5 :

βυς , ο 37ο, 1 : 478, 45. 53.

35.

κατα ποιητικής άδειας λεγό

πρεσβύτης , ο 84. 6. πρεσβύ

474, 45. πόρωσις 476, 39., .

μενα 393, 32.

γέρων et προβεβηκώς ut

πολυμήχανος 474, 5ο.

οικίλος 6ο , 45 : 435, 7. ποι

ποταχώς 477,. 7 . differant 124 , 2 . πρεσβεύω

πολυολβος 474 , 43. Ποσειδάων , f . pro Ποσειδών 476,

κιλόθειρος αηδών 19, 26.

478 , 54. 56 . πρεσβεύω το

πολυπάμμων 474, 3ο : 49ο, 15. 40.

οιμήν , ο 472, 43. ποίμνιον, το
Ποσειδών unde dictus τιμώ 592 , 16 . πρεσβεύειν

πολυπάμων 466, 45 . 237 , 33. Ποσειδών 476, 57.
20, 40.

quid diferat a πρεσβεύεσθαι

οινή, η 66, 40, 46 : 408, 55 : πολυπάταγε α . 389), 26.

πολυπίδαξ 475, 3. Ποσειδίων 477 , 3. Ποσειδέης

476, 47.
46. 54 .

πράγμα , Ionice pro πράγμα

ποιναίος , d. πολυπτώξ 3οο, 11 .

472 , 46 .

πόσλη, ή , pudenda 477, 16. 316, 15.

πολυβόηνες 79 , 40. Ποσειδών 476, 59: 477, 4 .

οιούμαι περί παντός και περί πολύς, έoς 47+, 53. πολύς 382 , πόσις , ιος , o et ή 477, 8, 12 :

πρηγορέων 478, 57 .

πλείστου 642, 62 .

πρήζω 479 , 1 . πρήζω το καίω

45. πολύς οι πολλός 473 , 59 .

οίος 473, 10. ποιότης 471 , 54. πολύστoνός 475, 6.

6ο9, 22 . 185 , 24: 478, 58. το φυσω

πόσος 473, 10.

οιπνύειν 472, 62. ποιπνύων 163, πολυτελές 52 4, 56.

478, 62.

ποιτημόριον (text. ποστιμ .) 477 , πρηκτής , ο 479, 9
17 . πολύτοκος et πολυτόκος 586, 6 . 15.

εο ? et πν 473, 4 .

πρηνής 479, 11. 17.

πολυφύγος 474, 43.

τοιω 592, 12 .

ποτάζω , σω 477, 19. πρήσαι βου , 24.

πολυφορβη γαία 37, 56.

τοιων (€. πιών) ιο3, 44.

ποταίνιον , το 297 , 33. πρησμω (fort. πρήζω) το φυσω

πολύχους 475, 5.

τοκάς , η 172 , 45. πόκος , ο πολυχρόνιον ζώον 6, 48.

ποταμηδόν 477, 17. ποταμός , ο και πληρώ 458, 59.

456, 3ο : 475, 14. πόκοι , οι

477, 18, 20: 6ο9, 23. ποτά .

* πολύψει δόκαιας 270, 28.

πρηστις , pifcis 19, 36.

μιος 571 , 9. ποταμοίo 169,
170, 40 ,

πρίαμαι 479, 20 .

πολυωρήσεις 475, 10. πολυωρω

πολειν 473, 17.

Πρίαμος 36ο , 27 : 479 , 19.

475, 11 . ποτήριον , το 477, 25, 26.

σολεμησείω 473, 19. πολέμησαν πολώ 48, 16. πολώ τα αναστρέ- ποτί 477, 35

Πριάμιο βίην 367, 10. Πρια

μίδης 36ο , 27 : 348 , 37.
592, 16 .

Φομαι 20, 37. 44 : 473, 36 : Ποτιδάν Aeol. ο Ποσειδών 476,

πολεμικον σάκος 473 , 25.

Πριαμίδεω 169, 20.

* 488, 23. πολώ το οικω και 62 : 53o, 37.

λεμικός φuid diff . ab αιχμη

πριβάτα , privata 479, 3ο.

αναστρέφομαι μη5 , 13. a πυ

της 473 , 28.

ποτιθέγμεναι 477, 3ο. πρίζω , σω , d. 70, 34. πρίζω,

λω compofita, quando pra- ποτίζω, d. 477, +5,

πόλεμος , ο 473 , 3ι : 616, 2 .

w 70, 41 : 330, 57 : 479, 41 .

paroxylona 49, 19.

πολέμιος φuid difer. ab έχ- πόμο et πωμα"475, 14.

πότμος , ο 477, 45. ποίημι 479, 37. ποίημα το πο
πότνια 477 , 56 . ποτνιω 477,

θρός et δυσμενής 226 , 14.

λω 70, 28. το αγοράζω 479,

πομαριον , polarium , παράδειο 58. ποτνιάσθαι 477 , 5ι .

πολεμώ , ήσω 473, 19 : 592,

19:

σος 475, 23. πότος , ο 477, 62. 63. ποτω πρίζω 121 , 38 : 478, 61 .
15 .

πομπή et πομπεία , και , diferunt 477 , 45. 58 : 489, 8. ποτω τα

ποληΐτης 84, 3.

πρόν , adν. 479 , 38 .

"475 , 21. λαμβάνω και δέχομαι 532, πρίνος , ό , ή 479 , 26 .
πολιά 473 , 45. πόμπο » , ο 300, 38. πομπός, d. 23. πότομαι paffiv. 463, 54. πρίσκελλα (Ειym. Μ. Πρίσκυλ
πολεθρον inufit. 485, 58 . 536, 35. πόμπίμοs , d. 3οο, 1 ποτω, ποτήσω , πεπότηκα 46ο, λα) 1 , 18.

πολιζω το οίκω 473 , 37 . * 38, 53.

πολιοφκείν 617, 24. πολιορκία, πομφόλυγες , αι 475, 17 .

πρίω et πρίωμαι 70, 29. πρίων,

που , ποϊ et π, quid different

η 473, 7.

1 producto 468 , 36 : 479, 41 .

πονέσω de corpore 475, 25, at 464, 47 , 53.

πολιούχος 473, 49 : 474 , πονήσω de animo ,

προ μιας έχοντα τον τόνον i . e.

ibid . πούμα , ponia , hinc πομάριον, in penultima 60 , 44 : 100 ,

plur. 210 , φός , ο 475, 27. 29. 32. pomarium 475, 23. 34 106, 14 : 170, 34 : 185,

πολιοφάγος 473, 35. νηρία , η 475, 3 . πόνος, ο πούς, ποδός 478 , 3. 7 : 614, 34.
πόλις , και 473, 8. 36. 53. πόλις,

51 : 198 , 9 : 209, 34 : 503,

136 , 39 : 472, 48. quid 6ο9 , " μετρικάς πούς. 614, 37. a πούς 48 : ' 506 , 56: 518, 10 : 542 ,

ιος , Ιon. 677, 36. πόλις . dif- 26.

feri ab άστυ 87, 17 : 473, 38. πόντος , ο 3ο7, 57 : 475, 37. 43. πραγανός ( tic) 159, 59.

compofita 205, 1 . 22. προ μοίρας 481, 19. πρό

,

41. 47. πόλις , producto

έμφασιν δηλοί 481 , 51.

πόντιον θηρίον 475 , 44. πραγμάτιον , το 478, 37 .

327, 2 . πολίτης, ο 84, 2 :

προάγω et προάγομαι 655, 49.

τίζω 307, 57 . πράσια 57ο, 19. πράσια Λητώ προαίρεσις , η 59, 19 : 479, 45.
107 , 28: 474, 8 : 475 , 13. πονώ 128, 45 : 475, 27 . πονώ , 369, 14.

φuid differ . a πατριώτης 473, πονήσω, πεπόνηκα 46ο; 38 ,

προαιρετικός 59, 19. προαιρού

5ο. πολιτεία , και 474, 5 .

πραΐδα , praeda 478, 19 .

πόποι ap . Scythas 58ο, 5 . ποιίκων , praeco 478, 36 . προαστείον 48ο, 24.

πολίχνη , ή 473 , 13 . ποππύσματα 475, 46. πραιτωριον, το 478, 16 : 586, 49. προβάδην 480, 21 .

πολλάκις 470, 2 : 473, 57 , πολ . πόρδαλις , ο 452, 39. 5ο. πόρ- πρανές 478, 21 : 179, 13 : 628 , προβάλλομαι 48ο, 20.
λάκις et πολλάκι 389, 41 . δαλις et παρδαλις Ionibus in 7. πιανίζω 628, 8.

πολλές , f. pro πολύς 474, 58.

πρόβατος 481, 21. πρόβατα, τα
ufu 452 , 48.

πραξείδιον , το 126, 52. πράξις,

πολοι γε δει 474, 3 .

479, 47, 51 .

ποδή , η 475, 49. ή 395, 10. πράξις ή απαίτη- προβεβηκώς 124, 17 .
πάλος , ο 474, 12 : 488, 24. ποφεύεσθαι ab υπάγειν ut dife- σις 63, 13. πράξω 395 , 9.

πολύ quid a μέγα differ . 654,

προβιβάσαντες 48ο, 22.

rat 541 , 7. πορεύεσθαι cum πράος , ο 478, 3ι.

32.

πρόβλημα , το 479 , 59. quid

particip . fut. 646, 15 . Πράς , αντός 343, 44 : 588, 1 .

πολιβοτείχη 474, 16. πολυβό- πορθμός , ο 475, 57. φuid dir- πρασία (rectius πρασιά) 478, 24.

differ . a πρότασις 48ο , 1 .

προβλής, ήτος 48ο, 6. προ

fer . ab ισθμός 282 , 48. πog- ΡΙw . 586 , 44. Πρασία opp . βλητες 48ο , 18.

πολύβουλος 44, 43 . 9μίον et πορθμείαν ut differ. Pelopon , 478, 25. προβολή, η 642, 34. προβόλιον

πολυγράμματα 55, 3. 476, 1 . πρασε , 6ι6, 3. πράσις 478, 480, 25 .

Πολυδεύκης , Πολυδεύκεα 236, πορίζω 220, 6 : 476, 6 , 8. 26. πράσoν 478, 28. πράτης, πρόδηλος 48ο, 23.

29. πόρκις 76, 12 . o, d. 23, 49.

πολυδιψιον " Αργος 65 , 20.

προειλόμην 48ο, 39.

πόρνη, και ά75, 59. πορνεία, η πράττω το απαιτο 643 , 12. πρόεΑε 66, 19.

πολυετής (ic pro πολυίτος) 471 , 58 , 25 : 475, 61. πόρνος 476, πράττειν φuid differ. a ποιείν προελείν 631 , 13 .

44 . 14. πορνός 520, 36. et θεωρείν 475 , 51 . προεπιδείξεως σχήμα 653 , 40,

πολύ γος 474 , 34. πόρος 69, 12 : 220, 6 : 457, 48 : πραϋς 30, 19. ν . πράεια . προές 48ο, 26, rectius πρόες 273,

πολυθαλάσσιος 38ο, 20. 476, 7. 8. 32 : 490, 5. quid Πρίαμος Aeol. pro Πρίαμος 566, 49 .

πολ. θρύλλητος 474 , 23. diff. a πορός 476, 10. 50 , προέλυμνος 480 , 40. προθέ

πολύίδος 474, 24. πόρπαχες clypeorum 297 , 42. πρέμνον το 478, 59. λνενα 391 , 16.

πολυκαθεδρος 474, 35 . πόρπη , η 476, 19 . πρέπελος , d , και πρέπω 258, 23. πρόθεσις όντι προθέσεως 389 , 35.

10.

33.

TOVM

πο

1

πον

μαι 479, 46.

τεινον 174, 18.

12 .
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70, 13.

682, 17

21 .
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10.

commun .

: 381, 52 .

9

φοιτάν 646, 4. Φοιτω , ήσω 421 , Φρεορύκτης 637, 42. Φρεωρύχος φύσιγγες 559 , 51 . χάζω το υποχωρώ 31 , 24 :

7 : 556, 3. ιο. Φοιτώ το πα 637, 45. φυσίωος 520 , 46 : 559, 3η . 559, 54: 562 , 16: 563 , 20.

φαγίνομαι 248, 22. 5ο : 406, Φρήν 252 , 8 : 316, 17 : 557 , 35 : φυσικός 546, 41 . χαίνω 489, 5ο : 3ο5 , 11.

8 : 556, 14. 565, 44 . φυσιολογείν 559, 48. Χαιρέας 561 , 21 .

Φοιτητής , ο 556, 3 . Φρήτρη 557, 24. Φρήτρηφιν 411, φύσις 559 , 38, 46 : 617 , 10 .

Φολεοί ( [crib . per ω φωλεο )
χαίρετε 561 , 22. χαιρέτο 561 ,

14 : 448, 39. φύσις 559, 3ι . φύσει , natu

Φρίκη 557, 4 . ΓΑ , ut φύσει μακρόν 542, 3ο : χαίρω 100, 2 : 289, 48 : 518,

φολιδωτός 555 , 33. Φοιμασσόμενοι 557 , 49 . 16. 26. 28 : 561, 11, 13. ej.

φολκός 555 , 34 : 617, 4 . Φρίξ 557 , 58 . φιτεύειν' 6ιο, 17. φυτίζειν , d . conftructio 610 , 57 : 652, 19

Φώλλις 555 , 19 . Φρίσσω 344, 28 : 557, 53. 56. 331 , 61 . χαίτη , και 561 , 2.

φονή , η 66, 41: 556, 25, φονι- Φροίμιον 558, 14. 21: 63ο, 22. φύτλη 559 , 42 : 585, 31. χαίω , d . 562 , 12 .

και δίκαι , vid. infra Γ. Φορη- Φρονείν 558 , 6. φuid diferat 4 φυτόν 559, 4. χάλαζα , η 561 , 19: 617 , 17 .

τικα) δίκαι. φόνιοι 555, 52 . καταφρονείν 558, 3. Φρονέων, φυτόσκαφος et φυτοσκάφος με χαλάσει είς μασθών 381 , 46 .

φόνος 66 , 38. 52 : 46ο, 25 : Ιon . p. Φρονων 678, 7. differant 585 , 36.

464 , 17: 556, 26. φόνοι, Do. Φρόνησις , η 558, 1: 617 , 6.

χαλεπαίνω 561 , 26.

φυτρός et Φιτός 97, 48 . χαλεπός 561 , 24 : 6ιο, 33 .

ribus quid 460, 25. Φρόνιμος , d. 16ο, 47. φύω ιτιa ignificat 488, 25. Φύω χαλέπτω 326, 14. χαλέπτω το
φοξός 556, 43 : 56ο, 20. Φροντίζω 558 , 10: 645 , 27 : το κρατώ 98, 28. το γεννώ οργίζομαι 561 , 24 .

φορά 556 , 3ι . φορά , το βάρος φροντίς , και 558, 11 : 645 , 27. 640 , 17. το προσεγγίζω 559, χάλεσι , τοϊς 562, 1 .

154, 24. η τύχη 515 , 13 , Φροντίς , και θεωρία 6 + 4 , 29. 42. το βλαστάνω et αναβλα- χαλινός , 1 producto 8 , 55 :

φοράδην 556, 34. φοράδιον 556 , Φροντιστήριον 644, 30, στώνω 555 , 46 : 559, 20, 21 , 2 : 487, 14 : 561 , 4. xa

33 .
Φρονω , ήσω 16ο, 47 . φω 83, 18 : 101 , 45. 5ο. φω λινώ , ώσω 99, 21.

Φοβάσαι το θεάσασθαι 464, 3ι . φρούδος 65ο, 19. φρούδοι 558, το λίγω 95, 45 : 223 , 55: χαλίφρων 562, 56.
φορβεία 556, 56. φogβεια 296, 16. 483 , 27 : 551, 49 : 554, 34. χαλκάς 561 , 5ο, χάλκειος 15,

Φρούνζα 558, 15. Φρουνάτιον, 45 : 557, 14 : 560, 42 : 617, 55. χίλκευς 406, 28.

φοσβέστατος 554, 5ο . ibid . 8. το φονεύω 464, 16 : 55ο , χαλκευτική 527, 51 .

φορέω 113, 9 . Φρουρός 47 : 556, 26. το λάμπω 95 , χαλκητο.ον αδομον (corrige χαλ.

Φορητικαι δίκα (
legend. φονικα εργα ρός 558,22 : 616, 56 : 627,

dixer . ? 4 : 114 , 2 : 552, 1 , το φαινω κήίον ές δόμον) 367, 19 .

δίκαι) γο , 5. Φορητός 113, Φρυάσσω 225, 3ο. 208, 26 : 307, 46 : 433, 22 : χαλκήνης 561, 27.

Φρύγαναν 558, 13. 542, 25 : 5 + 8 , 17 : 550, 4 :

φυρίαμος (fcrib. per ω , Φωρια- Φρυγία ,

χαλκίον 561 , 38 .

dial . 558, 56ο, 36. το προϊω ( nifi rectius χαλκίς , avis 562, 18.

μός ) 556 , 37. 55 . 24. Φρυγίη , Ιon. 558, 24. Φω το προϊω) 421 , 6 . φω, Χαλκοδοντιάδης 465 , 47.

Φόρκυν , υνος 322 , 20 : 556, 48. Φρύγιος 35 , 16. Φρυγικό

Φορμη ιόν 556, 38 : 63ο, 13. 3ει 46ο , 27. φίζω 101 , 45. Φω , φωνή 16ο, χαλκοκοσυστής 563, 2:52.

φόρμιγξ 556, 51: 557, 6 : 616, φρυκτωρία 558, 34.

χαλκοκράς 48ο, 1 : 561 , 40.

φωκαία 56ο, 5ι . Φωκαείς , οι χαλκός 561 , 34. 42 .

59.

χαλκους

Φρυμασσόμενοι 630, 25. 74 , 16. χαλκούν 561 , 5+,

Φορμός 556 , 58 . Φρυνή , η . pr. 13ο, 56. φωλεύειν 520 , 20 : 560 , 30 ,

φύgs, d . 10 , 21 : 536 , 18 : φρύνος 519, 10 .

χαλκόφιν 448, 41. χιλιόφι

Φωλεός 70 , 12: 520 , 20: 411 , 11 .

317, 3 . φορος άνεμος 640, Φρύξ , γός 55 , 16 : 558, 3ο : 560, 1. φuid differ . a κοίτη χαλκοχίτων , ώ 67 , 38. 5ο.
16. 6+6 , 63 . 560, 28 .

- φόρος , comp. 115, 18 .

χαλκοχιτώνες 561, 52 .

φρω 444, 27: 558 , 43.Φρόf. φωνή, η 92, 34: 16ο , 52 : 56ο, κάλλινου , Aeol . pro χάλινος
φορτίο , η 556, 58. ex προϊω 97 , 57 : 63ο , 27. 7. Φωνέω 559 , 52 . 561 , 5 .

φορύν» 434 , 19 . ic Φλω το προϊω 98 , 10 : φωνήεντα quot fint 678 , 55. χάλυψ 561 , 35. 42 .

Φορυτός 556, 53, 57. 252 , 10 . Φρώ το λέγω 553, φωνήεντα προτακτικά και υπο- χαλώ 295 , 44: 3ο6, 52 : 519,

φοφύω , Ιon . 134, 18 . 16. το αναδίδωμι 557 , 25. τακτικά 679, 14. μεταβολικά 31 : 34 21 : 381 , 51 ; 56+,

φορωσεύς ( fort. Φορωνεύς) 556, Φρω Φράζω 84, 43.
35 .

και αμετάβολα 679, 26. 37 : 567 , 38 .

φος 415 , 28. 31 : 512, 55.. Φυγάς δος 452, 49. φυγάδες φωνώ 21 , 39. 59 560, 26. χαμάδ., 559.57 : 56ο, 56. χα
560, 58. φωνω c. dar. το διαλέγομαι,

difyll. baryt. 232 , 33.

μαζε 559 , 57. χαμαί 83, 17:

φυγή , η 559, 21 . c. acc. το λαλώ 6+0, 27, 28, 391, 16: 560, 56 : 562, 4.7.

φοσσατόν ( melius Φόεσάτον , ex. φύζα 559 , 23. φυζακινός , φως , ός 25ο, 18 : 56ο, 10. 17 : 28. 56. a χαμαί compof. 562 ,

ercitus) 556 , 5ο."
producio 21 , 1 .

30.

Φοικάτζα 557, . φύζω , φύσω 559 , 24. φωριαμός 375 , 35 : 479 , 25 : χαμαίζηλος 562 , 21. 28. 51 ,
φουρνος 557 , 1 . φυή , η 98, 12 : 558, 46. 560, 9 : 577, 31.

Φουρτος 556, 52.

χαμαίμηλος 562 , 9. 3 .

φύκη 559, 26 . φώς 56ο, 38. 42 : 617 , 7. Φως χαμαικετές 562, 21 .
Φραγέλιον 557, 4.

φυκτός 558, 51 . tria fignif. 56ο,49 : 551 , 3ι : χαμαιτέρης 562, 26. χαμαιτερές

Φραγελοι (Ειym. Μ . Φράγγε- φύλα , τα 558, 54 . 537 , 6 : 560, 46 . 562, 33 .

λοι) pop. 557, 5. φυλακή, η 432, 21. 24: 558, φώσκω 56ο , 35. χαμαιτυπη 562, 24, 32. καμαι .
Φραγελώ 557, 3 .

59: 559, 13. φυλακή της φωτεινός , Aeol . pro Φωτεινός
φραγμός 556 , 59. Φραγμός

τυπιων 562 , 27.

νυκτός 559, 3.

ήκανθωμένος 18, 2. φύλαξον 559 , 17 .
56ο , 5. Φωτεινός 146, 38: χαμαλή 562 , 7.

Φράζω , d. 84 , 45 : 3ιο, 53 :
560, 5.

χαμέλαιον , ώ 67 , 56 .

φυλάσσω 452 , 21 : 558 , 59 :

347, 25 : 557. 11. 14. 15. a

χαμερπές 562 , 23. 33 .

559, 13.

correpιο 31, 4. Φράσαι 557,

χαμεύνης 562, 15.

φυλή , η 38, 33 : 452, 21 : 558,

52. Φράσασθαι βιο, 3ι . Φρα
Χ.

χάμις (lege χάλιs ) 562, 56 .

59 : 559, 13. 19. 28.

σαίατο 557, 18. Φρέσον 557,

χαμόθεν 562, 20.

φύλλον 559, 29.
32. φτάσσω 188 , 11 , Φραστός

φύλλα 558,

52 .

και littera unde nomen habeat, χάος (text. male χαός) 565, 11 :

57ο, 39 .
transit in και 48,

640 , 36 .

φίλον 559, 19. Φύλoν 559, 3ο .

Φρατής 557, 24. Φρατός 55ο,

56 : 84 , 13: 318, 43 : 326 χαρά , η 562, 5ο : 564 , 46 .
φυλοπις 559 , 32 .

23 : 557 , 22. Φρατρία , quid Φυμι το υπάρχω 464, 26 .

15 : 337 , 49 : 353, 16 : 337 , χάραγμα , το 562, 46.

Dr. 97. 7. Φράτως 557, 23 . φύξιλις (fcrib. φύξηλις) 559, 35.

49 : 5o5 , 25. in φ 512, 32 : χαράδρη, η 562, 43. plur. χα

Φρέαρ, ατος 94, 7 : 155 , 47 :
5 19, 7. in η 138 , 53. pleo

ραδραι 562 , 57. χαρέςεώς
Φυξιμος οσμή 645, 43 .

299 , 49 : 557, 25. Φρείατα ,
nalticon 447, 1 . 211, 6 : 562, 59.

φύραμα , το 636, 20.

f.f. 299, 53 : 557, 25 .

χαρακτήρ 563, 7. ο χαρακτη
φύρδην 74, 40 : 559, 41 . -χα , adverbia 535, 41 .

Ogéves in capite litae 389, 5.

αγούς 6, 55.

Φυρμός 559, 40 . χαδώ , ήσω 31, 28. 43. χασω χαρακώσαντες 561 , 10.

Φένες εγκγερμέναι 11 , 34. φύρω 539, 39. φύρω το αναμε- το χωρώ 289, 52. χαδών 3ιι, χάραξ , ο , ή 561 , 8 : 562, 55

Φρενήρης 470, 42 : 557, 31 : γνύω 124 , 46. φυρώ , ας, και
46.

501 , 33.
χαρίσσω δοι , 4η : 59 , 6 :

204 , 33 . χάζετoν 559 , 55. χαζόμενος

όρεν βλάβεια 557, 3ο . Φρενο

563, 1 .

Φυσειον ( Ειym. Μ. Φύτειον) , 559, 56. χάζω , a. 294, 13 : χαράστριος ( fort. καρσόριών )

βλαβία 557, 3ι . OPP . 261, 56: . 310, 52 ; 311, 46 : 318 , 12. 564 , 23 .

:

617, 8 .

'

Ρ. 6οο .
:
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χρήσθαι ,

41 .

.

617 , 19.

>

10. 6

Χάρης , ητος , n. pr. 565, 9. χήληξι , f. 564 , 57. comprehendat ap. Cypr . 355, fic xgzoga , non xsă slev
10 χηλός , d . 136, 6 . 27 .

640 , 58.

χαρεις , εντος 371, 49. χα- χηλώ 3ο6 , 53. χοιρίδες 567, 57. κρίσις 570, 17.

ριέστερος 559 , 41 . χαρίας , κήλωμα 565 , 19.

Dor. p. χαρίεις 171 , 48 : 539 , χήν , ός , commun. gen. 557,

χοιροβοσκός 572 , 5ο. χριστός 5γο , 33. 44 .

χοίρος 568 , 3. 5.
κρίω το αλείφω 57ο, 27. 5ο .

38 : 563 , 38. 41: 565 , 42 .

χάρις , η 282, 11 : 539, 28 :

χολάδες 568 , 7 : 640, 43. χροιά , η 229 , 25. χρόνια 57ο ,

563, 8 .
χηνάριον 564 , 57. χήνειου 35 , χολιν , Αιι. 65, 36 .

55. χρό , et χροία idem v1 .

. χολία 568, 5ο .
lent 610 , 61 .

χάγμη. ή 396 , 2 : 562, 52 : κής , Dor. pro χείς 566, 38.
610 , 31,

χολή , και 567, 44 : 568, 20, 24: Χρομίος 328, 58.

χήρα , ή 564, 40 : 58ο, 36. plur .
χρόνος 57ο, 54. φuid differ . «

χαρτης 565 , 1. 3. 13. κηφαι 56 , 44 .

χαρτοφύλιξ 563, 13. χαρτοφυ- χηραμος 479, 25 : 56ο , 15 :

χόλικες 60, 44 . καιρός 95, 49. χρόνος πα

λάκιον 432, 25.

χόλος 568, 15. quid differat a ρωχημένος 511, 12.

561, 53.

χάγι βο.και 563, 15 , χήρων , Aeol . pro χείρων 56 , 7.

μήνις , οργή , κότος et 9μός χρους 56 ), 18. 4 χροϋs cont

χαρω , f. a χαίρω 318, 18.

266, 5g : 341 , 5. pof . 58 , 48 .

κηρωσταί 564 , 5ο.

χων 565 , μ .

χολούσθαι , commun . 645, 56. χρυσάκεις 327 , 11 .

κήσω , fut. 136 , 5 .

χάσμα , το 562, 16 : σπ3, 20 .

χοκω et χολώ 568, 23. χολώ, χρισάμπυξ 570, 57.

κητίζω 565, 9 .

χασμωδία , η 563 , 25 ,

s , i 568 , 21. χολω , οίς , οι χρύσειος 15, 55 : 35, 19: 58ο ,

χώτις , ή 565, 1. 4. 7. χήτει 568, 28. χολω, ώσω 318, 29. 1 : άο6 , 33. κρύσειος σταυρός

χτίζω 505, 9 . 565 , 2 : 630, 38. χολωσάμενος 568, 1t . κολω
571, 10. κρύσιος , Ιon. pro

χαυνος 562, 3+ : 563 , 27. κητόπη (fcrib. χητοσύνη) 565, 5.

καυτε , E. pro και εαυτό 562, χθαμαλή 85, 16 : 562, 4 : 565, χονδή 558, 56.

σόμεν , f . 568 , 3ο. χρύσε.05 406 , 28 : 571 , 1 :

677 , 42 .

58 . 20 : 566, 4 . χόνδρος 568, 35.
Χρυσέω 571 , 18.

χέδρου 565, 28 . x9és magis analogum fit an

χεία 563, +5.

χορδή , η 137, 49 : 568 , 58 : Χρυσηίς 326, 59.

εχθές 55, 26.

χειμάδια 365 , 51. χειμαδία κ9ιζά , adν. 565, 21. χθιζηνοί χορηγός 568, 51.

617, 14. χρυσίτης 51, 21 .

563, 53.

χρυσολάχανον ξη1 , 25.

(rectius χθεσινοί, per .) 566, 5. χόριον 568, 45.

χείμαρρος 563, 59 .

χρυσόψεις , ος ( ie Icribendum

χθιζός 565, 23 : 6ιο , 54. χοροδιδάσκαλος 69, 35 : 71 , 13. cum Eum . M. 128, 48. pro

χειμελον 56+, 3, χθόνιος 35 , 17: 566, 3. χθών, χορόνδε 568, 54. χορός 569, 3 .
χειμερινός 564 , 5. χειμέριος

χρυσόγειος 588. 18.

νός 35, 17 : 83, 15 : 562, 5 :

503, 11. 12 .

8. quid valeat 610, 32 . χρυσοχήμαν 588, 18.

565, 40.

χειμεών 317, 46 : 563, 58 : 564, χίδρα 566, 12 .

χορταίος 568, 41 .
χρυσοχόος όχι , 27 .

χορτάσαι 569, 1 . χ, ω ή χρεία 571 , 15. χρω , ήσω,

χείς 566, 37 : 617 , 13. χείρες , χιλός , και 99, 36 : 566, 6. 7. 18.

χιλιοι , . Ιongo 566, 16. 3ι . χόρτος 568 , 57. χορτοι 568, 42. το κτώμαι 570, 24. το βί

αι 561 , 1 .

κραίνω 521 , 6. χραίνω το μο
πτω 570, 55, το αρέσκω 524,

20 : 612 , 41 : 630, 33, Xiaos, λύνω 28 , 23 : 100 , 25. 17. το απτομαι 100, 40 , το

χείρις ( fcrib . χειρίς) 323 , 5ο ..
η . pr . 563 , 19 . κραίσμη 569 , 20.

χειρίς , ίδος 415 , 55.

χραισμώ το
δανείζω και το μαντεύω 640,

χίμαιρα , η 56 , 48. κιμαίρω βοηθώ 569, 20.
47. χρώ , χρές , χρί 509,

χειρίσοφος 75, +9 . 566, 48 . χραντός , verbale 28, 23: 521 , 6.
40 : 570 , 42.

χειροβ σκός 56 , 25 : 572, 49 .

χρω , και χρω

χίμαρος 566 , 48 . κράσθαι 569 , 26 .
467, 52.

χειρόκμητα 564, 20. Χίος 147, 20: 28ο , 20. Χίος, ο, χρεύω , a. 100, 41 .
χρώσω 571, 42.

χειροπέδη 564 , 12 . incola , Χίος , ή , infula 316 , κρέα , τα 324, 35.
χρωμα , το 50, 55 : 630, 6ο ,

χειροτονία 50+ , 22 . 50 : 566, 53 .

χαίρων , ονος 564, 7• χείρων, χιφάδες , αι 371 , 4 : 566 , 54 .

χρεία , η 316, 6ο : 560 , 23 : χρώμαι 61ο , 3ο. τα πράγματι
640, 56.

χείριστος 648 , 22.

5-0, 20. χρεία 100 , 27 .
Χείρων, 55, χρείος 340 , 6ο. χρώντις fcrib. χρώντως ) et απο

Centaur. 566, 13. χιτών , ωνος 535, 9 : 561 , 52: χρείω το χρησμοδοτώ 569, 35.
χρώντως 57 , 46.

χειλωτός 209, 29 . 617, 14. veliis et thorax 567, το κεντρίζω 569 , 58 . χρώς , κρωτός 159, 39 : 537, 7 :

χελιδων 563, 51 : 617, 15. 1. 4. quid differat a πέπλος κρείσθαι 569, 26.
571, 42. χρώ, 571, 48. χρώς,

χέλλιοι , Aeol. pτο χίλιοι 566, 46ο, 15. χιτωνίσκος 561 , 58 : κρέος , το 294 , 45 : 569, 31 . ejus flexio 191, 34.

26. 567, 6 .

χιλoίνη , Dor. 263 , 5ο. χελώνη χιών , ονος 567 , 8 .

quid differ. ab οφειλημα 4 13, χύδην , adverb, a. 45ο, 22.

46. ab όφλημα 4 +5, 5ο. x Φρα , πινάκιο 572 , 3 .

40, 55 : 119 , 7 : 368, 31 : κλαίλα , η 567, 10. 12. quid κρέω το ενδείν 569 , 31 .
χιλός , 4. 156, 6. φu.d differat

563 , 54 . differat a χλανίς et χλαμύς Χρέων , adν. 569 , 33 κρεών,
a χυμός 571 , 29.

χεράς ( text. male χέρας) 563 , 567 , 14. adν. 35, 9 : 389, 12: 611, 7. χύμα , το, υ correpto 553, 38.

χλαίνω το θερμαίνω 567, 12 . κρεμφειλέτης 569, 31 .
χύμευσις 51, 50.

χέρεια , f . pro χερείονα 469, 8. χλαμύς, V. χλαίνα.
χερειότερον 648, 17. χερειό- κλανίς , ν. χλαίνα.

κρή 569 , 10. 16. 5ο. χρή , το χυμός 11, 56: 571 , 31 .

τερος 563 , 53. poetice 648, χλευάζω , hinc χλευασμός 567,

πρέπει 610 , 52. Χρή, adν . χυσις , η 571 , 29 .

23. χερείων , poetice 73, 19 :

110, 20 : 389, 42.
χύσω , fut . 99. 52 : 156, 6.

19 .

561 , 29: 648 , 23. κερείων, χλεύη 567, 19. 25.

χρήζω 294 , 46 : 57ο , 18. Χρή- χύτλου 572 , 1. χυτλωσαι 571, 1 .

χέριστος 584, 16. κερίων , f. κληλος 567 , 43 .

sw , fine , lublar. 610, 62 . χύτρα 5ο5 , 23 : 571 , 47. 5ι :

Χρκιζω 29 , 46 : 5-0, 19.
617, 19 .

Comp . 50+, 15 . χλιαινω το θερμαίνω 567, 10.
κερμάδιoν 382 , 5 : 396, 59 .

χρήμα , το 5ο, 51. χρήματα γιφιλιον, 1. 571 , 49.

χλιάναι 371 , 16. χλιαρός, d. 570, 23. 26 . χύω 154, 2 : 329 , 31.

χεριήτις , ή 30 , 17 . 31, 16 . χρημι , χή , και 569, 41 . the 289, 47 : 300, 52 : 315 , 38 :

χερόνητος 52, 48 : 564, 31 .
χλιδανός 63ο , 5ο : 567 , 37 . Χρήσασθαι 569 , 28. χρήσασθαι 58ο, 3ο. Γex thabet ignif. 572 ,

ταϊν χερούν 551 , 59 . χλιδή , η 567, 18. 37: 630, 38. το δανεισισιαι 569 , 58 .
7. χω το χρω 85 , 15 : 100,

χερουβείμ 50+, 27. χερουβίμ χλίδη 73. 15 . χρησμός, ο 58 , 21 : 570 , 22. 4 : 220, 58 : 563, 3 : 561, 41 .
562 , 51 . κλίδοντα 567, 3. 42. χλίδω et 47 .

45. 53 : 565 , 52 : 572 , 27.

κίς ,ων, Aeol. pro χείρων 56 , 7. χλιδ 567, 3ο. Χρησμώδημα 570, 5o ( melius c. 31 : 623 , 14. το χωννύω 318,

κίντος , η 56 , 3 χλοερος 610, 15. ioia fubfcr. χρησμώδ )
41. το Φίλω 212, 2. το ογί

χίω 99, 52 : Πο, 57 : 252 , 5ί : χλόη 567, 5ο. χρησμοδοσία 570, +7 . μαι 5,1 , 36 : 372 , 52. 39.

315 , 5 : 568, 15. χίω το κλ ύνης 57, 48. Χλούναs , η. δοτο 57ο, 48. 2, σμιούτνμα
το ενδεουμαι 505 , 3. χα χαί

χώρα 457, 24. το κενω 137, pr. 575, 8. Χλούνειoν 575, 4. 570, 50. quae omn'a pero
χω , χέζα 5th ,

49. χέω , χύω 15+ , 2. χέω, χλούνας 617 , 18 . in
quaria fulluba ſcribi prae.

16 : 503 , 20. χω μάζα, χιου

fut. χεύσω, Ιon . χεύω , Αιτ . χλωρός 567 , : 587, 5, χλω- fiat , ut xpneuodusis, al .)
4456 , 23. χ . χαιω 52, 12.

χίω 177. 40. ex χίω compo- φον δίoς 559 , 52. Κλαφότης,

Dia quando proparox. 49 , 19.

χρήστης, ο 57ο , ++ . plur . χρή- χα χωννύω 5-2, 5 .

η 56 , 47 . σται 6+0 , 59.
χωλία 573, : 572 , 12. 21 .

xohidm , adv. d . 71. 41. χον , και , a . 110, 57 : 11 , 2 :
Xudos opp. et rex 572 , 10 .

κηλή, και 63. 30 : 50+ , 58 : 566,

χρηστήριον , το 569 , 3ο.

2.53 , 5ι. χοαί , αι 569 , 14 . χρηστός 570, 12 .
χαμενος, Dor . pro χύμενος

22 : 630, 36 . χοίνιξ 56 , 51. 51. quantum χρηται , ηοη χράται 630 , 57. 571 , 39 : 572, 12.

ETYMOLOG. T. II. Lill

22 .

*

.

X Moo

φω 501 , 13 .
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:

VOS

Πηλούσιον ,

467, 53.

6. 7.

>

πώθω 245, 18. πάθω το πανθά. πικρός 459, 56 : 468, 13. πλάστης , ο 468, 55.

πλήσσω , ξω 177. 61 : έτα ,

yw 52, 41 : 448, 3 : 451, 20 :. καιρία 459, 56 : 468 , 28. πλάστιγξ , ή 468, 54.

πλήσσω , πλήξ ,

457 , 10 : 460 , 47: 466 , 29. κραίνω 459, 55 : 468 , 23.

πλαστουργός , ο 468, 58 .
460 , 70

το πάσχω 121, 56 : άβο, +3 : Πίλατος , α natura Iongo 467 , πλατάνιστος 469, 5 : 482 , 49 : πληστήριον 205 , 57.

466 , 32 : 472 , 12 .

23.

485, 2 . πλάτανος 485 , 3. οιάζομαι 65, 51 ,

πηκτίς 465, 18 : 166, 5ο . πιλνω 466, 23.

πλάτος , το ιο6, 15 : 345 , 51 : πληστος 203, 57 .

πηλακίζω 481 , 58.

πίλος 459, 48 : 628, 24. πίλος πλατύνω 468 , 49. πλατύς , πλήων Aeol. pro πλείον 251, 54

πηλαμύς 637, 53.

et πίλον , και Iongo 467, 26. d. 343, 51 : 43ο, 56. πλατυ- 453, 18. Dor. 38 % , 48 : 56 .

Πηλεύς 465 , 32. Πηλείδης , πίμπλαντο 467 , 6ο. πιμπλάν- σμός , ο 468, 49.

40 .

Πηλείδης 465, 33. Πηλείδεω, τος (? ) 467, 32 .

πλάττω et πλάττομα
ι

656, 6. πλίνθος 470 , 51 .
πλέον

Ιon. gen 5 , 20: 169 , 20. πίμπλημι 467 , 32 , 6ο , πιμπλώ Πλατεία 172, 36 .

Πηληϊάδεω 465 , 19. 31 : 677,

467 , 34.

πλατων
ικό , 15 , 22 ,

πλιστός 57ο, 38 .

10. Πηληϊάδου commun. 465, πίμπραται 467, 3ι .

πλέας +69, 7. πλίες Atr. pro πλοίον 47ο, 63

πίνα 467 , 39 .

πλείονες 49, 12 .

πλόκαμος 89 , 37 : 471 , 1. πλ . :

Πηλή acc. pro Πηλέα 247 , 34. πινάκιον 467 , 37.

πλειοί 46 , 27 .

καμοι 470, 15.

πήληξ 466 , 12 .
πιναρόν 21 , 47 .

Πλειας et Πλειάδ
ες

469, 21 . πλούσι
ος

425, 1 :
6ι6. 6. φτερά

πηλίκος 636, 33.

πινητός (fcrib . πινυτος ) 467, 41. πλείν pro πλέον 136 , 24 : 325, diferat ab εύπορος , αφα ,

πηλός 449 , 31 : 466, 14 , 16, πίνος ο ρυπος 21 , 46 : 220, 9. 33 : 469, 30.

όλβιος et ευτυχής άτο, 35 .

18. 20 : 481, 60 : "628 , 32, Rivw 307, 59.

πλείν , νιde παραπλεϊν.

πλύμα , τό,υorrepto 153 , ,

πηλός το σώμα 470 4. ο οί- πιόλης (ic) 467, 49.

πλείον 469 , 38: +8. 34 : 49ο , πλυνοί , οι άγο, 10.

45 , 50 : '48 , 55 : 298, 2. πίομαι 547, 24.

43. πλειος 56, 57 .

πλύνω quatuor ignif. άγα 14 .

1 : 354, 49.

πίoν το λιπαρόν 467, 8. 45 . πλείοντες , Ιon . 169, 1 .

πλύνω το χατίρο 470 , 3

τηons 466, 28.
Πίος n. pr . 546, 52 .

πλειότερον 648, 47.

πλύνω , πλυνα 313, 24.
πημα , το 43o , 24 : 466, 29. πίπλω , πιπλω 79, 47. πιπλώ πλείστος 469 , 47 : 57ο, 40. πλω 471 , 2. πλα το πλα

Plur . πήατα 466 , 32. 36 . 431, 20 : 467. 53.

πλείων compar. 376, 12. πλείων 467 , 54 : 470, 3ο . το πλα

πημαίνω , d. 43ο, 24 : 466 , πίπτω 467, 51 .

ο ενιαυτός 469, 44 .

σιάζω άγο , 28 . πλω , πιελ

3ο .

πιπω το απατώ 454, 3ο. πλέκω 89, 36: 469 , 59. πλεκτός

πηνακιζω ( an πηνικίζω ? ) 466 , -πις difyllaba 258 , 39.

verbale 35ο, 40.
πλώσω 78, 55.

37.

πίτα 467, 56. Πίσα opp . ibid . πλεονάζ
ω

469 , 63.

πλώς , πλωτός , pifcis 557 , 7

Πηνελόπη 466, 42.

πισος et πίσει 529, 52.

πλεονάκις 469, 53.

πλωτήρε
ς

471 , 5.

πηνίκα 94, 27 : 431 , 5ο : 466, Πίσσα opp. 561 , 17.

πλεονασμό
ς φuid differ . a διαί- ηλώω 201 , 52 .

38.

πίσσω Aeol. το πίπτω 467 , 54. φεσις 431 , 4. πλεονάσμό της πνείν 643 , 7. πνείν et Ξεφτές

πηύς 466 , 43.

πηοί et φίλοι πίστα , απιστα , ανάπιστα 52, 2 . δα συλλαβής 5ο3 , 19.

diverſa 471, 4. πνέω 475 +1

466, 48.

πίστις , η 57 , 14 : 457, 9 : 488 , ahs ys 17W c. dat , et acc. conſtr. ej . conftr . 592, 10.

πήρα , η 466, 52, 56 : 58ο , 36. 47. πίστις , ιος gen . con- quid denotet 592 ,

πνεύμα , το 471, 6. σιεύματα

πηρα (fcr . πήρα) did. a πείρα mun . , πίστις , εος ionic, et πλεονεξία 469, 62 .

μετάθεσις 17, 44 .

457 , 20 .

πίστις , εως attic. 468 , 7. πλευρα pro πλευραι 392 , 26 : τέμφορον 471 , 13. πιεσεων

Πηφίους , Dor. pro Πειρίθους πίστις φuid d. ferat ab ερω- 469 , 52, 55. πλευρών 469 ,
471 , 6.

456 , 4.

τησις et ανάκρι
σις 211 , 36.

41 .

πλευρά , η 469 , 42. πνιγεύς 471 , 18. πνίγω 3οή,

πηρός 52 , 2. 42. quid differat πιστεύω 592 , 6. πιστεύομαι πλέι φαί , αί 165, 47 .

38 : 421 , 46 .

ab ανάπη,ος et τυφλός 538, palliv. c. dat. 592, 7. πιστός Πλευρων opp. 343 , Ι .

πνίζω , ej . profodia 638 , 9. ( Σ

16 .

57 , 14 : 468 , 4 5γο, 35. 38. πλευσείται Dor. 213, 2.

πνίγω. )

πηγώ το εκτυφλω 457, 57. πιστόσ νος 468, 4 .

πλέω 265 , +3. πλέω , πλω, πνοή , η 111 , 2 : 298, 35. Τρα ,

πήσσω 23, 20 : 51 , 3. ubi male πίσινος +68 , 3 : 628, 4 .

πιμπλώ 467, 6ο.
αι 475 , 41 .

πτήσσω: 181 , 53 : 467 , 5. * πιτσάνη , ασκός μικρός 468, 16. πληγή , η 470 , 3. φuid ab έλ- πόα , η 62, 55 : 471 , 22 ,

πήσσω το πηγνύω 456 , (Adeas , li placet, Interpp . ad
x05 ,

ωτειλή et τραύμα diffe- πόαλος πωλος 20, 33.

33 : 488 , 52 .

Ηefych . r. πιτυδάνη )
rat 182 , 31 .

ποδάγρα 471, 23.

πήχυς 403 , 59: 467, 6. πηχυ- πίτιλο, d . 38, 5.

πλήγμα , το , Hippocrati quid ποδα λείριος 112 , 57: 56 , 5 :

αιο : 467 , 7 .

πιτύνη , η 468. 15.

471 , 24. Ποδαλείριος , Ε. Ε .

πί το στοιχείον p . 598.
πίτιρον , το 468. 9 .

πλήεργον πηδάλιον ut differat 471 , 28.

πιάδ . , 598. fub litt. Π . ν. not.
πίφιγξ , avis 468, 30 .

465, 16.

ποδάφνης 285 , 51 : 471 , 38, 35.

ad h . 1.

πίω 402, 45 467, 15 : 529, 51. πλήθος , το 51 , 34 : 677, 19. πόβαρκες , ώ 471 , 41. σοβαρ

πιαίνω 14 , 39 : 467, 8. 49. πίω το πίνω 65 , 18. το πο- ab όχλος ut differat 470, 5 . κές 471 , 42.
πιάλεος (rectius πιαλέος) 628 , τίω 467 , 11 : 628, 40. πίω πληθύνω, a . 266, 39. πλη- πόδες 47 , 59 : 472, 1. ποεο

40. τπιλέ. 467 , 10.
πίνω 467 , 45.

Φύω , a . 27 , 47 : 79, 48 : 266, κάκη ,και η μη2, 4 : 628, 14, 15

πιανάτω 467 , 9.

niwy , pinguis , o producto 468, 39 : 421, 20 : 436 , 10 .

δοστράβη , η 472 , 7: 628, 26

πίδαξ 467 , 12. 43 .

πλήθω 421 , 20 : 436, 10 : 47ο, ποδήρος 561 , 32.

πιέζώ 467, 28. πιέσω et πιεζω πλάγχθη pro επλάγχθη 197,

31 . πλήθω το πληρώ 121 , ποδώκης 163, 27.

420, 6 .

33 : 324, 53 : 6ο9. 14 .

35 .

ποηφάγος 474 , 4.

πίειρα 468, 20. .

πλαδαρός 468, 42 .

Πληϊάς 469, 26. Πληϊάδες 469, ποθεϊν φuid 639, 44 : 651 , 4 .

πιελός et πιλός 466, 21 : 467 , πλάζω 324, 55 : 468, 38. πλά
45 .

πόθεν 472 , 10 .

29. •

• ζω , πλάγξω 177 , 3ι . πλήμναι, αι 628, 10, πλήμαι ποθενός Aeol. pro ποθεινός 47 ,

Πιερία 467 , 13 .
πλάκες 468 , 43.

et πλήμναι ut differant 471 , 58. ποθεινός 471 , 57 .

πιέσω 466 , 21 .

51 .

ποθή, και 346, 39. 40. ποθο,

πιέτ. imper . 468, 17.

πλακίδας , α 28ο, 54.

πλήν , adverb. 74, 44 : 47ο, 27: Ion , 299, 39. πόν, ο 472,

Πλης 467. 22.

Πλάκιον , mons 407, 44.
565, 3ο.

12. quid differ. ab έως 211 ,

πιθανος 59, 59. πιθανότης, και πλανάζω 324 , 54.

πλήoν dor. pro πλείον 176, 28 :

410, 1 .

πλάνη , η 468, 39. 44. πλανή
3ιο, 3ο.

ποι , που, πη diverfa 464, ή.

πίθαν 5 467, 18.

7.5 468, 52.

πλή,ης, ο, ' 47ο, 5ο. 34.
53 : 473 , 5.

πί9ηξ 466 , 55.

πλανώ 324 , 54 : 468 , 38. πλα- * πληροφυής 47ο, 4ο .

ποία , η 535, 49. ποιά 535, 53 .

παθήσας 457, 12. πιθήσω 467, 18 . νω το απατώ και το γυρεύω πληροφορία , η 470, 39.

ποία ο ενιαυτός 472, 17.

πί9ι , f. 467 , 15 .

468, 47 .

701 & iv quid differat a apério

πίθος 37ο, 27 : 50 , 35. πίθος πλάξ , ν. πλάκες.

πληρω, ej. conftr. 592 , 8. πλη
et θεωρεί 175, 5ι . φuid και

467, 14. Ρlur, πίθ . 156, 1 . πλάσσω 468 , 55. πλάσσω το φω το γεμίζω 470, 41 .
περιποιεϊν 472, 21.

πιθω , ήσω 65 , 3ο : 457, 10 : ποιώ 52, 49. πλάσσω , fut., πλησίος 6ο, 16 : 84 , 52. πλη- ποίημα , το 156, 26. φuid dis

467 , 18.

πλάσω , non πλάγξω 52, 5ο. σίον 470, 45,

fer . a ποίησις 472 , 34. ποί

πίαν . a πξκω , ut μίμνω 4 μένω,

πλάσσω , πλάσω , πέπλακα πλησμονή , και 47ο, 49 .
ησις , ή, φuid 681 ,

284, 45,

ποιήσειας 472, 24,

22 .

470, 53.

34 .

9

25 .

2

$

468, 58 .

πλήσσοντ
ο +70, 52 ,

>
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1 ) , 35 .

ligna,

Icelle

15.

69, 40.

perfecti

indoque

· impe

onuntur

bus 105 ,

accentus

Hyllaba in

im retra

3. impe

1 cum in.

nem ha

quoque ac

1 , 21. im

primo 327,

canis, cy

• 354 , 38.
modo proce

1

rogativis 533,

05 , 30. Indi

139, 53,

Jabris cubare

+3 .

jio, 6. infer

x 514, 2.

is verbi princi

'90 , 20. infini

ompofition
e ac

nent 66 , 21 , in

oribus formantur

5 , 35. ab lonibus

0 , 16 infinitivo

Tur sro imperativo

fic cum negatione

urtum pro impera

23. item Homerus

ro imperativo 590,

marina 117. 9. lno,

7. 9 : 130 , 56

particulae aeque ac

e ſemper initio ha

cum 119, 6

ativis indefinita 533, 3.

pro re inventa 355 14.

20 cuftodita 72, 54.

ollinis , non Xurbi

+
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oxytona 3, 33.

ego

ac

Abantes Homero qui fint 217, Adjectiva quandoque fubftanti- ad cujusvis temporis ſignifica. 318, 1. alaro pro anno in

14 . vorum naturam induunt et tionem adhibentur 236 , 48 . tertia pluralis Aor. 1. 557. 20.

Abjectio conſonantis vocalis pro- vice verſa 105 , 15. adjecti. adverbia in loco cur ceteris 81a pro anno in lor, 1. optat .

ductionem efficit 492, 39. vorum pofleflivorum forma , ex loco et ad locum natura 28, 2 : 472 , 25 : 531, 11 :

'Abrahamus ab Allyriis nummos
ſignificatus, et genera 15 , priora 421 , 40. adverbia e 541 , 56 . ros pro eos in ad .

transtulit . in Canaan 74, 8.
27. 28. 47. adjectivorumn loco quo tono efferantur 6, 8. jectivis poltellivis 571 , 2. W

Abundante conſona Syllaba na
poſeſliv. inos quot termina- eadem pro genitivo Homerus pro éw in verbis 294 , 39. 41 .

tiones 15 , 32. adjectivorum uſurpat 270 , 44. ex adver- olaro pro porto in optat . Aor.

tura longa producitur poſitio biis fiunt nomina 518 , 21.poll. fyllaba antepenultima va 557 , 20.
ne 573, 17

ελλ pro είλ ,

ria 15, 23. adjectiva gentilia adjectiva 487 , 6. item com
Acanthe, oppidum Macedoniae

Alanin pro sidanisn 165,

parativi 551, 14. ſuperlativus 44. - EY pro noay in tertia
24, 43.

Adorari Deus ut debeat 251 , 1 . 7 , 20. ex adverbio verbum
Accentus : viſe Tonus.

plur. Aor. pallivi 517 , 13.

Adverbium ex nomine formatur 140, 51 . - Ervós pro soros in adjectie

Accipitrum fpecies 323 , 10 : 34, 35 : 203 , 40 : 451, 35. Aegiſthi etymon 13, 51 . vis 20, 52. ogs - pro sig
458, 22.

adverbia ex neutro plurali 484, Aegyptus rex Aegypti 14 , 37. 136,58 : 157,48 : 18,35 : 169,
Acco Samia 26 , 20.

49. ex adjectivorum neutro Aegyptus caprarum pinguium 51 : 566 , 28 . ६ ९ / 05 pro

Accuſativus monolyllabus definit plurali 545, 54. adverb. ex ferax 14, 30. Aegyptus alle rigos 246, 54 : 247, 24.

in , 325, 27. accuſativus pe- accuſativo plurali 445 , 45 : gorice peccatum 11, 35. Ae- gw pro eipw 11, 39. ut oyiga

rittoſyllabus pro ilolyllabo 393, 484, 50. ex acculativo lingu- gyptii lolis ardore ulti 14, 29. ģw pro iveigw 4, 32. évign
54. accuſativi in a pleonaſmo lari 484, 20. adverbiorum e Aegyptus fluvius ab Heliodo

formati quando proparoxyt:
Pro εγείρω 157, 48. σπέσω

nominibus trium generum de- aliisque priscis poëtis jam pro σπείρω 167 , 12 . item

393 , 52. i accuſativus transit rivatorum terminatio 443, 50, cognitus 14, 33. Aegyptii co- έμμα pro είμα 167, 12 .

in nominativum 14 , 21 . adverbia loci e dativis 439, lebant ifidem 282 , 59. Ae- pro eso in dat. plur. 351, 26.

cuſativus lingularis in adver 10. adverbia ab adjectivis gyptiaca vocabula 387, 35 : B pleonaſtice inlerunt 35 , 32.
biurn transit 445, 46 : 484,

quomodo formentur 34 , 38. 402, 23. 26 : 583, 16 . z pleonaſtice initio vocabuli

20. accuſativus pluralis in e dativo formata iota ſub- Aenus oppidum 19 , 14 . addunt , ut pro pro vou 5,

adverbium transit 445 , 45 : ſcriptum habent 500 , 23. e Aeoles Biguurexoi 581, 9. Aeo- 45. ó pro ſ uſurpant 271,
484, 5o.

dativo formata eandem ſer. les articulis praepofitivis utuno - 59. Sin ó mutant 271 , 58.

Acervi lapidum a veteribus ag vant ſcripturam 509 , 28. e tur pro ſubjunctivis 532 , 5 : - 5w pro cow in verbis 113,
gerati 208, 59. variis adjectivorum calibus 538, 44. Aeoles a inę ver- 21. Še pro dia 228, 34. he

Achaeus rex Helladis , unde eandem ſcripturam retinent tunt 239, 43. ut gigsos pro pro ß, ut Baqueros pro Beige

Achaia dicta 98, 43 . 214 , 63. é verbis derivata Sagsos. o in u vertunt 46, Biros 101, 35.

Acheron , infernalis fluvius 451, 35. e futuro 487 , 31. 28 : 29+ , 23. & pro m 252, tant 110, 10. ut Baison pro

32n , 6. adverbiæ medietatis unde for- 11 : 12 , 47. fic in nominibus βλέπω 383 , 2 . dosos pro inte

Achilles artis medicae peritus mentur 94 , 50. Adverbium a pro ns 393 , 39. , pro nos 384, 2. 77 in os mutant

99 , 34. melulla cervina nu- nominale feu Nomen adver- 566 , 30. quod rarius fit, in verborum rerminatione 438,

tritus 99, 38. Achillis equus bialiter uſurpatum 34, 36 : quando producium eft 566, 3. 9: 467 , 55. 89w pro pou

103 , 21 . 191 , 59 : 450, 39 : 565, 21 . 33. & in o 423, 17. pro 11, 39. Sew pro pow in fut,

Aconaei montes 27, 19: (Corrige adverbialiter uſurparanomina * 295, 40 : 435, 15. Aeoles 259, 40, pow pro på in fut.

quae ap . Noſirum Tunt : 7. eandem cum fuis caſibus fcri. faepius abjiciunt 490 , 39. 11, 28 : 12, 33, ut gigow pro

εν τοίς ακονιοϊς όρεσι της βα- pturam retinent 34, 39. in ad- • pleonafticum non abjiciunt Asga 259, 39. Aeoles ayuzas

guardia . Quera, ex Etym . M. verbialem conſtructionem quae 413, 46. productum raro pro ayoká 7, 9 : 150, 35. a
p . 50, 39. , ubi haec : 'A- nomina transeant 497, 18. in in e mutant 566 , 33. o in v pro asi 9 , 48 .

κοναίοις Tys Maguarda adverbium transeuntia noni- 130, 52. vini, ul xndirdi iiwta 174 , 50. ápas pro

vías --- ) na eundem retinent accentum pro xudoydu 175, 51 . juäs 45, 17. 20 : 243 , 19.
Activam ſignificationem et palli- 199 , 30. adverbialiter ulur. undat 3 , 28. o pro a , 35.

vam formam habens verbum pantur adjectiva 100, 38 : 237, συγκες pro σάρκες 46 , 17 :
Aeolicum vocabulum 7, 9 : 35,

582, 9 : 413, 42. activa qui. 5 : 479, 11. adverbia inter 294, 24. si in m 11 , 25 : 12 , 32 : 95, 22 : 385, 31 .
bus verbis delint, quibus par- dum vocalem ultimam ini 10 : 246, 55 : 295, 39 : 453, Aeolicum (chema u5, 45.
fiva 223 , 8. activae formae mutant aut , inſuper addunt 17. & in 0. 33, 26 .

et palfivae Gignificationis per
a pole Aeſchylus tragoedus 22, 55.

188, 59. adverbia , in qui- ει, ut επoίγω pro επείγω 33,
fecia 480 , 16. bus epecialis fit per • 188, 28. ao , a producto , pro ou

Aetna , mons 23, 19 .

Acutillime cernens animal, leo 57. adverbia verbis antepo- in genit. ex nom . in ns 176, Aex , Panis filia 14, 14.

367 , 43. nuntur et poltponuntur 569, 4 : 465, 26. itemque in plu- Aexoni 20, 21 .

Acutus in contextu orationis 50. ady. monofyllaba in lon. rali vw pro ws 23, 52 : 318, Agenor , rex Thraciae 221, 9.

ver ! itur in gravem , niſi encli- gam definere volunt 563. 28. 1 : 386, 2, 4 : 398, 55 : 493, Agenoris uxor 538. 8. Age

tica fequatur dictio 4+ 1 , 1 . adverbia temporis indefiniti 33. éwy pro w in genit . plur. noris filia , Europa 221 , 8.

7 in 33 mi

4

cusa pro

uab.

ut

*) Breviter hic monuerim , me in conſcribendo hoc Indice La- ufum, ita ut qui Indices ad Etymologicon M. perluftraverint,

tino , ubi uterque Etymologus confentiunt, Graeca iplis Sylburgii facillime ac line ulla temporis jactura in hoc noro luo quieue
verbis reddidille. Quare li qui fint, qui me reprebendant, aut loco invenve queant, tum vero' etjam ob curam , ne , illis socis ,

Calieni mirentur , Icuant , hoc duplici ratione à me institutum quae optima medicina indigent, male intellecus, vita vitis

elle , tum ob brevitatem , qua res indicari volunt, et communem adaugerem . [ C. R. MEYRER .]
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37 .

20.

12 .

41 .

Agni fartificiis adhibiti 380, 32 : 168, 8. 51. Argivum vocabu- 28. Artici uús pro vývi di.
46. interdum pleonaftice

* 5 , 30 . lum 165 , 57. cunt 383. 42. derós pro air nuſurpant 136, 15. dragos pro

Alauda aefiate et hieme cantat Argus multoculus, lús cuſtos τός υ , 40. 52. κλάω pro óregos dirunt 256, 2 .

12 , 9 . 72 , 55 : 73 , 31. xaiw 11 , 51. avá pro xirá Boeourus meolis 358, 51 .

in Aisin civitatis nomina libe- Arietis pili et ceterarum beſtia- 51 , 36. Šo pro dia 228, 36, Boreae Glius 231 , +0 : 232 , 11 .

rorum referri quando et quo- rum non idem 347, 4 . neutrum adjectivi pro adver- boreae vis in hominem n1,

modo folita 63, 38 . Ariſtoteles ubi vitam finierit 220, bio ulurpant, ut d'angés pro 58 : 112, 5.

Al scus, Domen Herculis 247, antws 199, 32 . Boves olim in pretio erant 174,
53. Arne , Boeoti mater 111 , 24. Atticum perfectum aynoxa 4, 58.

Alesdae Corinthii dicti 34, 44. Artemis Scytharum regina 81 , 18 αγηχα 4, 19. αλαλι- Bubulci baculus 294, 50.

Alexander , Paris 454, 36. *70mQ. 31 , 19. a vývoda 56, Butrotus, oppidum Epiri 113 ,

Alexandri M. equus , Bucepha. Articulus unde dictus et cui in- 58. aenga 7 , 20. diwxa 33.

lus 113, 41 . lerviat 76 , 11. cur pronomi- 96, 12 , onda 160, 36. {1 Byne , Ino 117, 9 : 130, 56. '

Alisones, Homero qui fint 35, 3. nibus non iribuarur 159, 45 . aux 166, 13 : 181 , 37. Även

Amaithara capra, lovis nutrix 14, Articulus pronominalis 420, 42. 3a 187 , 7.50 : 188, 25 : 197,

10 : 41 , 45, in coelum trans- articulus lubjunctivus ſeu pro- 58. 61 : 420 , 30. Apuseixa C.

locata 41 , 18. nomen relativum 233, 56, ar- 205, 51. υπεμνήμυκα 541 ,

Amazonum victus 40, 54 , ticulus praepofitivus ab ſub- 50. ax*xxxQ619, 25. Cabiri , daemones 289 , 30.

Ameria clypeorum , Carum in- junctivo ' ut differat 422 , 5t. Atticus aorilius 66, 7 . Lemnii dii 593, 7 . numero

veplum 297, 13. articulus praepofitivus ab Ho. Atticum futurum 28, 16. tres 289 , 20. monies Phryo

Amor, ut exiftat 23, 1 . mero pro lubjunctivo ulurpa. Atticum adverbiuin 94, 12 . giae 289, 21 .

Anar harlis Srytha eodem tempo- tur 418 , 15. itern articulus Allicum vocabulum 27, 18 : 32 , Cabvle, regio Thraciae 593, 11 .
re natus cum Solone 40, 40 . ſubjunctivus pro pronomine 6 : 106, 39 : 110, 28 :

199 .
Cadni vicioria , proverbiali lo

Analngia nititur Orthographia relativo 417 , 8. Articuli, 52 : 265 , 21 , 288, 36 : 505, cutioni inlervit 593, 22.

199, 33. ubi nomen non additum elt , 38 : 525, 53. Caecus , rupaos 319, 12 .

Analírophe in praepofitionibus in pronominalem Tirucluram Augmentum negligitur ab loni Caedes Halirrhochii 75 , 2 : 398,

quando fiat 189, 35 : 67, 5. transeunt 437 , ii . articuli bus et poëtis 182 , 25 : 204, 29 .

Anaphora quid fit 139, 47. cum praepofitionibus localem
Caenus, rectius Coenus 332,

Anceps vocalis ante duplam temporaleiuque ſignificationem Aulis oppidum Boeotiae 93, 20.

confonaniem non producitur
reddunt 17+ , 17. Aures amputatae fontibus Jo, 8. Calchas , vates 296 , 39.

3-9, 7. anceps producta Do Arundines pro cornibus 149, 58. Aurora mortales exciiar ad opus Callinus elegiaca carmina pri.

rice 283 , 25 . ancipiies in Aſcus gigas 133, 51 .
95, 27. Aurorae filius , Ema- inus cecinille dicitur ido , 6 .

praelenti natura longae , in Alias , rex Lydiae 83, 25 . ihion 242, 36. Calpis oppidum Biliyniae 296,

praeterito politione longae Aſopus fluvius 88, 20 : 619, 13.
30,

bunt 273, 31 . Tüblimes ferens juncos 519 , 4 .
Calydnae inſulae 296 , 32 .

Animal acutiffime cernens , leo Aſpirata in tenuem transit 66, E. Calyplo , Atlantis bilia 296, 36.

367. 43. 47 : 68, 6. pro alpirata lones Camelus flexis genubuis onera

Annus Graecorum inchoat a uiuntur tenui , ui anexóuxaa Baal , Perſarum numen ; Grae- Gbi imponi patitur 295, 42 ſq.

Septembri 201 , 35. pro a'Qozognefa 128, 3 : 439, coruin "Agns 103, 27 . Campani populus 297 , 8.

Anticlea , Chillis mater 419, 51 . Babylon a Semiramide muro Campus lacer 212, 1 .

Anllochus carmina elegiaca pri- Allaracus rex 87. 43. Allyrii ciucta 101 , 38.
Helleduin ſale obruti ab ho .

mus fecille dicimr 180, 6. 87, 42 . Bacchus abortivus 212 , 30. bis
ftibus 35 , 44.

Aorſins 1. cum praeterito coin- Alylum ſervorum 262, 57. natus 146 , it. vincius 133, Cancelli 132, 55 : 623, 2 ?.

adir in paucis 56, 17. in pe. Athenis dicaſterium Heliaea 241 , 51 . antro Nylae nutritiis cellata janua 327 , 24 .

nultima incipitem habere valt 16. Athenienles in quatuor 146, 47. ab haedis nutritus cellatae dicaſterius fores 321 ,

269, 27. m lonice accipit in claſſes diftincti 229 , 53. Athe- 169 , 46. ope Minervae cru
26 .

penultima quintae conjugat. nis oprimae ficus 514 , 25. deli Titanum caede liberatus pro Candelis aut oleo lumen

5+ 2 , 51. Aor. 1. pallivi lem- purgatio porcellis adbibitis 450, 16. Bacchi felium 'S25 % oo olim dabant ligna 16 , 2 .

per cuftodit penulimain pero hieri lolita in publicis locis, Qogia 583, 16. Bacchi fellum
Canobi mors 297, 49.

kerti pallivi 202 46. ut theatris etc. 591, 8. meule Pyaneplione celebra- Capilli evulli cum ejulatu 426,

Aoriſins fecundus cum redupli- lefici luto illinebantur et pu- tum 63, 50.
18 .

catione 527, 2+. 39. aoriſti blice exponebantur 181, '60. Bacchae in montolis regionibus Caprino lacte nutrilus 14, 10 .

fecundi infinitivus ésiv pro siv multa ſacrificia menie leca- veriantes 105 , 54 . Caput in arborum cavernis oc

lor . 270, 31 . tombaeone inſtituta 175, 1 . Balius , Achillis equus 103, 21 . culiar xilho dos avis 355, 52. '

Apis , Phoronei filius 65, 16. Athenienle vocabuium 118 , 45. Bachius bubulci 29+, 50, pa- caput imponere nego:io 515,

Apocopae , cum tandem oratio. Arbletae certamen ut inierint lioris cujusvis 489. 23. 38. caput mentis ledes 539,

nis partem ſervant , lervant 102 , 39 . Balnea glandibus fuccendi lo
5.

etiam eundem accentum 176, Auanticum mare 212, 51. Aulas, lita 10 ), 1 .
Caranus in Macedonia 332 , 44 .

31 . mons Libyae go, 37. Barbae appofititiae 122 , 54 .
Carbo naturas babet duas 57,

Apollo rex Phrygum 68 , 25. Auici ' Iwves dicii 287. 41 .
56 . carbo duplicis naturae ,

medirus et vauicinator 68, 17 .
Beatorum infula 241 , 50 : 212,

Antici a inę vertunt 276, 28. Chriftus 58, s .

3. 16 .

26 : 250, 18. Apolio idem in 501, 55. sin , in per- Bellicie machinae Homero igno
Cares civpeorum amenta inve.

qui Sol 68, 14. Apollinis lyra fecto 197, 59. & pro a uſur nere 297 , +3.

donum Mercurii 575, 6. Apol.
tae 3ig . 1 .

pant 401, 15. my pro xi 236, Caricae pro carnibus 281, 23 .

lo Mulia richara prarii 557 , 9. 15. 23.
pro roa in le Belus Babylonis conditor 101 , Caro aniinala eft 3it, 6 .

Aqualis I. gulii vice olim cornu cunda Gng. praeſ. 290 , 10.
37. carnps Athenis dabantur ca.

uurpahatur 315, 57.
Et in minutant 236 , it. 23 . Boeoti mater , 1: 1, 2i. ricae 28+ , 23.

Aquam frigidilliinan ducit in . 81 pro he et Me in perfecti Boeoti agreſies 153, 40 . a pro
Calliatis cultos vitex 5 , 40.

trmalis Siyx 513, 55. reduplicatione 192, 57. m uſurpaat 4, 28 . as pro ms Cofioris equus 353. 23.

Aquila cur lovi Gt attributa 11, pro εoν , ut πλείν pro πλέον nomin . 593, 39. m in so mu- Calus cum caſu coincidens eun

13. Aquila fauſto augurio it , 136, 2i : 325, 33. εια το tanı 2: 9 , 33. in i 467, 14 . dem accentum lumii 304, 1 .

3. ejus origo 11, 16 .

59 .
campi

can

cal

ma .

ante

EIV

.

sía , ut iégéra pro ispsia 273, a in » 296 , 18. 8 in x 255, Caudae blanda verfurie canes

Arabes, 'Egou ,soi 205, 19,
100 pro slov in nomis 1 . x in & 169, 12 . veoaticas decipit vulpes 316,

Arabus, rex Babilon. 205, 19. nibus 32, 27. o in 9 mu- Aeolibus ulurpant pro ou in 53 .

Arbores ſacrae 501, 6o. tant 3.3 , 1 . o modo in a nomio . in as eros 405, 14. Cavlirus filius Pentheſileae 306,

Argos unde dictum 72 , it un. modo in 416 , 20. pro 21 . sy pro nous
in tertia

denhuo.o . 65, 20. Argiva 68 113, 12 : 377 , 13. 83 pro pluralis 207 , 13 : 212 , 21 : Cevropis çuary 20 , 21 .

diectus y in , muuare folet 89 235, 22. It Poc 110 , 532, 17. your pro oy 243, Cecus, rupaós 319, 12.

o cum

21 .
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58, 3, OV in

ver

422, 26. 22 .

40. .

Cedrus, ſterilis arbor 309, 11 . plicia flectuntur* 450 , . 32 . D. Dores ancipitem producunt 283,

Centaurorum origo 314 , 43. compofita quae fimplicis re 24. a pro z ulurpant, ut 'Aga
Damaſcus, urbs Syriae 133, 47.

Cerberus triceps 316, 26. Cer- tineant flexionem 403 , 56 :

beri vomitus 183. 47 .

ταμις pro ' Αρτεμις 17 , 23 .

424, 56. compolita a dativo
Darceto uxor Cayſtri 306, 22 . 26, τρέχω pro τρέχω 162 ,

Cerebrum quale 158, 17 : 201 , ſubſtantivi neutrius generis va- Dativi pluralis declinationis ter- 15 : 197, 20 : 311, 11 : 314,

riant inter se et niedia (yl. tiae regula 235 , 3o. dativi 23 . a pro » ulurpant 72,

Cereri moeſtae rilum ut move- laba 159 , 20. 25. compoſi- pluralis nominum fem . decli- 21 : 79, 21 : 377. 58. in

rit lambe 269 , 15. Cereri tione tonus in quibus non nationis 1. lonici et poëtici m vertunt 156, 29 : 193, 15 :

templum exſtruxerunt Tana retrahatur 20 , 45. compoli- 249 , 42 , e dativo fiunt ad- 243, 37. a longum in parti

graei 99 , 4. Cer, templum, tione tonus primitivi muiatur verbia 439, 10. cipio aoriſti 1. corripiunt 179.

Méyagoy 382 , 22 .
Ceres ut Dea fine matre creata 12 , 44 . 5. 18 pro 552, 38. ILZ

dicta fit ap . Gorgonios 210, Comprehenſiva nomina , vile dea marina , Ino 117, 11 . 66 Vertunt 436, 45. и pro a

25. filiam fuam ut explora- Collectiva. Decima pars praedae diis tribu 7 . m . pro e 176, 28 :

verit 98, 52 ,
Concipiunt ex aura vultures 424, ta 137, 43. 295, 40 : 236, 15 : 310, 30 :

Certaturi manus (puto et pul Decompofita 82 , 26 . 384, 47. 497, 49 : 566, 39.
vere ad firmius prehenden- Conjugationis primae circum- pofitis quid differant 143, 58. w in oi mutant 263, 49.

dum retinendumque obduce- nexa in futuro aut e auta Decuria omnium numerorum ca pro ou ufurpant 530. 17 : 558 ,

bant 337 , 15. alſumunt 313, 11. conjugatio- pax eft 137, 27. 37 : 580, 59 : 584, 3. ai pro

Cervus , diu vivens animal 6 , nis ſecundae circumflexa ple- Defectiva verba ultra praeteri- ei 13, 56 : 146, 36 : 162, 13 :

49.
rumque e nominibus in tum imperfectum non fectun 355, 1 . # 1 in ai mutant 13,

Chartularii 336, 37 . fiunt 2 , 16. Conjugatio tertia tur 23 , 7 : 473, 23 : 524, 60, 56 : 197 , 50 : 236, 15 : 497,

Chii Athenienſibus inviſi 321 , in verbalibus o procreat 17, Definitio quid fit 194, 46. 49 : 566 , 39. 51 inm 176 .

17 .
45 . Deliberandum elt diu 142 , 22 . 28 : 497, 49 : 566 , 39.

Chriftus carbo duplicis naturae Conjunctionis disjunctivae fpe- Denonſtratio prima in prono- pro so 261, ??. su pro ov

cies 234, 48, minibus eft 159. 46 . 273 , 26. W 489, 16.

Cibus , apoQń 321 , 9 . cibus Conjunctivus verborum in Me Derceto , vide Darceto. áw pro wr in genitivo plural

primus hominibus a quercu- quando properifpom . quando Derivata ſequuntur primitiva 317, '60. éw pro jr 23, 54 :
bus 62 , 56. in cibis olim lac

que proparoxyt. 153, 20 . 371, 61. derivata quandoque 386, 5. tos pro eos in no

ante inventos cereales fructus Conſilia tempus requirunt 142, primitivi longam natura min. adjectivis 197, 22. arou

iunt in longam pofitione 279, pro úvai in infinitiv . 512 , 1 .

Cilicia a Cilice rege dicta 323, Confonae quot fint 679, 48. ut 18. derivata à compolitis, émev pro eo in infinitiv, 105,

dividi patiantur 679 , 52. con- qua re ab his differant 143, 36 : 383, 17 : 463, 27 : 568,
Circumflexa conjugationis ſecun- fonae abjeciio vocalis pro- 58. derivata a compoſitis 82, 31. éusvai pro tira: 168, 49 :

dae plerunque e nominibus ducuonein efficit 492, 39 . 26 . 258, 1 : 383, 17. ομεναι pro

in m fiunt 2, 16.
conſonae abundantia fyllaba Deliderativa in siw 119 , 29 : oūra, 168 , 48 : 258 , 4. ex

in Civitatis album liberorum no
natura longa producitur pofi- 323, 29 : 341, 20 : 315, 14 : pro nsay in tertia plural . aor .

mina referri quando et quo- tione 573, 17. conſonae du- 404 , 11 : 473 , 19 : 524, 60 : pall. 5+7, 13. sürzo pro love
modo Colita 63, 38 . plicationem laepius Aeoles ef- 525 , 3. to 261 , 13. citai pro 8531

Clepſydra horae indicatae 526, ficiunt 413, 49. Deus adorari ut debeat 251 , 1 . in primo futuro medii 212,

35 . Continens pro contento politum Diaerelis diphthongi 92 , 36 . 60.

Clypei forma 85 , 16. clypeo- 569, 1 . contentum pro con- diaereſis lonica śwy pro wv Dores pro s uſurpant 272 ,
rum amenta , Carum inven. tinente 264, 20. 493 , 34. Dorica 23 , 51 : 28 : 308, 10. o in 5 mulant

tum 297 , 43.
in Contractione obtinet di- 386, 5. Aeolica 318, 1 . di- 144 , 15. in q 477, 32. %

Cnopis Colcbus 332, 40 . phthongus vel vocalis longa aerelis cadit etiam in articu- pro x uſurpant, ut arzenés

Coenus rex Macedoniae 332 , 41 , 273, 21. los 431 , 4. accentum inter- pro argezés 91, 56 : 611 , 20.

Coeus , Latonae pater 332 , 60. Contracta integrorum declina- dum mulat 431 , 7. et vide od pro s 233, 6. < w pro sou

Coeli diftantiae tres 553 , 6 . tionem lervant 359, 18. DialyGs. 53 , 36.

Cognati per connubium 466, 49. Convivia amicitias contrabunt Dialecio nititur Orthographia Dores ad pro # 9s dicunt 16,
Collectiva nomina duplicem fyn- 553, 46 . 53 : 17, 24 : 163, 18. ainsi

taxin adınittuat 549, 34. Cordis lius 363, 13 . Dialylis lonica eo pro ou 436, pro sixev 17, 22 ; 144 , 38 .

Colli meatus duo 363, 6 . Coriacea vaſa 58 , 42 .
28. fic in imperativis 494,

d'és pro dri g. 51. dulza pro

Colonia Heracleotarum 296 , 1 . Corinthii Aletidae dicti 54, 44. 14. in pronominibus 183 , 51 . ημέρα 243 , 2. ηγώμαι pro

Columnae Herculis 195, ig . Corinthium ſchema, Quev pro Diana Hecare 176 , 10. Dianae αγούμαι 235. 6ι . κείνος pro

Coma homini ornamentum ortum Hercules indicavit Ephe
&xeivos 175, 10. uris pro

creatore data 336, 6. coma Cornicis vivacitas 6, 50. cornix Liis praeconio ſuo 320 , 26. 383 , 41 .
Dores analogiam ,

Oreſtis ejusque fororis in fuga marina 340, 35. quae in verbis eſt , cufiodiunt

detonla 335 , 43.
Diei duodecima pars , hora 580,

Cornua olim pro poculis 159, 149 , 39. Doricum futurum

Commentarieoſes ſcribae 336, 36 . 31 : 345 , 18.
cornua pro Dii cum mortalibus mulieribus

212 , 60. Doricum vocabulum

Comparativa a verbis formantur arundinibus in januis adhibita 474 , 31 .

1 , 26 : 551 , 11. comparativa
congreſſi , beroum genus pro

cornu olim pro Drachmae mille ( cfr. Etym. M.

e nominibus, praepofitionibus aquali 515 , 57.
creant 248 , 58 : 249 ,

ad h . I.) unam mnan efficiunt

et adverbiis 551 , 11.
deorum potus , nectar 405, 37.

Corona in Olympiacis ludis 152 , 33 .

parativa pro pofitivis 426 , +3 .
diis fuperis ſ. Olympicis an

data oleagina 3+ 1 , 32 .

Compoſita
e verbis 40+ , 2 . Corrices glandium combureban

temeridiano tempore, inferis Dymas Phryx 175, 59.

compolita a verbis paroxviona Tur 531 , 31 .

velpertino ſacrificia ferebantur

556, 9. compoſita' e duobus Corvbaviçörp.28. 20 : 339, 59,
272 , 51. Diis lumborum fum.

E.

mitas
Cralis vocisió , et e quandointegris per omnes caſus , ex

lacrificata 273,

cepto vocativo 112 , 5i Tq. hat 273, 20.
11 1 . Edella oppidum 160, 18.

133, 16. compofita ex a et

Diminutiva paroxytona

Creia olim l'elchinia 525 , 49 . quae Eicadius , unde dictus 164, 31.

m nominibus paroxviona 100,
286 , +8 .

Cunarum vice ventilabra
ulur-

Diphthongus ante duo conlo . Elegia quid fit 180 , 16. elo

29. comp . e Int. aut prae . para veteribus 364 , 43.1 gias quis primus ceciderit

lenti barvion. quam habeant
nantes locum habere non pote

Cura cor urit et edit 318, 37. 180 , 6.

vocalem in penuluma 526, 40 , Curru juncti leones 265, 9 .
eli 135 , 39. fic 344 , 27.

Electrum e lacrymis Heliadum

comp . a verbis paroxytona, Cyclopes 352, 43.
diphthongorum enallage loni.

a nominibus proparoxytona Cinicus philofophus 354, 38 .
bus vulgaris 677 , 49.

242, 58.

Eleuſis 181 , 16.

comp. e genitivo Cuprii xannew pro xahiw 294, Diſco occiſus Canobus 297 , 49. Eleutheri Glius 242, 17.

attico per w lcribuoiur 125, 12. Cyprium vocabulum 121 , Disjunctivae conjunctionis {pe. Elis, opp. Arcadiae 242, 29.

51. compofita aeque ac lim- 27 : 315, 19 .

499. 33.

a

ωμεν 174, 44 .

20.

1 + 9 , 58 .
10.

com

cur

1

cies 251, 48 . Eliſius 240 , 74

170. 31 .
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Elyſius, blius Eleutheri 142, 17. vetur quam maſculeus' 266, quot modis fumantur 98 , letur 242, 3. Homero machi

Einathion , Aurorae filius , Me- 17.
41 . nae bellicae ignotan 319, 1 .

mnonis frater 2 + 2 , 36. Foliatae frondes in victores olim Generalia fpecialibus praemit. Hominibus com tanquam or.

Enallage diphthongi lonibus vul- conjectae 341 , 30. luntur ab Homero 353, 6. namentum a Deo dau 336,

garis 677, 49.
Fonsvini appetitum exſtinguens genere triplicia nomina 10, 60. 6.

Enceladus gigas 158, 13. 328, 27. " fous infernalis, Sıyx genus triplex fub unatermi- Hora duodecima diei pars 580,

Eolitica cum do conjuncta 514, 3 . natione in pronom. riv 39+ , horae clepſydra indicatae
292, 27. encliticae voces 213, Fores cancellarae 327, 24. fores 60. genus triplex in uno eo- 326, 35 .

48. 51 : 556, 16. aut mono- dicaſteriis cancellatae 321 , 26. demque fubftantivo +34, 3. Hymettus, mons 540, 23.

ſyllabae aut diſyllabae ſunt ante fores laurus poni folita generis metaplaſmus , i. e.

551 , 47. encliticae in ſe in- 38, 13. neutra pluralia pro maſculiais

vicem tonum inclinan ! 439, Formatio propria 4, 4. et femininis 469, 53. I.

Fretum ſeptenas motus muta- Glandium nuclei edebantur, cor

Endi mion 551 , 45. tiones, easque ventis contra- lices comburebantur 551 , 34. lacula ſerpentis veneno ringi lo

Epretales, v. Ind. Graec. rias habens 2.0, 35 . glandibus balnea ſuccendi lo. lita 280 , 25. jacula divina

in Eph -haeis et nuptiis laurus Frigidilfimam aquam ferum du fica 103, 1 . -519. 19.

adhibita 358, 19. cil inſemnalis Styx 515, 55 . Glutinum unde 334, 2. 11 . Ianua cancellata 327, 24.

Epheliis indicavit Hercules prae- Frondes in victores conjici (oli- Graeci victores ad Granicum

conio ſuo ortum Dianae 320, tae 341 , 30. Huv, 129 , 52. lalus, nuv. 269. 31 .

26 . Fulmen ac tonitru ut oriantur Granicus Buv. 129, 49. Iconium , opp. 275, 19.

Epitheton quid ſit quidque va- 86 , 15.
Gutti I. aqualis vice olim cor. lda , mons 270, 22. Ida, mons

leat 105 , 9. epitheta trifa- Funebres laudationes 180, 24 : nu ulurpatum 515, 57 . celülimus in Troade 270, 35.

riam capiuntur 105, 10 . 20+, +5. Funebres epulatio Ignis et fumus veteribus ligna.

Epulae a veteribus de uncti in nes 594, 19. quibus auxilium ubes arcelle
'honorem inftitutar 194, 19 . Furnus , πνιγεύς 471 , 19. H. bant 495 , 54 .

Epsrides praeco 320, 38 . Futurum , quod ante w non ha Ilii incolae , Troes 217, 15.

Equis Thellalicis bovinum caput bet o vel actu vel potellare, ab Haedis nutritus Bacchus 169, Imbribus carens Libya 369, 40 .

inuliumi 113 , 47 .
circumflecti vult 335 , 56. Fu . 46 . Imperativum praeteriti perfecti

Erechtheus 207, 27, turuin Atticum on pro otw 28, Haliartus 35 , 28. quandoque in i , quandoque

Ereutha'io occiſus 305, 29.
16. Futurum Aeolicum pou Halirrhoihii ſecuris 523, 17. ejus in 9 delimit 312 , 38. impe

Erembi . pop . 205 , 19. Tro pro pa ni , 28 . caedes 75 , 2 : 398, 29 . rativa in , non componuntur

glodvrae fint an Indi 205, 29.
Futurum fecundum et aoriſt, le- Halizones 35 , 3. 7 .

niſi cum praepofitionibus 105,

Enchthinius 208 , 29.
cundus lon , jen pro siv Halys , Buv. 39, 28 .

45. imperativorum arcentus
Ervmanibus inons Arcadiae 219, 270 , 31. futurum fecundum Hebe pocula diis miniſtrat 405, 53, 6. imperativa diſyllaba in

5. leones non nutrit ibid. medium oμαι pro ούμαι 517 , compofitione acrentum retra.

E , thrus rex 209 , 54 . Hecamede 175, 52. hunt 66, 17 : 291 , 59. impe

Eris , opp. 250. 47.
Futuro quae verba careant 455, Hecubae fomnium omir.olum

rativa in re eandem cum in .

Etymologia nititur orthographia 3. Futurum transit in prae +51, 37. dicativis terminationem has

lens 108 , 4 : 117, 18 : 196, Hederacea pocula 323, 15. bentia , eundem quoque ac.

Eulora lunonis nutrix 217 , 11 . 29 : 28+ , 9 : 286 , 9 : 328 , Helena 180, 56. cenium habent 213, 21 , im

Emaene, Ulyflis tervus 219, 5. 42 : 5 ++ , 49 : 371, 38 : 423, Helenus vates 113, 34.
perativa e futuro primo 327,

E..phoniae caula transpofitio 2 : +36, 29 33. Heliadum lacrimae 2 + 2 , 57. 6. 10

facta in peregrino vocabulo e Fuluro tornantur nomina 124, Helle filia Xuhi 182, 19. at Imperfonalia 115. 29.

414 , 42 . 37 : 320, 45 : 329, 44 : 381, 47. Xanthi filia. Helies in- Impudenta animalia , canis, cy

Euripi mutationes 220, 35. 47. 43 : 303, 3+ : 3: 5 , 7. 9 . teritus 182 , 18. nicus philolophus 354, 38 .
Epides ubi natus 220, 31 . futuris tormata nomina oxy- Helotes 165, 53 : 167, 32 . Inclinatio toni quomodo proce.

Europa Agenoris blia 221 , 8 . tona , quae 50+, 59. e futu- Hellenum campi ab hoſtibus dat 243, 41. 59 .

Exiorationis initium a collo ro adverbium 487 , 31. Tale obruti 35, 44. Indefinita ex interrogativis 533,

136, 56 .
turo verba in eiw 525, 4. a Heracleotarum colonia 296 , 1 . 3.

futuro derivata verba defecti. Heracleoticum oftium Nill 404, Indi, 'Ezeußol 205, 30. Indi

va non ultra praeientum im. 37 . cum vocabulum 139, 53.

F. perfectum fleciuntur 473 , 2i . Hercules prinium Alcides dictus Infantes in veneilabris cubare

cfr. 524, 16 , 247, 48. a quibusdam Alcapus olim ſoliti 364, 43

Faces in nuptiis praeferri ſolitae 217 , 53. Hercules unde no- Infernales lluvii 3.0, 6. infer

131. 32 . men traxerit 247. 51. a Py- nalis tons Styx 516, 2 .

Felton Martis quomodo cele G. thia nomen babuiſle traditur Infinium omnis verbi princi
bratum 380 , 40 felium 217 , 59. Hercules Dianae palum lenet 390 , 20. infini

Baccbi. 'Na ropopia 503 , 16. Gargaron , prom . 365, 30. ortum Ephelis luo praeconio tiva vel in compofitione ac

Ficine arbor Jovi lacra 504, 60. Genitivus noininum verbis nuntiat 320 , 26 . Herculis centum relinent 66 , 21. in

fius ſeu carirse pro carnibus formatorum confonam perfecti columnar 195 , 19. per lne firitiva a Noribus formantur

olim datae 28+ , 23 . fcus vel futuri verbi polcit 412, nonem glonam adeptus 2 +7 , in merai 105 , 35. ab Ionibus

Athenis optimae 514 , 25 . 46. Genitivi, qui transeunt in 53 : 215, 1. giganum aliquem in kurv 220 , 16 infinitivo

Athenis exportari venae 514, nominativum , laepe tonum intertecit ? 18, 8 . lones muntur sro imperativo
muta it 520 , 5 : 537, 56 : 510, Hermus , Ouv. 210, 26 . 6-8 , 22. fic cuin negatione

pro Fidibus fila olim e lino ad. 55. Genuvus quomodo for- Heroes , qui 2 + 9, 9 . un contirurtum pro iinpera
hibua 10+ , 34. melur 20. 9 . Genitivi a no Heſiodus de Nilo habuit cogni- tivo 390, 23. item nomerus

Fimbriae veftimentis olim mimibus in sus quot modis tionem 11 , 53. lemper pro imperativo 399,

ovin's pellibus 575, +8.
formnentur 99 , 10. Hexagetrum et pentainetrum in 27.

Fifrus, dumos.ov paurrior 554,4 . Genitivus unit in nominati. elegis 180 , 17 . Ino' dea marina 117. 9. Ino,

Fiftula e Gmplici arundine, moo vum 397 , 37 : 512 , 20. Jo : Hiemales aigua 9, 15 . Brne 117, 9 : 110 , 56

yoninaucs 285, 11 . 537 , 35 : 550, 32 : 510, 55. Hilioria nititur orthographia 499, Intenſivae particulae aeque ac

Flagellum e funiculis e Genitivis formantur adverbia 33. privativae ſemper initio ha

557 , 4 . medietatis 9+ , 50 . Homerus differentiam quarun- beor locum 119, 6

Fluva infernales 320, 6 . Genitives I hellalicus 14,9 : 258, dam dictionum non oblesvat ex Interrogativis indefinita 533, 3 .

Foetus in utero nutrimentum 45. 281 , 5+ : 420, 50 51, 391, 58. articulis praepofiti Inventor pro re inventa 355 14.

et frimum per umbilicum at. 27. vis utitur pro lubjunctivis 138, lo ab Argn anfiodita 92 , 54.

trahit 428 , '18. lortus femi. Geniilia derivata cur e ſolo ge- 43 . Humerus mvihum de lon , Apollinis filius , non Xutbi

nei lexus cilius in uiero mo- nitivo plurali fant 37 , 42, beatorum intulis finxifle cen- 269, 1 : 287, 45.

+99. 33.

e

e fu

ex

:

tortum
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209, 54.

aro

úarpro

ab

a in

per luno.

E

n pro a 316,
26 : 202 ,

vorum

Iones tenuibus utintur pro aſpi- 7. fac pro in ſecunda per- lita 338, 13. uſtulata crepi. Mare rubrum unde dictum

ratis 428, 3 : 440, 1 : 439, 59 : Tona pallivorum 128, 19 : 270, tat 135, 36. ſacra arbor 501,

522 , 39: 678, 13. ſubtracta 39 : 313, 38. lic mai pro,
6o. Marina dea , Ino 117 , 9.

conſonante vocalem quoque in ſubjunctivo modo 270 , 37. Lenaeon ; menſis Boeot. 368, Maryandenia regio 27, 20 .

ſequentem mutant, ut airós αται pro ηντα, 155 , 5ι . 54 . Marinor Proconneſium 480, 57.
pro decvós 189 , 31. lubtracta pro avto 416, 18. aisto pro Leo aculillimo viſu 367, 43. Mars deus I. rex Thracuin 76,

conſona perfecti vocalem cor- αιντο 318, 23. έατο pro ηντο apertis dormiens oculis 367 , 1. Avuitgros dictus 146, 26.
ripiunt 121 , 5. inqnitivo 160, 8. Ýato pro nito 135, 47. leones curru juncti 265, Martis feftum quando cele

ucuntur pro imperativo 678, 5. οίατο pro oιντο 139, 28 : 9 . bratum 380, 40 .

22. diphthongorum enallagen 318, 23. nus pro nxa's 318, Liberorum procreatio quadru- Martius menfis 380 , 39.
amant 677, 49. Ionibus tme. 19. έμεν pro ειν 181 , 21 : plex 410, 28. liberorum no- Maſculinum nomen , ubi transit

fis ufitata 678, 18. redupli- 220 , 10 : 383, 17 . mua in album civitatis referri in neutrum , ionum non mu.

catio vulgaris 677 , 40. item- wmo in optarivo 3 , 16. quando et quomodo folita 63, tar 510, 16 .

que dialyſis 466 , 5. Iones Ionicum vocabulum 4, 21 ; 80, 38. liberi effoela aetate pro- Medica vox 317 , 50 .

litteras initiales tam conſonas 32 : 213, 6 : 257 , 58 : 391 , creati cariores 528, 41 . Media formae verba 526 , 147 .

quam
vocales abjiciunt 678, 31 . lon. adverbium apagei Libya imbribus carens 369, 40. Medullis nutritus Achilles 99,

32. 36. abjiciunt conlonan-. pro taxéws 95 , 33. 56 . Licentia poetica 501 , 26. modo 38.

tem in verbis 106, 44. trans- Inpe 280 , 10. producit a , modo corripit in Memnonis frater 212, 36.

poſitionis litterarum amaotes Iordanes e duobus fluviis 280, v . ear's 155 , 10 . Menelaus interficit Canobur

funt 677, 39. lones .e per. 11. 14 .
Ligna olim pro oleo et lychnis 297, 19 .

lona praeſentis, paſſivi tertia Iphiclus heros 285, 50. in ufu 16 , 2. lignig wlcula Mentae veterum quadrupedes

formaot ſecundam 128 , 19 : Ilis eadem quae lo 283, 1 . pebảntur nomina 327, 36 . 5 ) 3, 52 , 55.

313 , 38 : 337 , 21 . Aegyptiis culta 282. 59. Lilybaeum promontorium 265, Menſem conftituit luna 391 , 53.

veriunt 141 , 34 . a in m 74 , ludiciorum ſeu dicalieriorum fo- 39 . menlium hiemalium prinus,

54 : 193, 30 : 227, 45 : 311 , res cancellatae 321 , 26 . Limes a propriis aliena diſter . anvz 368 , 56. menfis Boeo

18 : 346 , 14. a uſurpant pro Iuno Baccho quid mali intule- minat 434 , 28 . ticus 368, 51. Macedonicus

* , ut dros pro hrog 250, 56. rit 450 , 14. lugonis nutrix Linis 'ante inventos nervos mu 413, 30.

a breve pro n in praeterito Euboea 217 , 11. ficos utebantur veteres 104, Mercurius Argum interferit 72,

verbi 106 ', 43 : 121 , 7 , 18. nem gloriam adeptus Hercu- 37 . 52. deoruni eft puntius 113,

49 : 678 , 28. vertunt in les 277 , 55 218 , s . Linteum , 2évtrov 366, 9 . 13. 40. velpertinis lacrihciis cur

antecedente conſona ab- lupiter Arus vocatus 141, 57. Liquida in liquidam verla 490 , honoratus a Phaearbus 201 ,

jecta 19 , 8.
ab Amalthea nutrilus 41 , 43. 26 : 502, 38 . 14 . lomniorum

'14 ; 678, 31. m neutrum plu- lovis aquila 11, 49. arbores Litterae nomen nullum in die
praeſes 209. - ?; Apollinem

rale . Colvunt in Ex 677, 52.
501 , bo . lovi lacra phoca phthongum definit 399, 43. lyra donavit 375 , 6. Aigi ,

n inſerunt in tertia optativi 50+, 62. lovis nutrix Amal. literarum claffis duplex 678, urbe, primuin vilus eli 73. 1 .

perlona 3, 15. in adjecti.
thea 14 , 11 . 54. liverae longae veteribus pacem et quietem reconciliat

terminatione ejiciunt Ixion , Centaurorum progenitor ignotae 30+, 56. 71 , 51 : 72 , 57. Cullenius
677 , 42 . u ipſerunt initio

514 , 43 . Loci notationes lex 431 , 56. cur dictus 201 , 24 : 202 1 #.

vocum 677 , 54 . w interdum longa in longam verla 528, Diolcuris quid donaverit 553,

uſurpant pro o 678, 17,
57. longa naturâ transit in 24.

* in perfecto L. ' longam pofitione , abundante Meffalia unde dicta 381 , 52 .

exterunt 106, 43, 45 : 121. 7.
contona 573, 17 . Mellalii antea Phocaei norni

36 : 318, 19. § pro os 677, Lac in cibis olim ante inventos Longibardi 125, 21 . nati 38 , 54 .

56. u pro Q 678, 39. i pro cereales fructus 422 , 26. lacte Lora , mvia 2 +5, 40, 46. Metaplafmus quid fit 389 , 16 .

311 , 18. ? abjiciunt in caprino nutritus 14, 10 . Lorica , Sugat 268 , 15. metaplafmus in tertia decli

ſubjunctivi perſona tertia 403, Lacedaemonis nomen unde 68, Lumborum lummitas cur diis natione 380, 48. metaplalmus

32. Ew pro ou in nomin , in as 4 . ſacrificata 273, 11 ſq. generis 342 , 23 .

et ns 5 , 18 : 83 , 27 : 465 , Lacertis victitantes 40, 57 . Lumen olim ligna miniſtrabant, Militibus graecis ftipendia quan

21 : 466 , 8 : 677 , 10. is pro Lacones B pleonaſtice inſerunt non oleum aut candelae 16 , 2 . do penſitata 201, 35.

Qis in dativo plurali 249 , 45 . 104, 12. initio voc. adjiciunt, Luna merſem conftituit 391 , 33. Mimnermus elegiaca carmina

you pio bis in dat. plur. 249, ut Bodeiv pro idein 10+ , 13. Luto illiti et publice venditi primus cecinille dicitur ido , 6.

42 : 332 , 20 : 677, 29. Éwy ç ufurpant pro o , ut éviau. malefici 481 , 60 .
Mina leu mna viginti uncia

pro Wo in genit. plur. 493, tros pro sviausios 85 , 1. sis Lycaon , Pindari filius 374, 28 . rum 396. 9 .

51.
Eos prorros in adj. pola avýdas vocant tou's {pactés Lyceum , opp. Theſſaliae 374, Minerva line matre creata 12 ,

lellivis, materialibus, etc. 379,
23, 2. Laconicum vocabulum 59. 44. Bacchum a crudeli caede

55 : 406, 25 : 152 , 47 . 23, 2 : 501 , 9 . Lycus lapidibus obrutus 374, 60. liberat 450, 16.

pro ou in genit. ſingulari 420, Lacrimae Heliadum 242, 57 . Lyrae veteres 149 , 56. lyra Minois frater 262, 26. Minoen

53. los pro dos in genit. Lampſacus, unde nomen ha. Apollinis donum Mercurii extimeſcentes infulani 3+6, 11 .

fing. 260 , 28 : 471, 48 . beat 362 , 4. 575, 6 . Monofyllaba oxytona in s geni

pro où 169 , 17 : 273 , 26 : Lana coronatus ramus 170 , 17. tivum ut faciant 250, 1 . mo

436 , 28 : 494, 14. ns in no Jana tincta , κάλλη 29*, 18. noſyllaba in compofitione ba

min . pro as 677 , 4. ev pro 33.
M. ryrona ſunt 300 , 9. moao

ut Osúdoros pro osódoros Laodicea, Seleuci ſoror 362, 17. Isllaba aut nxitona aut pe

52. eč pro ec in dat. Lapides perforati in portu ad Macedones B pro Ø uſurpant riſpomena 172, 12 .

677, 38. sios pro eios 416, religandas inde naves 372, 97 , 38. 40 ; 103, 20 : 109, 1 : Mons lacer ludaeis 369, 43.
50. Ýw pro éw in verbis 294, 19. lapidum acervi a veteri- 539. 30. Macedonicum voca

Mortui cadaver

39. ayxov pro ov bus aggerati 208, 59. lapidi. bulum 25, 35 : 41 , 19. Ma
propugnatur

in praeteritis 428 , 37. 54 : bus obrutus Lycus 371, 60. cedonicuin oppidum , Acan
48 , 14. epicedio aut ihreno

429 , 4. 7. aa pro mxa in Latinum vocabulum 03, 3 : 319 , the 24, 43. Macedonicus decorabatur 200, 30. mortui

praet. perfecto 106, 46 : 121 , 12 : 372 , 59. 60 : 556 , 6 :
olim cremabantur 320 , 10 :

menſis 413, 30.

2. 18. lic dusi pro nxası 106, 365, 18 : 375, 58 : 502, 30 : Macliinae bellicae Homero igno
487 , 60.

43 : 121 , 7. αώς pro ηχώς 505, 3 .
tae 319, 1 .

Moſes 102 , 23.

121 , 8 , 18. 49 . ea pro 19 Lalona , Coei Glia 332 , Go.
Mundi afwiss ſeptem 2t, 26.

Maenalia regio 538 , 19 .

in praeterito plusquamperfecto Latus , thurus 363, 18. Magiſter 377, 50. Murinus color 5-8, 15.

236, 26. se pro eo in praet. Laudationes funebres 180, 24 : Maja Atlantis 377, 33. Mulie Pieriae 467, 13.

plusqu 236, 34. levy pro são 261, 45 . Malefici loro illiti et publice ante Muficos nervos inventos
in aoriſti infinit. 270 , 32. Laurus in ephebacis et nuptiis venditi 481 , 6o . linis utebantur veteres 101 ,

éwy pro wv in participio 678, 338, 19. ante fores poni lo- Mamma alterą delecata 40, 50, 34.

X

pro 678, 16 .

010

EO

30,

139 ,

EXOV et
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2 .

P.

54.
450, 9

74, 8 .

Mytbum de beatorum inlulis 42. nomina quae adverbii 14 : 308, 6. olla mortui cre Perfectum verbi a et no in .

Homerus primus finxille di- naturam induunt, nominis mati terrae mandabantur 488, cipientis Aurice pro he et je

citur 242 , 3. accentum ſervant 199 , 30.
capit en 166, 21 : 192 , 57.

nomina in adverbialem con
Oſtia Nili 404, 37. perfectum atticum , in é cor

Itructionem transeunt 448 , Ovis flos , lana 30 , '2 . oves ripit 5 + 1 , 48. perfecla quan

N. 46. nomina verbalia quae o
tondebantur verno tempore do in compolitione tonum

accipiant 17, 44. nomina 208, 1 .
retrabant 5 + 1 , 42. perfecta

Naſas abſcindebatur , quibus verbalia diſyllaba, ubi pafli. Oxus, fluv. 430, 50.
a vocali incipientia in com

576, 7. yam habent fignificationem , Oxytona , enclitica lequente, ac- poſitione proprium tonum ler.

Naves in portu lapidibus per- barytona , ubi activam , oxy- centum in contextu orationis vant, quibusdam exceptis 291,

foratis religabantur 372, ig . tona ſunt 478, 8 . retinent 230, 10, 52. perfectum atticum 4, 18.

Nectar deorum potus 405 , 37. Nominativus triplex unius voca
perfecta quae habeant actia

aqua non miſcetur 345, 57 . buli 409 , 19. nominativus o
vam formam , at pallivam

Negationes duae faciunt unam genitivo 537, 55 : 540, 55. ex Gignificationem 480, 16.

epitafin 402, 48. accuſativo 14, 21 .
Perfectum medium quando me.

Neion mons libacae 407, 43.
dia in fyllaba habeat 0, 181, 18.

ante Nervos mulicos inventos

e Nube procreati Centauri 314, Pachynum , prom . 265, 40 .

43, 55.
Paeones 417, 58. Perimus Megae filius 382 , 31 .

linis utebantur veteres 104,
Nuclei glandium edebantur, cor

Pallas gigas, a Minerva occiſus Perſonae unius pronomina, quae

tices ºigni tradebantur 551, Panis lilia , Aex 14, 15 .
413, 6. e perfona tertia opm

Neftoris concubina , quae 175 ,
tarivi ut formele fecunda et

34 .

52.
Numa rex nummos cudi juſtic Panis vice olimquae 132, 25.

Pandorae origo 219, 1. prima perſona 169, 31 , per

Neutrum plurale adjectivorum
Ionae iertiae in omnes po

adverbiali conliructioni lervit
412, 20,

Numeralia generis communis
Parabola quid fit 451 , 50, 53. nultimam habent longam 213 ,

177, 56 : 481 , 19 : 545 , 51.
51 .

ſunt 172 , 18.
59.

omnia quae

neutra e maſculinis et femi.
Phaeaces Mercurio veſpertino

ninis per metaplalmum facta,

ſunt intra chiliadem , vocalem Paris Hecubae filius 454 , 36.

tempore ſacrificia offeruni 201,

tonum originis ſervant 392,

aliquam aut confonantem ha . Participium et nonsen quid dif
26 : 202, 14 .

bere volunt ex üs, quae funt
ferant 389, 46. participia in

22. Neuva, ſeu Neutrius ge intra decadem 164 , 43. in

wy tono ut differant 228, 16. Phaeſti templum 352 , 5.

neris verba , quae 257, 51 .
Phaethonus interitus 212 , 58.participia aoriſti ſecundi nun

compofitione faepius finaleni

Nilus Heliodo haud ignolus 14,
quam barytona, excepto né . Phidlo Argivus prinus nummos

vertunt in a 232 , 1 .

33. peculiare quid habeat 350, Numeratio digitis facta 399 , 41.
Ovo 228, 17. participia pe. percullit 217, 10. Phidon

56. Aegyptiacam terram quota
rittoſyllaba eundem babent Heraclida 519 , 58 .

annis inundat 401, 29. Nili
Nili Nummi a quo primum percufli nominativum et vocativum Pbiladelphus Aegyptiacum cibum

oſtia ſeptem 401 , 33. Nili 74 , 7. aurei a Phidone pri
124 , 33. participium prae

unde transtulerit 296, 32.

etymon 404, 27. 31. 39.
mum culi 217, 10. ab Abra ſentis nunquam oxytonon 228, Philoetius Ulixis lervus 219 , 6,

Niſa, opp. 409, 53 .
hamo in Canaan translati

26. participium pro tempore
Phoca lovi lacra 504, 62,

Noctis partes quatuor 483, 31 :

unde Mellalii dicti
finito uſurpatum Ichema Aeo. Phocaei,

559, i . 7 .

Nuptialis hymnus , bymenaeus licum dicitur 15 , 43. 45. 381, 54. loniam relinquunt

Nomen pro adverbio 199, 30 :
510, 9. in nuptiis faces prae. participium pro nomine ulur- 381 , 52 .

ferri folitae 131 , 32, in nu.
237, 5. ſive nomen transit

patum 440, 39. participium Phoenice, regio unde dicta 553,

in adverbialem contiructionem priis laurus 338, 19.
transit in nomen 3 : 5 , 11 . 56. Phoenices latrones cae

31, 36 : 191 , 19 : 450, 39 : Nyffa mons 147, 15.
participiale nomen 383, 10 . dis cupidi 555, 25. 52.

565 , 21. Nomen et partici
Particulae privativae et intenſi, Phoroneus 65, 16,

pium quid differant 389, 46.
vae ſemper initio locum ob Phrygium vocabulum 25 ,

Domen transit in participia
0. tinent 119, 6 .

lem conſtructionem 470 , 45.
Palliva quibus delint, et qui- Pbuhir, Endymionis filius 551 ,

nomen pro participio et con- Oboli pro nummis olim 152, bus activa 223 , 8. palliva

tra 383, 10. nomen e verbo 14.
forma quibusdam , at fignifica- Pili arietis aliarumque beſtia .

fit et contra 2 , 1é : 3 , 42 .
Oculi tumidiores funt jis , qui tio activa 223, 10 : 413, 41 : rum ut differant 347, 4 .

Nomina liberorum in album diutius dormiunt 201, 26. 582 , 9. paffivam fignificatio . Pindarus, pater Lycaonis 374,

civitatis referri quando et dejiciuntur in pudore 307, 45. nem habentia 526, 56. palli- 28 .

quomodo tolita 63, 38. no- oculis apertis dormiens ani- vam ſignificationem , at actiº Pirene fons Corinthi 457 , 31 .

mina lignis inſculpebantur 327,
mal 367, 17. formam perfecta quae Pirithoi etymon 456 , 5.

56. Nomina multa e verbis Oleae ſacrae 398, 24. oleagina habeant 480, 16. Placeum mons ( ? ) 407, 44 .

fiunt 12 , 49 : 14, 57. nomi
in ludis Olympicis Patronymica ab appellativis for- Pleiades anni tempora denotant

na a praelenti et futuro tem- data 341 , 32. mari nequeunt 360, 28 . 469, 22,
pore fortata 160, 50. a fu . Oleum cur úrsóv dicatur 539, polleflivis quid differant 9!, Pleonalmus tonum non mutat

turis quomodo formentur 320, 47. pro oleo olim ligna lu
patronymica quomodo 431, 6. pleonallicae vocalas

45 : 329 , 41. nomina a fu
men dabant 16, 2 . formentur 405 , 39. áóns ab initio fpiritum non mu .

turis dilyllabis compoſita 210, Olympia regio 426 , 31. Olym
et quae lóns tant 131 , 10.

22. nonina trium pluriumve
pici ludi 426, 52. Olympia- 560 , 26. in rions 91 , 35 : Pleurov , Aetoliae opp. 512 , 1 .

fyllabarum . verbis ſecundae ca corona 341 , 52 .
318 , 38. 18 : 465, 50. in idrs Plurali numer 2 nominis jungitus

conjugationis contractae for. Opinio communis citatur 5it, 348 , 36. 48. 52 : 300, 27 : ſingularis verbi 5 in, 51 .

mata , oxytona 23 , 41.
14 : 351 , 59 . 465, 42. 57.

Pocula hederacea 323, 15. lie

mina ' a verbis solu et xíu Optativum o participio forma. Peloponnefus quomodo olim gnea 323, 16. poculorum vica

compolita quando paroxylona
tum 134 , 14. optativi vis ac dicta 65 , 15, 28 . olim cornua 315, 58. pocue

quandoque proparoxytona 19,
Eignificatio 28, 4: Pelorum , prom . 265, 40.

la düs miniftrat Hobe 4605,

19. Nomina adjectiva ex ad
Oraculum Icitatum millus , 980- Peluqum 406 , 28 .

40.

verbiis 487, 6. nomina di- pós 260, 43. oraculum cita- Pentauetrum et hexametrum in Poëtica licentia producit , 501,

ſyllaba per flectuntur,
tum 6. 50 . elegis 180, 17.

26 .

quae 299, 39. hyperdi yllaba Oratio omnis nomine conftat et Percotis , Meropis filia 325 , Pofteliva a patron micis quid

per ros flectuntur, quae 299,
verba 115, 23. 42.

differant gi , 16. poffullive

31. nomina quaevis a lon- Orefies cum forore profugus Perdices peculiare quid habeant formac quot 14, 21 :

ga vocali incipientia fpiritum
355, 41. Oreſtis etymon 432,

15, 20, pollellivorum ſpecies

Lenem poftulant 278, 30.
56.

Perdere , azónnen 161, 29 . tres 15 , ' 47. genus triplex

nomina 'a lecunda conjug. Orthographia quatuor continet in Peregrinis vocabulis eupho
571 , 5. poſleiliva dilillaba

contracta formata aut o avt regulas 499, 53.
niae caula transpoGitio facta quatuor 147 , 18. pofi liva

in penultima habent 153, Os Lacrum 273, 10, 16 : 281, 414, 42 .

tubuเลcorporis partibus

ETYMOLOG. T. II. Mmmm

45 :

27, 46.

vam

corona

а

16.

quae faciant,

no

TOS

nim

461 , 27.
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24 ſq.

>

re

22 .

4

429, 14.
554 ,

defunctum fignificare volunt Q. Semivocales quot fint 679 , 51 . Synonyms ab Homero pro

318 , 4. poſteliva et forma Quercus omniuin arborum no Semiramis filia Cayſtri 306, 23. miſcue ufurpata quae 391,

et ſignificatione quae 15 , 37. tiſlima 152 , 59. e quercuum
Senſuum verba cum quo calu 58.

forma tantum , non ſignifica conftruantur 71 , 5.
ligais veteres fabricarunt 250,

Syntaxin duplicem admittunt

tione, quae 15 , 41. poflel 48 .
nomina collectiva 519, 31.Septenarius numerus lacer 197,

fiva in enos , aros , Quos , q ? S, 9 . Syriacum vocabulum 495, 20.

ικός , ακός , υκός , εικός 15 ,
September primus anni Grae

R.
corum menſis 201 , 35.

Potus deorum , nectar 405, 37. Serpentes quibus fugentur 78, T.

Praepofitiones numero XVIII, Ramus lana coronatus 170 , 17.
9 . ſerpentis veneno jacula

fignificatione XVII , 47 , 44.
Reddiciva nomina unde fiant

tingi folita 280, 25., ſerpen- Talthybius, praeco 521, 24.

praepofitiones augmentum ad tibus victitantes 40, 54,
441, 12 : 531, 55 : 532 , 60.

Tanagraeis ſedes monſtrata a

mittunt, led ita , ut duas fyl
Reduplicatio fit non per tan

Servari omnes vult Deus 217 , Cerere 98, 56 .

labas non excedant 541 , 40. 19 .
ium , verum etiam per § 313,

Tarentini, colonia Dorica 9,

nominibus appofitae, locales
50.Servi Theſſalis sveoTO! (v. Ind.

7. Aeolice fit etiam ante x?
Tarentinum vocabulurs

Significationes reddunt 174, graec. I. v. ) , Lacedaemoniis 383, 15.

et 77 313 , 30. reduplicatio
13. anaſtrophen quando ad

Ionibus vulgaris 677 , 40.
CAWTIS, Cretenſibus nihárai Tarſus, opp. Ciliciae 523, 6.

mittant 67, 5 ſq. 189 , 36 ſq. duplicario poetica et lonica
165 , 53. ſervi vincti detine- Tela divina 319. 19.

in compofitione geminatae
baotur in

311 , 37. 44 [ q.
carcere 232, 20. Templum Cereris , péyagoy 382,

emphaſin intendunt 195, 3. aſylum habebant Thclei tem

in compoſitione conum retra Regulac duae ſecum pugnantes plum 262, 57. ſervitus mer- Temporis trajectionem pariuntur

hunt 477, 36. praepoſitio
172, 15 : 229, 58 : 356, 45. cenaria 262 , 22 , 31. 42. ſer- interdum nonnulla 518, 45.

verbis deeſt 198, 58. Relatio quid ſit 159, 47. rela- vitulis modi quot 151 , 5 . Tenuis ante vocalem aſperam

Praelens e futuro natum 108, tivum nomen 438, 17 : 532, Sex , : Sexius , éreos ; at mutatur in aſpiratam 291 , 42 .

44 : 117, 18 : 196, 29 : 284, 59. relativum prononen gt, Sextarius , Flotus 414, 40. tenuibus lones utuntur pro

9 : 286 , 9 : 328, 42 : 344, 49 : 34. relativa ut fiant 533, 2 . Sicilia triquetra 265, 37. Siculi aſpiratis in compol . 678, 13.

571 , 38 : 423 , 2 : 436 , 29.
relativi articuli cum praepo v uſurpant pro · 73, 47. Si- tenuem mutant in aſpiratam

33. a praeſenti derivata ver- fionibus localem ſignificatio- culum vocabulum 123 , 57 : lones 413, 53.

ba defectiva non ultra prae- nerx reddunt 174, 18. 383 , 15 . Teſtudinibus victitantes 40 , 57.

teritum imperfectum lectun- Rhadamanthus 242, 14. Sigeum prom . 494, 26. Thericles figulus 262, 1 .

tur 473, 24: 524, 10.
Rhea 262, 17 .

Significatio activa lub forma Thelei fanum , ſervorum aſylum
Praeteritum ancipitem politione Rhegina dialectus , vertit in y paſſiva 223, 10 : 413 , 41 : 262 , 56.

longam , natura longam effi- 73, 44. Rhegioi wolos pro 382 , 9. lignificatio palliva Theffali ovo pro ou in genit.

cit 273, 31. Ionice cum par. wroos 216 , 33. Rheginum fub forma activa 480, 16. ſingul. a nominibus in os et

ticipio ſuo initium habere vult vocabulum 89, 31. Siniſtrae manus ope onera in ov 14, 8 : 258 , 45 : 420, 53 :

Kiſus dicteriis et geſtibus ſcur- humeris geftantur 77, 12. 27 . Theſaliciequi

Praetorium , inos 281 , 9. rilibus cietur moeltae 269, Siris , opp. Phoenices 415, 50. βουκέφαλοι 113, 46. Theia

Preces ſublatis manibus 72, 4. 15 . Silyphi etymon 501 , 8. licum vocabulum 141 , 42,

Privativa privativae ſuperinducta Roma a barbaris obſella 122, Sitis levamen *U*FWV 352, 25. Thraces fale mutabant manci.

affirmationem compoſitioni af
50 .

Sol aquas e mari attrahit 237, pia 40, 32,

fert 51 , 56. privativao par Rubrum mare unde dictum 209, 32 : 241, 15 : 476, 56 . Thriafius 264, 37.

ticulae ſemper initio locum 54. Solon eodem tempore natus, Thyeliis vomitus 183, 48.

obtinere rolunt 119 , 16. quo Anacharlis 40, 40. Tincta lana , κάλλη 29* , 18.

Proconneſium marinor 480, 57. Somnium Hecubae 454, 37. 33.

Procreatio liberorum quadruplex
S.

Specialia generalibus ſubjungun Tirelias caecus 524, 52.

410, 28. tur ab Homero 353, 6. Titanibus ad perimendum tra .

Productio vocalis ex abjectione Sacer campus 212 , 1 . Spiritus vehiculum , arteria ; dicus Bacchus 450, 14.

conſonantis 492, 39. Saces, pop . Thrac. 495, 33. ſanguinis, vena 81 , 38. Spi. Tmelis lonibus vulgaris 678,
Promontoria Troadis 194, 24 . Sacrificia veſpertina inferis, an- ritus primitivi manet in de- 18.

Pronomen quam lignificationem temeridiana coeleftibus düs
rivatis 77, 51. ſpiritus pleo Tonus circumNexus 8, 12. 10 .

habeat , et cur articulum non facta 272, 49. 51. ſacrificiis nalino initii non mutatur 431 , nus unius dictionis unus eft

admittat 38 , 19 : 159 , 45 . veſpertinis Mercurius 6. in derivatis quandoque 579, 58. bifariam eidem vo
pronomina unius perſonae Phaeacibus honoratus 201 , mutatur 242, 52. transpoſitus cabulo tribuitur 325, 43. to

quae 443, 6. unius perſonae 26 : 202 , 14. ſacrificiis agni in derivatione 17 , 43. nus variatur pro ſignificatio.

à vocali incipere volunt 310, adhibiti 79, 32. 42 : 380, 33. Sponſae a ſponſo data munera nis mutatione 4-8 , 9: 509,

19. pronomina compofita e Sagarius , fluv. 495, 12 . ante nuptias 161, 4. 53. in metaplalmo declina

pronominibus primitivis 305, Sagittae ferpentum ſanguine Stipendia graecis militibus quan- tionis mutatur 393, 5o . re

51. pronomina poffeſliva com- tinctae 280, 25 , 33. 38 . do distributa 201 , 35 . trabitur poft abjectam conſo

pofitionem non admittunt 305, Salamis patria Ajacis Telam . Stoici unde dicti 512. 47. nantem 501 , 23 : 5 +1 , 33.

bo. Pronominalis articulus 495, 49. Styx , Oceani filia 511, 1. in- retrabitur in compolitione 11 ,

420, 42 . Sale obruti Hellenum campi 55, ternalis fons 514, 2. ' frigidil- 8 : 20 , 30 : 453 , 34. per

Propria nomina ex appellativis 44. fimam aquam lecum ducit praepofitiones in compoſitione

accentus mutatione fiunt 106, Saltationis ſpecies 500, 36. 307, 20 : 515, 55. 477, 56. quibus in compoli
Sanctus fons 514, 1 . Subjunctiva monofyllaba quae in tis non retrahatur 20, 45. 10

Proverbialis locutio 593, 22, Saturnus cur αγκυλομήτης di- compofitione accentum fer- num mutant genitivi, in no .

Pugiles certantes 27, 14. ctus 5 , 8 [ q . vent, quae non 480, 30. minativum transeuntes 526, 5 :

Pulvis athleticus 27, 16. pul Scala, xivaş 328, 47. Suffitum veteres per victimas 537 , 56 : 540 , 55. fonum

vere et fpulo inductae manus
Scamandrius 502, 45 . faciebant diis 266, 54 . retrabunt optativi aoriſti in

in certamine 337, 16,
Sceptro regio uli ludorum prae- Superlativa intenlivas particulas compoſ. 518, 51 .

fecti 114, 30 ,

Purgatio afl ris porcellis Athe .
non admittunt 485, 7. luper. Traditio , vide napádosis.

Sclavi 122 , 52 .
nis facta 594 , 8.

lativa terminatio pro deno. Transpofitio in derivatione 38,
Scrinia , Scriniarii 502 , 29 . minativa ſpecie 482 , 50w fu . 2. 5 .

Purpurae tingendae xarxm her. Scribia fulminum expers 504, perlativus ex adverbio 7, 20.

ba 296, 39.

Trinacus primus Siciliae rex
60. Scytharum regina 81 , e ſuperlativo 485, 2. fuper- 265, 40 .

Pyriphlegethon a. infernalis
lativa pro pofiuvis 424 , 48 . Troes 217, 51. Troadis mons

520, 6 . Securis Halirrotbii 532 , 17. Syncope , cum eandem oratio.

Tythia Herculi dedit Seleucus frater Laodiceae 362, nis partem lervat , ſervat etiam Troglodytae, pop . 205, 29.

247, 59 . 17 . eundem accentum 176, 31 . Tyro , Agenoris uxor 538,8.

cur a

10 .

20,

207, 35.
nomen
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41 .

ve.

40, ' 8 .

V. Verbalia quandoque a verbo- giliae noctis quatuor , et trium voluptatis ſedes in bepate 246,

Vala coriacea 58, 42 : 288, 32,
rum ſcriptura discedunt 456, horarum quaelibet 539, 1 .

Venditione uansit res in alie
42. verbalia, modo praeteriti, Vini appetitum exſtinguens fons Urbes a veteribus in alio con
modo futuri conſonantem in 328, 26 . dirae 87 , 26 .

nam poteſtatem 478, 27. Aexione quae ſumant 412 , 47. Viperarum partus 226, 47. Urina vulpis arefacit plantas

Vegeficae , xigrao 323 , 5 , Veretra coriacea 123, 39.

neno ſerpentum jacula tingi Veſtae fimulacra ponebantur fe
Virga Mercurii 320, 21. virga

40, 8.

regia uſi ludorum praefecti Urlae duae 181 , 19. urſus hic
ſolila 280, 25 .

dentia 213, 3 ) .
ilt , 10. mm line cibo degii 78, 3.

in Ventilabris cubare olim [ o

liti infantes 364, 43. Veteres quomodo hiemem trans
Virgines quam diu fint puels Vulpes canes decipii 316. 54.

lae 393, 8 . vulpis uriua arofacit plantas
Venus proprium quid habeat egerini 9 , 14. cornu pro

555 , 21. ' Veneris tenebricae poculo utebantur. 315 , 62. Vitex , caſtitatis cuſtos 5, 40.
Vultures ex aura concipiunt

templum 352, 5. ter quotidie epulabantur 150, Ulyſles filius Anticleae 419, 51 . 421, 22,
Verba' a fubftantivis fem . in a 4. agnos ſacrificiis adhibue- Ulyllis fervus 219, 6.

facta fecundae conjugationis runt 380, 33. Vocalis producitur abjectione

contractae funt2 , 86 :1332,32. in Viis poni Colitae primitiao conſonae 492 , 39. vocales X.

verba a tuturis poëtice for- 208, 48. quot modis dividantur 678,

mata 108, 46. a tuturis for. Victitabant priſci glandibus 346,Victitabant priſci glandibus 346, Vocativus" in participiis nomi56 : 679 , 13. Xanthus, A. Troadis 413, 33.

mala, quatenus flectantur 423, 34. item lacte anie inventum ejus aquae qualitas 413, 34.

6. futuro quae careant 33,
vinum cerealesque fructus 422,

nativo fimilis 124, 34. Alti Xuihus , pater Helles 182, 19.
10 : 455, 3. ' verba ſentiendi 26. ce nominativo ſimilis 443,

quomodo conſtruantur 71 , 4 . 13.

Victores frondibus foliatis de.
vocativus comparativo

verba quae tanquam barytona corari ſoliti 341 , 30. victoria
rum in wy corripit ultimam

2.

et per ilpomena Dectantur 382,
Cadmi, proverb . 593, 22 .

et retrahit accentum 126, 54.

14. verba barytona 201 , 50. vocativo fiant

verba barytona quae
Videndi verba non conſtruun Zagreus , Orci filius 227, 3 ,.

compoſita 112 , 57. vocati.

382. 10. verba ſine praepo tur cum genitivo , ut cetera

Grione conſtructa 198 , 55. ſenſuum verba 71, 6.

vus per ſe quandoque len . Zeleae incolae 217, 15 .

tentiam efficii 112 , 59 . Zephyrus animantibus et fructia
verba oxytona in compofitione Vigilia et inſomnia perpetua ca- e Vocis imitatione factum vo- bus nocet 412 , g .

touum retrahunt 453, 3.4 datne in leonem 367, 45. vie cabulum 517, 55. Zetes Boreae filius .

a cur non

rara

Afm m m 2
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18 gr.

12 gr .

. nus,

Graecae linguae Dialecti recognitae opera Mich.Maittaire. Post In calce addita est tabula Graecae musices modis explicandis
1. F.Reitzium , qui praef. et excerpta ex Apoll. Dysc. Gramm. inserviens.)

addid . totum opus rec. emend. aux: F. G. Siurzius. 807. 8 mai.
Tom. II . Pars I. 1819. Scholia gr. cont, 6 rthlr. 8 gr.3 rthlr. 8

gr.
Chart. perg. (velia) Jo rthlr .Charta meliori

4 rthlr .

Tom. II . Pars II . et vlt . sub prelo.scriptoria 5 rthlr.

Eiusdem Carmina . Graece. In vsum praelect. a. eod . 4 mai.Suurzii , F. G. , Liber de Dialecto Maced, et Alex. 808. 8 mai.

( Pars 2da Operis Maittair.)

1 rthlr. 4 gr. Boeckhii , Aug., Commentationes acad. II . cont, specimen emend.Charta script . i rthlr , 18 gr.
in Pindari Carmina. 811. 4 min .

Dionysius Longinus de Sublimitate. Gr. et lat. Denuo rec. et

animadv. 1. Toupii, D. Ruhakenii , f . 1. Bastilinte Gregorii Coriatbii et alior. Grammaticor. libri de Dialectis lia

guae graecae , quib. add. nunc prim . ed . Manuelis Moscho.gris et aliorum excerptis suisque , item apparátu critico uber.
puli lib . de vocum passionib . Rec. et c. noi. G. Koenii . F.rimo indicibusque locupletissimis instruxit B. Weiske. 8o9.
1. Basiii, 1. F. Boissonadi suisque ed . G. H. Schaefer. Ace.8 mai .

4 rthlr.

Bastii Comment, palaeogr. c. tabb. aen. VII . 811. 8 mai .Charta script.
5 rthlr .

5 rihlr .

pergam. ( velin ) 7 rihlr. Charta meliori
6 ruhlr,

Fabulae Aesopicae , quales ante Planudem fereb. ex vet. cod. membr. ( velin )
10 riblr.Abb. Flor. nunc prim.erutae una cum aliis partim hinc inde Draconis Stratonicensis liber de metris poet. loannis Tzetzae ex

coll. partim ex codd. depromptis, lat. vers. et not. exorn .

Stud. Fr. de Furia . C. ind . ( Acced. Prolegomena editoris, egesis in Homeri Iliadem . Prim . ed , indd. add . God. Hermar
Fabricii not. litt. Tyrwhitt de Babrio , Huschkii Diss. de Ar Cum Append. contin , Tricham etc. 812, 814. 8 mai.

2 rthlr . 18 gr.
chilocho , Benileii Diss. de Aesopo.) 810. 8 mai. 4 rthlr .

3 siblr. 16 gr.Charta script.

5 sthlr.pergam . (velin)

Idem Liber. Graece. C. not. Fr. de Furia et al. Sine Diss. Euripidis Tragoediae et Fragmenta. Rec. interpr. lat. correx.

Fabricii , Tyrwhitti ete. C. ind. 810. 8 mai. i rile. 16 gr. scholia gr. e Codd. MSS . partim emend. A. Matibiae. T. 1
V. 813 18.

13 riblr. 6 gr.Charta script. 2 rthlr . 4 gr.
Charta meliori 15 rthlr. 12 gr.

Eaedem fabulae , graece , c. not. et ind. Schneideri. In usum

Charta membr. (velin) 21 riblr, 12 ft .
schol. 810, 8 mai.

Charta script. i rıhlr. 4 gr. Oppiaci Cynegetica et Halieutica , ad fid. libror. script. emend.
1. G. Schneider. Acced . versiones lat. metr, et pros. plur.* Empedoclis et Parmenidis Fragmenta ex cod. Taur. Bibl . reftit.

anecd. et index graecit. 813. 8 mai. 2 riblr .et ill. ab A. Peyron. Simul agitur de genuino gr. textu com

Cbarta nieliori 2 rthlr. 16 gr .
ment. Simplicii in Arist. de coclo et mundo. 810, 8 mai . 16 gr.

4 rthlr .
Charta script. 1 riblr. pergam. (velin)

- membr. (velin ) 1 rthlr . 16 gr. Tricha, Elias et Herodianus de metris. Graece. Prim . ed. Fr. de
Furia. 814, 8 mai .Pindari Opera quae supersunt. Textum in genuina metra restit.

Marini Vita Procli. Gr. et lat. ad fid . libror. manvscr . recens .et ex fide libror. MSS. doctorumque coniect. rec. annot,crit.

scholia integra , interpr. lat . comment, perp : et indd. adi . A. adnotationesq. et indd . add. I. F. Boissonade. 814. 8 mai .
i riblr. 12 gr.Boeckbius. Tom . I. P. 1. 2. 811. 814. 4 mai. 10 rihlr,

5 ribir .Charia perg. ( velin ) 16 thir. Charta perg. (velin)
( Tomi primi pars prior textum poetae complectitur librorum Porsoni , Ric. , Adversaria not. et emend. in poetas gr: quas es
scriptorum subridio ' recensitum . quorum descriptionem prae schedis mss. Porkom ap . Colleg . S. S. Trin. Cantab. repos.

fario suppeditat , eumque ad leges 'metricas constitutum , quae depromps, et ordin. nec non indd . instrux . I. H. Mork at C.

paliera parte explicaciur. Alimra pars continet de metrio Pia. 1. Blonfield. Ed . uova emend , et auct. (Acced Observ, misc.

dari libros tres , quibus praecepla artis metricae et musices locowaii et Schaeſeri.) 814. 8 mai.
i nhlr. 18 gr .

Graecorum docentur , cum notis criticis in Pindari carmina. Charta meliori
2 rthis. 8 gr.

5 riblr. Charta meliori

7 riblr. perg. (velin )
-

12 gr.

11 5.



4 gr.

6 gr.

10 nhlr.

.

18 gr.

1i riblr. 16 gr.

18 gr

12 gr .

6 gr.

12 gr .

12 gr.

6 gr .

Spohn , F. A .; Cortiment. geogr. crit. de agro Troiano in cas. Etymologicum graecae linguae Gudianum et alia Grammatica
niaib . Homer. descr, 814. 8 mai . rum scripta & Codd. MSS. nunc primum edita. Acced. Ap

Charta meliori

Ciceronis de Natura deorum libri III . ad Codd. mss . partim Imm. Bekkeri, Lud.Kulenkampi, Amad. Peyroni aliorumque
pendix,notarum aulaEtymol.Magn. ined. Edm. Henr: Barkeri,

aunc prim . adbibitor. fid . recens. et emend. L. F. Heindorf,
quas digessit et edidit Frid. Guil. Sturzius. C. indd . locupl.

a sthlr. 16 gr.
4 mai. 819. ( Etymol. T. II .)

815. 8 mai.
8 rthlr.

Charta meliori 2 Thlr. 4 gr.
Charta scriptoria

Charta membr. (velin )
4 rthlr.

pergam . ( velin 14 rtblr ,

Tbeognidis Elegi. Ex fide libror, mss. recensiti et aucti. C. no
Orionis Theb. Etymologicon. E Museo F. A. Wolfii prim. ed .

annot. P. H. Larcheri, eiusd . Wolfii nonnullas et suas adi.
tis F. Sylburgii et R. F. P. Brunckii, ed. Imman. Bekkerus.

F. G. Sturzius. 829. 4 mai. ( Etymol. Tom. III.)
815. 8 mai.

Elegia ad M. Valer. Corvigum Messalam , ed. commentat. de
Charta meliori

i rthlr .

auctore et observ, instr. C. P. E. Wagner. 8 mai, 816. 12 gr.

perg. ( velin)
Lowth , Rob. , Praelectiones de sacra poesi Hebraeorum . Subi. Fragmenta Alcmanis Lyrici , colleg. et rec. F. Th . Welckerus,

815. Ch . script. i rthlr .
meir. Har. brev. confut. et oratio Crew . C. not. et epim . I.
D. Michaelis suis animadv. adi. ed .E. F. C. Roſenmüller. in- Guil. Abr. Telleri Opuscula varii argumenti ( theol. rhet. philol.).

816. 8.sunt C. F. Richteri de aet. lib . lobi defin . et C. Weisii de 20 gr.

metro Har. commentall
. 815, 8 mai.

3 rthlr. 12 gr. Bibliotheca classica Poetarum graecor, cur, typ . gerente G. H.

Charta meliori 4 rthlr,
Scbaefero. 8 min. 817 seq .

Tom . I. Aeschylus
Poetae latini minores. Rec. not. viror, doct. et suas adi . I. Chr.

Wernsdorf. 1. I. II . III . T. IV. P. 1. 2. T. V. P. 1. 789
II . Theocritus , Bion et Moschus

88. 8 mai . al rtblr. III. Poetae Gnomici 12 gr.

Tom. V. P. 2. et T. VI, prodierunt Helmstadii in Bibliop. IV . Callimachus 6 gr .

Fleckeisen .
V. Anacreontica cum aliis lyricis

C. Valerii Flacci Argonauticon libri VIII. c . not. P. Durmanni I. VI. Apollonius Rhodius

integ. et sel, L. Carrionis , Aeg. Maserii , L. Balbi Lil . 1 Zin- VII . Orphica

zerlingii . Ch . Bulaci, Nic. Heinsii et al. Rec . suasq. annot.
VIII . Hesiodus

adi. T. C. Harles, 781. 8 mai . 3 sthir. 12 gi

IX. Sophocles i rthlr. 8 gr.

Charta script .
5 rthlr.

X. XI . Aristophanes . 2 tomi 2 ruhlr.
Tystaei quae supersunt omnia , coll , comment, ill . ed . C. A.

XII

Klotzius. c. fig . 767. 8.
i rthlr. 12 gr.

XIV. Euripides e rec. A. Matthiae. 3 tomi

2 rthlr. 16 gr.

Charta barava 2 rthlr . 8
gr. хү XVIII. Homerus. 4 tomi 2 rthlr.

Libanii Soph . Orationes et Declamationes. Graece. Ad 6d. codd. Bibliotheca class, scriptorum prosaicor. graecor. 8 min . 817 seq.

mss. rec. et perp, adnot, ill . 1. 1. Reiske. IV Tomi. 791.97. Tom. I. Aeschinis orat . Opera
8 mai.

15 rthir.

II. Xenophontis Cyropaedia

T. C. Harles Introductio in Historiam linguae graecae. Tom . I. III . Xenophontis Oeconomicus , Convivium , Hiero , Age

T. II . P. 1. 2. Suppl. T. I. II . Editio alt. emend. et auct. silaus
9 gr.

7 ruhlr. 4 gr.
IV VI. Pausanias, e nova rec, Siebelis, 3 tomi

Eiusd. libri Supplementor. Tom . I. I rthlr. 12 gr. 2 rihir . 3 gr.

Tom. II. i rthlr. 16 gr. VII IX. Herodotus, 3 tomi 2 rtblr. 3 gr.

X. Xenophontis Expeditio CyriScriptores physiognomoniae veteres. Gr. et lat. Ex rec . C. Po

XI.rusci el . Sylburgii . Rec. animadv . Sylburgii et D. G. Tril Historia graeca

Jeri in Melampodem emend. add. suasq . adspersit vot. I. G. XII, Memorabilia 9 gr.

F. Franzius. 280. 8 mai . Charta scr. 3 nhlr.
XIII. Opuscula polit. equestr. et venat.

Additameaja ad Barn . Brissonii Opus de verborum , quae ad ius Sub prelo :

civile pertinent, significatione volumen, Coll. iu ord. redeg: Thucydides, Plato, Demosthenes , Plutarchus .
obs, illustr. loa . Wunderlich. 778. fol . i .

Diligentissime operam dabimus, ut utraque bibliotheca
Etymologicon Magnum. Superiorum editionum variorumque au continuata non solum a vitiis pura servetur , sed etiam magna

ctorum collatione repurgatum , perpet. not. illustr, indd . uberr .
praesertim illustrium philologorum atque enticorum textui emen .

auct . opera Frid . Sylburgii. Editio nova correct. ( stud . G. H. dando cura adhibita , haud raro quoque novis textus recensio .

Schaeferi.) 4 mai, 816. Etymol, T. I. ) 8 rtblr. nibus , non inuulis videatur literarum cultoribus.

Charta scriptoria jo rilir. Codex pseudepigraphus vet. Test. ed . I. A. Fabricius, 2 tomi.

14 rıhlr.
- pergam . ( velis )

Hamb. 722, 41, 8. 4 rohk ,

-

12 gre

12 gr.

-

792. 806. 8 mai.
-

-

12 gr.

12 gr.

8 gr .



I N C O M MISS I S :

7 rthlr .
6 gr.

12 gr.

16 gr.

20 gr

i rtbir. 8 gr .

75 rtblr.
.

Pindari Opera, Graece, lat. transl. carm . et illust. a J. Costa. M. Kemser Orat. de aetat. nost, fatis etc. Lugd. B. 826.
3 Tomi. Patav. 808. 4 mai. 8 mai.

S. de Sacy , Grammaire Arabe. 2 tomes. av. fig. à Paris . 8 mai . Antarae Poema arab . Moallakah c. integr. schol. ad cod Manu .

10 riblr. 12 gr. scr. ed . in lat . serm . transtul . et lect, var, add. V. E. Menil.

Du même Chrestomathie arabe. 3 tomes . ibid . 806. 8 mai . Observat. subi. I. Willmet. Lugd . B. 816. 4 mai . 3 rthlr.

16 rtblr. I. G. C. Adler Iudaeor. Cod . sac. rite scrib. leges ad recte ae

Voyage pittoresque des Isles de Sicile , de Malta et de Lipari, stim , codd. Mss. antiq. perutiles. Hamb. 779. 4.

par Houel. 4 tomes. av. fig . à Paris. 782 87. royal fol! Annales Acad . Lugd. Bat. a d . Vill . Febr. 1816. ad d. Vill.

250 rtblr. Febr. 1817. c . fig. Lugd. Bat. 817. 4 mai . 6 sthlr . 16 gr.

Siama und Galmory : ein Gedicht in zwei Gesängen , und Ada Collezione dell'Opere del Car. Conte Aless. Volta. 5 tomi. C.

mah oder die Schöpfung des Weibes. Von Siegfried. Mit fig. Firenze 816. 8 maj .
ni rthlr.

sechs Kupfern von Mettenleiter. 12 .
I. G. Büsching's wöchentl. Nachrichten für Freunde der Ge

Histoire abrégée du Cabinet des médailles et antiques de la Bibl. schichte der Kunst und Gelahrtheit des Mittelalters. Ir u. 21

irrper. par Cointreau. Av. fig. Paris 800. 8. i rthlr. 12 gr . Bd . m . K. Bresl . 816. gr. 8.
9 riblr.

Murray Descriptio arteriar.“ corp . hum . Upſal . 4 . Mémoires du Duc de la Rochefoucauld , augm . de la première

Paykull Fauna Suecica . ibid . 2 tomi. 8. 2 rthlr. 12 gr. partie jusqu'à ce jour inédite, et publ. sur le manuscr. de
Monograpbia carabor. Suec. ibid . 8 . l'auteur. 2 tomes. Av. Portr. Paris 817. 12 . 2 rihlr. 4 ST.

Floderi Opuscula orat. et poet. ibid. 8. 791 . Lettres sur la Vieillesse par I H. Meister. Augm . de deux nouv.
Lettres. Paris 817. 12 . I mblr .

Fr. Mesgnien a Meninsky dictionarium arab . pers. turc. lat. 4 10

mi . Viennae Aust. 780. fol. Imitation de Jésus Christ. Nouv. Traduction en Vers par l'Abbé

de Boisville. Paris 810, 8 mai. 2 mhlr. 12 gr.
Idem liber . Charta mai. 100 rthlr.

Guide des Amateurs de Tableaux, pour les écoles allemande,Universallexicon , herausgegeben von Zedler. 64 Bände und
flamande et hollandoise. Par M. Gault de Saint -Germain 2 10 .

4 Bände Supplem . Leipz . fol . 100 rıhlr.
mes. Paris 818. 12. 3 rthlr.

Caiena graecor . Patrum in Octateuchum et libros Regum. Ed .
Notice sur une Medaille de Phil. Mar. Visconti, Duc de Milan .

Nicephoro Theodoko. Graece. 2 tomi. Lips . sumpt. edit 772. Par Tôchon d'Anneri. Av. fig . Paris 816. 4 mai . I rihlr. 6 gr.

78. fol. mai. 10 rthlr.

Cachets antiques des Médecins oculisies. Par le même.. Av. fig .Ioann . Hedwig Theoria generationis et fructificationis plantarum
color . Paris 816. 4 mai . i riblr . 12 gr.

cryptogam . Linn. retractata et aucia . C. tabb. 42 color: Lips: Dissertation sur l'époque de la mort d'Antiochus Evergères et sous

sumpt. auct. 798 4 mai. rthlr.

deux Médailles de ce Prince. Par le même. Av. fig . Paris 815.Aeg. Forcellini ' totius latinitatis Lexicon , cur. I. Facciolati . Ed. 4 mai.

i nhl. 12 gr.
2 ' a locupl. 4 tomi. Patav, 805. fol. Cum Append.

Miscellanea Cracoviensia . P. I. II . Cracov. 814. 4. 1 rthlr . 8 gr.
Mémoire sur les médailles de Marinus , frappées à Philippopolis.

Par le même. Av . fig. Paris 817. 4 mai. i riblr. 12 gr.
Fabulae Aesopicae , gr. c. not. Coray. Paris. 811 , 8 mai. 6 rthlr.

M. T. Laurmann Collectanea sive notae crit. et commentar. in
Plutarchi Vitae parall . gr. ab eod. edit. 6 tomi. ib. 8 mai. epistolam ludae. Lugd. Bat. 818. 4 mai. 2 rtbls. 6 gr.

54 rthlr.

Storia della Scultura dal suo risorgimento in Italia sino al secolo

Polyaeni strategematum libri VIII . gr. ab eod . ed. ib . 80g. 8 mai. XIX . Per servire di Continuazione alle Opere di Winkelmann

6 rthlr.
e di d'Agincourt 3 volumi. Con belliss.figure in rame. ( aut.

Prodromus Biblioth . gr. contin . Claud . Aelian . Heracl. Pont. Ni- Conte Leop. Cicognara) . In Venezia nella tipogr. Picotti 813.

col, Damasc. ab eod. ed ib . 8 mai. 5 rtblr. 18. fol. mai. 60 rthlr.

Isocratis Orationes et epistolae, ' 2 tomi ab cod. ed . ib . 807. Catalogus librorum impressorum Bibliothecae reg. Acad. Upsal.
8 mai.

Upsal. 814. 4. 8 rthlr .

Marcus Antoninus, gr. ab eod . ed. ib . 815. 8 mai . 2 rtblr. 20 gr. Nova acta Societ, scient. Upsal. Tom. II. IV . V. VI . VII . c. fig.

Strabonis Geographia. gr. ab eod . ed . T. I. ibid. 817. 8 mai. Upsal . 4 mai. 26 ruhlr. 20 gr.

6 rthlr. 16 gr .
D. Ruhnkenii Opuscula orat. philol. crit. Lugd. Bat . 807. 8mai.Xenocrates et Galenus de Alimento ex Aquatilibus ab eod. ed .

2 rthlr . 8 gr.
ib. 814. 8 mai.

3 rthlr. 6 gr. Opuscula Ruhnkeniana. Ed. Kidd. Lond. 807. 8 mai. 4 rthlr .

Atlas von Griechenland, dessen Inseln und Colon ., bestehend M. A. Mureti Opera , ed . Rubnken. 4 tomi. Lugd. B. 789

aus 12 groſsen Charten , durchaus in griech. Schrift. Mit vie- 8 mai,
12 rthlr .len Münzen.

15 rthlr .

Gosselin , P. F.,Recherches sur la Géographie des Anciens. 4 to. Hesychii Lexicon . Gr. ed. I. Alberti. 2 tomi. Lugd . B. 746, fol.
25 rtblr .

mes. av . Cartes. Paris 798. 813. 410. 34 rthlr.

Fr. Lindemann de tatinae linguae accentibus lib. I. Lips. 810. A. Georgiadis Tractatus de elementor. Graec. pronunciatione,

8 mai . Cum Additam . 2 rthlr . 8 gr.

C. Morgensternii Symbolae crit. ad Platonis Politiam ab Astio Histoire philosophique de la Médecine par Tourtelle. 2 Voll.

denuou dilam . Dorpati 815. fol.

27 rtblr.

+

.

10 rthlr.

Gr. et lat. elabor. Paris, 8 : 2 . 8 mai.

Paris. An 13. 8.
3 rthlt . 12 gr.

I. Amersfoordt dissert. philol. de var. lect. Holmes. locor. quo . Oeuvres de P. Corneille , avec les Commenaires de Voltaire.

rund. Pentat. Mos. Lugd . 815. 4 mai.
a rtblr.

32 tomes. av, fig. Paris 817. 18. 8 mai. 46 rthlr .

6 gr .

10 gr.



3 rtblr . 8 gr.
.

799. 4 mai ,

6 gr.

Censorinns de die natali , ex rec. S. Havercamp. Lugd. B. 767. Moeridis Atticistae Lexicon attich. Piersonus. Lugd . Bat. 759.

8 mai . 2 riblr . 8 gr. 8 mai .
2 rthlr . 16 gr.

lulii Caesaris quae exstant , iuxta ed. Oudendorp. Oxon . 782. Euripidis Phoenissae ed. Valcker. Lugd. B. 802. 4 ma.

6 nhlr. 12 gr.8 mai. 2 rthlr. 16 gr.

Frontious , ed. F. Oudendorp. Lugd. B. 779. 8 mai.
Collectio auctorum romanor . 19 tomi . Amst. ap. Wetsten . 670. 3 ribir . 16 gr.

11 riblr. 8 gr. Aristaenetus ed . F. L. Abresckwoll . 740. 8. 2 riblr. 12 gr.

Virgilü Opera , ed. P. Burmannus. 4 tomi. Amst. 746. 4. 22 rthlr. Apollonü Soph . Lexicon gr. Ili jet Odyss, ed. H. Tollius. Lugd.
P. Bayle Dictionnaire hist. crit. 4 tomes. Amst. 740. fol. 35 rtblr . B. 788. 8 mai .

3 rthlr. 16 gr.

Platonis Ęuthydemus et Gorgias. gr. ex rec. M. I. Routh. Oxon.
Columna Traiana , cura A. Forii. C. fig. Amst. 762. fol.

4 rthlr. 12 gr .

784 , 8 mai.
N. Macchiavelli Opere. 8 p . C. fig. Italia ( Firenze ) 813.

Panegyrici veteres lat. ed. H. I. Arntzen . 2 tomi . Trai . ad Rh. Carta fine .
18 ruhlr .

7 rihlr. 12 gr. I. F. Oberlin Essai d'Ann) de la vie de Jean Guttenberg.

Horatius , c. not. sel . ed. F. Dorighellus. 3 comi. Patav. 780. 8. Surasb . 802, 8.

3 rthlr . 12 gr .
1. C. Stolz Flore de plant qui croissent dans les departemens

Aristotelis Poetica , gr. lat. ed . T. Winstanley. Oxon . 780. 8 mai . du Haut et du Bas - Rhi Alsace ) Strasb. 802. 8.

3 rthlr
. 12 gr. Voyage aux Indes orienté par le Pere Paulin de St. Barthe

Antoninus Liberalis, gr. lat. ed. Verheyk. Lugd. B. 774. 8 mai . lemy , trad. de l'Ital . des observ. p . Anquetil Duperron,

i rthlr. 16 gr. Sylv. de Sacy etc. 3 V. et Atlas. Paris 808. 8. 7 rthlr . 12 gr.

C. Schrevelii Lexicon manuale gr. lat. et lat. gr. Editio ult. Voyage en Islande, tras du Danois par Gautbier Lapeyronie.
multo auct. et emend . ( stud . 1. Facciolati) Patav. 806. fol. 5 Voll. et Atlas. '4. Ps 802.

British poets , embellisheith superb engravings. 40 Vols. Coo

Timaei Soph. Lexicon voc. Plat. ed. Ruboken . Lugd. B. 789.
ke's Edition. London. 2. fine Paper.

50 riblr .

2 rihlr. Correspondence of the e Gib . Wakefield , chiefly on subjects

of classical literature.ond. 813. 8 mai. 3 rthlr.

Rutilius Lupus , ed . Rubnken . Lugd. B. 768. 8. mai. i rthlr . 16 gr.
M. Aem. Porti Dictionum ionicum gr. lat. indicem ad omnes

Hemsterhusii et Valckenarii Orationes. Lugd. B. 78t. 8 mai. Herodoti libb. cont. lirio Nova. Oxon. 817. 8 mai. 4 rthlr.

2 rthlr. 4 gr. Herodiani Partitiones pc primum ed . F. Boissonade. C. not.

Pomponius Mela , ed . A. Gronovius. Lugd. B. 782. 8 mai.
5 rthlr.

.pbilol. Lond. 818. 81ai .

4 rthlr. 4 gr. Tiberius Rhetor nunc im . ed. F. Boissonade, London . 815. 8 .

Iustinus ed . A. Gronovius. Lugd. B. 760. 8 mai. 4 riblr. 4 gr. i rthlr. 20 gr,

10 gr .

7 rthlr .

8 mai.

1
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460 , 7 .

12.

.

σώθω 245, 18. πήζω το πανθά- πικρός 459, 56 : 468, 23. πιο πλάστης , ο 468 , 55 .
πλήσσω , ξω 177, 6 : : άτο , 27

w 52, 41 : 448, 3 ; 451 , 20 : καιρία 459, 56 : 468, 28.
πλάστιγξ , ή +68 , 54. πλήσσω , πλήξε , Γελτι457, 10 : 460, 47: 466, 29.

κραίνω 459, 55: 468, 23 . πλαστουργός , ο 468, 58.

το πάσχω 121, 36 : 46ο, 43 : Πίλατος , α natura Iongo 467 , πλατάνιστος 469, 5 : 482 , 49 : πληστήριον 205 , 5η.
466 , 32 : 472 , 12 . 23.

485, 2. πλάτανος 485 , 3 . οιάζομαι 65 , 51 .

πηκτίς 465 , 18 : 466, 5ο . πιλνω 466, 23. πλάτος , το 1ο6, 5 : 345 , 51. πληστος 203, 57 .
πηλακίζω 481 , 58.

πίλος 459. 48 : 628, 24. πίλος πλατύνω 468 , 49. πλατύς, πλήων Aeol. pro πλείων 22, 24
πηλαμύς 637 , 53. et πίλον , ι Iongo 467, 26. d. 313, 51 : 43ο, 56, πλατυ- 453, 18. Dor. 33 % , 48 : ε
Πηλεύς 465 , 32 , Πηλείδης, πίμπλαντο 467 , 6ο. πιμπλάν- σμός , ο 468, 49.

40 ,

Πηλείδης 465, 33. Πηλείδεω,
τος ( ? ) 467, 32 . πλάττω et πλάττομαι 656, 6. πλίνθος Αγο, 5ι . πλιθοι

Ιon. gen 5 , 20 : 169 , 20. πίμπλημι 467 , 32. 6ο. πιμπλώ Πλατεία 172, 36.

Πηλη ιδεω 465, 19. 31 : 677, 467 , 34. πλατωνικό, 15, 22. πλιστός 57ο, 38 .

10. Πηληϊάδου commun. 465, πίμπραται 467, 3ι . πλέας 469 , 7. πλίες Αtt. pro πλοίον 47ο , 63
36 .

πίνα 467 , 39. πλείονες 49, 12. πλόχαμος 89 , 37 : 471 , 1. α .
Πηλή acc. pro Πηλέα 247, 34. πινάκιον 467 , 37. πλειαί 469, 27 .

καμοι 470, 15.

πώληξ 466, 12 . πιναρόν 21 , 47 . Πλειάς et Πλειάδες 469 , 21 . πλούσιος 425, 1 : 616 , 6. Τις
πηλίκος 636, 33.

πινητός (frib . πινυτος) 467, 41 . πλείν pro πλέον 136, 24 : 325, differat ab εύπορος , αφε...
πηλός 449 , 31 : 466 , 14. 16. πίνος ο ρυπος 21 , 46 : 220, 9 . 33 : 469, 30.

όλιος et ευτυχής άτο, Ξ ..
18. 20 : 481, 6ο : 628 , 32. πίνω 3o7, 59. πλεϊν , νιde παραπλεϊν. πλύμα , τό, υ correpto 555 , και
πηλός το σώμα 47ο. 4. ο οί- πιόλης ( c) 467, 49.

πλείον 469 , 38: 478. 34 : 49ο , πλυνοί , οι 470, 1α.
νος 45 , 5ο : 48, 55 : 298, 2.

πίομαι 547 , 24. 43. πλειος 56, 57 .
πλύνω quatuor fignif. άγα 24.u : 354, 49.

πίoν το λιπαρόν 467, 8. 45. πλείοντες , Ιon. 169, 1 . πλύνω το καθιέρω +70 ,
Πηλούσιον , τηons 466, 28. Πίος n. pr. 546, 52.

πλειότερον 648, 47 . πλύνω , πλυνω 315, 24 .
πημα , το 43o, 24 : 466, 29. πίπλω , πιπλω 79, 47. πιπλώ πλείστος 469, 47 : 570, 40.

πλώ 471 , 2 . πλα το πλην
Plur . πηαατα 466 , 32. 36. 431, 20 : 467. 53.

πλείων compar. 376 , 12. πλείων 467, 34 : 47ο, 3ο . το πλα

πημαίνω , d. 43ο, 24 : 466, πίπτω 467 , 5ι .
ο ενια:τος 469, 44 . σιάζω 470 , 28. πλω, πιπλα

30 .
πιπω το απατώ 454, 3ο. πλέκω 89, 36 : 469 , 59. πλεκτός 467, 53.

πηνακιζω ( an πηνικίζω ? ) 466, - πις difyllaba 258, 59. verbale 35ο, 40. πλώσω 78, 55 .
57. πίσα 467, 56. Πίσα οΡΡ. ibid. πλεονάζω 469, 63. πλώς, πλωτός , pifcis 557 , :.

Πηνελόπη 466, 42.
πισος et πίσει 529. 52 . πλεονάκις 469. 53. πλωτήρες 471 , 3.

πηνίκα 94, 27 : 431 , 5ο : 466, Πίσσα opp . 561, 17 . πλεονασμός φuid differ. a διαί- ηλώω 201 , 52 .
38.

πίσσω Aeol . το πίπτω 467, 54. ρεσις 431 , 4. πλεονασμό της πνείν 643, 7. πνείν et αποπνεών

πηός 466 , 43. πηοί et φίλοι πίστα , απ.στα , ανάπιστα 52, 2 . δα συλλαβής 5ο3 , 19.
diverfa 471 , 4. πνέο +75,

466, 48.
πίστις , η 57 , 14 : 457, 9 : 488, πλε και χτω c. dat, et acc . conftr . ej. conftr. 592, 10.

πήρα , ή 466, 52 , 56 : 58ο , 36. 47. πίστις , ιος gen . com- quid denotet 592 , 6. 7. πνεύμα , το 471 , 6. σιεύματα
πηγα ( fcr. πήρα) did. a πείρα mun . , πίστις , εος ionic, et πλεονεξία 469, 62 .

μετάθεσις 17, 44 .
457 , 20. πίστις , εως attic. 468 , 7. πλευρά pro πλευρα : 392 , 26 : τέμφορον 471 , 13. πνεύμα »

Ilngisous , Dor. pro llegijous πίστις quid differat ab ερώ- 469 , 52 , 55. πλευρόν 469,
471, 6.

456 , 4. "
τησις et ανακαινισις 211 , 36. 41 .

πλευρά , η 469, 42. πνιγεύς 471 , 18. πνίγων δυο,
anges 52 , 2. 42. quid differat πιστεύω 592 , 6 . πιστεύομαι πλέι φαί, αι 165, 47 .

38 : 471 , 46 .ab ανάπηχος et τυφλός 538, palliv. c. dat. 592, 7. πιστός Πλευρων opp. 313 , 1 .
πνίζω , ej . profodia 638 , 3. (Ε.16 .

57 , 14 : 468 , 4 570, 35. 38. πλευσείται Dor. 213, 2 ,
πηγώ το εκτυφλώ 457 , 57. πιστόσ νης 468, 4.

πλέω 2635 , 43. πλέω , πλω, πνοή , ή 11 , 2 : 298, 35, που,
πήσσω 23, 20 : 51 , 3. ubi male

πίσινος 468, 3 : 628, 4 . πιμπλώ 467, 6ο. αί 475, 41 .
πτήσσω : 18+ , 53 : 467 , 3 . πιτσάνη, ασκός μικρός 468, 16. πληγή , η 47ο, 3. quid ab έλ- πόα , η 62, 55: 471, 22,

πήσω το πηγνύω 456 , (Adeas, fi placet , Interpp . ad χος , ωτειλή et τραύμα dife- πόαλος πωλος 20, 53 .

33 : 488 , 52. Ηefych. Γ . πιτυδάνη. ) rat 182 , 31 . ποδάγρα 471 , 23.πήχυς 403, 59 : 467, 6. πηχυ
πίτιλ 5 , 4. 58, 5 . πλήγμα, το , Hippocrati quid ποδα λείριος 112 , 57 : 564, 5ο :

ατο : 467 , 7.
πιτύνη , και 468 , 15. 470, 53,

471 , 24. Ποδαλείριος , Ι. Ρ.
πί το στοιχείον p. 598.

πίτυρον , το 468, 9 . πλήεργον 8 πηδάλιον ut diferat 471 , 28.πιάδη , 598. fub Titt. Π . ν. not. πίφιγξ , avis 468, 3ο.
465, 16 .

ποδάγκης 285, 51 : 471 , 58. 55 .ad h . 1.

πίω 402, 45 467, 15 : 529, 51. πλήθος , το 51, 34: 677, 19. πόβαρκες , ώ 471 , 41. σοβαρ
πιαίνω 14, 39 : 467, 8. 49. πίω το πίνω 65, 18. το πο- ab oxios ut differat 470, 5 . κές 471 , 42.

πιάλεος (rectius πιαλέος ) 628, τίω 467 , 11 :. 628, 40. πιω πληθύνω , a . 266, 39. πλη- πόδες 47 , 59 : 472, 1 . ποδο

40. πιολέ 467, 10.
πίνω 467, 45 . θύω , d . 27 , 47 : 79, 48 : 266, κάκη , η αγ2, 4 : 628 , 14. τ

πιανάτω 467 , 9 . πίων , pinguis , producto 468, 39: 421 , 20 : 436 , 10. δοστράβη , η 472 , 7 : 628, 26.
πίδαξ 467 , 12. 43. 34.

πληθω 421 , 20 : 436 , 10 : 47ο, ποδήρ» 5 561, 32.
πιέζω 467, 28. πιέζω et πιεζω πλάγχθη pro επλάγχθη 197,

31 . πλήθω το πληρώ 121 , ποδώκης 163, 27 .420, 6 .
33 : 324, 53 : 609. 14. 35 . ποφάγος 474, 4.πίειρα 468, 20.

πλαδαρός 468, 42 . Πληϊάς 469, 26. Πληϊάδες 469, ποθείν φuid 639, 44 : 652, 4.
πιελός et πιλός 466, 21 : 467, πλάζω 324, 55 : 468, 38. πλά- 45.

πόθεν 472, 10.
29.

ζω , πλάγξω 177 , 31 . πλήμναι , αι 628 , 10. πλημαι ποθενός Aeol. pτο ποθεινός 171,

Πιερία 467 , 13.
πλάκες 468 , 43. et πλήμναι ut differant 471 ,πιέσω 466 , 21 .

58. ποθεινός 471 , 57.
51 . ποθή, και 346, 39. 40. ποθάω ,

πιέτα per, 468, 17. πλακίδας , α 28ο, 54.
πλήν , adverb . 74, 44 : 470, 17 : Ion, 294 , 29. πόθος , ο 172,

Πλης 467, 22 . Πλακιον , mons 407, 44 .
565 , 5ο . 12. quid differ . ab žews 211 ,

πιθανος 59, 59. πιθανότης, η πλωνάζω 324, 54. πλήoν dor. pro πλείον 176, 28 : 25 .
410, 1 . πλάνη, η 468, 39. 44. πλανή 31ο, 3ο.

ποι , που, πη diverfa 164, 47.πίθηκαι 5 467, 18. τ.ς 468 , 52 .
πλή , ης, ο, ' 47ο, 3ο. 34. 53 : 473, 5.

πί9ηξ 466, 55 . πλανώ 324, 54 : 468, 38. πλα- * πληροφής 47ο , 40.
ποία , η 535, 49. ποιά 555, 55.πιθήσας 457, 12. πιθήσω 467, 18. νω το απατώ και το γυρεύω πληροφορία , ή 470, 39.

ποία και ενιαυτός 472, 17.πί9ι , f. 467 , 15 . 468, 47.
ποιείν quid diferat 4 πράττεα

πίθος 37ο, 27 : 50 , 35. πίθος πλαξ , ν. πλάκες. πληρω, ej. conftr. 592, 8. πλη
et gewgt är 475, 51 , quid a

467 , 14. Plur. πί3 . 156, 1 . πλάσσω 468 , 55. πλάσσω το φω το γεμίζω 470, 41 .
περιποιείν 472 , 21 .πιθω , ήσω 65 , 3ο : 457, 11 : ποιω 52, 49. πλάσσω , fut., πλησίος 6ο, 16 : 84, 52, πλη- ποίημα , το 156, 26. στη αί

467 , 18 .
πλασω , non πλάγξω 52, 5ο. σίον 47ο, 45. fer . a ποίησις 472 , 54,πίαν. a πέκω, με μίμνω και μένω, πλάσσω, πλάσω , πέπλακα πλησμονή , η 47ο, 49.

284, 45. ησις , ή, φuid 681, 7:468, 58.
πλήσσοντο 47ο, 52 , ποιήσειας 472 , 24,

πνίγω.)

22 .

.

S

é

>
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!
1

7

et

9

476 , 47.

η

170, 40. 20 .

8

10

:

έησις , ή 681 , 5. φuot ejus πολύκαρπος 474, 42 .

ſpecies 681, 9. rolyors diff.

πόρρω 97 , 16. 24 : 476 , 21 . πρέπω 258, 25 , 38 : 46ο, 14.

πολύκεστος εμάς 317, 33 .

a λόγος 372 , 38.

πόρρω το παρέχω 476, 29.
vid.

πρεσβεύς , ο 478, 54. πρεσβευ

λυκέντητος 317, 34 .

ποίημα .

ποσαίνω 476, 24. τής , ο 478, 49. 56, πρεσβεία,

πολυκληίς 327, 12 .

ιητής , ο 681 , 8. a δημιουργός πολυκμητο 35ο, 2.

πορσανεύουσα 476 , 24. η 37ο, 1. πρέσβειρα, η 478,

ut diferat 472 , 38. ποιητική πολυκοιρανία , και +75 , 4.
πορσύνω 476 , 33. 5ι . πρεσβήίον, το 586, +7.

681 , 7. ποιητική παραγωγή, πολύμηλος 385, 12 : 474, 42 .

πόρτακις +76, 35. πόρτας 476 , πρέσβις , η 478, +6. 5ο. πρέσ

κι έμεναι pro

37. πόρτις et πόρτακις 476, βυς , ο 37ο, 1 : 478, 45. 53.

ειν 10 , 5ο. πολύμητες , ιδος et ιος 327, 5 : 35,

κατα ποιητικής άδειας λεγό

πρεσβύτης , ο 84, 6. πρεσβύ

474, 45. πόρωσις 476, 39 .

μενα 393, 32.

της , γέρων et προβεβηκώς ut

Οικίλος 6ο, 45 : 455, 7. ποι

πολυμήχανος 474, 5ο. ποσαχώς 477,. 7.
differant 124 , 2 . πρεσβεύω

πολύολβος 474, 43 . Ποσειδάων, f. pro Ποσειδών 476,

κιλόθειφος αηδων 19, 26 .

478 , 54. 56. πρεσβεύω το

πολυπάμμων 474, 3ο : 4go, 13. 40. 11οσειδων unde dictus

οιμήν , ο 472, 43. ποίμνιον , το

τιμώ 592 , 16. πρεσβεύειν

πολυπάμων 466, 45 . 237 , 33. Ποσειδών 476, 57.
20, 40,

quid diferat a πρεσβεύεσθαι

οινή , η 66, 40. 46 : 408, 55 : πολυπάταγι α . 389, 26.

πολυπίδαξ 475, 3 . Ποσειδίων 477, 3. Ποσειδέης 478, 42.

472 , 46. 54.

πρήγμα , Ionice pro πράγμα

ποιναίος ,
d.

πολυπτώξ όοο, 11 .

472 , 46.
πόσθη , ή , pudenda 477, 16.

346, 15.

πολυθρηνες 79, 40. Ποσειδών 476, 59: 477, 4 .

οιούμαι περί παντός και περί πολύς , έoς 474 , 53. πολύς 382 , πόσις , ιος , o et ή 477 , 8, 12 :

πρηγορέων 478, 57 .

πλείστου 642, 62. 43. πολύς el πολλός 473, 59.

πρήζω 479 , 1 . πρήζω το καίω

"οίος 473, 10. ποιότης 471 , 54. πολυστoνος 475 , 6.

6ο9 , 22 . 185, 14: 478, 58. το φυσω

τοιπνύειν 472, 62. ποιπιύων 163, πολυτελές 52+, 36 .

πόσος . 473, 10. 478, 62.

ποιτημόριον (text. ποστιμ.) 477 , πρακτής, ο 479, 9.
17 . πολίτοκος el πολυτόκος 586, 6. 15,

2.τοϊ et πν 473, 4 .

πρηνής 479, 11. 17.

τοιω 592, 12.

πολυφύγος 474, 43. ποτάζω , σω 477, 19. πρήσαι 6ο9, 24 .

πολυφορβη γαία 37, 56.

* τoιών ( . πιών) ιο3, 44.

ποταίνιον , το 297 , 33 . πρησμώ (fort. πρήζω) το φυσω

πολύχοι 5 475 , 5.

Ε' -Τοκάς , η 472 , 45.

ποτομηδόν 477, 17. ποταμός, ο

πόκος , ο πολυχρόνιον ζώον 6,

και πληρω 458, 59.
48.

456, 3ο : 473, 14. πόκοι , οι

477 , 18. 20: 6ο9, 23. ποτά- πρηστις , pifcis 19, 36.

* πολύψει δόκαια και 270, 28. μιος 571 , 9. ποταμοίo 169, πρίαμαι 429, 20.

πολυωρήσεις 475 , 10. πολυωρω

*: πολειν 473, 17.

Πρίαμος 360 , 27 : 479 , 19.

475, 11 .

πολεμησειω 473 , 19. πολέμησον

ποτήριον , το 477, 25, 26. Πριάμιο βίην 367, 10. Πρια

πολω 48, 16. πολώ το αναστρέ ποτί 477, 35

592, 16.

μίδης 36ο , 27 : 348 , 37.

Φομαι 20, 37. 44 : 473, 36 : Ποτιδάν Aeol. ο Ποσειδών 476, Πριαμίδεω 169 , 20.

"πολεμικών σάκος 473 , 25. 488, 23. πολώ το οικω και 62 : 530, 37;

λεμικός quid dif . ab αιχμη

πριβώτα , privata #79, 3ο..

αναστρέφομαι μη5 , 13, 4 πυ

τής 473, 28 .

ποτιθέγμεναι 477 , 3ο. πρίζω , σω , d. 70 , 34. πρίζω,

λω compofia, quando pra- ποτίζω, a . 477, +5,
πόλεμος , ο 473 , 31: 616, 2.

św 70, 41 : 330, 57 : 479, 41 .

paroxytona 49, 19. πότμος , ο 477, 45.

πολέμιος quid differ. ab έχ

ποίημι 479, 37 . ποίημι το πο

πόμο et πωμα 475, 14. πότνια 477 , 56. ποτνιω 477, λω γο, 28. το αγοράζω 479,

θρός et δυσμενής 226, 14.
πομαριον , ponarium , παράδειο 58. ποτνιάσθαι 477, 5ι .

πολεμώ , ήσω 473, 19 : 592,

19:

σος 475, 23 . πότος , ο 477 , 62. 63. ποτω πρίζω 121 , 38 : 478, 6ι .o

15 . πομπή et πομπεία , ή, diferunt 477 , 45. 58 : 489, 8. ποτω τα

πολίτης 84 , 3 . "475, 21.

πρίν , adν . 479. 58.

λαμβάνω και δέχομαι 552, πρίνος, ό, ή 479, 26.
το πολιά 473, 45 . πόμπος, ο 3oo, 38. πομπός , d. 23. πότομαι paffiv. 463, 5t. πρίσκελλα (Ειym. Μ. Πρίσκυλ

πολίεθρον inufit . 485, 58. 536, 33. πόμπίμου , d. 3οο, : ποτω, ποτήσω , πεπότηκα 16ο,
λα) 1 , 18 .

. :; 473, .
38 53 , πρίω et πρίωμαι 70 , 29. πρίων,

και 473, 7.

που , ποϊ et πή φuid different « producto 468, 36:479 , 41 .

πονέσω de corpore 475, 25, at 464, 47, 53.

πολιούχος 473, 49 : 474 , 10. πονήσω de animo , ibid . πονη

προ μιάς έχοντα τον τόνον i . e.

πούμα , poma , hinc πομάριον,

plur. 210 , 53.

in penultima 6ο , 44 : 100 ,

φός, ο 475, 27. 29. 32 , πο- pomarium 475, 23 . 34 : 106, 14 : 170, 34 : 185,

πολιοφάγος 473, 35 . νηρία , η 475, 34. πόνος, ο πούς, ποδός 478, 3. 7: 614 , 34.

πόλις , η 473, 8. 56. 53. πόλις ,

51 : 198 , 9 : 209, 34 : 503,

136, 39 : 472, 48. quid 6ο9, * μετρικός πούς 614, 37. a πούς 48 : 506, 56 : 518, 10 : 542 ,

Iou. 677 , 36. πόλις dif- 26. compofita 205, 11.

feri ab άστυ 87, 17 : 473, 38. πόντος , ο 3ο7, 57 : 475, 37. 43. πραγανός ( cc ) 159, 59.

22. προ μοίρας 481 , 19. πρό

έμφασιν δηλοί 481 , 5ι .

41, 47. πόλις ,
1,1 • producto πόντιον θηρίον 475, 44. πραγμάτιον , το 478, 37.

327, 2. πολίτης , ο 84, 2 :

προάγω et προάγομαι 655, 49.

τίζω 307, 57 . πράρια 370 , 19. πράσια Λητώ προαίρεσις , η 59, 19 : 479, 45.
107 , 28: 474, 8 : 475 , 13. πονώ 128, 45 : 475, 27. πονώ, 369, 14.

guid differ. a πατριώτης 473 ,

προαιρετικός 59, 19, προαιρού

πονήσω , πεπόνημα 46ο, 38 , πραΐδα , praeda 478 , 19.

βο. πολιτεία , και 474, 5, πόποι ap. Scythas 58ο, 5. πριίκων , praeco 473, 36 . προαστείον 48ο, 24.

πολίχνη , ή 473 , 13 . ποππύσματα 45, 46. πραιτωριον, το 478, 16 : 586, 49. προβάδην 48ο, 21 .

πολλάκις 470, 2 : 473, 57. πολ. πόρδαλις , ο 452, 59. 5ο . πόρ- πρανές 478, 21 : 479 , 13: 628, προβάλλομαι 48ο, 20.
λάκις el πολλάκι 389, 41 . δαλις et παρδαλις Ionibus in 7. πιανίζω 628, 8 .

πολλές , f. pro πολύς 474, 58.

πρόβατος 481 , 21 , πρόβατα, τα

ulu 452, 48. πραξείδιον , το 126, 52. πραξις ,

πολοι γε δει 474, 3 .

479, 47, 512

πογδή, ή 475, 49 . και 395, 1ο. πράξις και απαίτη- προβεβηκώς 124, 17.

πόλος, ο 474, 12 : 488, 24. πορεύεσθαι ab υπάγειν ut dife- σις 63, 13. πράξω 395, 9. προβιβάσαντες 48ο, 22 .

πολύ quid a μέγα differ . 654, rat 541 , 7. πορεύεσθαι cum πράος , ο 478 , 3ι.

32.

πρόβλημα , το 479 , 59. quid

particip . fut. 646, 15 . Πράς , αντός 343, 44 : 588, 1 .

πολυβοτείχη 474, 16. πολυβό- πορθμός , ο 475 , 57. quid dift- πρασία (rectius πρασιά) 478, 24 .

difer . a πρότασις 48ο , 1 .

προβλής, ήτος 48ο, 6. προ

fer. ab ισθμός 282 , 48. πος ΡΙw. 586 , 44. Πρασία opp.

πολύβουλος 454, 43 .

βλητες 48ο, 18.

θμιον et πορθμείαν ut differ . Pelopon . 478, 25. προβολή, η 642, 34, προβόλιον

πολυγράμματα 55 , 5, 476, s . πράσις , ή 6ι6, 3. πράσις 178, 480, 25.

Πολυδεύκης , Πολυδεύκεα 256, πορίζω 220, 6 : 476, 6 , 8. 26. πράσον α78, 28. πράτης, πρόδηλος 48ο, 23 .

πόρνες 476, 12. o, d. 23, 49. προειλόμην 8ο, 39.

πολυδιψιον 'Αργος 65 , 20. πόρνη , και 475, 59. πορνεία, η πράττω το απαιτω 643 , 12 . πρόεΑε 66, 19.

πολυετής (fic pro πολυέτος) 471 , 58, 25 : 475, 61. πόρνος 476, πράττειν φuid differ . a ποιείν προελεϊν 631 , 13 .

44 , 14. πορνός 520, 36 . et θεωρείν 475 5ι. προεηιεύξεως σχήμα 653, 4ο.

πολύ γος 474 , 34 πόρος 69 , 12 : 220, 6 : 457, 48 : πραϋς 370, 19. ν . πράεια . προές 48ο, 26, rectius πρόες 273,

πολυθαλάσσιος 38ο , 20, 476, 7. 8. 32: 490, 5. quid Πρίαμος Aeol. pro Πρίαμος 566, 49 .

πολ. θρίλλητος 474, 23. diff . a πορός 476, 10. προέλυμνος 48ο , 40. προθέ

πολύϊδος 474, 4. 42. πόρπαχες clypeorum 297 , 42. πρέμνον , τό: 478, 59.. λνινα 391 , 16.

πολυκαθεδρος 474 , 35, πόρπη , η 476, 19. πρέπελος , d, και πρέπω 258 , 23. πρόθεσις ρυτί προθέσεως 389, 35.

7

πολιορκείς 29,2. πολιορκία, πομφόλυγες, αι 475. 17.

>

+

1
105 ,

7307

και 479, 46.

.

τειχον 474, 18.

29.

και 11

5ο ,

$
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πλήσσω ,

460, 7

ψιάζομα , 65, 51 .

23.

:

12.

vos

467, 53.

:

471, 6.

σώθω 245, 18. πήζω το πανθά. πικρός 459, 56 : 468, 23. πιο πλάστης , ο 468, 55.

πλήσσω , ξω 177, 61 : 4-2, 56

yw 52, 41 : 448, 3 : 451 , 20 : κρία 459, 56: 468, 28. πλάστιγξ , ή +68 , 54.

πλήξ ,

457 , 10 : 460, 47 : 466, 29.
κραίνω 459 , 55 : 468, 23.

πλαστουρ
γός

, ο 468, 58.
το πάσχω 121 , 36 : 46ο , 13 : Πίλατος , o natura Iongo 467 , πλατάνιστ

ος
+69 , 5 : 482 , 49: πληστήρι

ον
203 ,

57. SUNT

466 , 32 : 472 , 12 .

485 , 2. πλάτανος 485 , 3 .

πηκτίς 465, 18 : 466, 5ο . πιλνω 466, 23.

πλάτος , το 106 , 15: 345 , 51. πληστος 203, 57 .

πηλακίζω 481 , 58.

πίλος 459. 48 : 628, 24. πίλος πλατύνω 468 , 49. πλατύς , πλήων Aeol. pro πλείων 255 ,

πηλαμύς 637 , 53.

et πίλον ,

Iongo 467, 26. d . 543 , 51 : 43ο, 56. πλατυ- 453, 18. Dor. 384, 48 : ε.

Πηλεύς 465 , 32 . Πηλείδης, πίμπλαντο 467 , 6ο. πιμπλάν- σμός , ο 468, 49.

40.

Πηλείδης 465, 33. Πηλείδεω, τος (? ) 467, 32 .

πλάττω et πλάττομα
ι

656, 6. πλίνθος 47ο, 5ι .
πλαίοι +*

Ιon . gen 5 , 20 : 169 , 20. πίμπλημι 467, 32. 6ο. πιμπλώ Πλατεία 172, 36.

Πηλη ιδεω 465, 19. 31 : 677 ,

467 , 34.

πλατωνι
κό

, 15 , 22 .

πλιστός 57ο, 58 .

10. Πηληϊάδου commun, 465, πίμπραται 467, 5ι .

πλέας 469, 7. πλίες Αtt . pro πλοίον 47ο, 63

36 .
πίνα 467, 39.

πλείονες 469, 12 .

πλόχαμος 89 , 37 : 471 , 1. τι

Πηλή acc. pro Πηλέα 247, 34. πινάκιον 467 , 37.

πλειαί 469 , 17 .

καμοι 4γο , 15.

πώληξ 466, 12 .
πιναρόν 21 , 47 .

Πλειάς et Πλειάδε
ς

469, 21 . πλούσιο
ς
425, 1 :

6ι6, 6. στά !

πηλίκος 636, 33.

πινητός (fcrib . πινυτος) 467 , 41. πλείν pro πλέον 136 , 24 : 325, differat ab εύπορος , αφ

πηλός 449 , 3ι : 466 , 14. 16. πίνος και ρύπος 21 , 46 : 220, 9. 33 : 469, 30 .

όλιος et ευτυχής 4ο, 55.

18. 20 : 481 , 6ο : 628 , 52. πίνω 307, 59.

πλεϊν , νιde παραπλεϊν.

πλύμα , τό, υ correpto 305 ,

πηλός το σώμα 470 4. o oi- πιόλης ( ic) 467, 49.

πλείον 469 , 38 : 478. 34 : 49ο, πλυνοί , οι άγο , 10.

45 , 50 : 48, 55 : 298, 2.
πίομαι 547, 24.

43. πλειος 56, 57 .

núvw quatuor fignif. 479. 1

u : 354, 49 .

πλείοντες , Ιon . 169, 1 .

πίoν το λιπαρόν 467, 8. 45 .

πλύνω το
καθαίρα της και

Πηλούσιον , mons 466, 28. Πίος n. pr. 546, 52 .

πλειότερον 618, 47 .

πλύνω , πλυνα 313 , 24,

πημα , το 43o, 24 : 466, 29. πίπλω , πιπλω 79 , 47. πιπλω πλείστος 469, 47 : 57ο, 40. πλω 471 , 2. πλύ το 3λης

Plur. πήματα 466 , 32. 36 .

431, 20 : 467. 53.

πλείων compar. 376, 12. πλείων 467, 34 : 470 , 30. rs' she

πημαίνω , d . 43ο, 24 : 466, πίπτω 467 , 51 .

ο ενια : τος 469, 44 .

σιάζω 47ο , 28. πλα , απλ .

30 .

πιπω το απατω 454, 3ο . πλέκω 89 , 36 : 469 , 59. πλεκτός

πηνακιζω ( an πηνικίζω ? ) 466 , -πις difyllaba 258, 59.

verbale 35ο, 40.
πλώσω 78, 55.

37.

πίσα 467, 56. Πίσα opp . ibid . πλεονάζ
ω

469, 63.

πλως , πλωτός , pifcis 55 , 7

Πηνελόπη 466, 42 .
πισος et πίσει 529, 52 ,

πλεονάκις 469, 53.

πλωτήρες 171 , 3.

πηνίκα 94, 27: 431, 5ο : 466 , Πίσσα opp. 564, 17.

πλεονασμός φuid differ . a διαι- πλώω 201 , 52.

38.

πίσσω Aeol . το πίπτω 467, 54. φεσις 431, 4. πλεονάσμό της πνείν 643, 7 . πνείν ει αποθνείς

πηύς 466 , 43. πηοί et φίλοι πίστα , απ.στα , ανάπιστα 52, 2. θα συλλαβής 5ο3 , 19 .

diverla 471 , 4, VÉW 175, si

466, 48.

πίστις , η 57 , 14 : 457 , 9 : 488 , πλε νυχτω c. dat, et acc. conftr. e . conftr . 592, 10.
πήρα , η 466, 52, 56 : 58ο, 56. 47. πίστις , ιος gen . com- quid denotet 592 , 6. 7. πνεύμα , το 471 , 6. πνεύματα

angu ( lcr. nýgu) diff. a ariga mun . , πίστις , εος ionic. et πλεονεξία 469, 62 .

μετάθεσις 17, 44. πιειμα

457 , 20 .

πίστις , εως altic. 468 , 7. πλευρα pro πλευρα: 392 , 26 : τέμφορον 471 , 13. πνεύμα

Πηφίους , Dor. pro Πειρίθους πίστις φuid d. fterat ab ερώ- 469 , 52 , 55. πλευρόν 469,

456 , 4 .

τησις et ανάκρισις 211, 36 . 41 . πλευρά , η| 469 , 42. πνιγεύς 471 , 18. πνίγω βρε,

angés 52, 2. 42. quid differat πιστεύω 592 , 6. πιστεύομαι πλέι φαί , αί 165, 47 .

38 : 471 , 46 .

ab ανάπηχος et τυφλός 538 ,

palliv, c. dat . 592, 7. πιστός Πλευρών opp. 313 , 1 .

πνίζω, ei. profodia 638 , (E

16.

57 , 14 : 468, 4 570, 35. 38 . πλευσείται Dor. 213, 2 .

πνίγω .)

πηγώ το εκτυφλώ 457 , 57. πιστόσ νεος 468 , 4 .

πλέω 263 , 43 . πλέω , πλω, πνοή , η 111, 2 : 298 , 35. πνου ,

πήσσω 23, 20 : 51 , 3. ubi male πίσινος 168, 3 : 628, 4 .

πιμπλω 467, 6ο.
αι 475, 41 .

πτήσσω: 18+ , 53 : 467 , 3.

* πιτυώνη , ασκός μικρός 468, 16. πληγή , η 470, 3. quid ab έλ- πόα , η 62 , 55 : 471, 22,

πήσσω το πηγνύω 456 , (Adeas , fi placer, Interpp. ad ωτειλή et τραύμα diffe- πόαλος πωλος 20, 53 .

33 : 488 , 52.

Ηefych . Ι. πιτυδάνη.)

rat 182 , 3ι .

ποδάγρα 471 , 23 .

πήχυς 403 , 59: 467 , 6. πηχυ
πίτιλο, d . 58, 5 .

πλήγμα , το , Hippocrati quid ποδα λείριος 12, 57 : 36 %, 50 :

αιο: 467 , 7.

πιτύνη , η 468. 15.

470, 53.

471 , 24. Ποδαλείριος , Π. .

πί το στοιχείον p . 598.
πίτερον , το 468 , 9 .

πλήεργον 2 πηδάλιον ut diferat
471 , 28,

πιάδι , 598. fub litt. Π . v . not . πίφιγξ , avis 468, 3ο .

465, 16.
ποδάγκης 285 , 51 : 471 , 58. 55.

ad b . ).

πίω 402, 45 467, 15: 529, 51. πλήθος , το 51, 34 : 677, 19. πόδαρχες , ώ 471 , 41. ποδαρ

πιαίνω 14 , 39 : 467, 8. 49 . πίω το πίνω 65 , 18. το πο- ab oxios ut differat 470, 5 . κές 471 , 42.

πιάλεος (rectius πιαλέος ) 628 , τίζω 467 , 11 : 628, 40 . πίω

πληθύνω , f . 266, 39. πλη

πόδες 471, 59 : 472, 1. σοέe

40. πιλέ . 467 , 10.
πίνω 467 , 45.

Φύω , a . 27 , 47 : 79, 48: 266, κάκη , η 472, 4 : 628, 14. το

πιανάτω 467 , 9.

πίων , pinguis , ι producto 468, 39: 421, 20 : 436, 10.

δοστράβη , η 472 , 7 : 628,26.

πίδαξ 467 , 12. 43 .

34 .

πιέζω 167 , 28. πιέζω et πιεζω πλάγχθη pro επλάγχθη 197,

πληθω 421 , 20 : 436, 10 : 47ο, ποδήρ » ; 561, 32.

3ι. πλήθω το πληρω 121 , ποδώκης 163 , 27.

420, 6 .

33 : 524, 53 : 6ο9, 14 .

πουφάγος 474 , 4.

πίειρα 468, 20.

πλαδαρός 468, 42 .

Πληϊάς 469, 26. Πληϊάδες 469, ποθεϊν quid 639, 44 : 652, 4.

πιελός et πιλός 466, 21 : 467, πλάζω 324, 55 : 468, 38. πλά
45 .

πόθεν 472, 10.

29.

ζω , πλάγξω 177 , 3ι . πλήμναι, αι 628 , 10, πλημαι ποθενός Aeol. pτο ποθεινός ότι ,

Πιερία 467, 13.
πλάκες 468, 43.

et naivuvai ut differant 471 , 58. ποθεινός 471 , 57.

πιέσω 466 , 21 .

51 .

ποθή , και 346, 39. 40. ποθήω,

πλακίδας , α 28ο, 54.

πιέτα imper , 468, 17.

πλήν , adverb. 74, 44 : 47ο, 27 : Ion, 294 , 39. πόθος, ο 172

Πλάκιον , mons 407 , 44 .

Πλης 467, 22.

565 , 5ο.

12. quid differ. ab #pws 211,

πιθανος 159, 59. πιθανότης, και πλωνάζω 324, 54.

πλήoν dor. pro πλείον 176, 28 :

410 , 1 .

πλάνη, και 468, 39. 44. πλανή
3ιο, 3ο.

ποϊ, που, πη diverfa 464, 47,

πί9ικ 5 467, 18.

τ.ς 468 , 52.

πλή, ης , ο, ' 47ο, 5ο. 34. 53 : 473, 5.

πίζης 466, 35 .

πλανώ 324, 54 : 468, 38. πλα

ποία , η 555, 49. ποιά 555, 33.

* πληρυφαής 47ο, 4ο .

νω το απατώ και το γυρεύω πληροφορία , ή 47ο, 39.
πιθήσας 457 , 12. πιθήσω 467, 18.

ποία ο ενιαυτός 472, 13

πί9ι , f. 467 , 15 .

2018iv quid differat a aderia

πληρω, ej . conftr. 592 , 8. πλη

πίθος 37ο, 27 : 50 , 35. πάθος πλάξ , ν. πλάκες.

467 , 14. Plur . πί3 , 156, 1 .

et Jeugeot 475, 51. quid

ρω το γεμιζω 470, 41 .
πλάσσω 468 , 55. πλάσσω το

περιποιεί
ν

472, 21.

πιθω, ήσω 65 , 3ο : 457, 11 : ποιώ 52, 19. πλάσσω , fut.. πλησίος 60, 16 : 84, 52 , πλη- ποίημα ,το 156, 16. φτάνε άί

467, 18 .

πλάσω , ηοη πλαγξω 52, 5ο. σίον 47ο, 45.

Γer. a ποίησις' 473, 35. που

πίαν . a πξκω , ut μίμνω 4 μένω , πλάσσω , πλάσω , πέπλακα πλησμονή , η 47ο, 49 .
ησις , ή, φuid 681, 7:

284, 45.

468, 58.

πλήσσοντο 47ο, 52 .
ποιήσειας 472, 24,

XOS ,

22 .

35 .

25 .

9

α

Ι

468, 47 .

.

.

2
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1

70

οι:

476, 47

, 3.16, 15.

1

170, 40. 20 .

.

0

mois , ή 681 , 5. φuot ejus πολύκαρπος 474, 42 .

pecies 681 , 9. ποίησης diff.

πόρρω 97 , 16. 24 : 476 , 21. πρέπω 258, 25. 38 : 46ο, 14.

πολύκεστος εμάς 317, 33 .

Ο λόγος 372 , 38.
πόρρω το παρέχω 476, 29. πρεσβεύς , ο 478, 54. πρεσβευ

et vid . λυκέντητος 317, 34. πορσαίνω 476, 24.

ποίημα .

τής , ο 478, 49. 56, πρεσβεία ,

πολυκληΐs 327, 12 .

ιητής , ο 681 , 8. a δημιουργός πολύκμητος 350, 2 .

πορσανεύουσα 476, 24. και 37ο, 1. πρέσβειρα, και 478,

ht differat 472, 38. ποιητική πολυκοιτανία , και +75 , 4 .
πορσύνω 476 , 53. δι . πρεσβήίον, το 586, 17.

681 , 7. ποιητική παραγωγή, πολύμηλος 385, 12: 474, 42.

πόρτακις +76, 35. πόρτας 476, πρέσβις , ή 478, +6. 5ο. πρέσ

οι έμεναι pro

37. πόρτις et πόρτακις 476, βυς , ο 37ο, 1 : 478, 45. 53.

ειν 10 , 5ο. πολύμητις , ιδος et ιος 327, 5 : 35.
κατα ποιητικής άδειαν λεγό

πρεσβύτης , ο 84, 6. πρεσβύ
474, 45 .

πόρωσις 476, 39.

μενα 393, 32.

της , γέρων et προβεβηκώς ut

πολυμήχανος 474, 5ο . ποταχώς 477,. 7.
differant 12+ , 2 .

Σακίλος 6ο, 45 : 455, 7.
πρεσβεύω

πολύολβος 474, 43. Ποσειδάων, f. pro Ποσειδών 476,

κιλόδεισος αηδων 19, 26.

478 , 54. 56 . πρεσβεύω το

πολυπάμμων 474 , 3ο : 4go , 13 . 40. 11οσειδων unde dictus

Τιμήν , ο 472, 43. ποίμνιον , το

τιμω 592 , 16 . πρεσβεύειν

πολυπαμων 466 , 45 . 237 , 33. Ποσειδών 476, 57.
20, 40,

quid diferat a πρεσβεύεσθαι

2ινή , η 66, 40. 46 : 408, 55: πολυπάταγε α . 389, 26.

πολυπίδαξ 475, 3 . Ποσειδίων 477, 3. Ποσειδέης 478, 42.

472 , 46. 54. ποιναίος , α. πολυπτώ όοο, 11 .

πρήγμα, Ionice pro πράγμα,

472 , 46 .
πόσθη , ή , pudenda 477, 16.

πολυρρηνες 79, 40,

οιούμαι περί παντός και περί πολύς, έoς 474, 53. πολύς 382, πόσις , ιος , o et ή 477, 8, 12 :

Ποσιδών 476, 59 : 477, 4 , πρηγορέων 478, 57 .

πλείστου 642 , 62 .

πρήζω 479 , 1 . πρήζω το καίω

43. πολύς ει πολλός 473, 59.

οίος 473, 10. ποιότης 471 , 54. πολυστoνος 475, 6 .

6ο9 , 22 . 185 , 24: 478, 58. το φυσω

Οικνύειν 472, 62. ποιπνύων 163, πολυτελές 52+, 36 ,

πόσος 473, 10. 478, 62.

ποιτημόριον (text. ποστιμ.) 477, πρακτήρ , ο 479, 9.
17 . πολίτοκος et πολυτόκος 586, 6. 15.

τοί et πν, 473, 4 .

πρηνής 479, 11 , 17 .

πολυφύγος 474, 43.

τοιω 592 , 12 .

ποτάζω , σω 477, 19. πρήσαι βο9, 24.

πολυφορβη γαία 57, 56.

τoιών (f. πιών) ιο3, 44.

ποταίνιον, το 297 , 33. πρησμω. (fort. πρήζω) το φυσω

πολύχοι5 475, 5.

τοκάς , η 172, 45. πόκος , ο πολυχρόνιον ζωον 6 , 48.

ποτα μηδόν 47.7 , 17. ποταμός , ο και πληρω 478, 59.

456, 3ο : 473, 14. πόκοι , οι

477 , 18, 20: 6ο9, 23. ποτά

* πολύψει δίκαια και 270, 28 .

πρηστις , pifcis 19, 36 .

μιος 571 , 9. ποταμοίo 169, πρίαμαι 429, 20.

πολυωρήσεις 475, 10. πολυωρώ
πολεϊν 473, 17.

Πρίαμος 36ο , 27 : 479, 19.

475, 11 .

πολεμησειω 473 , 19. πολέμησαν πολώ 48, 16. πολώ τα αναστρέ

ποτήριον, το 477, 25, 26. Πριάμιο βίην 367, 10. Πρια

592 , 16.
ποτί 477, 35 μίδης 36ο , 27 : 348 , 37.

Φομαι 20, 37. 44 : 473, 36 : Ποτιδάν Aeol. ο Ποσειδών 476,

πολεμικών σάκος 473 , 25.

Πριαμίδεω 169, 20.
(488 , 23. πολώ το οίκω και 62 : 530, 37,

λεμικός φuid dif . ab αιχμη αναστρέφομαι κη5 , 13, a

πριβατα , privata 479, 3ο ..

τής 473, 28.

ποτιθέγμεναι 477, 30 ,

λω compofita , quando pro- ποτίζω , a. 477, +5 ,

πρίζω , σω , d . 70, 34. πρίζω ,

, d 45

πόλεμος , ο 473 , 31 : 616, 2.

ś w 70, 41 : 330, 57 : 479 , 41 .

paroxytona 49, 19.
πολέμιος φuid differ . ab έχ

πότμος , ο 477, 45. ποίημι 479, 37. ποίημι το πο

πόμο et πωμα 475 , 14. πότνια 477 , 56 . ποτνιω 477, λώ γο, 18. το αγοράζω 479,

θρός et διαμενής 226 , 14. πομαριον , pomarium , παράδειο 58.

πολεμώ , ήσω 473, 19 : 592,

ποτνιάσθαι 477, 5ι . 19,

σος 475 , 23 . πότος , ο 477, 62. 63. ποτω

15 .

πρίζω 121 , 38 : 478, 6ι .

πομπή et πομπεία , ή , diferunt 477 , 45. 58 : 489, 8. ' ποτω τα

πολίτης 84, 3 .

πρίν , adν. 479. 38 .

475, 21 . λαμβάνω και δέχομαι 532 , πρίνος , ό , ή 479, 26 .

πολιά 473 , 45 . πόμπο», ο 3oo, 38. πομπός , d. 13. πότομαι paliv. 463, 51. πρίσκελλα ( Ειym. Μ. Πρίσκυλ

πολιε θρον inufic. 485, 58 . 536, 33. πόμπίμος , d. 3οο , : ποτω, ποτήσω , πεπότηκα 46ο,

πολιζω το οίκω 473, 37 . 38 .

λα) 1 , 18 .

53 .

πολιορκείν 647, 24. πολιορκία , πομφόλυγες , αι 475, 17.

πρίω et πρίωμαι 70, 29. πρίων,

η 473, 7.

που, ποϊ et πή quid different 1 producto 468, 36: 479, 41 ,

πονέσω de corpore 475, 25, at 461, 47. 53.

πολιούχος 473, 49: 474 , 10.

προ μιάς έχοντα τον τόνον i . e.

. πονήσω de animo , ibid . πονη- πούμα , poma , hinc πομάριον , in penultima 60 , 44 : 100 ,

plur. 210 , 33. ρός , ο 475, 27. 29. 32, pomarium 475, 23. 34 106, 14 : 170, 34 : 185,

πολιοφάγος 473, 35 . νηρία , η 475, 31. πόνος, ο πούς, ποδός 478, 5. 7 : 614, 34 .

πόλις , η 473, 8. 56. 53. πόλις,

51 : 298 , 9 : 209, 34 : 503,

136, 39 : 472, 48. quid 6ο9, μετρικός πούς, 644 , 37. a πούς 48 : ' 506 , 56: 518, 10 : 542,

ιος , Ιοιι. 677, 36. πόλις dif 26.

feri ab άστυ 87, 17 : 473, 38. πόντος , ο 3ο7, 57 : 475, 37. 43. πραγανός ( tic ) 159, 59 ...

compofita 205, 11. 22.. προ μοίρας 481, 19. πρό

έμφασιν δηλοί 481 , 51 .

41 , 47. πόλις , ι products πόντιον θηρίον 475, 44. πραγμάτιον , το 478, 37,

327, 2. πολίτης , ο 84, 2 :

προάγω et προάγομαι 655 , 49.

τίω 307, 57 . πράια 57ο, 19. πράσια Λητώ προαίρεσις , ή 59, 19 : 479, 45.

107, 28: 474, 8 : 475 , 13. πονώ 128, 45 : 475, 27. πονώ , 369, 14.

quid difer. a πατριώτης 473,

προαιρετικός 59, 19. προαιρού

πονήσω , πεπόνημα 46ο, 58 , πραΐδα , praeda 478 , 19.

5ο. πολιτεία , και 474, 5 . πόποι ap. Scythas 58ο, 5. ngaixwv , praeco 478, 36 . προαστείον 48ο , 24 .

πολίχνη , ή 473 , 13. ποππύσματα 475, 46 . πραιτωριον, το 478, 16: 586, 49. προβάδην 480, 21.

πολλάκις 470, 2 : 473, 57. πολ. πόρδαλις, ο 452, 39. 5ο. πόρ- πρανές 478, 21 : 179, 13 : 628, προβάλλομαι 48ο, 20.

λάκις el πολλάκι 389, 41 , δαλις et πάρδαλις Ionibus in 7. πρανίζω 628, 8. πρόβατος 481, 21. πρόβατα, τα

πολλές , f. pro πολύς 474, 58. ufu 452 , 48. πραξείδιον , το 126, 52. πραξις,

ποιλοι γε δεί 474, 3 .

479, 47, 512

πογδή ή 475, 49. και 395, 10. πράξις και απαίτη- προβεβηκώς 124, 17 .

πόλος , ο 47 4, 12 : 188, 24 .. πορεύεσθαι ab υπάγειν ut dife- σις 63, 13. πράξω 395, 9 . προβιβάσαντες 48ο, 22 .

πολύ φuid a μέγα differ . 654, rat 541 , 7. πορεύεσθαι cum πράος , ο 478, 31.

32 .

πρόβλημα , το 479 , 59. quid

particip . ful . 646, 15. Πράς , αντός 343, 44 : 588, 1 . differ . a πρότασις 18ο , 1 .

πολυβοτείνη 474, 16. πολυβό- πορθμός , ο 475, 57. quid dir- πρασία (rectius πρασιά) 478, 24. προβλής , ήτος 480, 6. προ

fer . ab ισθμός 282 , 48. πog ΡΙw. 586, 44. Πρασία opp. βλήτες 48ο, 18.

πολύβουλος 454, 43. quiov et nog fusios ut differ. Pelopon , 478, 25. προβολή, η 642, 34. προβόλιον

πολυγράμματα 55, 3 , 476, 1 . πράσις , η 616, 3. πράσις 478, 480, 25.

Πολυδεύκης , Πολυδεύκεα 236, πορίζω 220, 6 : 476, 6 , 8. 26. πρασον 478, 28. πράτης, πρόδηλος 480, 23 .

29 . πόρις 476, 12 . o, d. 23, 49 .

πολυδιψιον " Αργος 65 , 20.

προειλόμην 48ο, 39.

πόρνη , και 475, 59. πορνεία, η πράττω το απαιτο 643 , 12. πρόε Αθε 66, 19.

πολυετής (ic pro πολυέτος) 471 , 58, 25 : 475, 61. πόρνος 476, πράττειν φuid difer . a ποιείν προελεϊν 631 , 13 .

14. πορνός 520, 36 . et θεωρείν 475 , 5ι . προεπιζείξεως σχήμα 653, 40.

πολυαγος 73 , 34 , πόρος 69, 12: 220, 6 : 457 , 48 : πραϋς 370, 19. ν . πράεια . προές 48ο, 26, rectius πρόες 275,

πολυθαλάσσιος 38ο, 20 , 476, 7. 8. 32 : 490, 5. quid Πρίαμος Aeol. pro Πρίαμος 566, 49 .

πολ θρίλλητος 474, 23. dif . a πορός 476, 10. 3ο , προέλυμνος 48ο , 40. προθέ

πολύϊδος 474 , 24. 42 . πόρπαχες clypeorum 297 , 42. πρέμνον » το: 478, 39. λιμνα 391 , 16 .

πολυκαθεδρος 474 , 33 . πόρπη , η 476; 19. πρέπελος , d, και πρέπω 258 , 23. πρόθεσις αντί προθέσεως 389,35 .

ΠΟ

:

πού

και 479, 46.

τειχον 474, 18.

44 ,
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12.

38 .

471, 6 .

πήζω 245, 18. πάθω το πανθά- πικρός 459 , 56: 468, 13. πλάστης , ο 468, 55. πλήσσω, ξω 177, 6 :: ,

yw 52, 41 : 448, 3 : 451 , 20 : κρία 459. 56: 468 , 28. πλάστιγξ , ή +68 , 54 . πλήσσω , πλήξ» , δελφ

457 , 10 : 460, 47 : 466, 29 . κραίνω 459, 55 : 468, 23. πλαστουργός , ο 468 , 58 . 460, 7 .

το πάσχω 121 , 36 : + ύο , 43 : Πιλατος , α 'natura Iongo 467 , πλατάνιστος +69, 5 : 482 , 49 : πληστήριον 205 , 57. πλαστη
466, 32 : 472 , 12 . 23. 485, 2 . πλάτανος 485 , 3 . φιάζομαι 65, 51.

πηκτίς 465, 18 : 166, 5ο . πιλνω 466, 23. πλάτος , το 1ο6 , 15 : 345 , 51. πληστος 203, 57.

πηλακίζω 481 , 58. πίλος 459, 48 : 628 , 24. πίλος πλατύνω 468 , 49. πλατύς , πλήων Aeol. pro πλείων 252,
πηλαμίς 637, 53. et πίλον , και Iongo 467 , 26. d. 343 , 5ι : 43ο, 56. πλατυ- 453, 18. Dor. 331 , 48 : α .

Πηλεύς 465 , 32 . Πηλείδης, πίμπλαντο 467, 6ο. πιμπλάν- σμός , ο 468, 49. 40.

Πηλείδης 465, 33. Πηλείδεω, τος ( ? ) 467, 32 . πλάττω et πλάττομαι 656, 6. πλίνθος 4γο, 5ι , πλεξίου και

Ιon. gen 5 , 20 : 169 , 20,

Πηλη ιδεω 165, 19. 31 : 677,

πίκπληκι 467, 32. 6ο. πιμπλώ Πλατεία 172, 36.
467,34. πλατωνικός 15 , 22 . πλιστός 57ο, 38 .

10. Πηληλαδου commun. 465, πίμπραται 467, 3ι . πλέας 469 , 7. πλίες Αtt. pro πλοίον 47ο, 63
36.

πίνα 467, 39 . πλείονες 469 , 12. πλόκαμος 89, 37 : 471 , 1. πλα

Πηλή acc. pro Πηλέα 247, 34. πινάκιον 467, 37. πλειαί 469, 27 . καμοι 470, 15.

πώληξ 466 , 12 . πιναρόν 21 , 47 . Πλειάς et Πλειάδες 469 , 21 . πλούσιος 425, 1 : 616 , 6. στις
πηλίκος 636, 33.

πινητός (frib. πινυτος ) 467 , 41. πλείν pro πλέον 136 , 24 : 325, differat ab εύπορος , αφού ,

πηλός 449 , 31: 466 , 14. 16. πινος ο ρυπος 21 , 46 : 220, 9 . 33 : 469, 30. όλαιος et ευτυχής 470, .

18. 20 : 481, 6ο : 628 , 52, πίνω 5ο7, 59. πλεϊν , νιde παραπλείν. πλύμα , τό, υcorrepro 355 , 8

πηλός το σώμα 470 4. ο οι- πιόλης ( ic) 467, 19. πλείον 469 , 38 : 48 34 : 49ο, πλυνοί , οι άγο, 10.

νος 45, 5ο : 48, 55 : 298, 2. πίομαι 547 , 24. 43. πλειος 36, 57 . πλύνω quatuor fignif. τα, .

u : 354, 49. πίoν το λιπαρόν 467, 8. 45. πλείοντες , Ιon . 169 , 1 . πλύνω το καθείς γο , και

Πηλούσιον , mons 466 , 28 . Πίος n . pr. 316, 32 . πλειότερον 648, 47. πλύνω , πλυνω 3 : 3, 24,

πημα , το 43o, 24 : 466, 29. πίπλω , πιπλω 79 , 47. πιπλω πλείστος 469, 47: 57ο, 40. πλώ 471 , 2. πλά το πλε

Plur. πήματα 466 , 32. 36. 431, 20 : 467. 53. πλείων compar. 376, 12. πλείων 467, 34 : 47ο, 3ο , το αλη

πημαίνω , d . 43ο, 24 : 466, πίπτω 467 , 5ι . ο ενια : τος 469 , 44 . σιάζω ατο , 28. πλω , πιελ
3ο. πιπω το απατώ 454, 3ο . πλέκω 89, 36 : 469 , 59. πλεκτός 467, 53.

πηνακιζω ( an πηνικίζω ? ) 466 , - πις difyllaba 258 , 59 .- , . verbale 35ο, 40. πλώσω 78 , 55 .

37.
πίτα 467, 56. Πίσα opp . ibid. πλεονάζω 469. 63. πλώς, πλωτός , pifcis 55, -

Πηνελόπη 466, 42. πισος et πίσει 529. 52 . πλεονάκις 469. 53. πλωτήρες 171 , 5 .

πηνίκα 94, 27 : 431 , 5ο : 466, Πίσσα opp . 564 , 17 . πλεονασμός φuid differ . a διαί- πλώω 201, 52 .

πίσσω Aeol . το πίπτω 467, 54. φεσις 431, 4. πλεονάσμό της πνείν 643, 7. πνείν et αποπεε

πηύς 466 , 43. πηοί et φίλοι πίστα , απ.στα , ανάπιστα 52, 2. δα συλλαβής 5ο3 , 19. diverfa 171 , 4. πνέο +75, 13

466, 48. πίστις , η 57 , 14 : 457 , 9 : 488 , πλε νυχτω c. dat , et acc. conftr. ej. conftr . 592, 10.

πήρα , η 466, 52 , 56 : 58ο , 36. 47. πίστις , ιος gen . com- quid denotet 592 , 6. 7. πνεύμα , το 47 ' , 6. πνεύματα

πηρα (fcr . πήρα) did. a πείρα mun . , πίστις , εος ionic, et πλεονεξία 469, 62 . μετάθεσις 17, 4+.
457 , 20 .

πίστις , εως attic. 468 , 7. πλευρά pro πλευραι 392 , 26 : τέμφορον 471 , 13. πνεύει

Πηφίους , Dor. pro Πειρίθους πίστις quid d.fterat ab ερω- 469 , 52 , 55. πλευρόν 469,

456, 4 . τησις et ανάκρισις 211 , 56. 41 . πλευρά , η 469 , 42. πνιγεύς 471, 18. πνίγω δυο,

angos 52 , 2. 42. quid differat πιστεύω 592 , 6. πιστεύομαι πλέι φαί , αί 165, 47 . 38 : 471 , 46 .

ab αναπηγος et τυφλός 538 , paffiv. c. dat . 592, 7. πιστός Πλευρων opp . 315 , 1 . πνίζω , ei. profodia 638 , 9. (Ε.
16. 57 , 14 : 468, 4 ° 570, 35, 38. πλευσείται Dor. 213, 2. πνίγω . )

πησω το εκτυφλώ 457, 57. πιστός της 468, 4 . πλέω 265 , 43. πλέω , πλω, πνοή, η 111 , 2 : 298 , 35. πυρα

πήσσω 23, 20 : 51 , 3. ubi male πίσινος 168, 3 : 628, 4. πιμπλώ 467, 6ο. αι 475 , 41 .

πτήσσω : 18 , 53 : 467 , 5. * πιτυάνη, ασκός μικρός 468, 16. πληγή , η 470, 3. φuid ab έλ- πόα , και 62 , 55 : 471 , 22,
πήτσω το πηγνύω 456 , (Adeas , fi placet , Interpp. ad κος , ωτειλή et τραύμα dife- πόαλος πωλος 20, 53 .
33 : 488 , 52. Ηefych. Γ. πιτυδάνη.) rat 182 , 3ι . ποδάγρα 471 , 23.

πήχυς 403 , 59: 467, 6. πηχυ- πίτυλ 5 , d . 58, 5. πλήγμα , το , Hippocrati quid ποδα λείριος 12 , 57 : 564, 5ο :
αιο: 467 , 7 . πιτύνη , η 468 , 15. 470, 53, 471 , 24. Ποδαλείριος , Π . Ρ .

πί το στοιχείον p . 5ο8. πίτερον , το 168 , 9 . πλήεργον 8 πηδάλιον ut diferat 471 , 28 ,

πιάδ. , 598. fub Ιιιι. Π . ν. not. πίφιγξ , avis 468, 3ο . 465, 16 . ποδάγκης 285 , 5ι : 471 , 58. 55 .
ad h . 1.

πίω 402, 45 467 , 15 : 529, 51. πλήθος , το 51, 34 : 677, 19. πόβαρκες , ώ 471 , 41. συρση

πιαίνω 14,.39 : 467, 8. 49. πίω το πίνω 65, 18. το πο ab oxenos ut differal 490, κές 471 , 42.

πιάλεος (rectius πιαλέος) 628, τίω 467 , 1 : 628, 40. πιω πληθύνω, « l . 266, 39. πλη- πόδες 47 , 59 : 472 , 1 .

40. πιαλέ 467, 10. πίνω 467 , 45. Φύω , d . 27 , 47 : 79, 48 : 266, κάκη, η 472, 4 : 628, 14. πο.

πιανάτω 467 , 9 .
πίων , pinguis , ι producto 468, 39: 421, 20: 456 , 10. δοστράβη , η 472, 7 : 628, 26.

πίδαξ 467 , 12. 43. 34 . πληθω 421, 20 : 436, 10 : 470, ποδήρ» ς 561, 32.
πιέζω 467 , 28. πιέζω et πιεζω πλάγχθη pro επλάγχθη 197, 31. πλήθω το πληρώ 121 , ποδώκης 163, 27.

420 , 6 .
33 : 324, 53: 6ο9, 14.

35 . πουφάγος 474, 4.

πίειρα 468, 20. πλαδαρός 468 , 42 , Πληϊάς 469, 26. Πληϊάδες 469, ποθείν φuid 639, 44 : 655, 4.
πιελός et πιλός 466, 21 : 467 , πλάζω 324, 55 : 468, 38. πλά 45 . πόθεν 472, 10.

29.
ζω , πλάγξω 177 , 31 . πλήμναι , αι 628, 10, πλημαι ποθενός Aeol. pτο ποθεινός 171,

Πιερία 467, 13.
πλάκες 468, 43. et adipura , ut differant 471 , 58. ποθεινός 471, 57.

πιέσω 466 , 21 . 51 . ποθή , και 346, 39. 4ο. ποθέω,
πιέτα iper, 468, 17: πλακίδας , α 28ο, 54.

πλήν , adverb. 74, 44 : 470 , 27 : Ion , 294 , 39. πόθος , ο 472,
Πλης 467, 22 . Πλάκιον , mons 407, 44. 565 , 5ο. 12. quid differ. ab öpas 211 ,

πιθανος 159 , 59. πιθανότης, και πλανάζω 324, 54. πλήoν dor. pro πλείον 176, 28 :
410, 1 . πλάνη , η 468, 39. 44. πλανή 310, 30. ποί , που, πη diverfa 464 , 4.

πίνακ 5 467, 18. τ.5 468 , 52 . πλή,ης, ή, / 47ο, 5ο. 34. 53 : 473, 5 .

πίθηξ 466 , 55 . πλανώ 324, 54 : 468, 38. πλα

πιζήσας 457, 12. πιθήσω 467, 18.

ποία , η 535 , 49. ποιά 535, 53 .
νω το απατώ και το γυρεύω πληροφορία , ή 470, 39.

* πληροφής 470, 40.
ποία και εναντός 472 , 17,

πι9ι , f. 467, 15. 468, 47. ποιείν φuid differat 4 πράττειν
πίθος 37ο , 27 : 50 , 35. πίθος πλαξ , ν . πλάκες. πληρω, ej. conftr. 592, 8. πλη- et gewgear 475, 51 , quid a

467, 14. Plur. πί3 156, 1 . πλάσσω 468 , 55. πλάσσω το φω το γεμιζω 470, 41 .
περιποιείν 472 , 21 .

πιθω , ήσω 65 , 3ο : 457, 11 : ποιώ 52, 49. πλάσσω , fut.. πλησίος 6ο, 16 : 84, 52. πλη- ποίημα , το 156, 26. φτιά dis

467 , 18. πλασω , non πλάγξω 52 , 5ο . σίον 470, 45. fer . 4 ποίησις 4, 2 , 3 , πρέ

πίχνο 2 πξκω , ut μίμνω 4 μένω, πλάσσω , πλάσω , πέπλακα πλησμονή , η 47ο, 49 .
ησις, ή, φuid 681, 7:

468, 58. πλήσσοντο 470 , 52 , ποιήσειας 472 , 24,

>

22.

25.

4

284, 45.
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00:

478, 42.

476, 47.

>

170, 40, 20,

00 :

και

:

έκσις , η 681 , 5. quot ejus πολύκαρπος 474, 42 .

Γpecies 681, 9. ποίησις diff. πολύχεστος ιμάς 317, 33 .

πόρρω 97 , 16. 24 : 476 , 21 . πρέπω 258, 25 , 38: 46ο, 14.

a λόγος 372, 38.

πόρρω το παρέχω 476, 19. πρεσβεύς , ο 478, 54. πρεσβευ
et vid. λυκέντητος. 317, 34 .

ποίημα .

πορσαίνω 476, 24 . τής , ο 478, 49. 56, πρεσβεία,

πολυκληΐς 327, 12.

ιητής, ο 681 , 8. a δημιουργός πολύμητο » 350, 2.

πορσανεύουσα 476 , 24. η 37ο, 1. πρέσβειρα, και 478 ,

ut diferat 472, 38. ποιητική πολυκοιρανία , και +75 , 4.
πορσύνω 476 , 33 . 5ι . πρεσβήίον, το 586, +7.

681 , 7. ποιητική παραγωγή, πολύμηλος 385, 12: 474 , 42 .

πόρτακις 476, 35. πόρτας 476, πρέσβις , η 478, 46. 5ο. πρέσ

37 .

at έμεναι pro

πόρτις et πόρτακις 476, βυς , ο 37ο, 1 : 478, 45. 53.

ειν 10 , 5ο. πολύμητις , ιδος et ιος 327, 5 : 35.

κατα ποιητικής άδειας λεγό

πρεσβύτης , ο 84, 6. πρεσβύ
474, 45. πόρωσις 476, 39 .

μενα 393, 32.

της, γέρων et προβεβηκώς με

οικίλος 6ο, 45 : 435, 7. ποι

πολυμήχανος 474, 5ο . ποσαχώς 477,. 7 . diferant 124 , 2. πρεσβεύω

πολύολβος 47 , 43 .

κιλόδεισος αηδων 19, 26.
Ποσειδάων , f. pro Ποσειδών 476, 478 , 54. 56. πρεσβεύω το

πολυπάμμων 474, 3ο : 4go, 13 . 40. 11οσειδων unde dictus

οιμήν , ο 472, 43. ποίμνιον , το

τιμώ 592 , 16 . πρεσβεύειν

πολυπαμων 466 , 45. 237 , 33. . llocsidus 476, 57 .
20, 40,

quid differat a ageoßeveofa .

οινή , η 66, 40. 46 : 408, 55 : πολυπάταγι α . 389, 26.

πολυπίδαξ 475, 3. Ποσειδέων 477, 3. Ποσειδέης

472 , 46 . 54. ποιναίος , d. πολυπτώ; όοο, 11 .

πράγμα, Ionice pro πράγμα

472, 46 .
πόσθη , ή , pudenda 477, 16.

316, 15.

πολυρρηνες 79, 40 , Ποσειδών 476, 59: 477, 4 .

“οιούμαι περί παντος και περί πολύς, έoς 474 , 53. πολύς 382, πόσις , ιος, o et ή 477, 8, 12 :

πρηγορέων 478, 57.

πλείστου 642, 62.

πρήζω 479 , 1 . πρήζω το καίω

43. πολύς et πολλός 473, 59.

"οίος 473, 10. ποιότης 471 , 54. πολυστoνος 475, 6 .

6ο9 , 22 . 185 , 24: 478, 58. το φυσω

τοιπνύειν 472, 62. ποιπιύων 163, πολυτελές 52+, 56

πόσος 473, 10. 478, 62.

πο :τημόριον ( text. ποστιμ .) 477, πρακτήρ , ο 479, 9.
17 . πολίτοκος et πολυτόκος 586, 6. 15.

τοί et πν 475, 4 .

πρηνής 479, 11 , 17 .

πολυφύγος 474, 43.

τοιω 592 , 12.

ποτάζω , σω 477, 19. πρήσαι βου, 24.

πολυφορβη γαία 57, 56.

σοιών (€. πιων) ιο3, 44.

ποταίνιον , το 297 , 33 . πρησμώ (fort. πρω) το φυσω

πολύχοι 5 475, 5.

Ε ' τoχάς , η 472 , 45.

ποτομηδόν 47.7 , 17. ποταμός, ο
πόκος , ο πολυχρόνιον ζώον 6,

και πληρο 478, 59.
48. 477, 18. 20: 6ο9, 23. ποτά- πρηστις , pifcis 19, 36.

456, 3ο : 473, 14, πόκοι , οι * πολύψει δόκαια και 270, 28 .. μιος 571 , 9. ποταμοίo 169, πρίαμαι 479, 20 .

πολυωρήσεις 475, 10. πολυωρω
. :: πολειν 473, 17.

Πρίαμος 36ο, 27 : 479 , 19.

475, 11 .

τολεμησετω 473, 19. πολέμησαν

ποτήριον , το 477 , 25, 26. Πριάμιο βίην 367, 10. Πρια

πολώ 48, 16. πολώ τα αναστρέ

592, 16 .
ποτί 477 , 35 μίδης 36ο, 27 : 348 , 37.

φομαι 20, 37. 44 : 473, 36 : Ποτιδάν Aeol. ο Ποσειδών 476,
πολεμικών σάκος 473 , 25.

Πριαμίδεω 169, 20.

488, 23. πολώ το οικω και 62 : 530, 37.

λεμικός quid dif . ab αιχμη- ανιστρέφομαι 5 , 13, 4 πυ

πρεβάτα , privata 479 , 3ο ..

ποτιθέγμεναι 477, 3ο.

της 473, 28 .

πρίζω, σω , d. 70, 34. πρίζω,

λω compofia , φuando pro- ποτίζω, a . 477 , 45,
πόλεμος , ο 473 , 3ι : 616, 2.

& w 70, 41 : 330, 57 : 479, 41 .

paroxytona 49, 19. πότμος , ο 477 , 45.

πολέμιος quid differ. ab έχ πόμο et πωμα 475, 14.

ποίημι 479. 37. ποίημι το πο
πότνια 477 , 56. ποτιω 477, λω γο, 28. το αγοράζω 479,

θρός et διςμενής 226 , 14. πομάριον , pomarium , παράδειο 58. ποτνιάσθαι 477, 51 .

πολεμώ, ήσω 473, 19: 592,

19 ,

σος 475 , 23 .
πότος , ο 477, 62. 63 . ποτω

15 .
πρίλω 121 , 38 : 478, 61 .

πομπή et πομπεία , ή, diferunt 477 , 45. 58 : 489, 8. ποτω τα

πολίτης 84, 3 .

πρίν , adν. 479 , 38.

475, 21. λαμβάνω και δέχομαι 532 , πρίνος, ό , ή 479, 26 .
πολιά 473, 45. πόμπο » , ο 3oo, 38. πομπός, d. 23. πότομαι pafliv. 463 , 54. πρίσκελλα (Ειym . Μ. Πρίσκυλ
πολίεθρον inufit. 485, 58 . 536 , 33. πόμπίμου , d. 3οο , 1 ποτω, ποτήσω , πεπότηκα 46ο, λα) 11 , 18 .

.:: πολίζω το οίκω 473, 37 . 38 53.

πολιορκείν 647, 24. πολιορκία, πομφόλυγες , αι 475, 17.

πρίω et πρίωμαι 70 , 29. πρίων,

που , ποϊ et πή φuid different

ή 473, 7 .

A producto 468 , 36 : 479, 41 ,

πονέσω de corpore 475, 25, at 464, 47, 53.

πολιούχος 473, 49 : 474 , 10.

προ μιάς έχοντα τον τόνον i . e .

πονήσω de animo , ibid . πονη- πούμα , poma , hinc πομάριον, in penultima 60 , 44 : 100 ,

plur . 210 , 33 . φός , ο 475, 27. 29. 32, πο- pomarium 475, 23. 34 : 106, 14 : 170, 34 : 185,

πολιοφάγος 473, 35. νηρία , η 475, 34. πόνος, ο πούς, ποδός 478, 5. 7 : 614, 34.
πόλις , η 473, 8. 56. 53. πόλις ,

51 : 198 , 9: 209, 34 : 503,

136, 39: 472, 48. quid 6ος , μετρικός πούς 644, 37. a πούς 48 : ' 506, 36: 518, 10 : 542,

Ιου. 677 , 36. πόλις dif- 26.

fert ab άστυ 87 , 17 : 473, 38. πόντος , ο 3ο7, 57 : 475, 37. 43. πραγανός ( cc ) 159, 59.

compofita 205, 11. 22 .. προ μοίρας 481, 19. πρά

41 , 47. πόλις , • producto
έμφασιν δηλοί 481 , 51.

πόντιον θηρίον 475, 44. πον- πραγμάτιον , το 478, 37.
327, 2. πολίτης , ο 84, 2 :

προάγω et προάγομαι 655, 49.

τίζω 307, 57 . πράεια 37ο, 19. πράσια Λητώ προαίρεσις , ή 59, 19: 479, 45.

107, 28: 474, 8 : 475 , 13. πονώ 128, 45 : 475, 27. πονώ, 369, 14,

guid difer. a πατριώτης 473,

προαιρετικός 59, 19. προαιρού

πονήσω , πεπόνηκα 46ο, 38 , πραΐδα , praeda 478, 19.

5ο. πολιτεία , και 474, 5 . πόποι ap. Scythas 58ο, 5. ποιίκων , praeco 478, 36 . προαστείον 48ο, 24.

πολίχνη , η 473 , 13 . ποππύσματα 475, 46 . πραιτωριον, το 478, 16 : 586, 49. προβάδην 48ο, 21 .

πολλάκις 47ο, 2 : 473, 57. πολ . πόρδαλις , ο 452, 39. 5ο . πόρ- πρανές 478, 21 : 479, 13: 628 , προβάλλομαι 48ο, 20.
λάκις et πολλάκι 389, 41 . δαλις et παρδαλις Ionibus in 7. πιανίζω 628, 8 .

πολλές , f. pro πολύς 474, 58 .

πρόβατος 481 , 21 , πρόβατα, τα

ufu 452 , 48. πραξείδιον , το 126, 52. πράξις, 479, 47, 512

πολλοί γε δει 474, 3. πουδή , ή 475, 49. και 395, 10. πράξις και απαίτη- προβεβηκώς 124, 17 .

πόλος , ο 474 , 12 : 188, 24. ποφεύεσθαι ab υπάγειν ut dife- σις 63, 13. πράξω 395, 9. προβιβάσαντες 48ο , 22 .

πολύ φuid a μέγα differ . 654, rat 541 , 7. πορεύεσθαι cum πράος , ο 478, 3ι . πρόβλημα , το 479 , 59. quid

32. particip . fut. 646, 15 . Πράς , αντύς 343, 14 : 588, 1 . differ . a πρότασις 48ο , 1 .

πολυβοτείχη 474, 16. πολυβό- πορθμός , ο 475 , 57. φuid dis- πρασία (rectius πρασιά) 478, 24. προβλής , ήτος 48ο, 6. προ

fer. ab ισθμός 282 , 48. ποσ Plu. 586, 44. Πρασία opp. βλητες 48ο , 18.

πολύβουλος 44, 43 . 9μίον et πορθμείον ut differ. Pelopon . 478, 25. προβολή, ή 642, 34, προβόλιον

πολυγράμματα 55 , 3. 476, s . πράσις , και 6ι6, 3. πράσις 478, 480 , 25 ,

Πολυδεύκης , Πολυδεύκεα 256, πορίζω 220, 6 : 476, 6. 8. 26. πράσον α78, 28. πράτης, πρόδηλος 48ο, 23 .

29 . πόρχις 476, 12 . o, d. 23, 49 . προειλόμην 48ο, 39.

πολυδιψιον "Αργος 65 , 20 . πόρνη , ή 475, 59. πορνεία, η πράττω το απαιτω 643 , 12 . πρόεΑε 66, 19.

πολυετής (fic pro πολυέτος) 471 , 58, 25 : 475, 61. πόρνος 476, πράττειν quid difer . a ποιείν προελεϊν 631 , 13 .

44 , 14. πορνός 520, 36. et θεωρείν 475, 5ι. προεπιλεύξεως σχήμα 653, 40.

πολυαγος 47 , 34: πόρος 69, 12: 220, 6 : 457, 48 : πραύς 30, 19. ν . πράεια. προές 48ο, 26, rectius πρόες 275,

πολυθαλάσσιος 38ο, 20, 476, 7. 8. 32 : 490, 5. quid Πρίαμος Aeol . pro Πρίαμος 566, 49.

πολ θρίλλητος 474, 23. diff . πορός 476, 1ο. 3ο , προέλυμνος 48ο , 40. προθέ

πολύϊδος 474, 24. 42 . πόρπαχες clypeorum 297, 42. πρέμνον και το: 478, 39.. λυμνμ 391 , 16.

πολυκαθεδρος 474 , 33 . πόρπη, η 476, 19 . πρέπελος , d, και πρέπω 258 , 23 . πρόθεσις ψντι προθέσεως 389, 35.

7

105 ,

και 479, 46.

τειχον 474, 18.

:

1
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57 .

12.

.

.

πήζω 245, 18. πάθω το πανθά. πικρός 459, 56: 468, 13. πλάστης , ο 468 , 55 . πλήσσω , ξω 177, 6ι : έτο ,

yw 52, 41 : 448, 3 : 451 , 20 : καιρία 459, 56: 468, 28. πλάστιγξ , η 468 , 54. πλήσσω , πλήξ» ,

457 , 10 : 460 , 47 : 466, 29. κραίνω 459, 55 : 468 , 23 . πλαστουργός , ο 468, 58. 460, 7.

το πάσχω 121 , 36 : 46ο, 13 : Πίλατος , α natura Iongo 467, πλατάνιστος +69, 5 : 482 , 49 : πληστήριον 203 , πλα

466 , 32 : 472 , 12 . 23. 485, 2. πλάτανος 485 , 3 . οιάζομαι 65, 51 .

πηκτίς 465 , 18 : 466, 5ο . πιλνώ 466, 23. πλάτος , το 106 , 15 : 345 , 51. πληστος 203, 57.

πηλακίζω 481 , 58. πίλος 459, 48 : 628, 24. πίλος πλατύνω 468 , 49. πλατύς , πλήων Aeol. pro πλεέων 21, 22

πηλαμίς 637, 53.
et πίλον , ι Iongo 467, 26. d . 343, 5ι : 43ο, 56 , πλατυ- 453, 18. Dor. 533 , : ετε

Πηλεύς 465 , 32 . Πηλείδης, πίμπλαντο 467 , 6ο. πιμπλάν- σμός , ο 468, 49.
40,

Πηλείδης 465, 33. Πηλείδεω, τος ( ? ) 467, 32 .
πλάττω et πλάττομαι 656 , 6 . πλίνθος Αγο, 5ι . πλίαν

Ιon. gen 5 , 20: 169 , 20. πίμπλημι 467 , 32. 6ο. πιμπλώ Πλατεία 172, 36.

Πηληϊίδεω 465, 19. 31 : 677, 467,34. πλατωνικό , 15 , 22 . πλιστός 57ο, 38 .

10. Πηληλαδου commun, 465, πίμπραται 467 , 5ι . πλέας 469, 7. πλίες Αtt. pro πλοίον 47ο, 63

36 .
πίνα 467, 39. πλείονες 469, 12. πλόχαμος 89 , 37 : 471 , 1. αλ .

Πηλή acc. pro Πηλέα 247, 34. πινάκιον 467 , 37.
πλειαί 469, 27 . καμοι 470, 15.

πώληξ 466, 12. πιναρόν 21, 47 . Πλειας et Πλειάδες 469 , 21 . πλούσιος 425, 1 : 66, 6. ττες

πηλίκος 636, 33. πινητός (fcrib . πινυτος) 467 , 41. πλείν pro πλέον 136 , 24: 325, differat ab sů rogos , in

πηλός 449 , 31 : 466 , 14. 16. πινος ο ρυπος 21 , 46 : 220, 9. 33 : 469, 30. όλβιος et είτε χής 470, 55

18. 20 : 481, 6ο : 628 , 52, πίνω 307, 59. πλεϊν , νιde παραπλεϊν. πλύμα , τό, υ correpto 53, και

πηλός το σωμα 470 4. ο οί- πιόλης ( ic) 467, 49. πλείον 469 , 38: 478. 34 : 49ο, πλυνοί , οι άγο, 10.

νος 45 , 5ο : 48 , 55 : 298, 2. πίομαι 547 , 24. 43. πλειος 36, 57 . niúvw quatuor fignif. 479, 1+
11 : 354, 49 πίoν το λιπαρόν 467, 8. 45. πλείοντες , Ιon. 169 , 1 . πλύνω το καθαίρ +70 , 4

Πηλούσιον , Imons 466, 28. Πίος n. pr . 546 , 52. πλειότερον 648 , 47 . πλύνω , πλυνω 313, 24.

πημα , το 43o, 24 : 466, 29. πίπλω , πιπλω 79 , 47. πιπλω πλείστος 469 , 47 : 57ο , 40. πλώ 471 , 2 . πλ το αλεω

Plur . πήματα 466 , 32. 36. 431, 20 : 467. 53. πλείων compar. 376 , 12. πλείων 467, 54 : 47ο, 3ο . το πλα

πημαίνω, d. 43ο, 24 : 466, πίπτω 467 , 51 . ο ενια : τος 469, 44. σιάζω 470 , 28. πλω, ποπλ .
3ο. πιπω το απατώ 454, 3ο . πλέκω 89, 36: 469, 59. πλεκτός 467, 53.

πηνακιζω ( an πηνικίω?) 466 , - πις difyllaba 258 , 59. verbale 350, 40. πλώσω 78, 55.

37. πίτα 467, 56. Πίσα opp . ibid. πλεονάζω 469. 63. πλώς, πλωτός , pifcis 557 , 7.

Πηνελόπη 466, 42. πισος et πίσει 529. 52 . πλεονάκις 469. 53. πλωτήρες 471 , 5.

πηνίκα 94, 27 : 431 , 5ο : 466, Πίσσα opp . 564, 17 .
πλεονασμός φuid difer. a διαι- ηλώω 201 , 52 .

38 . πίσσω Aeol . το πίπτω 467, 54. φεσις 431 , 4. πλεονάσμό της πνείν 643, 7. πνείν et αποπιε ,

πηύς 466 , 43. πηοί et φίλοι πίστα , απιστα, ανάπιστα 52, 2 . δα συλλαβής 5ο3 , 19 . diverla 471 , 4. πνέο i75,

466, 48. πίστις , η 57 , 14 : 457, 9 : 488, πλε νυχτω c. dat. et acc. conftr . ej. conftr. 592, 10.

πήρα , ή 466, 52, 56 : 58ο , 36. 47. πίστις , ιος gen . com- quid denotet 592 , 6. 7. πνεύμα , το 471 , 6. σιεύματα

angu ( ſcr. nýgu) dift, a neiga mun . , πίστις , εος ionic, et πλεονεξία 469, 62 . μετάθεσις 17, 44 .
457 , 20.

πίστις , εως autic. 468 , 7. πλευρά pro πλευρα : 392 , 26 : τέμφορον 471 , 13.

Ilnpitous, Dor. pro llegitous πίστις φuid d fferat ab ερώ- 469 , 52 , 55. πλευρόν 469, 471 , 6.

456, 4. τησις et ανάκρισις 211, 36. 41 . πλευρά , η 469 , 42, πνιγεύς 471 , 18. πνίγω δρά,

angós 52 , 2. 42. quid differat πιστεύω 592 , 6. πιστεύομαι πλέι φαί , αί 165, 47 . 38 : 471 , 46 .

ab ανάπηρος et τυφλός 538, palliv: c. dat. 592, 7. πιστός Πλευρών opp. 315 , 1 . πνίζω , ei . profodia 638 , 9. (Ε.
16. 57 , 14 : 468, 4 570, 35, 38. πλευσείται Dor. 213, 2. πνίγω .)

πης και το εκτυφλώ 457, 57. πιστός σs 468, 4. πλέω 265 , 43. πλέω , πλω, πνοή , η 11 , 2 : 298 , 35. πνοα:,

πήσσω 23, 20 : 51, 3. ubi male πίσινος 168, 3 : 628, 4. πιμπλώ 467, 6ο. ai 475, 41 .

πτήσσω: 184 , 53 : 467 , 3. * πιτσάνη , ασκός μικρός 468, 16. πληγή , η 470, 3. quid ab έλ- πόα , η 62, 55 : 471, 22,
πήσω το πηγνύω 456 , (Adeas, fi placet , Interpp. ad κος , ωτειλή et τραύμα diffe- πόαλος πωλος 20, 53 .
33 : 488 , 52. Ηefych. Γ . πιτυδάνη.) rat 182 , 31 . ποδάγρα 471 , 23.

πήχυς 403 , 59 : 467, 6. πηχυ- πίτιλ 5 , 4. 58, 5 . πλήγμα, το , Hippocrati quid ποδα λείριος 12, 57 : 564, 5ο :
ατο : 467 , 7. πιτύνη , και 468 , 15. 470, 53. 471 , 24. Ποδαλείριος , Ε . μ .

πί το στοιχείον Ρ. 508 . πίτιμον , το 468, 9 . πλήεργον 8 πηδάλιον ut diferat 471 , 28.

πιάδη , 598. fub litt. Π . ν. not. πίφιγξ , avis 468, 3ο . 465, 16. ποδάρτης 285, 51 : 471 , 58, 55.
ad h . 1. πίω 402, 45 467, 15 : 529, 51. πλήθος , το 51, 34 : 677, 19. πόδαριες , ώ 471 , 41. σοβαρ

πιαίνω 14 , 39 : 467 , 8. 49. πίω το πίνω 65 , 18. το πο- ab öxros ut differat 490, 5. κές 471 , 42.

πιάλεος (rectius πιαλέος) 628, τίω 467 , 11 : 628, 40. πίω πληθύνω, l . 266, 39. πλη- πόδες 471 , 59: 472, 1. ποέρ
40. πιαλέ 467, 10. πίνω 467, 45. 9ύω , d . 27 , 47 : 79, 48 : 266, κάκη, η 472, 4 : 628, 14, προ

πιανάτω 467 , 9 . πίων , pinguis , ι producto 468, 39 : 421 , 20 : 436, 10. δυστράβη , η 472, 7 : 628,26.
πίδαξ 467 , 12. 43 . 34 . πλήθω 421 , 20 : 436, 10 : 47ο, ποδήρ » 5 561 , 32 .

πιέζω 467, 28. πιέζω et πιεζω πλάγχθη pro επλάγχθη 197, 3ι . πλήθω το πλησω 121 , ποδώκης 163 , 27.

420, 6 .
33: 324, 53 : 6ο9, 14.

35. πουφάγος 474, 4.

πίειρα 468, 20. πλαδαρός 468, 42 , Πληϊάς 469, 26. Πληϊάδες 469, ποθείν φuid 639, 44 : 652, 4 .

πιελός et πιλός 466, 21 : 467 , πλάζω 324, 55 : 468, 38. πλά 45. πόθεν 472 , 10.

29 .." ζω , πλάγξω 177 , 31 . πλήμναι , αι 628, 10. πλημαι ποθενός Aeol. pτο ποθεινός 471 ,
Πιερία 467 , 13.

πλάκες 468 , 43.
et πλήμναι ut differant 471 , 58. ποθεινός 471 , 57.

πιέσω 466 , 21 .
51 . ποθή , και 346 , 39. 40. ποε,

πιέτα imper. 468, 17.
πλακίδας , α 28ο, 54.

πλήν , adverb. 74, 44 : 470, 17 : Ion , 294 , 39. τους , ο 173

Πλης 467, 22 . Πλακιον , mons 407, 44 . 565, 5ο . 12. quid differ. ab tows 21 ) ,

πιθανς 159, 59. πιθανότης, η πλανάζω 324, 54. πλήoν dor. pro πλείον 176, 18 : 25 .

410, 1 . πλάνη, η 468, 39. 44. πλανή- 310, 30 . ποί , που, πη diverfa 468 , 4.

πίζακ 5 467, 18. τις 468 , 52 . πλή , ης , ο, ' 47ο, 3ο . 34. 53 ; 473, 5.
πίθηξ 466, 55 . πλανώ 324, 54 : 468, 38. πλα- * πληροφυής 47ο, 4ο. ποία , και 535, 49. ποιά 535, 55.

πιζήσας 457, 12. πιθήσω 467, 18. νω το απατώ και το γυρεύω πληροφορία , ή 470, 39 . ποία και ενιαυτός 472, 17 .

πι9ι , f. 467 , 15. 468, 47. ποιείν φuid differat 4 πράττει

πίθος 37ο, 27 : 50 , 35. πάθος πλάξ , ν . πλάκες. πληρω, ej. conftr. 592, 8. πλη- et θεωρείν 475, 5ι . φuid και

467 , 14. Plur. πί3 156, 11 , πλάσσω 468 , 55. πλάσσω το φω το γεμίζω 470, 41. περιποιείν 472 , 21 .

πιθω , ήσω 65 , 3ο : 457, 1 : ποιω 52, 49. πλάσσω , fur., πλησίος 6ο, 16: 84, 52, πλη- ποίημα , το 156, 26. στηd dis
467 , 18, πλασω , non πλάγξω 52 , 5ο. σίον 470, 45. fer . a ποίησις 472, 3+, πο

πίν. 2 πέκω , ut μίμνω 4 μένω, πλάσσω, πλάσω , πέπλακα πλησμονή , η 47ο, 49 .

284, 45 .
ησις, ή , φuid 681, 7:

468, 582 πλήσσοντο 470, 52, ποιήσειας 472, 24,

22 .

3

:
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έησις , και 681 , 5. quot ejus πολύκαρπος 474, 42.

Γpecies 681 , 9. ποίησης diff. πολύκεστος ιμς 317, 33.

πόρρω 97 , 16. 24 : 476 , 21. πρέπω 258, 25, 38 : 46ο, 14.

a λόγος 372, 38.

πόρρω το παρέχω 476, 19. πρεσβεύς , ο 478, 54. πρεσβευ
et vid.

λυκέντητος 317, 34.

-: ποίημα.

πορσαίνω 476, 24. τής , ο 478, 49. 56, πρεσβεία ,

πολυκληΐs 327, 12 .

μητής, ο 681 , 8. a δημιουργός πολυκμητος 350 , 2 .

πορσανεύουσα 476, 24. ή 37ο, 1. πρέσβειρα , και 478,

ut differat 472, 38. ποιητική πολυκοιγανία, και +75 , 4.

πορσύνω 476, 33. 5ι . πρεσβήίον, το 5ο6, +7.

681, 7. ποιητική παραγωγή, πολύμηλος 385, 12: 474, 42.

πόρτακις +76, 35. πόρτας 476, πρέσβις , η 478, 46. 5ο. πρέσ

ut έμεναι pro

37. πόρτις et πόρτακις 476,

ειν 10 , 5ο. πολύμητις , ιδος et ιος 327, 5 :

βυς , ο 37ο, 1 : 478, 45. 53.
35,

κατα ποιητικής άδειας λεγό

πρεσβύτης , ο 84, 6. πρεσβύ

474, 45. πόρωσις 476, 39 .

μενα 393, 32.

της , γέρων et προβεβηκώς ut

πολυμήχανος 474, 5ο.

οικίλος 6ο, 45 : 435, 7.

ποταχώς 477,. 7 . differant 124 , 2 . πρεσβεύω

πολύολβος 474, 43. Ποσειδάων , f. pro Ποσειδών 476,

κιλόδειρος αηδων 19, 26.

478 , 54. 56. πρεσβεύω το

πολυπάμμων 474, 3ο : 49ο, 13 . : 40.

οιμήν , ο 472, 43. ποίμνιον, το

11οσειδων unde dictus τιμώ 592 , 16. πρεσβεύειν

πολυπαμων 466, 45 . 237, 33. Ποσειδών 476, 57 .
20, 40,

quid diferat a πρεσβεύεσθαι

οινή , η 66, 40. 46: 408, 55 : πολυπάταγι α . 389, 26.

πολυπίδαξ 475, 3 . Ποσειδέων 177, 3. Ποσειδέης 478, 42.

476, 47.

472 , 46. 54. ποιναίος, d. πο λυπτώξ όοο, 11 .

πρήγμα , Ionice pro πράγμα

472 , 46 .

πόσθη, ή , pudenda 477, 16. 316, 15.

πολυβόηνες 79, 40,

οιούμαι περί παντός και περί πολύς, έoς 474 , 53. πολύς 382, πόσις , ιος , o et ή 477, 8, 12 :

Ποσειδών 476, 59: 477, 4, πρηγορέων 478, 5η .

πλείστου 642, 62, 43. πολύς ει πολλός 473, 59.

πρώω 479, 1 . πρήζω το καίω

*οίος 473, 10. ποιότης 471 , 54. πολυστoνος 475 , 6.

6ο9 , 22 . 185, 24: 478, 58. το φυσω

τοιπνύειν 472, 62. ποιονύων 163, πολυτελές 52 , 56 .

πόσος 473, 10. 478, 62.

ποιτημόριον (text. ποστιμ.) 477 , πρηκτής, ο 479, 9.
17 . πολίτοκος et πολυτόκος 586, 6. 15.

α .τοϊ et πν 473, 4 .

πρηνής 479, 11 , 17 .

τοιω 592, 12.

πολυφύγος 474, 43 . ποτάζω , σω 477, 19. πρήσαι βο9, 24 .

πολυφορβη γαία 37, 56.

τοιων (€. πιών ) ιο3, 44.

ποταίνιον, το 297, 33 . πρησμώ (fort. πρήζω) το φυσω

" Τοκάς , η 472 , 45. πόκος , ο πολυχρόνιον ζώον 6,

πολύχους 45, 5. ποτο μηδόν 47.7 , 17. ποταμός, ο και πληρω 478, 59.
48.

456, 3ο : 473, 14. πόκοι , οι

477 , 18. 20: 6ο9, 23. ποτά- πρηστις , pifcis 19, 36.

* πολύψει δίκαια και 170 , 28.. μιος 571 , 9. ποταμοΐο 169, πρίαμαι 479, 20 .

πολυωρήσεις 475, 10. πολυωρω
Ε : πολειν 473, 17.

Πρίαμος 36ο , 27: 479, 19.
475, 11.

πολεμησειω 473, 19. πολέμησαν

ποτήριον , το 477, 25, 26. Πριάμιο βίην 367, 10. Πρια

πολώ 48, 16. πολώ τα αναστρέ

592, 16 .
ποτί 477, 35 μίδης 36ο , 27 : 348 , 37.

Φομαι 20, 37. 44 : 473, 36 : Ποτιδάν Aeol . ο Ποσειδών 476,

πολεμικόν σάκος 473 , 25.

Πριαμίδεω 169 , 20.

488, 23. πολώ το οικω και 62 : 530, 37.

λεμικός φuid dif . ab αιχμη αντιστρέφομαι 75 , 13. a πο

πρεβάτα , privata 479 , 3ο.

τής 473, 28.

ποτιθέγμεναι 477, 3ο.

λω compofita , quando pra- ποτίζω , d . 477, 45 ,

πρίζω , σω , a. 70, 34. πρίζω,

πόλεμος , ο 473 , 3ι : 616, 2.

tw 70, 41 : 330,57: 479 , 41 .

paroxytona 49, 19.

πολέμιος φuid difer . ab έχ

πότμος , ο 477, 45. ποίημι 479, 37. ποίημι το πο
πόμο et πωμα 475 , 14. πότνια 477 , 56 . ποτνιω 477,

θρός et δυσμενής 226 , 14. πoμαριον , pomarium , παράδειο

λω 70, 28. το αγοράζω 479,

πολεμώ , ήσω 473, 19 : 592,

58. ποτνιάσθαι 477, 5ι . 19.

σος 475, 23 .
15 .

πότος , ο 477, 62. 63 . ποτω πρίζω 121 , 38 : 478, 61 .

πομπή et πομπεία , ή, diferunt 477 , 45. 58: 489, 8. ' ποτω το

ποληΐτης 84 , 3 . 475, 21.

πρίν , adν . 479 , 38.

λαμβάνω και δέχομαι 552, πρίνος , υ, η 479, 26 .
τα πολιά 473, 45. πόμπο » , ο 3oo, 38. πομπός , d. 13. πότομαι paffiv. 463, 5t. πρίσκελλα (Ειym . Μ. Πρίσκυλ

πολίεθρον inufit . 485, 58. 536, 33. πόμπίμος , d. 3οο, : ποτω, ποτήσω , πεπότηκα 46ο , λα) 1 , 18.

. :: πολιζω το οίκω 473, 37 . 38 53.

πολιορκείν 647 , 24 , πολιορκία, πομφόλυγες , αι 475 , 17.

πρίω et πρίωμαι 70, 29. πρίων,

και 473 , 7 .

που, ποϊ et πή quid different 1 producto 468, 36 :479, 41 ,

πονέσω de corpore 475, 25, at 464, 47 , 53.

πολιούχος 473, 49 : 474 , 10.

προ μιάς έχοντα τον τόνον i . e.

πονήσω de animo , ibid .
πούμα , poma , hinc πομάριον,

plur. 210 , 33 .

in penultima 6ο , 44 : 100,

ρός , ο 475, 17. 29. 32 . pomarium 475, 23. 34 : 106, 14 : 170 , 34 : 185,

πολιοφάγος 473, 35. νηρία , η 475, 34. πόνος, ο πούς, ποδός 478, 3. 7: 614, 34.

πόλις , η 473, 8. 36. 53. πόλις ,

51 : 198 , 9 : 209, 34 : 503,

136, 39 : 472, 48. quid 6ος, μετρικός πούς. 614, 37. a πούς 48 : ' 506. 56 : 518, 10 : 542 ,

Ιου. 677 , 36. πόλις dif 26 . compofita 205, 11 .

fert ab άστυ 87 , 17: 473, 38. πόντος , ο 3ο7, 57 : 475, 37. 43. πραγανός ( tic) 159, 59.

22 .. προ μοίρας 481 , 19. πρό

έμφασιν δηλοί 48ι , 5
1.

41 , 47. πόλις, · producto πόντιον θηρίον 475, 44. πραγμάτιον , το 478, 37 .

327 , 2. πολίτης , ο 84, 2 : τίζω 3o7 , 57. πράσια 570 , 19. πράσια Λητώ προαίρεσις , η 59, 19: 479, 45.

προάγω et προάγομαι 655 , 49.

107, 28: 474 , 8 : 475 , 13. πονώ 128, 45 : 475, 27. πονώ , 369, 14.

guid differ. a πατριώτης 473,

προαιρετικός 59, 19. προαιρού

πονήσω, πεπόνηκα 46ο, 58 , πραΐδα , praeda 478, 19.

5ο. πολιτεία, και 474, 5, πόποι ap . Scythas 58ο, 5.

και 479, 46.

πρμίκων , praeco 478, 36 .

πολίχνη , η 473 , 13 .

προαστείον 48ο, 24 .

ποππύσματα 475, 46 . πραιτώριον, το 478, 16 : 586, 49. προβάδην 480, 21.

πολλάκις 470, 2 : 473, 57. πολ- πόρδαλις , ο 452 , 39. 5ο. πόρ- πρανές 478, 21 : 479, 13 : 628, προβάλλομαι 48ο, 20.
λακις el πολλάκι 389, 41. δαλις et παρδαλις Ionibus in 7. πιανίζω 628, 8 .

πολλές , f. pro πολύς 4-4, 58. ufu 452, 48.

πρόβατος 481 , 21 , πρόβατα, τα

πραξείδιον, το 126, 52. πραξις,

πολλού γε δει 474, 3 .

479, 47, 51 .

πογδή , ή 475 , 49. ή 395, 10. πράξις και απαίτη- προβεβηκώς 124, 17 .

πόλος , ο 474, 12 : 488, 24. ποφεύεσθαι ab υπάγειν ut dife- σις 643, 13. πράξω 395, 9.

πολύ quid a μέγα differ . 654,

προβιβάσαντες 48ο, 22 .

rat 541 , 7. πορεύεσθαι cum πράος , ο 478, 3ι.

32. particip . fur. 646, 15.

πρόβλημα , το 479 , 59. quid

Πράς, αντός 313, 14 : 588, 1 .

πολυβοτείρη 474, 16. πολυβό- πορθμός , ο 475, 57. quid dif- πρασία (rectius πρασιά) 478, 24 .

differ . a πρότασις 48ο , 1 ,

fer . ab ισθμός 282 , 48. πog

προβλής , ήτος 48ο , 6. προ

Plur . 586, 44. Πρασία opp.

πολύβουλος 44, 43 .

βλήτες 48ο, 18.

θμιον et πορθμειαν ut differ . Pelopon. 478, 25.

πολυγράμματα 55 , 5 ,

προβολή, η 642, 34. προβόλιον

476, 1 . πράσις , ή, 6ι6, 3. πράσις 478, 480, 25,

Πολυδεύκης, Πολυδεύκεα 256, πορίζω 220, 6 : 476, 6. 8. 26. πράσoν 478, 28. πράτης, πρόδηλος 48ο, 23 .

πόρχις 476, 12 . o, d . 23, 49 . προειλόμην 48ο, 39.

πολυδιψιον "Αργος 65, 20. πόρνη , ή 475, 59. πορνεία, και πράττω το απαιτω 645 , 12. πρόεΑε 66, 19.

πολυετής (fic pro πολυέτος) 471 , 58, 25 : 475, 6ι. πόρνος 476, πράττειν φuid difer, 4 ποιείν

44 .

προελεϊν 631, 13 .

14. πορνός 520, 36. et θεωρεϊν 475, 5ι . προεπιζεύξεως σχήμα 653 , 40.

πολύβι γος 474 , 34: πόρος 69 , 12 : 220, 6 : 457, 48 : πραϋς 30, 19. ν . πράεια . προές 48ο, 26, rectius πρόες 273,

πολυθαλάσσιος 38ο, 20, 476, 7. 8. 32 : 49ο, 5. quid Πρίαμος Aeol . pro Πρίαμος 566, 49.

πολ . θρίλλητος 474, 23 . diff . a πορός 476, 10 . i 50 ,

πολύίδος 47 , 24. 12.

προέλυμνος 48ο , 40. προθέ

πόρπαχες clypeorum 297 , 42. πρέμνον , τό: 478, 39. λυανα 391 , 16 .

πολυκαθεδρος 474, 33 . πόρπη , η 476; 19 .
πρέπελος , d , και πρέπω 258 , 23 . πρόθεσις άντί προθέσεως 389 , 35.

πονή

πο

105 ,

πον

. :

6

>

τειχον 474, 18.

29 .

.
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84 , 29
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προθεσμία 48ο , 42. κατα προσθήκης του ι 33, 15 . agae, quatuor ſignil. habet 484, 486 , 21 , το πίτευ 485, 11:
πρόθυμος , ο Iongo 407, 25. προσίημι 482 , 18. πρoσίεμαι 15. πρω το προϊώ 557, 44.

προtaψεν 48ο , 53.

πτω , πίπτω +67, 5ι .

482, 42. πρώ το πιπράσκω 479, 2. πρω,

πρoίει 272, 12. προίημι το προ- πρόσκειται περιττοσυλλάβως 521 ,

–πτω 281, 12 : 117, 35 : 1το ,

πρήσω 479 , 1 . aspuns, hinc

διδω 482, 23. 14. πρόσκειται υπέρ τρείς συλ- πράτης 23, 49 . πτώξ 468, 13 : 486 , 6ο : +37, Σ

προίκα 48ο, 55. πρόϊκα , Ιon , λαβάς 521, 28. πρώην , adverb. 142, 33.

3ο5, 4 .

πτωσηαζέμες +86, 20 .

πρόσκομμα , το 482 , 44 . πρώηβοι 484, 42. πτώσσω, πτώξω , πίπτωχο +56 ,

προικιλ . 481 , 3 . προσκόπτω 482, 44 . πρωί magis analogum quam 24.

Προικόνησης 48ο, 5ι . προσκoρία , ή 482 , 43. πρωί 41 , 24. πρωΐ 285, 17 : πτωχός 486, 23 : 6ι6, 4. φτειά

προικός 3ο5 , 3 . προσνέμω 482 , 31. 484 , 17. quid differ . ab όρ- differ. 4 τένης +59 , 10. 14.

προίκτης , ο 96, 57. προσπτύσσομαι c, dat. το προς- θρος 433, 49. πρωί δ' υπ' ηοί πυανεψιών 65, 37 .

προϊξ , η 3ο5, 4 : 481, 1 : 5οά , καλούμι, C. acc . conftr. το 195, 42. πρωία , και 142 , 32 : πυαλί. 628 , 59.

8 : 512, 16 : 567, 56. ασπάζομαι 483, 3. 48 Ε, 34. 43. πρωΐαν 142, 33 : πυγμή , και 486 , 28. 5ο . 5 % .

προίτης , ο 556 , 6. προϊτώ προστατεύσαι 628 , 27 . 48 + , 21. πρωΐην iorice 1 2 ,

556. .

πυγμαίο +86, 28.

προσφάγιον , το 483, 1 . 33 : 484, 21. πρωϊκός 565,25. πυγοστόλος + δ6, 55 .

πρ ίω 97, 57. πρόσφατος 482 , 54, quid diffe- πρώϊμος 285 , 17. πρώϊος 142, πύελοι 486, +1 .

ίγοκόπιος 521 , 28 . rat a νεαρής et νεαλής 403,
31 . autria , feftum 488 , 46 .

προκόπτειν 85, 16. 39. πρών , ωνός 484, 39: 565 , 43. πυθέσθαι 486, 46. πυθτσι, po
προμάλη, ή , φuid 41 , 20. προσφέρω 21 , 42. προσφέρειν et 59. πρώηνες 48 , 32. treleere 456, 52 : +87 , 5+.

πρόμαχος 481 , 7. 21. προμαχί- προσφέρεσθαι 639, 22 : 655, πρωρα , 481, 44 : 628, 48. πυθμήν , ο 487, 3ο. 12 .

ζειν 481 , 4. πρώτα , adv . 484, 19. πρωτεΐον πυθοίατο , 1on. 318, 25 .

προμηθής 481, 10. 15. προμή- πρόσφορος 113, 20.
481, 41 . au w tria ſignif. 487. 3.

θεια , ή 481 , 10 . πρόσφυξ (text . πρόσφυγξ) 482, Πρωτεσίλαος 285, 5ι . Π.θών , ωνος, opp. 561 , 55.
πρόνοια , η 181 , 23, 26. 63.

πρωτεύω 48+, 1 . πύκα , adverb . 487, 8. 22 .

προνομαία , και 405, 3ι . προσφυώς 482 , 6ο. πρωτόγονοι αρνε5 176, 53. κενός , ή , όν 6ο9, 12.

προνοω et προνοούμαι 655,. 54 . πρόσχες 53, 6 : 482 , 7. πρωτότοκος 78, 59. πρωτότοκος

προοίμιον , το 69, 37 : 71 , 16 : πρόσχω , ποπ προσχώ 51 , 7.

repιο 487, 5. πυκνα 187 , 18,

et πρωτοτόκος 484, 55 : 585, πυκνον λέχο: 567 , 39 .

+80 , 37 . πρόσχωμεν 48ο, 3ο. 42 . πυκτείον , το 487, 16. πυκτίο »,

πρόξενος φuid differ. ab ιδιόξε- πρόσω, a. 179, 3ο 443, 57 . πρωτόλειον 484, 3ο. πρωτόλεια
ibid . πυκτίς 187, 17.

vos' et dogúševos 481, 29. προσωδία Γpecies αναγνώσεως πυλάρτης 73, 13.

προορω 48 , 44.
680, 32 . πρώτιστος 184, 58. πρώτος 648, πύλη , 432, 22 : 187, 2 ;: 50 ,

προου 481 , 57. προσώζεσεν 420, 6. 5. πρώτος a πρότερος ut 5 : 559 , 17. πιλαν , Aer,

πρόπαλαι 418, . πρόσωπον , το 181, 53: 49ο, 3ο. diferal 481 , 62 . 386 , 4 . πυλέων , f. 23, 5 % .

προπηλακισμός 481, 57. προπη- πρότασις , ή, φuid differ. a προ- πταισματα , τα 13, 7 . πταίω

λακισθέντες 481 , 56. at προ

πυλωρός 528 , 36.

βλημα 18ο, 1 . πύματα 487, 42. πύματος 18 ,

πιλακισθέντες 628, 31 . προτακτικά Φωνήεντα 679, 14. πτέρα 485, 15 : δι6, 8. 3ο .

προπίροιθεν 4 + 1 , 53 : 481 , 46 : πρότατος 648 , 33 . πτερόεις 485, 24. πτερύς 485, πυνθάνεσθαι φuid differ. ab εφο
6ο9. 11 . προτέλεια , η 485, 6 . 31 .

προπετής 481, 51. προπέτεια , ή προτέρα και προτεραία dif . 483 , πτέρυξ , γός 485, 18. 18. πτέ

τον 211 , 31 .

πύον , το 187, 55 .

479, 41. suz et pregut differunt 485,

πρόπολης ( lic pro πρόπολις, προτέρημα , το 485, 2 .

πυξ , adν . 48 , 53 : 565 , 5α .

21 , 32. πτερύσσω 485 , 18, πυξίδες , αι 487, 58. πυξίση ,

quod non permittit contextus) πρότερος 313, 22. 3ο : 546, 13 : το 487, 3η .

551, 15 : 648, 33. πρότερος πτερω , ώσω 485 , 26. πτερώ et πυρ , το 487, 48: 616 , 7. τυο:
προπγοκυλινδόμενος 195, 4. quid differ . a πρώτος 481 , 62. πτερύσσω 320, 42 ,

πρός δηλοί το άρτι 482 , 5ά .
pro πιναι 592 , 13 : +88

προτέρω 483, 10.
πτερωτός 485, 26.

πρός fenfu appropinquationis προτί , Dor. pro πρός 477, 41. πτηνόν 485, 48.

πυραί , αι 487 , 6ο . πυραικός

482 , 3ι . faepius pro παρά πρότμησις ; ή 483, 15.

(ic) 457 , 27.

πτήσσω 7 , 1 : 445 , 52 : 486, πυράκτων 488. 45.

482 , 11. ejus ufus 482, 46 . πρότονα , τα 183, 13 . 23. tria fignif. 485 , 36. πτησ πυραμίς , ή 488, 4. 29 .

προσάγω 5ο6, 18 . προτρέπω et προτρέπομαι 655, σω το φορουμαι 468, 13. at πύραυνος 488 , 8.

προσδίτης 10, 13 : 16 , 49 : 275, 37 . 51 , 3. legendum πήσσω.
34.

πυργόβαρις , εως 488 , 15.

προυγιαίτερον (Γcrib . προυργιαί- πτίλα , τα 485, 41. 5ο.

προσβάλλω et προσβαλλομαι

πυργος 127. 17 : 488. 12. 1ε .

τερον) 628, 29. πτισσάνη , η 468, 12 : 485, 38 . 18 , 21 : 558, 56 : boy , 22 .
655, 20. προύνεικος 183, 48. 5ο. προύνι πυργουμένη 488, 10.

προσγεγραμμένον ι 489, 34. 42, XOS 483, 19. πτισσόμενος 485, 42. πτυσσόμε- πυρέσσω , a. 7, 1.

lic προσγραφόμενον και 489, 22. προυργιαίτερον 485, 18.. ναι κριθαι 485, 38. πτίσσω πυρετός 488 , 10.

προσδοκάσθω 482, 5 . προφανής 631 , 33. το τύπτω 485, 42, το κα

προσδοκώ 196 , 14 : 482 , 25.

πυριπίπης , ο 454, 52 .

προφέρειν το όνuδίζειν 639, 55 , θαίρω 485, 45, το κοπανίζω

προσδοκώ , ής , ή 254, 53 : προφερέστερος 115, 12.

Πυριφλεγίων 320, 6 .

482,

πυρκαϊαι, αί 9, 15,

27. προσδοκία, η 647, προφήτης , ο 75, 14: 485, 27 : πτοηθήσονται 486, 16.

3ο. προσδόκιμος , d. 296 , 14.

πυρός 488 , 44 .

616 , 9. προφήτις 73 , 14, πτoίαι , αι 485, 52 . πυρπολώ το καίω 488 , 36 , πυε

προσέειπεν 19, 26 . προφητεία 483, 20, προφητι- πτολίεθρον , το 485, 56. πολούμενος 488 , 22. 56 .

προσεπείπον 634 , 45 . κόν 483, 5ι . πτολίπoρθος 486 , 6 .

πρόσεστιν 634, 54 . προφθάζω 483, 23. πρόφθασαν πτόω , ήσω 486, 16. πτόν το
πυρρίχη , και 488 , 38 : 628 , 3

προσευχή quid difer. ab ευχή 183, 23. φοβούμαι και καταπίπτω 486,
πυρρός et Πύρρος 106 , 11 .

222, 53. quid ab έντευξις et πρόφρων 483, 19. 35 : 558, 9. 18. πυρσεύω 488 , 54. πυρσός 38

δέησις 482, 13 : 137, 20 . πρόχνυ 483, 57 : 6ο9, 26. πτίον , το 78, 19: 485, 46.
43.

προσέχειν +82 . 16 . πρόχοος 483, 33.

προσήγορος 482, 35. προσηγορι- πρόχος , f. pτο πρόμαχος 481, 9-.

πτύξ , χός 70 , 39 : 487, 14. πυρώδες 488, 4ο.

πτύχες , αι 6ο9, 27 .
πυσσω ( πήσσω ) το πηγούν 65,

και ημέραι quae 70, 3. προώλης 633, 5.

προσης 1 482, 22. προσήκατο 48ο, προωθεϊν 61, 59.

πτύσμα , το 480, 14.

πτύσσω , ξω 486, 19. 3ο.« πτύσ
πυτίνη , η 487, 5ι .

5+ : 482 , 17. προσήκον 482, πρόωρος 6 + 1, 40. σω το ασφαλιζω 455, 25 : 485, πω το πίνω 47 , 6 : 1οο . 16 .

29. πρύμναντες (fic ) 185, 41 . 39 : 187, 13. 33. το φοβου
πω τι έσθία 62, 5. το

προσήλυσις , και 198 , 45. προσή- πρύμνη , η 485, 39 : 484, 4.
λυτος 64, 6 : 482. 36 .

μαι 559, 18. μαι 466 , 41 : 400 , 6.

πρυμνώφεια 484, 3 . πωμι 477, 43 , πω , παί Ν,

προσηνής 65 , 9: 182 , 39. op- πρύτανις " 484 , 14 : 628 , 28. πτυχία , τα 486, 37. 3ο .

pof. απηνής 611 , 19. πρυτανείον 484 , 7. πρυτανείος πτίω 485, 46. πώγων 488. 48.-5ι.

προσθέσει του ο 25, 2. του . 585, 54. πρυτανεύσι 48 , 9 : πτω , ήσω 485, 20. 54. πτω το

570, 31, του ν .345 , 46.

πωλήτης , ο 489 , 2 .
628 , 26.

Φοβούμαι 455, 1 : 185, 8 : πωλία 189, 1 ,1

11 .

3ο ..

20, 18 .

1

*

.

.:468, 9.

:

.

41 .
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:

.

.

2

21 .

:

493, 9 .
TO

1 .

494 , 52 .

παλοδάμνης 489, 10. πωλοδα- ράπτω 8ο, 15. ράπτω το πλήτ- ρητορικός 51, 14ι' αητορική , η φύεο , Ιonic. 494, 12 ,
μνείν 488 5Ε. τω 49ο , 23. 492, 4 : 527, 50 . δύεσθαι quid difi . ab ερρύεσθαι

πωλως +88 , 51. 56. πώλος ex βάσσω το φθειρω 300 , 6ο..
»

ρήτρα , η 39*, 14 : 492 , 5. δη
πόλλως 20, 33 Plur. πωλοι

494, 17. Ούεται 494, 7. .

δαστα 4go, 53. άστον 647 , 19. τροφύλακες 492 , 6 .
188, 58.

δυηθένεια 494 , 9 .

φήστος 57ο, 41.

πωλω 35 , 55. 58: 489 , 2 .

διγεθανη Ελένη 187, 27. ρίγος, ρυθμός 49 , 19 : 641 , 54.

qorunn 490, 49. line ſubſcr., . Iongo 492, 11. 37. ρίγιον δούμη , η 494, 39 .

πωμα et πόμα 475, 14 . 628, 51. 6ο9 , 33.

πωμι 3ο7 , 58 : 306, 33. πωμι ,

δύμματα , τα 494, 40.

δάφανον άgo, 54. a δέφανον με διγώ , ήσω 433, 59: 492, 26. δύομαι active 652, 47 .

πώσω, πέπωκα 489, 12 : 586, differat 401 , 43. 37. ριγώ , οίς , οι 492 , 41, ρύπος 494 , 3ο . 34. ρυπτικός

σαφίς , ίδος 490, 55. δίζα , η 220, 26 : 33ο, 48 : 332,

πωποτε 489, 14.

494, 33.

δαχία 491 , 1 . 1 : 492 , 45. 5ο : 6ι6, 12. οί- ρύσαι 494, 38 : 520, 25.

προς 5πωφos 88, 3 : 490, 2. πώρος ο δάχς , 491 , 5. tripartita 438, Κησι , f. 391 , 17. ριζώ , α. ουσία 494, +1 .

λίθος 520 , 50. πωρός 49ο, 26 . 53ο, 48 : 332, 1 . δύσω 99, 53.

1. 2 Πωρος Π. pr. 49ο, 1.5. ράψαι 491 , 9. ραψωδία , η 491 , δίμφα 72, 39 : 492 , 56. διμφα- Ρύτειον , prom . Troj . 494, 24.

πώρωσις, η 49ο, 18. 10 : 577, 6. quid it 68ο, ύο. λέος , 4. 72 , 39 .

πώς , adν. 17, 28.

ρυτήματα 494 , 43.

unde 68ο, 61.

πωσαπλώς (ποσαπλ .) 490, 4.

δίν 492 , 53 , ρινας , acc. 492, 53. ουτήρες , οι 494, 44: 6ο9, 32.

δάς ( fcr . όαίω) το φθείρω 489, φιν et φις 278, 59 . αυτόν , το τόξον 125, 16 : 132,

ρινή , η 492 , 21 . 12.

όφων 376, 12. οίνος , το δέρμα 492, 59. ρύω 329 , 3ο : 494, 46 : 554, 16:
Ρ.

Ρέα 362, 26 : 491 , 1. οία, ad. οιον , το 495, 1. 6 . 571 , 18 : 640, 24.

s in compofit. quando genine

verb. 316 , 6ο. ρέα , οξία , διπή , η 493, 4. 22 . ριπαι ξ' ρω 235, 26 : 3ο8, 9 : 315 , 39 :

φεία 163, 12 .

tur 588, 15. § in a verſum

μίας στιγμήν ποιούσι 493, 23. 4go, 20 : 494, 48. δω το λέ

φέγχω 496, 5. ριτιζω 220, 32 .

71 , 27 : 81, 15. in μ 85 , 58.

γω 77 , 20. 40 : 144, 46 : 205,

ξέδω 491 , 39. οι ίς , . Ιongo 327, 2 : 493 , 5 .
9 abundai 72 , 10 : 91, 12 :

2 26 : 211 , 43 : 492, 7 ; 620,

356, 14:56 , 7: 50+, 57. Φίζω 435, 8. tria ignif. 19 , οιπτο το πετάζω 493, 14. το

ρέειν 49, 41 . ιπτάζω 493, 11. ρίπτασκoν, f. 56 : 623 , 24, το υγιαίνω 8ο,

s extritum 85 , 48. 88 pro go

55 : 82, 10 : 221, 18 : 494,

Αιτίce 255, 12.
12. φέξω το πράττω 205, 1 .

52 . το ισχύω 171 , 7 :

δά 489, 10.
δέθη , τα 491 , 18. 19. αφιημι . 647 , 12. ριπτώ το φθείρω 499, 52. δω, δείω 206,

δεία 491, 25.
εξουδενώ 493, 14. το πίπτω

ga temin . quae a producant,

12. πω , ραιω 211, 8. δω,

χειρον, το 486, 3 : 491 , 29. a 306, 6ο. το καταβάλλω 307,

.quaeque corripiani 580, 35 .

σώζω, ρωδώ 436, 22 .

οαας 489, 10 .
ρευμα quid differat 491, 34 . ρω το στοιχείον 599 .

ρυβος 14, 7 : 616, 14. ράβδος

δείν pro ρέειν 4tb9; 31 : 491 , δίς 3ο, 48 : 371 , 45 : 403 , 17. ρωγαλέος (lic pro ρωγαλαίος)

37 . δις et ριν 278 , 59.

σύμβολον της νίκης 14, 16. φείος Cypr. ο ασθενής 346, 59. -- ρις fem. difyllab. 282 , 9. ba- ρωγμός 70, 17 ..

giBdos 489, 21 , 23. quid dif ryton . 415 , 49. hyperdifyll . ρωγχάζειν (rectius per ο δογχά

fer.
ρεμβώδης 4 , 3 .

4 βακτηρία 18 , 24. δέξας 491 , 16. 38.
281, 54.

ραβδίον , το 48 ), 24. όξβδος ρέοντες 491, 41.

ζειν ) 496, 4.

ρίσσω (leg . Φρίσσω) 557, 47 . δώδιος (ίcrib . ρόδιος ) 15, 40.

δαφνίνη 681 , 16.

αβεννήσιος 49ο , 18:

ξέπω 285, 18. φέπω το κλίνω διψασπις , δος 85, 35 : 327 , 14 : ρωδώ 308, 10.

493, 27 . ρωζω , d . 8ο, 56 : 3ο8 , 9.

αβός (ecius φαιβός ) 489, 27. ρεύμα,το 491 , 42. φuid difer. διψοκίνδυνος 193, 29.gaaßós) , .

ράγα 489 , 29.

ρωή , η , a. 211 , 10,

a είθρον 491, 34.
ροί , η 493 , 45. ροαίς 493, 37. ρώθων 19 , 62 .

φαγδαίος 489, 30... : ρευσείται, Dor. 213, 2.
ροάων p. ροών 493, 31 , ρωϊκόν, το ιππικόν 495, 4 .

φαγείς , οι 491, 53 : 492 , 16. ξεχθέν 491 , 46. ρογχάζειν , ν . ρωγχάζειν.

jórxos quid differat a górgos

ρω μη, η 4, 7 : 494, 52 : 519,

δέψας 41 , 47 .
“Ροδιακός 15, 25. 17. φuid differ. ab ανδρεία 51 ,

et πρόσωπον 490, 32. δέω 99, 53 : 345 , 59: 369, 1 . ροδοδάκτυλος 493, 39. 13. ρωμαίος 4, 7 : 405, 57 :

βάθαμνος 489 , 31.
δέω (fer . όαιω) το φθείρω 129,

ραδινός 489, 33. ι producto 21 ,

ροδιεντα (?) 493 , 40 . 519, 17. “Ρωμαϊκός 15 , 25 :

51 : 617, 32. sídios , v . owdoos.
358, 34.

Ρηγίνων διάλεκτος 216, 32 . ρόδον 493, 42. δωννύω 315, 39 : 495 , 1 .

Οφθιον 489, 34. άθιον , Cine.
“Ρήγιον 491 , 48. ρούωνία 495, 41 . σώπαλον , το 494, 58. ρωπος

'67, 19. ίδιο: 489, 41. α- ρήγια (f. ξηγεα) 492, 13., , $o ροή , η 233, 3ι : 493, 32 . 494, 57.

δίως «89, 36. φθιουργός 489, ήγμα , το 191 , αρ. ξηγμίν, δόθος 2οι, 44: 495, 59. δόθοι δωσις , ή 80, 54 : 82, 11 : 496,
57. ίνος 452, 19 : 491 , 5ο. ρηγμϊ

403, 62. δόμος 493 , 56. δο- Go.

καλάμιγγες 206, 46 : 489, 38 .
γι 201 , 56. οηγμές 279, 23 :

θα το παρορμώ 201, +4. ρωφείν (fer , οφεϊν) 496 , 6.

βάθυμος 461 , 15 : 489, 40, 45. 282 , 18 : 290, 10 .
ροία , η 493, 37. 45. ροιά, η ρων 82, 14 .

βαθυμία , η 461, 15, 189, 47. ρηγμό , ει ρηγμίν 30. 18. 3η- ο.ιζαδόν 325, 5: 494, 1. μούζος
535, 53.

φαίβας, ημιβών ?) 72 , 8.

βαίνω 489, 48. φαίνω, φανώ 490, όνγος, το 491 , 52 : 492 , 15.
γμός et ρωγμός 70, 17 .

146 , 18 : 493, 47: 494, 1 . Σ.

35.

οήθην , adverb, d 144 , 47 : 451 ,
ροιζω 211 , 1 .

διος et βαΐων 75 , 23.
44 : 491 , 56 : 623, 25 .

ρομφαία 493 , 49 . ο in δ verfum 3ι8 , 43 : 351 ,

φαιστής , ο 489, 53 . 42 ; 271 , 9. in o et : 76, 23 .

ga iw 235, 26. galw ró p9eigw

ηλιον 489, 35. δηϊδιως 492, 5. δομφωτο κτυπώ 493, 49.

21, 19. 26 : 144, 35 : 211 , 8 :

ονίτερος 491 , 57 : 648 , 47. δόπαλον , το 29%, 53 : 493, 52. in 9 494, 21. Attice 313, 1 .

366, 24, ρημα , το 192, 10. όηματικων

in τ 90 , 41: 303 , 28. Dorice
μόπτον 493 , 55 .

- sós deriv . ex os 378, 5. d.
παραγώγων είδος 5οι , 22.

477, 32. in ξ 51 , 36. Attica

ράκος , το 286, 52 : 490, 20 : ex neutris in os 22 , 49 . gos
6ο, 35. Dorice 141, 15. modo

616 , 12. φuid difer. 2 τριβώ- δην , φηνός 79, 4 , ήν, φηνός hyperdil. 421, 13.
79, 10. 37. Oήν , ο , ή'557,νιον 555, 2. φάκεα δυοπαλί

in ? , modo in Ğ mutatur ab
gos pro

pria et appellativa 394 , 46 . Atticis 416, 20. in Alice

40 : 565, 46.

ξεις 119, 12. φύκιον , το 2008 , πήξαι 609, 3υ. ξαι το βάψαι ρος ονόματα αντιπαρακεί- 303, 33. abundat 12, 36 :

40; 206, 52 : 489, 55.
μενα 511 62, d . ex infin . in

491 , 52 : 492, 14. ρηξάσθω

76 , 25 : 88, 18 : 92 , 57 : 343 ,

δαμνος 490, 22.

up quid differat a gáyxos guachara 492, 9.

ναι 51 , 13.

ράμφω,
159, 42. ρηξόνως 491 , 58.

58 ; 366, 30 : 410, 55 : 497.

ρότειον 5οο, 19 .
ρηξιφλοια , 9.

59 : 5o5, 25. inditur 6 , 22.

430, . çows, ó 58, 40. a gous compoſ. o abjecium mutat tomum 501,

ξανθια 490, 35. ρήξω 492 , 1 , ibid . 23.

ραν ! 5 317, 16 : 400, 48. δησις , ή 146 , 47 : 196, 5ι . δη- ρουφος 512, 35. 5 282 , 27. - s adverbia,

όλον 617, 19. ά ν 211 , 8 : σείδιον , τό 492 , 22 . δοχεϊν 496, 4 .
quando accentum obtineant

478, 34 : 490, 38. 45. ζήσσω , ξω 209, 45 : 308, 1 : ρύβδην 494, 6. ρύβδης 563 , 15. 60, 18.

ραπίζειν 493 , 52. ραπίσματα, 416 , 39. ήσω το τηγνύω 64, ρυβδώ το ηχώ 494 , 6.
τα 96 , 51. ραπις et ασπις

Σαβινόιός ο Διόνυσος 495, 19.

9 : 492, 9 : 519, 24. ρύγχος 493 , 17. Σαβέλ 495, 8.

80, 16. δητοι 192, 20. ρυδόν 335, 6. daß.fa vox Syriaca. 495, 204

49, 26 .

:

:

-

:
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Σ .

199, 22 .

16.

:

50.9

43.

guid differat

σω
σιτώνης , ον,

47 .

525, 2. 9.

415 , 7 .

299, 44.

10. 27 .

221 , 38.

10. 1 .

Σαβίνος 209 , 35.

32 : 408 , 11. σεβαστός 497 , φυλάττεται η οξεία τάς σιμός 5οο , 48 .

Σαγάριος , . 495, 12.

33.

Σίμων , ωνος 561 , 57 .

σαγήνη, η 495, 9. 11 .
σαγη•

σεβενητικόν otium Nili Seben . σημείων , το , φuid differat a τέ- Σινά , mons 5οο , οο .

νευω 495, 13.

nyticum (hinc fcrib , σεβεν φας 499, 6. 10 : 526, 22. ση- σίνεσθαι το βλάψαι 29,

σαγομαντιον 567, 16.

νυτικόν) 404, 36.

μειω 53ο, 2 .

νεύς ο βλαττικός 105,

Σαδδουκαίος 271 , 39.

σεβίζω 317, 32. σέβω 55, 5ο : σήμερον 499 , 26.

σίνηπι , το 500 , 51 .

σαθρός 495 , 14. 18 : 496 , 17. 82, 59 : 497 , 24 : 489, 46. σηπεδών, η 4,9 , 14. σήπω , ψω σίντιες 5οο , 56.

σαινω 489. 5ο: 495, 25.

σέβω το ορμώ 145, 18. 212, 8 : 496 , 15 : 498, 52 . σίνω 83, 21 : 500 , 58. σίπ.τ

σαίρω 524, 1 : 495, 24.

σεδέκ 497, 34 .

σήραγξ 499, 48. 5ο . Ρίur . σή- βλάπτω 105, 3 : 252 , 28 .

σακελλάριος 495, 26 .

σεθέα , η δικαιοσύνη 386, 34. φαγγες 199 , 44 : 629 , 24. σιοί , οι θεοι 5o1 , 8.

Σακες , pop:

Thraciae 473, 27 : σείληνας και διόνυσος 497 , 37. σηραγγώδης 629, 26, σηραγ- σιρις 323, 47. Σίρις , οΡΡ . tis ,

495, 33.
σείλινος 497, 35. 40.

γώδης τόπος 499, 45 .

σακίσπαλις 338, 54.

σείο poét . ριο του 169 , 21 , Σήρες , pop . 499, 41 , σήρες 499, σιρός 5οι , 36. 38 .

σάκκος 435 , 16 : 495, 28. σειρα rectius σειρα ) 498 , 1 ,

Σίσαμος 479, 24 .

σάκος , το 61, 1 : 495, 32 : 496, σειρά , η 497, 45. σειρά , και σής , σητός 212 , 9 : 498, 53 : σισύρα , και 500, 59 : 629 , 15

13. unde nomen 473, 27 . πλοκή 209, 48 : 623, 37. 499. 53. quid diferat a θρίν
σισυγμα

σάκρυν , facrum 495 , 41 . σειρήν 497, 58.

et ψ 499, 55.

σάλ ιμαι, αί θύραι 267, 17. (Αη σείριος , ο ήλιος 497, 5ο. σησάμενος 499, 58.

Σίσυφος 5οι , 8. σίσυφοι Lacos

corrigenda fit haec vox , vi σεις μαστης 498, 1 .

σησαμίς 488 , 29 .

οι θεοι 5οι, 9 .

deant peritiores ; mihi qui- σεισάχθεια , η 498 , 12.

σησι pro σαϊς 499, 6ο.
σιτίον , το 511 , 29.

dem ex pleniori illo σαλάμβη σεισοπύγης ( [crib . σεισοπυγία ) σησις , η 34, 16 : 499, 59. ση- σιτοθεία , ή 501 , 19 : 616 , 5

utrumque et σαλάβη et σα- 625, 54.

fut . a σή9w 34, 16.
σίτος 501 , 22 .

λάμη ortum videtur , idem σειστός , verbale 5o1 , 23. σείω σητάνιος άρτος 199, 59.

• 501, 31 .

quod «v. monos et móyos ex 319, 31 , 3η : 498, 9 : 5o1 , 23: Σηών , rex 5o1, 51 .

σιφλώσειεν 5ο1 , 43 σιφον 5ο :,

μόγλιs acciderat .)

- σθαι into . 486 , 48.Σαλαμίν et Σαλαμίς 278, 59 : σεκούνδος , Ιecundus 498 , 35. σθένος , το 282 , 56 : 325, 3ι : Σιών , opp. 5o1 , 5ι .

495, 49. Σαλαμίνη 495, 45. σέλας , τό 19 , 9 : 241 , 13 :

a σθένος compofita σιωπή. ή 124, 44 : 5οι , 5 , 6ο:

σαλάσσω . d . 52 , 32 .

361 , 54 : 495, 52 : 4y8, 16 . propria , paroxytona ; epitheta, 502 , 3. σιωτη , adν, 252 , 2

Σαλήμ 209, 24 : 495, 43 .

18. 25. 37 : 512 , 12. σέλας oxytona 632 , 27 .

5o9 , 28. fic ακήν εγεννητη

σαλον 255, 45.σάλος 495, 35. το λευκών +98 , 42 .

σθένω [crib . 9ένω) το τύπτω σιωπή 24 , 36 .
σιωπ . ,

σαλπιγξ 495, 36. 52. σαλπίζω Σέλγη , opp. 82, 54.

53. 60 .

495, 36. 52 .

σελευκίς , avis 498, 3ο.

σθένω το δύναμαι 489, 51 . σκάζω το εκκλίνω 486 , 21 .

σαλω , σαλάσσω 52 , 32 .

σέλη , η 498 , 18. σελήνη , η Σλοβακία etΣλάβοι 122, 52, χωλαίνω 502 , 13. 38 : οι

σαμα (2 ) 499, 3ο.

129 , 7 : 498, 22. 25 : 616 , 26 . (Ειym . Μ. Σκλαβ .)
σκαιός 254, 52 : 48, 21 :

σαμβύκη , η 496, 12.

σεληνη σιγματοειδής 5οι , 18. - σι dat. plur. Ionic . 424, 3.

σαμια πυλαι 2 .

σάμερον , Dor . p. σήμερον 499, Σελήνη regina Scythiae 498, σιαγόνες 5ου, 9.
17.

28.

26 .

σίβδαι 49, 38. σίβδειν Aeol. pro σχαίρω όοο , 3 : 5o2 , 52. 5 .

Σαμόθραξ (text. Σαμω 9.) 3oo , σελίζω 221 ,

38. σέλισμα , το σίδειν (ubi fcrib . σίβδη -σί- 561 , 12, σκοίγω το ιν : 501 ,

δη) 35, 33.

41. το πηδ. 50 , 55 .

Σαμπφώ , ν. Σαπφώ.
σέλινον , το 498, 28.

σίβιλλα 11 , 18 .

σκαλεύω 212, 1 . σπαλίζω 213,

σάνυξ, η 496 , 10.

σέλλα , η 221 , 37.
σίγα 91 , 58 : 544, 17 .

ανέ , η 495, 44 : 616, 21 . σελλίς , ίδος 221 , 36.

σιγαν quid differat ab ησυχά . σκάλλω , σκαλώ 211, 65 .

σαξα. 496, 11 .

σέλματα , τα 221, 34. Σελμών, ζειν 25ο , 29.

σκαλμίς 502, 38. σπαλμοί 5cs,

σώος 497 , 27. 29.

n. pr. 498 , 31 .

Σίγειον , promont . 494, 26 : 5οο ,
35.

σαπρός 496, 15 : 616, 28. Σεμέλη 498, 36. 39.
174

Σκάμανδρος 5ο2 , 40. τιμών

Σαπφώ , acc. Σαπφούν Ιon. ( ic σεμίδαλις 498, 42 .

σιγή , ή, producto 5o2, 4. 13. όριος 5ο2, 39 .

τeftitui pro Σαμπφώ) 677, Σεμίραμις 101, 36 : 3ο6 , 23 . σιγή , adν . 5οο, 20. 22 : 190 , σκαμβος 5ο2, 14 , σκαμβός :

52.

σεμνός 82, 58 : 13ο , 42 : 498 , 41. σιγηλός et σιγηρός 72, 55. σκαμβή 502 , 5 ) .

« ας βαρα , τα 496, 19.

44 : 629 , 16 .
43.

σκαμνίων (neograec.) 176, 3

Σαρακηνός 496, 52 : 619, 58. σενάτως 498, 5ι .

σίγμα το στοιχείον 5οι , 13. et σκάνδαλον , το 502 , 58 , ,

σαρδάζων 496, 5ο.

Σεναχερείμ 209 , 24. Suid. Σε

Ρ. 599, σιγματοειδης σελήνη σκανδάνιου (0) 5o1, 18.

p

σάρδιον , το 196, 45.
ναχηφείμ .

5o1 , 18 .

σκανή Dor. 503 , 35.

Σάρδεις , 1 producto 496, 21.25. σέο , Ιon . 169, 17.

σιγώ 499, 3 : 5οο , 13 : 5οι , 54. σκάπτω 298 , 32 : 319. και

σαρδόνιος γίλως 496 , 43.
σεσημείωται 547, 23 .

σκάπτω το κατοχυσης ,

σάρισσα , 364, 16 : 496, 49. σέσηπεν 498, 52.

σίδαρος , Dor. pro σίδηρος 5οο ,
52. σκάπτω , σκα ψα, έτιοψά

σαρκοφάγος 474, 44.
σεσηφέναι 629, 27.

27 .

5ο3, 3.

σαρωνίς , η 496, 32.

σέσυκο , σέσυμαι 214, 15 , σίδη , ή (fic pro σιδειν) 35, 33. σκαρδαμύττ
ω 5οι, 40.

σάρωσις , η 496, 3ι .και

σεύω το ορμώ 154 , 44 : 363, σίδαι , αι 500 , 28. σίδειος σκιφθμός , ο 502 , 56.

σάτσω το στρωννύω 495, 28. 10 : 408 , 46 : 410, 40 : 462,

καρπός 5οο, 28.

σκαμίς , dimin . 5o1 , 5.

στον , το 69, 7: 496, 34 . 32 : 463 , 4 : 498, 18 : 623 , σίδηρος 5οο, 25. σιδήρειος 58ο, σκαρος , pifcis 5o5, 1 : 5ος , και

σατυς 496, 51 ,

23 , σεύω et σεύομαι 214, 17 . 1. σιδήρος Aeol . 571 , 4 . σκαρπόν , hinc σκαρπιζω ει τες

σαυροι , V. γαύρα.

σέω το σωζω 53ο, 14.

σίζω 5οι, 47. σίζω το κτυπω
πιζω 50+, 33.

σαυρος 120, 39. σαυρωτής , ο Σηδώς 499, 1 .
501 , 54.

σκαρώ , fut . 502, 33.

497. 9 : 629, 6 .

σήθω , d. 38ο, 59. σηθω το κο » σικάριαι 5oo, 35.

σαφα , adverb. 497, 17. ex σα

σκαφείον , το 372, 25, τους

σκινίζω 499, 58.

Σικελοί et Σικελιώται differ . διον , 4 , 5ο3 , 7 .

φέα 484 , 52 : 577, 25. σηκοκόρος 147, 26 : 406 , 55. 284 , 54 : 5ου , 3ο.

σκαφεύς , ο 5ο3, 8. το.

σαφηνιέί 497, 26. σαφής 497 , σηκός 499, 18.
σίκερα 500, 34.

σκάφη , η 26, 15 : 45, 5 : 3-1

23. σαφώ, το ερμηνεύω 497, Σηλικίς 499 , 21 .

Σίκημα 500 , 32 .

25. σκαφις , dimin , 16 , 1

23. σαφώς 54, 16 : 497, 23.

σίκινος , fallationis fpecies 5οο ,

σημ 209, 24.

45 , 3. σταφιδιο» , το u.,

σάω , σαομαι 55ο, 15 .

36.

σκαψος 5ου, 5 .

Σηλυβρια
νός

647, 5 .

σαώτερος 497 , 27. 28 .

σίκλος , ο 5οο; 38.

σκεδάζω 2, 3ο : 5ου , 17. τιέ:

εβε.νύω , d . 131, 49 : 315, 39. σημα, το 499 , 5. 12 : 519, 57: σικυία 555, 54.

σω 382 , 6ο . 1ιεύω , ie

σβίω , έσω 419, 19 : 5o1, 13.

520, 4 : 6ιο, 4. σημαία 4ο5, σιλαίνω το μωραίνω 497, 39.

34 : 382 ; 60 .

σβω , έσω 315, 38: 5ο8, 48 .

31. σημαινα 216, 16. τω λό- σιληνός , ο μωρός 497, 38 . σκέλη , τα 299, 26 , σιελάς , ,

- σε , adverbia , motum in lo

γω του σημαιν μένου 549, 35. σιμαί , αι μίλισσιι 500, 44. 11. σκέλος , το 85 , . +

σημαντική 499, 24. σημάντο- σίμβλα 500 , 42. σίμ.3λοι 500 ,

cum igni . 451 , 8 .

3 : 5o3 , 11 : Η), 6. ην

ρες 499, 25, σήμαντρα, τα 43. σίμβλαι 5οο, 46.

σεβάζω 247, 32, σέβας , το 1975

620, 6. σκέλω το πηγουν ,

409, 25. δια την σημασίαν σιμοεϊσιος (?) 116, 3ο .
24 : 545, 7.

.

60 : 544, 17

>
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:

5ο6 ,
19. : :

σκεπάζω 5ο3 , 21. σκεπαστής, ο σκύμνος 83 , 1 : 5o5 , 12. 32. σπάρω ( Ge) 5ο7, 59.
σταθήναι 511 , 15. quid differ, a

5ο3 , 21. σκέπασμα , το 622, σκυμνός 13ο , 42: 5o5 , 32 . σπαρτίον , το 5ο8 , 25. σπάρτος στήναι 51, 5ι . σταθηρός, d.

σκύμνοι 56ο , 33 . 508, 20 . 511 , 15.

σχέπος et πέσκος 38, 5. σκύνιον , το 5ο5, 14. 33. σκύ
σκέπτεσθαι φuid differat a σκή

σπάσθαι το διατείνεσθαι 84, 43. σταθμή , η 5ο9, 36. 43. στά.

νος 202 , 35. σπατίλη, η 379, 39 : 5ο8, 45. 9μιον , το 5ο9 , 30. σταθμί

πτεσθαι 5o5, 38. σκέπτω 5ο3 , σκυτάλη , η 629, 18. Αtt. η σπίλω 5ο8, 56. ζω 510 8. σταθμός 5ο9 , 33 :

22. σκέπω 38, 5 : 5o3, 21. 27 . βακτηρία 5o5, 38. σκυταλί- σπείδω Siculi pro σπένδω 3 , 6ος , 3+. σταθμώ 5ο9, 43.

σκέπω , σκέπτω 202, 1 . δες 5o5 , 40. σκυταλωτοί 5o5, 47. Argiν . 168. 52. σταις , το (Cod. στείς) 13ι , 53 :
σκευωρία , 5ο3 , 29. σκευωρω 37.

σπείζω το ακολουθώ 5ο8, 52, 447, 52 ,

624, 55 , σκύτος 5ο5, 48 : 628, 6ο. σπείρα , η 5ο8, 36. σταχτή , η 5ο9, 44.
σκηνή , ή , varia ignif. 5ο3, 3ο : τίνας 628, 6ο.

σπείρεμα , το 5ο8, 21. 24. σταλάζω το λαμβάνω 361 , 4.

3οί, 29. (fic pro σκήνη) σκή- σκω , σκαίρω 561 , 12. σπείρας 5ο8, 27 . σταλάσσω 549, 54. σταλα

νος , το 3ο4, 28 : 514, 26 : -σκώ, d. e fut. 425, 32. σπείρω 85, 36 : 325, 52 : 455, γμός Aeol . η οδύνη 385 , 3ι .
5ο3, 36. σκηνω βοή, 28 : 314, σκωλετός 5o5, 45 .

21 : 5ο8, 43. σπείρω το ελίσ. στας , αντος 343, 44.

16. σκηνώματα, τα 123, 38. σκώληξ 5ο6, 3. σω 5ο8, 20. 24. σπείρω , σπε στατής , ο 521 , 1 .

κήπτεσθαι φuid dif . a σκέπτε- σκώλος 5ο5, 44 : 6ο9 . 36. Σκω
φω 437 , 56 . σταυρίου , το 513, 45. σταυρός

σθαι 5ο3, 38.
λος , opp. 6ο9, 36 . σπένδακος ( fic ? cfr. Ηefych. Γ. 5o9 , 46. plur. σταυροί 5ο9 .

σκηπτούχοι 5o5, 46 . σκώμμα, τo, quid differ. a γε- σπένδαμνος) 5ο8, 46 . 48.

σκήπτρον , το 5ο3, 44. 51 : 616, λοίον , ευτραπελισμός et γε» σπένδω 73, 45. σπένδω το θύω σταφυλή, η 5ο9, 5ο : 6ο9, 37.

Φυρισμός 5o5 , 55. σκώμματα , 5ο8, 54, το αναιρώ και θυσιά- quid differat a orapian 50g.
σκήπτω quid ignif. 5ο3, 5ι .51. τα 644, 47. 53.

σκήπτω το προφασίζομαι 5ο3,, σκώπτω 644, 47.
ζω 517, 23 .

σπέος , το 5ο8, 47 : 616, 22. στάχυς 510, 6 .

54. σκήψις , η πρόφασις 198, σμαραγoς 5ο6 , 5. σμάραγδος σπέρμα , το 396, 31 : 5ο8, 5ο. σσίας , το 94, 8: 155, 47: 199 .

19 : 202, 5 : 503, 12. 52 , 34. σμαραγώ 5ο6 , 5. σπερμολόγος 123 , 43 : 508, 49 : 5o9, 57 : 616, 3ο.

σκηνιπτόμενος βιο, 2 . σμαραγώ το λάμπω 5ο6, 18. 55 : 510, 39. στεγανός 5ο9, 6ο: 629, 10 ,
σκιά , η 56, 26 : 503 , 57. σμερδαλέος 5ο6 , 3ο, σμέρδη 5ο6, σπέρα Aeol. p. σπείρω 167, στεγα όποδες όρνιθες 510, 2 :

σκιάδιον , το 5οά, 54. 30. 12 : 566, 28. 629, 12. στέγη , η 5ιο, 1.11 .
σκιδνάμενος ( Cod, male σκιδρά- σμήνος , το 35ο , 18: 5ο6 , 48. σπεύδω 5ο8, 32 : 629, 9..

13. στεγάζω 5ιο, 13. στέγω

μενος) 504, 1 . 5ο. σπήν 5ο9 . 7 . το υπομένω 51, 5. eadem

σκίμπους, οδος 5ο3, 53. 6ο. σμήσω fut. 5ο6, 54. σπίδος 85 , 21. σπίδος , ο μικρός notiοne στεγώ 520, 13.
Σκιντος, a. 16ο, 19.

σμήχω 5ο6, 41 , 54. σμήχω το 85 , 25 . στείβω το περιπατω 51 , 55 .

σκιόεις 18, 14 : 525, 3ο. καθαίρω 405 , 33. σπίζω 85 , 25. σπίζω το εκτείνω στείβω fut . στειβω 620, 22.

σκιρτάν 5ο8 , 6 : 5o4, 55. σμίλη, η 379, 39 : ιο7 , 1 . 85, 31 : 185, 1: 509, 4 : 512, στείβω , στιβω 86, 24 .

Σκλαβενία , ν . Σηλυβηνία . Σμινθεύςet Σμίνθιος Apollo 15. στεϊνος 510, 15 .
σκληραγωγία , ή 504, 10. 5ο6 , 58. Σμίνθιον Ιocus in σπιθαμή , η 448, 53 : 5o9, 4 : στείνω 321 , 16 : 5ιο, 23. στεί

σκληρός 415, 24. Troade 5ο6, 57 . 529, 23. νω το στενάζω 475, 8 .

σανιπός et σανιψός 5o4, 2. σκνίψ , σμινθήες mures ap . Cretenf . (f. σπιλάδες 5ο8, 57. 6ο. στεινωπός (Ιcrib . στενωπός) 5ιο ,
πός 5οά , 5. σανίψ , φός et σμίνθοι ) 5ο6 , 59.

επίλος 467, 23. σπίλος 5ο9, 2. 36.

πος 512, 18. σκνίπες 564, 4. σμίνθοι 5ο6, 6ο,
– σπις femin quando barytona, στείρα 51ο, 24. 3ο. 34. στείρα

σχολιός 5ος, 12 . σμύρνα 5ο7 , 9. Σμύρνη , opp. quando oxytona 85, 18, 21 ; 58ο , 31. στείρη , Ιon . pro
σκόλοψ 5οά, 15. 17. 18. σκόλο- 507, 11 . 185 , 7. 10. στείρα 678, 3ι .

πεs , quid 52 , 59. σμυχεϊν 266, 46 . σπλάγχνον , το 5ο9 , 9. Ρlur. Στειριεύς 51ο, 38.
σκόπελος 5ο4, 21 . σμώ το πλήσσω 5ο6, 41. το σπλάγχνα 221 , 56 5ο7, 54. 5τείχω 61 , 10 : 427, 57 : 512,
σκοπιαι 50+ , 23. σκοπία 504, συνάγω 5ο6, 5ο. το πορεύω σπλήν , ηνός 158 , 7 : 565, 43. 22 : 513, 1 . στείλω το πο·

42. σκοπός 5o4, 38 : 6ο9 , 38. 5ο6, 48 . σπόγγος 127, 17: 5o9, 11: 616, ρεύομαι 5ιο, 21 .

σκορακισμός , ο 5οά, 43. σμώγω , ξω 5ο6, 42 . 33. στέλεχος 5ιο, 51 .

σκόρoδα , τα 5o4, 37 . σμωδιξ , 4 correpto 5o6 , 39 : σποδός 419, 20 : 5o9, 13. στέλλω quatuor habet notioner

σκορπίζω 212, 12 : 5ο!, 24. 32. 507, 13.
σπονδαί , αι 5ο9, 3ο. 50, 55. στέλλω το κοσμώ

σκορπίος 5ο4, 24. 35.
σοβαρός 5ο7, 18. 21. σοβαρίτης σπονδειακόν όνομα 2 , 27. 486, 59. στέλλεσθαι 646, 8 .

σκοτεινοι οικοι 9 , 37. ( Ιcrib . Συβαρίτης ) 5ο7, 20. σπορά , η 21 , 53 : 325 , 5ι : C. part . fut . iunctum 616, 14.

σκοτεινοπρόσωπος 88 , 20. σοβω το διώκω 145 , 17. το 5o9, 21 : 524, 19. σποράδην, στέμματα , τα 70, 20.

σκότιος 410, 32 . τρέχω 55, 48. d . 203 , 41 : 451 , 38. σπόρος στεναχή 51 , 16. στενάζω 644,

σκοτοδινούν 166, 28. ooio ut differat a osio 507, 23. 296 , 11: 397 , 59. σπόριμος , 64 .

σχοτόμαινα 5οά , 46 : 5o5, 54. σολοικισμός , ο 5ο7 , 26. σολοι- d. 21 , 53 : 296, 12 . στενός , ε, et στεΐνος , το 5ιο,

σκοτομήνη 391 , 39: 5o4, 5ο. κίζειν 5ο7 , 29.
σπουδή, η 5ο9, 17. σπουδή , ad- 19.

σκότος, το 1ο6, 15 : 5οά , 44. Σολομών , ωνος 5ο7, 33. verb . 5o9, 26 : 6ιο, 1 . στένω 154 , 19. στένειν poέt.

45. 50. 56. mafc. et fem. σόλος 5ο7 , 37 . σπύτος 5ο7. 15. 645, 2.

Σόλων 5ο7 , 38 . σπω 86, 24 : 85 , 8. 24: 5ο6, στέργω 71, 31 : 629, 16. στές

σκουτάριον , το 5ο5, 3 . σορός , η 3ο , 39 : 5ο7, 40 : 520 , 39 : 5ο9. 21. Ιepterm ignif. γω c. dat. το αρκούμαι, C.
σκρινιάριοι 502, 29. σκοινία , 5o2 , 22 : 587, 6 . habet 5ο8 , 6. σπω το κατα· acc. το αγαπώ 5ιο, 6ο . στέρ

3ο . σκρινίον , ίcrinium, ibid. σοφία , η 5ο7, 45. σοφίζω 5ο7 , σπω 84, 17 : 178, 23 : 5o9, 5 :

σχύβαλον 5ο5, 6. Plur. 5o5, 9. 52. σοφισμα , το 5ο7 , 43 . 5ι7, 39. το διαχωρίζω '84, στέρεμνον 5ιο, 5ο .

σκι ομαίνειν 5ο5, 1ο. σοφός 497, 24 : 5ο7, 45. 5ο:

εκύζω 13ο, 42, σκύβω το οργί

20 : 619, 33. σπώ, σπαίρω 56ι, στερεός 56ο, 3 : 18ο , 45. σεε

645, 4. quid differat a guys 12. σπω, σπίλω 85, 3ι . σπώ- ριω 51 , Π . στερέωμα , το

ομαι 5o5, 26. 32.
τός 5ο7, 48 . 5u1 , 8, 11 .

σπίδων , ο 5ο8, 11 .
Σκύθης 5ο5 , 21 . Σκυθία 5o4 , σπάζω, δ: 84, 42 .

οι Aeoles in 3 143, 22 : 377, κατα στέρησιν του βάρους 1,
36 .

57. σκυθίζειν 5ο5, 21 .
13. Dores 55 , 36. σε Aeol. in

σπάζη , η 5ο8, 32. 7 110, 11 .

σαρθρωπός 5o5, 17. 24. σκυθρω- σπαίρω , d . 5ο8 , 3 : 561 , 12.

σε Ιon . in ξ 677, στέριφος , ο 415, 29. 5ι .

56. σε Aeol . pro π στέρνον , το 51 , 17. plur ..

πάσαι 5o5 , 18.
σπαίρω , το ασπαίρω 5ο7, 58. στέρνα 51, 24.

σούλα , τά , φuid difer . λά- σπάλαθρος et ασπάλαθος 84, -σσα ferm . α corripiunt 492, στεροπή, και 51ο, 48.
φυρα 363 , 34 . 25.

47 . στυτιι 6ιο, 1 .

σκύλαξ 5o5, 47. σκύλακες 56ο, σπάνιον 5ο8, 13. σπάνις 5ο8 , 13. - σσω Aeol . p. πτω 463, 3ο . στιφάη, η 51, 24. στέφανος
34.

σπανίζω το ελαττώ και φθεί- στέγω, ξω 5ο9 , 34. σταγών quid diferat a βραβείον 114 ,

σκυλον , Iongo 5o5, 29 : 558 , 5ο9 34 . 13 : 5ιι , 26. στέφος, το 15 ,

57. σπαράσσω 5ο6, 6 : 5ο8, 18. στάδιος 5ο9, 3ι. 18.

σκύλω (f. σκύλλω) το οργίζομαι σπάργανον , το 5ο8 , 18 . στάζω , ξω''317, 32: 5o9 , 44 : στέφυλου (Ge ? fort . σταφύλιον)

505, 47. σπάρος 5ο8, 5 . 507, 17 .

ETYMOLOG . T. II. Kkkk

*

:

:

510, 17.

) γων 5ι1 , 4.

9

και 84 , 42.

>

et 775

384, 2 .

2

Ωω 5ο8, 14.

2

5o9, 56.
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21 .

1

1 .

201 , 53 . .

3o7, 17:

55. 59.

:
9

στη 31ο, 17. στη94 53, 7. στρεβλός 513, 26.

συγκριτικός τύπος 1 , 25. συγ- συνειμι 105, 43 : 453 , 38 .

στήης , στήνη 56, 56.

στρέφω 85 , 47. 55 : 512, 39. κριτικό τύπω παρηγμένα 55 , κατι συνεκδρομή
ς
156, 52:

στηθίνιον , τo, dirmin . 511 , 5η . στρηνιών 515, 28.

38 .

στήθος , το51, 19. 29. στρόβηλος άνεμος (fcrib. στρό- συγξηρiναι 187, 19.

συνεκφαντισο
ν
κτητικόν 15 , 2

στήλη , η 381 , 43: 511 , 44. βιλος per i ) 512, 59. Στρύ- σύδε ι8, 9.

συνεοφαντικός είδος Στητες ,

plur. στήλαι 51, 47.

βηλος , infula (Suid. Στρόβι- συκάμινος , η , arbor 25ο, 11. 15 , 6ο.

στηλιτεύσ
ας

51 , 59. στηλι- λος , νήσοι) 512 , 26. στρο- marc. 516, 17. συκάμινον, το, δια την συνεκφώνη
σιν

4, 56 .

τεύω το θριαμβεύω 51, 43. βίλιον 512, 38, Στρόβιλος, fructus 250 , 12 : 514, 16, 18. συνελεϊν 631 , 17 .

στηλίτης , ο 51 , 43.

opp. (fcrib. per ή Στρόβη- συκέα , η 158, 58. συκή, η 514, δια την συνέμπτωσ
ιν

465 , 5% .

στήμων , d. 51, 48.
λος ) 512 , 26.

20. συκαϊ, αι 57. 36 .

συνέξει 515 , 37 .
στήναι φuid differat a σταθήναι στρουθίον , το 513 , 31. 42. σύκλος (Ιcrib. σίκλος , per .) συνεξηκολούθ

ησε
515, 3ο.

511 , 51 .

στρουθος 599 , 19 : 513, 5ι . 335, 18 .

συνέπεια , η , quid eftriar τη .

στήριγμα , το 51, 42 , στηρίζω 53. 40.

συκον , το 3οι , 56. συκοφάντης,

511, 42.

στρουμεντ
άφιος

513, 47 . ο 514 , 31. συκοφάντ
αι, οι σύνεργος et συνεργό

ς
difer . 56

στησίχο
ρος 210, 23 : 526, 44 .

στρόφος , ο 515 , 48. στροφα 514, 29. συκοφαντ
ία

, η 514,
8.

στήνω 53, 4 : 381 , 43 : 511 ,

3ο, συκοφαντε
ίν 514 , 22 . σύνες , imp. 48ο , 28 .

48.

στgωφω 489,

σύνευτιν 631, 52, συνέστισε 635 ,

συλλαβή, ή , φuid it 682 , 1 .

51

στιβάδες 512, 7. στιβiναι Dor. στυγερός , a. 371 , 17: 513, 54. quot ejus fpecies , quotque
48 .

512, 1. οτιβαρές, 4. 51, 55 . στυγήναι 3ηι, 27. στυγητός modis fat 682 , 3, 5.

συνεστραμμ
ένον όημα 11 , 21.

στιβασία, η 52, 6, στιβεύειν 513 , 51 .

συλλήβδη
ν

514, 38. et 628 , 56 . συνετίζω 515 , 34 ,
συνετός &

629, 25. στιβεύω το εχεύω στυγνός 5ο7, 17 : 513, 5ο , στυ
ubi male ουλήβδην.

doposdifter. 507 , 48. sumra

512 , 5. στίβη , η 375 , 38 :
γναζω βι0 , 5 .

σύλλογο
ς

364, 11 .

515 , 39.

376 , 4.
στιβηναι 51 , 6ο.

στυγω , ήσω 513 , 51 : 610, 4. , συλ» 22 , 24 : 56, 33 : 486, 12 . συνεχές 199, 32.στιβητός 86, 26, στιβίζω 512, στυγω το φοβούμαι και μισω συμβαλλομ
άχος

( ? ) 514 , 48 , συνέχω , ξω 5ι5 , 57. συνεχε

3. στίβω το πικιλλω 86 , 29. 513, 5. στύγω vel στυγω συμβάλλω et συμβάλλομ
αι

626, (fcrib.ouro , quod ſequests ;

στιβώ , ήσω 86, 24 : 620 , 23.

26 .

docent) 516 , 18.

στίγμα , το 512 , 9. φuid diff. a στύλη 5ο7 , 6. στυλίτης , d . σύμβασις , η 514 , 44.

συνή , Dor. 159. 52 ,

μώλωψ 401 , 13. στιγμή , ή, 387 , 29 : 571, 23. στύλος συμβιβω 515 , 3 .

συνήγορο
ς

515, 41 .

quid Fit 68ο , 43. στιγμαι 511 , 5. στύλος propertilp . 587, σύμβολον , το 514, 49. 5ο. συνήθης et σύνηθος 516. 3 .

quot fint 680, 46. quid diffe
29 : 571 , 23 .

συμβουλή differt a παραίνεσις συνήθεια λέγει 93 , 27. & ς ;

rat στιγμή ab υποστιγμή 68ο, στύξ 307, 20, Στύξ , γός 513,
514, 52 .

συνήθεια εκράτησε 521 , 13

54. φuid a διαστολή68ο , 58.

σύμι 198, 3ο.

η συνήθεια την λέξιν

στιγμαι έξ ποιούσι έν λεπτόν στυπείον, το 514, 6. στυπιον, σύμμαχος ab επίκουρος quid dif- σει 4 , 12. παρα τη συκιάς

403, 24.
το 514, 7 .

Ferat200, 45. συμμαχεία ab

410, 41. επι το της συνοδείας

στίζω , d . 33ο , 57: 331 , 61 : στύροξ +97, 14. et vid . fupra επιμαχεία ut differat 201 , 8 . ημίν νοούμενον 412 , 5ο,

317, 32. στίζω το κεντώ 512, στύραξ.

Sc συμμαχεϊν ab επιμαχείν συνημμένος 515, 52 .

9.

στω το ιστώ 51, 1. 6. το έστη- 201 , 5 : 515, 7. imprinis ap. συνήντετο 211, 29 .

στίλβη , η 375 , 44. στίλβω 10 , μι 147, 57. στω , στές , στα Thucyd . 633, 48.

συνηρεφής 515, 20.

40 : 512 , 12.

178 , 26. στω , στείο 511, συμμορία , η 515, 10.

σύνθεo imp. 184, 9 : 55, 56,

στίλπω 1 , 56. στιλπνός 14, 17 .

συμπoίειν 646, 28.

σύνθεσις , ή, quid 515 , 5. ή

56. στίλπω 10, 40 .

στώθιον, το 296, 51 : 356, 58. συμπάσχειν et πάσχειν quid va

συνθέσει η εν παραθέσει 318

στίξ , χός 61 , 13 : 512, 15. 29. Στωϊκοί , οι 512, 47 .

τient 455 , 5 .

15. συνθεσία , η 328, 51 , εν

στιφος 512 , 27 : 629, 18. στωμύλλεοθαι 514, 9. fimplici λ , συμπλέκεοθαι 105, 13.

θετον , το 515 , 59. quid

φίζω 629, 22,

στωμύλεσθαι 629 , 14. συμπλεκτικός σύνδεσμος 291 , 32.

301 , 58 .

στίχος 512, 29. στίχος 512 , 21,

μύλματα , τα 629 , 14. idem.

συμφέρειν 639, 53. συμφέρον, το σύνθου 48, 45 .

στιχώ, ές, 512 , 41 .

que reponendu
m
p. 514 , 10 .

συνίημι , ήσω 515 ,

στοί , και 512 , 47. στoιά , ας

pro στωμύγματα , στωμύλος σύμφημ . 453, 37.

είς , εί 515, 39. σννιά , τα

356 , 61 .

514 , 9 : 629, 13. στωμύλος συμφορά, 515, 19 : 639, 54,

516, 4.

στοΐδιον , το 357, 3 .

properifp . 512, 56, στωμυλία , συνάγω 5ο6 , 17.

συνίοτήμι et συνίσταμαι 656, 18 .

στοιχείον , το , φuid diferat a ή 512, 57 .

σύναμος 647, 36.

σύννοια , η 58, 49.

γράμμα 129, 1. φuid fit στοι στών , ωσα 178, 27.

συναινώ 514, 46. συναινών 515, oúvodos , n , quid differat ab ir

χείον 6-8, 45. undle 678, 5ο .

33,

κλησία 177, 19 .

φιοι Πηι στοιχεία 678, 52. Συβαρίτης , vid. C. σοβαρός . συναινέσει του αε εις α μακρόν

συνοιδα , Aeol. 291 , 55. μτορι

στοιχεία , τα 512, 5 ) . συβώτης 111 , 48 : 112 , 22 : 9, 34 , κατά συναίρεσιν του και
τοχ. 515, 47.

κείμσις , 513 , 4. 7. στοί
514, 34 .

και ι εις ει δίφθογγον 395, συνομήλικε
ς

208, 31,
κς 510, 22. στοιχώ το συμ- συγγένεια , η 187, 19. κατά 48 : 404, 28. του ω' και τις συνομωρία , η 516, 24.

φωνω 513, 4.

συγγένειας του π προς το β 0 484, 22. του κσ εις ξ 415, συνομόται ( rectius συνωμότει)

στόλος 510, 56. στολή , η διο,

56 .

συγγραφείς, 6 514, 15. συγ- συναισω 192, 16.

συνουσία , η 516, 11 ,

στόμα , το 512 , 53 : 616, 25.

γραφεύς et ιστοριογράφο
ς quid συναλλιψη 125 , 42 : 410 , 1 . συνοχεύς 516, 12. συνοχος 516,

στόμαχος 512, 58. στόμιον , Varient 283 , 51. συγγραφε
ιν

(ubi eft υυναλ.Φι ) 556, 21 . 17 .

το 328, 35.

et συγγα φεοθαι 656, 4. ουγ- quid fit 68ο, 37. κατά συνα. σύνταγμα , το 54, 54. φuid dir

στόνος , ο 475, 7.

γραμμα το 54, 52: 129, 26. λοιφή , 4, 57 .

ferat a σύγγραμμα 514, 11 ,

στός ξ fcrib. οτύραξ) 629 , 8. quid difer , ο σύνταγμα 514, συνωμησάμενος 5ι5 , 15 : 628,

.
,

συνταγματαρ
χης

,
6 5 , 14.

-στος fuperlat. 384 ,24. -στός

55 .

συντακτά
ριος

257, 59 .

βγο, 34. 36.

σύγ . 418, 9.

συνάορος 515, 35.

σύνταξις , ή 516 , 25, φαίd Gr

στοχάζομα
ι

513 , 1 .

ουγκοπή του α και τ 317, 10 : συνάπτω , ψω 5ι5 , 52,

5ι5, 5. σύνταξις εν περιληπτι

στραγγαλία 53, 8. στραγγα- 545 24 : 557, 14. roi . 356, συναφημένα: 515, 35 .

κοίς ονόμασιν duplex 549,

λιώ , α , 3 513, 8. στραγγα- 50. του : 484, 52. του και συνασμενίζω 515, 19 : 628 , 55. 34. εις επ.Ομηματικής συντα

λίζω 555 9 .

327, 22. του ο 3ο6 , 45. του συναιλ.ζω 416, 8.

ξιν χωρείν 195 , 5. be είς

στράγγ. γγ΄, 513, 8 : 587, 17. ω 4 ), 4. της αι διφθόγγου σύ,δευμος συμπλεκτι
κός 291 , 32. επιρρημ. σύνταξη μεταγόμεν

α

στρατεία , και 513 , 11. στρατία, 33, 21 της να συλλαβ
ής 39 .

και 513 , 12. στράτευμα , το 313 , 45. της θα συλλαβής σύνδοι λος αυid diferat ab ομό- συντηκα 515. 6ο .

513, 36.

525 25. συγκοπή κητική αί
δουλος 428, 7 .

συνω3 577 20 : 641 , 37.στρατηγος , ο 53 , 23. στρατη- πόλος 14, 24. ουγκοπη ιω , ική συνδυάζ, 55, 31 : 515, 24. συνώνυμων 516 , 26. συνώνυμος

γώ 304 , 37 .

ρίπτακαιν ex επτά ευκον 493 , συνεδρία , 515, 29 συνεδριάζω όνομα quid i 16 , 37 : 385,
ι

στρατόπεδον , το 513, 14.

13. συγκυπα και τροπή του

515 , 30. συνεδρς 515 , 29 . 43. συνώνυμα ονόματα 516,

στρατός , ο 106, 16 : 53, 8 . δαφίος εις ψιλος 319, 5ο , συνέδριο » 5.5 , 3ο,

28.

Οτι: σYω
43. Gata ,

639, 53.

στοι

516, 7.

21 .

353, 29.

11 .

199, 30.

2

8 .
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:

12 .

294, 24 .

:

527, 30 .

: rmuta.

σχε»

μα 1 , 4.

συνωρίς , η 516, 29. δος 218, 59 : 517, 43. 47. ι
συνώχηκα 516, 19.

Σωκράτης , ου 107 , 32 : 519, Τάνεως 521, 5ο . τάνεως inded .
producto 327, 2 . 35 . 521 , 47.

σνοφορβία , η 516 , 37. συος σφιγαν το ακμάζειν 517, 5τ. σωμα , το 519, 37 : 520, 4. 15. Τανικόν , oltium Nili 404. 36 .

αγίου, Ionice pro συγγρου « Φρεγουσιν 517, 49. σφριγώ 16.
τανύπεπλος 313, 44 : 46ο, 13 .

678, 21 . 628, 59.

Σιρία , η 516, 40 , 42 : 616, 31. σφουγμός, 5 517, 28.
σώος 16, 45 : 497, 3ο : 587, τονία 313 , 44.

ταξιάρχης , ο 521 , 52.

σύριγέ 516, 3ο : 6ιο, 8. plur . σφίξω το άλλομαι 517, 58. σωρεία , η 520, 23. σωρηδόν 520, ταξίδιον , το 521, 55 .

σύριγγες 516, 48 . σφι ρηλατώ 517, 59. 28. σωρό , 30, 37: 520, 18. tájos , Bj 365, 21 : 521 , 55 .

σύρες Aeol. pro σάρκες 46, 27 : σφύριον et επωφυριον 518, 7. 29 : 587 , 1 . ταξιν επιθετικήν έχοντα 105,

σφιφόν et σφυρα 5ι8, 1. 4. σώς , σαός 334 , 27. σως , f. pro 11 , ταξιωται, οι 521 , 55.

συρος 516, 32 . σφω , ήσω 517 , 32 . σωος 536 , 6ι . Τάξος, a. Thrac. 593 , 11 .

συρείσα 516 , 46 . σφωε 518, 15. « φωϊ 413 , 14 : Σωσίας 322 , 32. 5ο : 395, 7. ταπεινός 522 , 8 .

συρροια , η 58, 49 : 588, 20. 518, 18. οφωΐτερος 413, 14. Σωσίβ os 87, 34. τάπης 521 , 57. τάπητες et αμ

συρφετοί 516, 47 . σχάλη et μασχάλη 381 , 4 . Σωσικρίτης 87, 34. φιτάπητες ut difer . 51, 6ο ,

σύρω 1ο, 29 : 5οι , 36. ε. σχεδία , και 5τ8, 29. σχεδιάζειν σωσόν με 520, 25. σώσω , fut. τάπις 616, 40.

conftr . 52 , 37. 5ι8 , 25. σχέδιον et σχέδιος

συς 516, 38 : 637, 49.
87, 34 : 322, 32. 49: 395, 7. τάς, conj. 522, 21 . τας pleo

518, 21. 22 . Σχεδίος 328, σωτής , o , a . 214, 31. σωτηρία , naft . 88, 54 .

συστήματα δήμου 158 , 22. 58. σχεδόν 518, 22. 26.

συστολή , η διο, 57. φuando fat σχέζω το κωλύω 202, 2 : 503,
ή 520 , 33. σωτήριχος 151 , Ταραντίνος 109, 36 : 300, 25. *
20 : 522 , 32 . διάλεκτος Ταραντίνων 384, 4 .

1ο6 , 45. συστολή ποιητική
27: 504 , 51 , 56 : 5ι8 , 26. σωφρόνως 519, 31 , σωφροσύνη , και

5oo, 34 : 516 , 22.
τάραντος 522 , 22.

συστολή 35. 520, 34 : 616, 17. quid diff . τα λάσσω 90 , 4. 55 : 522, 6 :

ποιητική του ω εις ο 535 , 59. σχείς , έντος 482, 8. σχές im- a παρθενία 454, 11. σώφρων
συστολή του 317, 23. του perat . 53, 6 . σχέσις, ή 305 , 520, 36. ταραχή , η 522, 7. 24. τάραχος
η 79, 7. του και εις α 56, 8 : 9 : 5ι8, 31. 39. σχέoις το- σωω 211, 33. σώω το υγιαίνω 522, 26. τρραχώδης 522, 26,
455, 13.

πική 53ο , 42. σχέσεις των

σύστρεμμα , το 516, 49 : 655 ,
519, 35. ταβαλέος , 4. 106, 27. τάβος

τοπικών εξ 431 , 56, ut σχέσις 136 , 27 : 522 , 47. ταρβω 523,
43. συστρέφω et συστρέφομαι εκ τόπου, είς τόπον , εν τόπων 52 .

655, 41,
518 , 41. σχετικόν , το δι8 , Τ . ταριχευτός 522 , 3ο. ταριχεύω

συστροφή , και 655 , 43. συστρο- 37. 522, 3ο. τάριχος 151, 21 :

φή ανέμου 11, 11 . σχέτλιος 518 , 35 : 6ιο , 6 . τ 1ittera vid.. ταύ. 522 , 30. 34. 55 .

σύφιος ( f. συφεός) 516, 5ο. σχετλιαστικόν 5ι8, 33. tur in 9 2, 3+ : 92, 45. in και τάρπη , και 523, 1 .

συχνός 516, 51 :654, 35 . τλιαστικός επίρρημα 1, 1 : 13, 358, 42. in π , 53. τ pro ταρσός 523 , 5. 10 : 61ο , 11 .

σύω , σύμι 198, 3ο. 55. σχετλιαστικών αναφώνη- 9 52 , 5 . τ abundat 78, 1 : Ταρσός , opp . 523, 6.

• φαδάζω το αδημονώ 31 , 6. 35ο, 17:490, 36 : 522 , 7. ταρταγος , o et ή 314 , 14. τάρ
τo oπαίρω 629, 8. σφαδάζον- σχέω 31 , 3ο. atjicitur 86, 37 : 67, 19. τ in ταφον et τάρταρα 522, 54.
τες 516, 52 . σχήμα , το 518, 47. σχήμα τε- verbis quando ejiciatur quan τάσις οξεία 547, 15. και οξεία

« φάζω 482 , 55 : 549, 43 : 556, τράγωνον 527, 8. σχήμα σύν- dogue fervetur 293, 17. τάσις φυλάττεται δια την ση
28 .

θετον 38, 18. σχήμα παρα- τα 519, 43 . κατιαν 199 , 22.
κατά την

σφαίρα , η 517, 1 : 58ο , 35. σύνθετον 143, 56 : 317, 25 : ταβερνεία 519, 54. τασιν διαφορούμενα 3 , 55 .

σφαιρωτής , ο 517, 2 . 388, 47. σχήμα Αιολέων 15 , τάγανον , Dor. pro τήγανον τάσσεσθαι επί – 4, 14 : 5 , 15 :
οφακελιομός (text . male σφακε- 45. σχήμα Κορίνθιον 174, 44. 519, 51 . 69, 49 : 17 , 29.

λίσκος ) 517, 7. σφακελλίζω σχήμα ναζιραίον 402, 56. σχή- ταγμα , το 54, 54. taŭ lidera , unde 523, 14 : 599.
517, 5. οφώκελλος 517, 7. μα φuid diferat a μορφή 397, τάζω 519, 44. τάζω το τανύω Ταυξ 20, 6 .

σφαλερός 517, 8 . 54. σχηματισμός ίδιος 4, 24. 423, 22. ταύρος , ο 8ο , 42. 120 , 39 :

σφάλλω 516, 6ο . κατά σχηματισμόν 199, 25. Taiye artic. dor. 519, 45. 523, 28.

σφάξ 52, 25. σχήμι , ήσω 53 , 16 : 482 , ταινία 336, 58 : 520, 45. ταυτότης , η 411, 52 : 523, 57 .
σφάραγος 87 , 53. σφαραγείν 619, 28. νιον , Αtt. 519 , 55. ταινιώ, ταφή , και 19, 40. ταφος , το

5ο6 , 12. σφυράγειν (rectius σχίζα , και 381 , 41. σχίζω 83, οίς , οι 520, 45. 232, 35 : 261 , 47 : 523 , 21 .

σφαραγεϊν) το έχεϊν 87, 53 . 49 : 381, 41. σχίζω το χωρί- ταίνω , τιταίνω 520, 43 : 521 , 33 : 524, 1 . τάφιος 122, 33 .

σφαραγεύντο 517, 55 . ζω 5o5, 18. σχιστός 57ο, 39. 4. τάφρος 523, 37 .

σφάοθαι το φονεύσαι 549, 54. σχοίατο 518, 48. ταχείς 519 , 52. τακερός , 4. ταφών 522, 56 .

σφατος 482, 55 . σχοινίον , το 518, 58. σχοίνισμα , 371 , 17. ταχίναι 371 , 17. τάχα , adν. 378, 10 : 487, 8 :

σφάττεσθαι quid diferat a θύε- το 518, 59. σχοινοφόρος 519, τακτός verbale 35ο, 40. 523, 42. ταχεία 21 , 21 :
σθαι 266, 24 .

* ταλαίμαχος 520, 46.
2. ταχίας , f. 21 , 14.

σφέας 517, 9 . σχοιτο 518 , 49. τάλαινα , η 521 , 15. ταχήλυσις ( fic ? ) 198, 42 .

σφέλας 517, 19. σχολαίος 519, 16. σχολαιότερος ταλαίπωρος 520, 48. 49. ταχινός , d . , brevi 487, 8 .

σφενδόνη , η 517, 23. 519, 16. σχολάζω 519 , 12. ταλαντον , το 88, 55 : 520, 52 : ταχίων 3ου , 10 : 344 , 23.

αφετεριζόμενος 57, 28. σφέτε- σχολαστικός 519, 14. 20. 521 , 4, ταλαντιαίος 15, 28 . τάχιστος 3οι , 10. ταχύς 37ο ,

φος 343, 23. 31 : 413, 15 : σχολή , η 519 , 14. 17. 22. ταλαντεύειν το υγοστατεϊν 2. ταχύτερ's , f. 3οι, 10,

517 , 22. 29. σχόλιον , το 519, 28. 88, 56. τάω , τάς , το 528 , 3.

οφήγγα fie? ) 517 , 36. σχόμενος 519, 52. ταλαπείριος 521 , 19. τε conj. pro ή 5, 51 ,

«φηκώ , ώσω 517, 31. σφήκωμα , οχώ 51, 7: 3ος, 29 : 305, 9., τάλας, αντος 365 , 19 : 520, τίγγω το βρέχω 525, 6ο : 6 : 9,

το 517 , 31 .
σχώ το κρατώ 482, 7 : 517, 45.

σφηκίον , το
49 : 521, 10. 31 .

200 , 4. proparox. σφήκιον
37 : 518 , 33. 56 : 519, 12. ταλασία , η 631, 63. τέθειχα 516 , 56.

279, 9.
σχω, ήσω 381 , 43 : 519 , 3 . Ταλθύβιος , 2. pr . 272, 12 : 5οι , τεζηπότα 523, 19.

σω 332, 29. fex habet fignifc. 24. τέθναι 523, 49 : 637, 6 .

σφήλον το ισχυρόν 53, 12.
520, 38. σω το υγιαίω 214, ταλλος (? ) ο νήπιος 90, 12. 3νάτω 637, 6 . τεθναίην 63 ,

« φηνοπώγων 5ι7, 26. 32: 497 , 28. το ορμώ 198, τάλλω το κακοπαθω 521 , 3ι . 7. τεθνάναι 637 , 4. τεθνάσιν

σφηνούται 517, 35 . 29 : 202 , 52 : 214 , 12 : 623 , ταμείον , το 521 , 58 637, 3. titinka 480, 15, 16 .

σφήξ , κός 279, 9 : 290, 4. 5ο. το κινώ 212, 10 : 499, τάμεν pro ταμεν 521 , 34. τέθνημι 523 , 43 .

σφήσω 517, 26. 53. σω το σείω και κινώ 3δο, ταμίας , ο 521 , 38. 42. ταμιεύω τέθριπποι 513 , 57.

σφίγγω 553, 54. σφίγξ 157, 55. 58 . 531 , 38. τεθεία (fcrib . τεοθρεία ) 629

plur. σφίγγις 164, 9. σφίξω σώζω 78, 55. σώζω et σώζω fine Τάμμας, εω , Ιon. 522, 44. 37 .

556, 28 . • fubfcr. 214, 29. σώζω 587, τάμνω Dor. pro τέμνω 521, 35. τεθροΐσμένος 162 , 5 .
σφόδρα 517, 37. ταμόντες 521 , 46. τεθρυμμένον 523 , 59 .

σφονδύλος 616 , 29. plur. 86, σύκειν το ισχύειν 61 , 7 . Τανάγρα 98 , 57. Tαναγ, αίοι τεινω το τανύω 178 , 37 : 495,

49. σωκος Mercurius 61, 8. σωλός 98, 57 44 : 521 , 47 : 522 , 22.

σφραγίζω 517, 43. 47. σφραγίς, ταναός 316, 7. καταπονώ 522 , 22, τείνω , τε

8 : τα

όγο,

9

11 .

το

520, 27

1

Kkkk 2
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20.

της femin .

:

:

τυχα 527, 54 .

:

:

νω 313, 25. τείνω, τανω , τέ- τέτακα 313 , 25.

τηφός , ο 58, 48. τηρώ 239, 21: τιτζή , η 346, 40: 520, 7. τη.

τακα 452, 55.

τέτηκα 526, 47 .

528, 35 , τηρώ το βλέπω 363, Sis quid diff, a n 520,

τείρεα , τα 524, 54. Τειρεσίας τέτλαθι 527, 19.

24.

52. τιτθοι , οι 531 , 21 .

524, 52. τείρω 89, 36:25ο, τέτομα 521 , 36.

- τής nomina hyperdifyllaba τιτλάριον 53ο, 42. τίτλος 53ο,

15. τείρω το καταπονώ 88, τετράγωνον σχήμα 527, 8. deriv. 23, 43. barytona 23, 49. 42 .

49 : 510, 34 : 522, 5ι.. τείρω , τετρακόφωνος 6, 51 .

της mafculina 275, 36. pa- τιτράται 531 , 22. τιτρώσκω 265

τερώ 25ο, 16.

τετραπλή 527, 4. τετραπλή roxytona 546 , 24. barytona
33 : 322, 10.

τείχεα , Ιon. p. τείχη 677, 52. 252 , 21 .

84,4.
–της verbalia geniti. τιτώ την ημέραν 531 , 23.

τειχεσίτλητα 524, 11. τείχη, τετραπόδης 223, 23. τετράπο- in formant 483, 29.
τίω 90, 17. τίω το τιμω 90, 9 .

τα 299, 26. τειχίον, τo, dim . δον 205 , 12.

ilofyllaba vocat. in a formant
το τιμωρώ 531, 16 .

208 , 39 : 286, 5ο . τειχορύκ
της τετράς , η 526, 59 : 527, 5. 393 , 58. hyperdiſy

llaba in τιμωρω και αποδίδομ
αι

90 , 21 .

637, 43.

τετράστιχος σίτος 426, 40. compofition
e
limplicis tonum το τιμωρω και τιμώ 529, 58.

τεκείν φuid diferat 8 γεννήσαι τετράφαται, Ιon. 202, 59 : 527, fervant 281 , 43.

το ανταποδίδωμ
ι 64, +3 : 55ά

323, io.

26.

d . a fem. in η 24, 9.

45. τίω , ι correpto 529 , 21 .

τεκμηριούσθαι 524 , 24 : 629, τετραχθά 535, 44.

τητω 262 , 41. τητάσθαι 262 , τιω το λυπώ 529. 59 .

28. τεκμηριω 524, 25. τέκμως τετρήχει 527, 3ο.
43,

τλάθι , τληθ. 531 , 40.

210, 52 : 524, 25 : 629, 29. τετρίφθαι 535 , 4.

-τί , adverb. 101 , 26.

τλάς, τλάντος 527, 24 : 55ι,

τέκνον , το 189, 42 : 524, 21 : τέτρομος 170, 10.
ri 529, 15.

39 .

616, 40. plur. 56ο, 32 . τέτgυγα 536, 26.

τιάφιον fic) 257, 10 : 528, 58. τλήμι 527 , 21 .

τεκταίνω το κατασκευάζω 215, 5. τετρυχωμένος 3ο3, 49 : 527, 34. τιβών 528, 47.

τλήμων 528, 56 : 531 , 29.

τεκτονική , η 527, 5ι . τέκτων τέττιξ 338, 48 : 527, 1 . Τίγρης , ητος 528, 59.
τληπαθεϊν 531 , 58.

82 , 25 : 122, 13.

τετύχοντο , Ιon . 527 , 39. τιθασσεύω 529, 4.

τλήσομαι 551 , 5ι .

τέκω 289, 42, τέχω , τέξω , τέ τετυρωμένο
ν

527, 43 .

τίθεμαι το κυρώ και βεβαιώ τλήτε 531 , 3 .

τευκταίνω 216, 18 .

614 , 20 , τίθεσθαι 649, 19. τλω το καρτερώ 12, 55 : 551 ,

τελαμών 524, 39. Τελαμών, τευκτός 216, 16, 18.

τιθέναι νόμους 26ο, 7. τιθέναι 32 : 534 , 11. το χαχοπαθ .

ωνος 362, 40. Τελαμωνιάδης τευo , Dor. 526, 7.

νόμον quid diferat a τίθεσθαι 528, 56. το υπομένω 5ι8, 33 .

348, 51 : 465, 47.
τευτλον 527 , 47.

νόμον 529, 25 .

το βαστάζω 225, 6ι .

τέλειος 238, 35 : 525, 10. τέ- τεύχε , Ιon. p . έτευχε 678, 38. τιθή , η 346, 41.

τμήγω το διαχωρίζω 394, 56 .

λειον 134, 27. τελεία στιγμή τεύχεα , τα 527, 45 .

τίθημι 96, 48 : 26ο, 4 : 262, τμήδην , adv, d. 201, 59 : 45 ,

68ο, 47. τελείω 207, 1 : 323, τεύχω , ξω 82, 27 : 216, 12 : 27 .

45. ,

27 : 524 , 59 .

222 , 30 : 524, 14 : 527, 39. τιλήνη, η 18, 47 : 261 , 37 : τμηθείς 531 , 56. τμήσεις Io

τελεσιουργός 256, 13 : 525 , 14. τεφρώσας 527, 59.

528 , 48. τιθηνός 528 , 48. nibus propriae 678, 18.

τελέσκω, d. 75, 8. τελεστός τεχθείς επί ευτυχία 578, 15 . τιληνοί 529, 10 .
τμω 531 , 36.

57, 8, τελεσφό
ρος 13 , 34 : τεχθησόμ

ενος
527, 54.

τιζω 125 , 58 : 431 , 20. τιω- το τοπικών σχέσιν δηλοί 531 , .

525, 41. τελέσω 313 , 12 . τέχνη , η 99 , 15 : 616 , 45 .
μαι , conj. 153, 22 .

τοί, Αtt. pro σοι 416, 22 , τεί

τελετή, η 524, 5ο.

τέχνη, ο δόλος 89, 49. quid τίκτω 125, 38 : 284, 3 : 529, conj . expletiva 25ο, 10 : 291,

τελευτών , adν. 325, 10.

differ. ab επιτήδευσις 203, 1 . 14. quid differ . a κύω 351 ,
38 .

τελήεις 525, 26 .

quid ab επιτήδευμα 527. 49. 48. τικτόμενον 529 , 13 . τοίος 531 , 5ο, τοϊόσδε 418 , 15 :

τέλματα , τα 525 , 13.

quid ab επιστήμη 202 , 39. ο τίλλω 485 , 5ο. τίλλω το ξαίνω
188, 35 .

τέλος , το 375 , 11 : 444 , 3 : τεχνικό
ς

citatur 107, 11 . 178, 31 : 193, 21 .

τοιχωρύχο
ς
637, 45 .

483 , 7 : 524, 43 : 525, 33. τεχνίτσα 203, 4. proparox. τέ . Τίμαιος 108, 38.

τοχεύς , ο 532 , 1.

ſex habet lignif . 524, 34. ré- χνισσα 527, 52. τεχνίτης , και τιμαλφές 529, 17. τιμαλφέστα- τόλμα , Pythagor. quid 155, 58 .

λος ιερόν 288, 45.

203 , 4 : 527, 52. quid differ. τον 529, 18, τιμαλφούμενον τόλμη , η 38, 44. hinc τολ .

τελχίν 525, 15. 21. τελχίς 263, a βάναυσος 527, 55. τεχνι- 529, 3ι .

τελχίνες 525, 20 : 629, τεύω 203 , 4 : 527 , 52 .

43. τελχίνες quafi θελγώνες

τιμή , ή 90, 17 : 374, 3 : 529, τολύπη, η 552, 8. τολύποι, αι

τέως 527, 6ο. τεώς Αtt. pro τι

20, 33. τιμήεις 525, 31 , 629, 56. τολυπεύειν 629, 56.

257, 25. Τελχινία 525, 20. νός 629, 34.
τιμιoυλκώ 529, 19.

τόμοι 532 , 4. pro οιμοι 555 ,

τελω, είς , εί 57, 8 : 75 , 7 : τή, accipe 528, 2. 10, τη, 11- τιμόεις 18, 14.

13 .

524, 43,
luc , illic 528 , 1. 14 .

Τιμόθεος , c . 166, 48.
τομός 576, 13.

τελώνης , ο 525, 33. 38 .
τη pleonafticu

m
175, 26.

τίμων , d. 53ο, 41 ,
τόνδε 532, 14.

τέμενος 525, 42.

τηγαν 262 , 31. τήγανον, το τιμωρείν et τιμωρήσασθαι quid τονθορύβω 532, 11. 16.

Τέμπη 525, 45 : 629, 47.

528, 8 : 537 , 38 : 616, 42 . 531, 6. τιμωρείν quid did . a τόνος, η ισχύς 90 , 40, τόσο

τέμω , ω 313, 21 ,

sýn quid diff. a portis - 528, τιμωρείσθαι 53ο , 44. et τι- φuid it 68ο, 39. αναπέμπε

τενάγη , τα 629 , 44. τένογος 52 , τηθύς 528, 25.

μωρήσει και τιμωρήσασθαι 53ο, ται ο τόνος 51, 6 : σοι , 25 :

525, 60.

τηκανον et τήγανον 537, 38 .

21. τιμωρητικά όργανα 76, 6 . 515, 48.

τένδω 18ο , 29.
τήκω 519, 52.

τινάσσω 193, 5ι : 53ο, 24. 48.

τόξον , το 423, 22 . καμπυλα

τένης , ο , Αtt. 525, 52. τηλάγημα ( f. τηλαυγημα ) 528,

τόξα 18, 5ο. τοξότκς , ο 552,

τίνω το ανταποδίδωμι 53ο , 26.

τένοντα 526, 17 .
τέο p. τινός 526, 3. Ιonice 526, τηλαυγή 528, 17 .

3ο. τίνω et τιννύω 64, 44.
τοπάζω 532 , 19. τόπιση , το

7. τεόν 526, 14.

τηλεδαποί 528, 16. τηλεδαπάων τίoς , ου 526, 7. Tίος 346, 5ι .
518, 12 . τοπική σχέσις 55ι ,

τεράσω 3η , 7.
νήσων 18, 52 .

Τίρις , η . pr. 415, 5ι.
42. τοπίτης , o , d . 387 , 29 :

τέραμος 89, 36.

τηλήγετος ( [crib. τηλύγετος) τίς , interrogativum 53ο , 5ο. 408, 3η. τόπος , ο 531 , 1 .

τέρας , το 526 , 19. quid differ . 616, 37 .

τις indefn . 53ο , 52. τις , 25. τοποτηρητής , ο 551 , 3ο ,

4 σημείον 499, 7 : 526, 22 . τηλίκος 636 , 3ο . τηλικούτος όνομα ανταποδοτικόν 243 , 49.

τιρατεία 526, 25. τερατοσκόπος

τογόν et τoρός 532 , 3ι . 5η.

636 , 35. τηλικούτος quid
, breve babet 530, 58. quot

τοσύνη , και 532, 38.

dif. a τοσούτος 529, 19.

526, 26 .

ignif. 531 , 1 .
τοφω 61 , 18.

τέριμνα , τα 89, 44 .

τηλόζι 528, 28. 3ο, τηλού 528, τίσαι 6ιο, 11 . τίσαιμι , ειας,
-τος baryt. 106 , 13 .

τέρενα 526, 27 .

32.
818 28, 4 .

τοσαύτα 552, 40.

τιρθρεία 526, 30. et ν. τεθρεία . τηλούμενον 528, 24.
Τίσανδρος 531 , 18.

τόσον 532 , 59 : 553, 5. τοσέλιδα

τερμιόεις 525, 3ο.

τηλυγέται quid 528, 40, τηλυ- τίσασθαι 551 , 5 .

418, 18. τοσούτος 528, 19.

-τερός 343, 27. -τερος , d.

γέτις 528 , 32. 39. τηλύγετος τίσειαν , Aeol. 531 , 10, τίσις , και τούδουναι 533, 13. Τονδρινοι

315, 21 .

βιο, 10. et vid . τηλήγετος .

629, 46.

τερπικέςιυνος 10, 49 : 199, 19 :

τημελούχος 528 , 46. ταμελω τίσυρες , Aeol. pro πίσυρες 466, τούμπαλιν 533, 59 .

525 , 55 : 526 , 31.
528, 44.

53.
τούνεκα 533 , 22 .

τερπνός , d . 3ο9, 21 : 526, 35 : τήμι , d. 528, 12.

Τισιφόνη 207 , 6ι .
τούργον 555, 58 .

τημόσοε 188, 56 .

τιταίνω 520 , 44. τιταίνω το τουρκος 533, 31 .

τέρσαι το ξηράναι 523, 12. τηνικάθε 188 , 36. τήνος , Dor . έλκω 53ο, 24.
τούτ' έστι 533, 14 : 55 , 45 .

τερψίμβροτ
ος 526 , 44.

Τιτάν , ανος 530, 3ο : 531 , 24. τουτί 616, 24. τουτοι 189 , 2

μηρός , ibid .

20 .

>

3

10.

22.

.

524, 9.

:

pro xeivos 175, 10.

554 , 19.
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τόφρα 533 , 16 : 61ο, 15. τρίμηνος 131 , 45 . το καρτερώ 363 , 23. το τρυ- 14, 2 : 8, 32. v pleonaſticum

τράγος 533, 26. 28. τραγωδός Τρίνακος 265, 4ο . πω 378, 54. το βλάπτω 533, vocalem ante ſe tenuat 442,

386, 24. plur. τραγωδοί , οι τριόγκινον 418, 5ο. 48. το φοβούμαι 438, 5ι : υ extritum 110, 10 : 348 ,

643, 22. τραγωδοποιός ποιη- τρίπηχυς 585, 12. 534, 36. τρώ , ήσω 88, 5ο : 6 : 59 , 16 : 294, 4. o ante

τής 22, 55. τραγωδία , η 358, τριπλή , adν. 252, 21 : 535 , 28. 534 , 42, τρώ , ώσω 534, 4 .

17 : 533, 28 : 577, 6 .

nunquam natura longum eſt
τραγω: τριπλούς uncle 65 , 40. Tim- τρώγλη 556, 55 : 585, 35. τρώ- 320, 35 : 5ο6, 45.

δω 10, 32 . plex nomen 585, 5 . γω , ξω 629 , 42 .
-ú adverbia 60, 16.

τρακταΐσαι 533, 47. τριπόδης 223, 23. τρίποδες 10 , τρώκτης , ο 218, 15 : 533, 37: υάδες 538 , 55 : 539, 1 .
Τράλλις, εως , opp. 435 , 49. 7. τρίποδον 205, 11. τρίπους 629, 40. υάλη , η 558 , 52 .

τράμπις , ή 85, 20: 258, 41 . 536 , 47. τρωμαι 193 , 26.

τρανός , α Ιongo 534, 8. 9 .

üßgis, 5; 539, 27. quid differat

τρίς 147, 52 : 585 , 18. in corn- τρώξιμον 536, 57. τρώξω 585,

τράπεζα , η 533, 5ο. 59. τραπε

a λοιδορία 373, 8: υβρισις , η

pof. abjicit και 585, 10. τρίας. 35 , 539, 3ο .

ζείτης , ο 89 , 13: 534, 19. το πολύ 535, 24. τρώς 326, 54. Τρώς 536, 59 : υγιής 539, 35 : 616, 53. υγίεια ,:

τραπεζείτης κύων 533, 43. τρισκαίδεκα 585 , 9. 537, 9. Τρώς, ωός 555, 56. η 539, 33. υγιώς 94, 16.

τραπεζίτης 533, 42: 534, 14. τρισμέγιστος 555, 27.
Τρωσί 557, 19. Τρωϊκός 535, υγιεινών 559, 32,

.

τραπεζεύς 533, 45 : 534, 19. τρισμός 535, 20. 56. Τρώτος 535, 57.
τραπεζολoιχός (text. -λογός ) τρισόνος 585, 14 .

υγιέστερος 539, 42.

τρώσκω , τιτρώσκω 467, 53. υγρός 539, 43, υγρόν έλαιον 539,
199, 26 : 365, 14. τρικόλβιος 535 , 27. τρώσω 326, 54.

τραπεϊν 69, 43. τρισσός 555, 29. τρισσω, ώσω τύμβος, ο 537, 33. τύμβος ύδειν 539, 56.
τράπις , ιδος 185, 8. 535, 30. αλός 209 , 57 .

τραυλός 534, 20 .

τυμβωρύκτης υδος 539 , 6ο.

τριστάσας 585, 23. 637 ,

τραυμα , το 534, 6. quid dir- τρίσφυλος 585 , 13.

42. τυμβωρύχος 637, υδρα , η 539, 8.
54.

ferat ab έλκος , ωτειλή, πλη- τριτογένεια 535 , 32 .

υδρεία , η 539, 6. 7. ύδρευσις ,

τύμπανον , το 537, 36. η 539, 7 .

γή 182, 3ι . τραυματίας, ο τρίτος 5οι , 28. τρίτον ημίδρα- τυπείς , έντος 173, 2 .

534, 4 .

υδρηλός 540, 18. υδρηλοί et

χμον 585, 25. τύπος, ο 351 , 5 : 537 , 42 , τύ

τράφεν , f. pro έτράφησαν , Dor. τριττοί 535, 17.

υδρηροί 72, 41 : 11ο, 46.

πος ίδιος 546 , 5. τύπος συγ

et Ion. 534, 25,

υδρία , η 539, 5 .

τρίτωνες 164, 9.

τραφερα 534, 1 .

κριτικός 1 , 25. συγκριτικό υδροποτείν 510, 16 .
τριφάλεια , f . et τρυφάλεια 87, τύπο παρηγμένα 32, 38. τύ

τραφήσεται 534, 25 .

υδροφόρος et υδρόφορος 585, 47.

37 . ποι δύο των κτητικών 14, 21 .

τραχεία 3γο, 19.

υδροχόος 539 , 10.

τρίχα 148, 6 : 535 , 40, 43. τύπτεστε , Ιon. pro έτυπτε 162, ύδωρ , το 6ι6, 5ο.

τραχηλος 314 , 11 : 533 , 56. τρίχες , αι 535, 35 . 54. τύπτω 351 , 5. τυπτύλος υελός 539, 63.
τράχηλον , το 314, 11 . τρική 148, 6. τριχθά 188 , 40 : 38, 4 . ύες, οι 540, 1 .

τραχύς 37ο, 18 : 533 , 29: 534, 353, 32 : 535, 39. τυραννίς , η 537, 47. τύραννος, υετός 539, 11. 45.,
32.

Τροία 535, 47. Τροίη et Τροία • 537, 26 : 538, 2. 4.

τράχω , Dor. pro τρέχω 162,

- ύη , ferm . 558, 47 .

535, 6ο. Tugnvoi 138, 3. - υθος difyll . 399, 14.

15 : 197, 20 : 31, 14. τρόμος ' 536, 9.

τρεϊν 49, 41: 534, 35. τρείν το τρόπαιον 248 , 11 : 536, 3ι.

τυρίον , το 286, 5ο. dimin. pa- -υια 7, 41 .
roxyt. 208, 39. τυρός 38, 48 : υλεύς , έως , ο 540, 58. υιός , ο

Φοβείσθαι 232 , 22 . τροπή του α εις η 4, 23. του και 101 , 41 : 208 , 39. Τύρος, 545 , 32 : 537, 55 : 540, 49.
οί , αί τρείς 172, 17.

εισ υ 4 , 2, του και εις γ 4, 42 . opp. 538, 7. . 51. ύις , υιος 539, 18: 540,
τρέμω 91 , 49 : 536, 9 . του δασέος είς ψιλόν 332 , 52 : Τύρρα , opp. Lyc. 537, 27.
τρέπω 91 , 13 : 151 , 5ι : 202 ,

54. ύις , θεος 537, 5ο.

3ιο, 54. κατα τροπήν βοιωτι- τυρώ , ωσω 527 , 43. Τυρώ, η υιωνός , ο 548 , 6.
58. κήν 4 , 28.

τρέτος , Aeol. pro τρίτος 566, τρόπος 536, 7.

- uxós poflefliva 15, 26.

30. τυφεδών 543, 33 : 63ο, 7. ubi υλακή , η 5 10, 8.
τροπολόγιον 536, 3.

τρέφω το πήσσω 536, 13.

male τυφεδόν. τύφεσθαι 543 , ύλη , η 95, 3ο. 31 : 277, 20.

τρόπος 536, 5. τροπός 536, 32.
3ο. 31 : 507, 5 : 540, 5. 60: 610,

τρέχω 91 , 43 : 265 , 33 .

τρεψεβροτος (fcrib. τερψίμβρο- τροφή, η 536 , 11 : 637, 17.

τροφαλή 536 , 13 . τύφεσθαι 543, 3ι . 20. Yλή , opp. Boeot . 510 ,

τυφλός 538, 11. 16.

του) 210, 23 .

τρέω 534, 36. τρέω το φοβού

τρόφιμος , 1. 62, 17. τροφός τύφος 537, 35 : 538, 22. υλικά , τα 540, 63.

537 , 40 : 536 , 19. τροφοί

μαι 438 , 58 : 534, 39 : 536,

Τύφρηστος , opp. et rex 538, 9. Yλλος , Υλλίδης 465, 57.

19: 55:18:529, 10. τρόφος , 19 .

10 : 612, 44.

υλoμανoύντων 540 , 6 .

637, 17.

τρήρων 534, 38 .

τύχη , η 538, 24.
-υλος trifyllaba accentu variant

τροχάδην , a. 203, 59 : 451, 58.
τρητόν 534, 41. τρητω το τρυ

τύψον , imp . 538 , 23. 62 , 37 .

τροχαίος 98, 46. τροχός616, ταΡτο τινι 558,3ο : 679, 52.
πω 534, 41 .

pro
- υλός et υλος 5 , 23.

43.

τω το λαμβάνω 89 , 19: 251 , υμεδαπός 540, 44.
τραχίν (Γ. τριχίο ) 525, 15. τρυβλίον 536, 37. 12 : 262 , 40 : 358 , 42. το'

τρία μέτρα 534, 47 .

υμέναιος 510, 9. 41. υμεναιω ,

τρύγη , η 439, 3 : 556 , 29.. ζητώ 262 , 20. 33. τω , της,

τριακάταιοι ( fcrib . τριακάτιoι )

gs , 3 540, 10.

τρυγή 91 , 45 : 536, 26. 29. τα 528, 10. Υμεττός (Ιcrib. Υμηττ . per η)

124, 13 . τρυγητός 536 , 28. τρυγία τώβ ο αγαθύς p. 599. Γ. Ταυ.

τριάκις 147, 52: 565, 33. τριά

5+0, 23. υμέττιον μέλι 540,

536, 27. τρυγίας 536 , 21. τωθάω 216, 24 : 558, 48.
κοντα 534, 43. τριακονταετης τρύγος 536, 29.

585, 1 .

τωμοι 538 , 42. 46. υμίν 5 10 , 20 .

τρύγω, ξω 439, 2 : 536, 25. τώρα pro τη ώρα 553, 20.

τρίαμβος 534 , 45.

υμιν,enclitica ex υμίν 540, 26 .

τρυγω , is , & 536, 26. τρυ- τώς 538, 47.
τριάς 534 , 46. 52.

ύμνος 85 , 1 : 225 , 41 : 540 , 38.

γών 536, 3ο. 41 . τωτοι 538, 45 . 46. quid difer. ab εγκώμιον

τρίβος 535, 1 . τρύβεται 536, 39.

τρίβραχυς, εος 403 , 59 : 587, τρυτάνη , η 91, 44.

540, 42. υμνωδός 386, 23.

υμοιον , Aeol . pro όμοιον 13ο,

21 .
τριφάλεια , η 87, 37 : 8 , 52 :

53.

τρίβων , ωνος 535, 6 : 561 , 56. 536, 44: τρυφαλείη 536, 54.

τριβώνιον 535, 11. quid diff .

- υμος , ο correpto 407, 20 ,

τρυφή , η 556, 20.
unde p. 599. υ littera an .

4 ράχος 535, 2.

υνος 322 , 18 .

τρύχινος 556, 52. τρυχηνόθριξ ceps 679. 13. in verlumn έννις 50, 3ο .

τριγενές όνομα 10, 6ο. ( f. τρυχινόθριξ ) 108, 1. Aeolice 36, 5 : 294, 22. in .

τριγλώχιν , ινος 3οο, 18: 535,

υνος , d. 468, 4 : 628, 5 .
τρύχος 536. 53. τρύχω 303 , 16, 45 : 24, 48 : 28 , 52 : 97, ύνω , d . ex ος adj . 5-8, 15.

15 .
5ο : 527, 35. τρυχώ 3ο3, 48 : 49 : 279, 6: 363, 52 : 446,

τριγχός 535, 16.

- úvw u productum habent

527, 35 . 50 : 500, 36. in o 152 , 41 .

τριήμερος 535, 27 . τρώ 92, 2 : 263, 32. τρώ quin- abundat 5, 48 : 341 , 42 : 349,

τριήραρχος 535 , 18. τριήρης

-ύξ , υγός 558, 5 ) .

que ſignif. habet 537 , 30 . 43 : 362, 14 : 367 , 1't : 411 , -- vox barytona 78, 18.

τρώ το τιτρώσκω 534, 6. το 42: 611, 13. 15. Aeolice ab- υπάγειν differt a πορεύεσθαι 5άι ,
τρίκλινος 535, 21 . κόπτω 193, 25. το καταπονώ undat 3 , 28 : 367 , 3. lonice 7. υπάγειν όρκον 541 , 12.

τρικυμία 535 , 23 . 527, 36 : 536, 37 : 536 , 52. abundai initio 677, 54. υ ex υπαγωγή , η 541 , 4.

538, 7 .

2 .

2

:

23.

: Υ .

Ευν

ν

47, 15.

535, 19,
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:

υπαρχος 541, 3ι.

ύπατος 541 , 6ο ,

murl .

30 .

2.

US

11 , 30.

)

τα ,

44.

υπαθλοθέτης ( !. έπαθλο9.) 541 , 575 , 52. υπερωϊον 543 , 4. υποτοπάζω c . acc . et gen .conftr. ύψος , το 546 , 43. 48 : 5ίη , 6 :

19. υπερώον 543, 1. 5 . 543 , 26. υποτοπάζιν 629, 53. 616, 53 .

ύπαιθρον 541 , 16. υπέστη 648, 6. υποι λος 545, 27 : 632 , 7. υψότερ και , f. 547, 7 .

υπαίρω 192, 19 . υπετύφετο 63ο, 5 : 543 , 29 . υποφέρω το υπομένω βάο , 13. υψου 528, 31, poei. 518, 5.

υπανείκελος (Ο) 164, 36. υπετόπαζεν 543, 23. υποχόνδριον 568, 36. TV ( recrius ' 'TLÁ , ut E :

υπανέστη 195 , 2. υπανίσταμαι υπέρχετο 543,12 . υποχρoν 514, 8.

υπεύθυνος 197, 5 .637, 31. ?
pro Eidotín pro Υψιπύλη

υποχωρείν 641 , 7 . 316, 31 : 531, 26.

υπαντίζει 541 , 18 . υπήνεγκαν 199, 38. υποψία guid dif . ab υφόρατες -ύω 18ο, ός : 436, 10. d. 421 ,

ύπας 299, 44 : 541, 23 : 629, υπήνη, η 24, 9 : 543, 34. 42 . 544, 43. 20. d. ex wet w lonice 454,
56. quid differ. ab õvag et υπηνήτης 28,8. 545 , 42 , υπή-. ύπτιος 515, 31 .

17 .

όνειρον 541 , 28 . νιος 543, 36. υπώπια 579, 5ι . ύω το β έχω 93, 5ι : , 1:
υπνίξατο 543, 17. υπωσιάζω , Dor. 3ι1 , 9. 12 : 152, 41 : 187, 30 : 277. 25.

υπηξυρημένον 637, 35 . 544, 36. 5ο. υπωσιασμός 514, 31 : 427, 11 : 516, 38 : 53,

υπαχθέντες 541 , 20. υπηρετώ 543, 52, υπηρετώ com. 49. 56 : 509, 11. 13. 13. 3 :
υπείρεχον 541 , 33 .. at υπηρετούμαι Αιι . - υφος 284, 39 . 5+5 , 53. 44 : 5 +8 , 7 : 593,

υπειθόμην 642 , 47 . 637, 25. υπηρέτης 543, 45. -us compofita e verbis 404,
υπελειφθη 645, 33 . 48. υπηρεσία 513, 41. Υπε - υς compof. implicis
υπεμνήμυχε 541 , 54. φησία , opp . 543 , 38. flexionem retinent 403 , 56.

υπεμψήνειε 541, 53. υπισχνούμενος 543, 6ο . quando eam relineant, quan Φ.

υπένερθεν 187, 45 . ύπνος 368, 47 : 543 , 37. 53. do non 587 , 19. 23.

υπενόθευσεν 513, 16 . 56: 6ιο , τ9. υπνον άωτείς 379, 58. υς, εία 37ο, 1. φ unde dictum , P. βοο . φiε
υπενόστησαν 541, 52 ,

και , εΐα 37ο, 2 . U5, εια β verfum 114 , 3. in π ιος,

υπεξισταμαι 637, 20. υπό το υπεράνω 542, 1 . υπό 370, 21 .. -υs adjectiva pro- 59. pro 9 551 , 58. abpatur

υπερώγαμαι 629. 5ο . c. dat . iunctum Αtt. 637, 29. parox. 370, 21. u corripiunt 95, 5 .

υπερύγονται 542 , 7. υπόβαθρα 543, 59 . 370, 14. -ύς , υός , monol. φάανεν 517, 10,

υπερασπιστής 542, 14 . υποβάλλω et υποβάλλομαι 655, 539, 14 : 545, 35 . φάβα 5+7, 17.
υπεραναβαίνω 592 , 26. 25 .

ύς 544, 33 : 637 , 49. ύς , υος φαβώνιος, favonius ventus 57,
υπερβασία 542, 18. υποβλήδην 10, 17. 539, 13 17.

καθ' υπερβίβασιν 420, 17. καθ' υποβολιμαίος 585 , 39 : 655, 27. υσάφιξ , χος 546, 17. φαγεί. 547, 20. Φίλω 23, 20 :
υπερβιβασμόν 38 , 2 : 298, υποβλον 585, 31. υσίπη (ic) 546, 19. 592, 34. φάγω ει σίγομαι
44 : 316, 37 : 344, 3 : 425,

υποβρύχιον 17, 4. υσμίν η 9 , 7: 191 , 17 : 545, 57. 547 , 20 , 21 .
55 : 532, 26. εν υπερβιβασμό υπόγαιοι οίκοι 9, 37. ύσπλιγξ ( Ιcrib. ύσπληγξ per η) φιγώλιον (Suid. exhib . Φωγή

345, 3: 491, 39. του ε εις α υπογραμμός 336, 17. 545 , 49. λιον) μαρσίτπιον 5 17, 26 .
522, 13. του ε 57, 2. του ω υπογραφή 543 , 58. ύσσωπον 5 +5 , 44 .

354 , 25. του ο 346, 8. υπερ- υπόγυιον 544, 1 : 629, 51 .
φασμών et Φράδμων 557, 11 .

ύστατος 214, 20: 546, 3. ύστα: φάεα , τα 5+ 7 , 3ι .

βιβασμός του χρόνου 195, υπόδημα 544, 4. adν . 545, 5ο. Φαέθων 547, 27 .

υποδιαζευκτικός σύνδεσμος 133, υστερος 546 , 13.. υστέρα 545, Φαεινός 20, 52 : 527 , 29. 54 .
“Υπέρεια βιο, 21 . 48. 61. υστερίζω 5 46, 1 : 637, φαείνω 33, 39. φαει 58,

υπερέρχομαι (fine dubio υπέρ- υπόδρα 544, 10, 14. 54. 56. υστερώ 546, 1 : 637, 56.

κομαι ) 592 , 28. υποδράξ , 4. 455, 23. 32. υφαιμενής 315 , 53. φάρνος 518 , 10. Caενός , Aeol.

υπερίχων 541 , 22 . υπόδρομοι 544, 58. υφαίνω 313 , 53 : 546, 10. pro φαεινός 20, 53 .

υπερηχόντισε 543, 8. υπόεικον 291 , 56. υπόειξα 291 , υφάντης , ο 546, 24. φαεσιμβροτος (ic pro -βρο .

υπερήμεροι 642, 37.
56.

υφειλέτης 552, 56. του) 547, 28 .
υπερηνοβίοντες 6ιο, 24. υποθέσθαι quid diferat a θέσθαι υφείμενος 546,27 . φάζω 1οι , 46. φάζω το λόγο

υπερηφανος 461 , 16 : 542, 25 . 259, 51 . υφεϊσάν 546 , 33. 557, 11 .

υπερηφανία 461 , 16. υποιστος 61 , 39. υφελεϊν 631 , 15. βάη , τά , oculi 3o7, 4g .

υπέρθεσις , transpofitio 38, 52 : υποκάτω του γενείου 543, 34. υφελκε 182, 25. Φαίαξ , a longo 207, 18 : 163 ,

62, 14. υπέρθεσις στοιχείων υποκείμενον , τό 19, 43. υφελήρεύουσι το καλλύνουσι 586 , 27 : 268 , 23. Φαίαξ 393 , 19.

419 , 29. Gc εν υπερθέσει 21 , υπολογίζομαι το κολακεύω 644, 39. φαίδιμος 518, 22.

του τ 486, 17. του α 24. υφέξαλε 536, 37. φαιδρός 5-7, 47. φαιδρωπόν 5η,

543, 35. του μ άοι, 19. του υποκοριστικό όνομα 18, 35. quid ύφεσις 106, 44 : 546, 56. κατά 45.

λ 334, 59. του ο 54, 5. του fit υποκοριστικόν 456, 55. ύφεσιν μονάδος 186, 1 . φαινόλης 57 , 4ο: 548 , 14 ,

ο 437, 55. υπερθετικόν 542, υπόκρισις Γpecies αναγνώσεως υφηγούμαι 546, 38.

28. υπερθετικών παράγωγον 68ο , 32. καθ' υπόκρισιν 496, υφήκα c . genir. 592, 29. φαινόλης 547 , 5ο.

43.

Υπερίδης 542 , 37 . υπολαμβάνω το δοξάζω 637, 38. υφόρασις quiddifer , ab υποψία

υφίστημι ει υφίσταμαι 656, 24. φαινόμενα , τα 553, 7 .
28, 24. 28 : 284, 4 : 280 , 2 :

υπερίπταμαι 592 , 22. υπόληψις 637, 39. 315 , 7 : 489, 5ο φοίν Ισ.β.
544, 43.

Υπερίων 542, 42: 543, 17. υπομασχάλης 585, 27.
υφορβός 546, 39.

Φένω ) το φονεύω 46+ , 13.

υπερκαίω 592, 21 . υπομβρος 261, 24.
φαίνω το δεικνύω 638 , + ή ,

ύφος , το 546, 3ο.

υπέρμορ , αd . 542 , 29. υπομιμνήσκω 637, 5ο . φοίνω et φαίνομαι 656 , 13.

υποπιάζω ,υπερον , το 425, 53: 426, 9.
υφώμενος 546, 40.

dor. dial. 48, 43 : υψαυχει ίσας 27, 33. ύψαύχην φοιός 234 , 52 : 5o2 , 12 : 58,
φαίνω , φανω 193 , 18 .

υπεροπλίασιν 542, 46. 31, 9. υποπιέζω commun.

dial. 48 , 43: 31, 12 : 514, υψείων , compar . F. 547, 8.
546, 42,

υπερορν φuid differ. ab όρων

432, '58 . 36. υποπιεσμός 544, 46 . φακή 548, 23. φατη ( Kalert .

υπερορίζω , C. acc . conftr . 592, υποπλακίη Θήβη 407 , 44 .
υψήγορος 546 , 43. υψήγορε 546, facios) 5 18 , 28. φιλιον

υποπόδιον 544, 31,
47 .

υπεροψία , η 542, 49 . υποσκελίζω 545 , 6.
υψηλός 546 , 46. 48. 49 : 654, φίκιον 208, +0 : 286 , 5ι .

42.
υπέρτερος 648, 35. υπέρτερον et υποσμύχουσα 515, 10.

υψηλός et υψηφός 72, Φακλής 55ο, 16. Φακλο ! 53,
42 .

υπερτερώτατον 648, 46. υπέρ- υπόστασις 56 , 56 : 545, 14. 20.
30 .

τατος 648 , 35. υποστηρίζω 544, 41 .
υψιβρεμέτης 516 , 48 . φάκος 286 , 5ι . Φακός 57, 15

υπεφτίθεμαι, Co acc, conftr . 592, υποστιγμή 680, 5ο, φuid difeC. 68ο . υψίζυγος 546 , 6ι.
φάλαγξ 58, 51. quod dif.

19 . rat 4 στιγμή 68ο, 54. υψικέρατα πέτραν 315, 13.
ου λαμός 519, 2. Φιλοτι

υπερφίαλος 542, 51 : 6ιο, 22. υποστρέψαιμι , ειας ειε 28, 4. υψιπέτης 546, 49. 548 , 31. 37. veteri lingua

υπευφυής 542 , 59. υπερφυώς υπόσχεσις quid dt. ab επαγ- ύψιστέριος 547, 5. ligna 548 , 55 .

512 , 58. γελία 196, 18 : 545 , 23. Φαλάκρη Idae 565 , 5ο ,

υπέρχομαι 657, 26. υποταγήσεται 545 , 4. ύψιστος 547, 3. φαλακρός 338, 59 : 58, 5 % .

υπερα quid diff. ab υπερώον υποτάσσω 545, 4. υψόθεν 420 , 12 , υψόλι 420, 12 : φάλαγα , τα 59, 4ι . Φυρό

543 , 5. ' υπερώα , α producto υποτέλεσμα , το 70 , 1 . 528, 31 .
της 5 i9, 39 .

20.

1

20 .

22 , 3o.

15 .

548, 27. 29.2 .
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41 .

554, 29 .

-

φαλή ( ? ) 317, 47. Φαυστίνος 3οο , 24. Φαυστίνος φήτρα 391 , 14.

φάλιος 548, 38.

φιλόσοφος , ό , ή 285 , 36 : 553,

146 , 63 . φθαίρω , Dor. 144 , 36. item 52 , φιλοσοφία 553, 48.

Φαλκίδιος 5 ι8, 40.
φαύω 55ο, 3ι . φαύω το λάμπω φθαιρώ 21 , 22.

Φαλκόνιλλα (Ειym . Μ. Φαλκώ- 550, 26 : 551 , 33.

φιλόστοργοι 553, 40.

φέγγω 552, 1. φθέγγεσθαι 83, Φιλότης 107 , 3ο.

νελλα, at Suidas Φαλκωνίλλα) φέγγος 95 , 48 : 55ο , 3ι . 37 : 1 : 552, 3. proprie de quo φιλοτιμια 553 , 39.

11 , 18. . brevi 379 , 8 . 552, 4 .

φαλλόν 5 48 , 44. φάλλος 548, Φειά 229, 25.
659, 36. Γις φθέγμα, το ibid. φιλοφρόνως 553, 39. φιλοφρο

Φθείρ 552, 34, σύνη 553, 42 .
42 .

Φειδίας 550, 34.

φαλον το λαμπρόν 338, 58. φα- φειδωλός 5 19, 56 : 617 , 5. quid

φθείρω 262, 2 : 259, 37 : 325 , φίλτρου 553, 27.

53 : 592 , 39. φθείρω , εχω φιλώ 639 , 41. 46.

λόν το λαμπρόν 536 , 5ο. diferat ab οικονόμος 422, 36. 581, 10.

φαλός 548, 17. 33. φαλός ο φείδω 550, 33. φείδομαι 5 19, φθές γω, Aeol. pro φθείρω 48 ,

φιμενάλια ( [crib . φαμενάλια)
52 , 34.

λευκός 518, 43. φαλοί 536, 46. 51. 58. C. gen. 592, 37. 35 : 169, 51 : 566, 28. 09ég
3t.

Φιμός 553, 53.

Φείδων 217 , 9 : 549 , 58. σω 581, 11 , φθερσίμβροτος

Φιμενάλια , ν. φιμενάλια.

Φινεές 553, 58 .

φενάκη 550 , 42. Φενακίζω 55ο, 642 , 3. Φινεύς 553, 59 .

Φιμητικόν (fort. Φατνικόν) Nili 39. 44. φενακισθείη 55ο, 44 ; φθίμενος 552, 13.

oftium 404 , 36.
φίντατος pro φίλτατος 314 ,

63ο , 12. φενακισθέντες 55ο, Φθιννύθω 96, 31. φθιννύω 96 , 39.

φαμίλιος 547, 38. 3ο,

φάναι 638, 58. φανές 638, 36. Φένω 464, 16 : 55ο, 47. Φένω φθινόπωρος 208, 3ο : 551 , 39.

Plonos, fiscus 554, 4.

φανερώ 592 , 33 .

φίτροι 553, 36.

το φονεύω 482 , 56 : 494, 11 : φθινούσαν 552 , 7 .

φανθίν 638, 37. Φανθήσομαι,

Φλάω , . 554, 42 .

556, 27. το αναίρω 66, 52. φθινύλειν 552, 8. φθίνω 96, 3ο, φλαμουλάριοι 554, 7. φλάμου
rhetor . 638, 41 .

Φέρβος,gigas 551 , 9 . 36 : 552 , 12. λον 554 , 5 .

Φανότατος 5 18, 37. Φέρβω 551 , 4. φέρβω το τρέ- Φλίς , n. pr. 551 , 44.
φάνσω , f . Aeol . 638, 5ι . φω 115, 14. 20.

Φλάν Pro Φλάν 551, 59.
9ίσις , και 552 , 22 .

φαντάζεσθαι 45ο, 6. φαντασία , Φερέγγυος 55ο, 59.

Φλαύρον 69, 5ο : 621, 54 : 638,

φθιτός 96, 32 : 552 , 12.

η 518 , 46.

32. φλαυρίζω 638 , 33.

φερέζωον 551 , 2 . φθίω , σω 552, 14. φθίω το φλέβες 553, 55.

φαντός , verbale 28, 24: 521 , 5. φερέκλος 13, 13. φθείρω 96, 29.

φανώ 318, 18 : 518, 48.

φλεβότομον 554, 6.

φερέοικος 525, 59 : 526 , 42 : φθόγγος 552, 2. φθογγήεις 18 , φλεγίζω, a. 205, 45.
φαξας 549, 29. 550, 56. 16 : 525, 31 .

φος , το 69 , 55 : 33ο , 22 :

φλέγμα , το 554, 52 : 617, 2

Φερέσταχυς 113, 14. Φθόη , η 552 , 6.

551 , 32 : 638, 20.

φλέγω , ξω 554 , 10. 52. 56 .

φέρετρον 486, 1 : 551 , 5 . φθόνος 552, 19: 617, 1 : 645, φλεός 554, 18 ,

φάραγξ 59, 6. 23. φέριστος 640, 14. 41. φθόνος Γpecies της λύ- φλέω 554 , 10. 15. φλέω το

Φαρακλός 617, 3 . Φέρνη 551 , 6. As 100 , 14. quid differ. a

φαριαμός et φωριαμός 375, 35 : φέρουλλα 551, 1 .

ανακράζω 554, 47. το αναδί

ζήλος 231 , 12. φθονώ, C, dat . δωμι 567, 5ο. Φλέω, φλύω

577, 31. Φερσεφόνη 551 , 8. 592, 38.

φακίδιον 548, 40. φέρτερος 1 , 25 : 551 , 11 . φθορά , η 325, 53 : 524, 20 :

φαρμακός 519, 16. 27: 658, 59. φερτός 113, 11 .

φληναφος 554, 12. 14. 46 : 63ο ,

552, 21. 23. φθόρος 139, 2.

φάρμακον διο, 29: 616, 58. φέρτρον , a . 139, 26: 615, 3ο .

27. φληναφώ 554 , 14 , 36 .

φθώ το φθάζω 483, 24 . 36 .

plur. φάρμακα 549. 10. φαρ- φέρω 1, 27: 10 , 21 : 61 , 15 : - φι epectalis 41ο , 5ο. per φληνος 554, 34.
μακεία 549, 15. 17. φαρμα- 113 , 9. φέρω το βαστάζω omnes cafus 411, 9.

κεύω 549, 15. φαρμακεύς 638 ,

φλιά 554, 22.

639 , 13, quid diferat ab άγω φιάλη , η 516, 26: 551 , 42 : φλόγειος 55, 18. φλόγιος Ιon.
59. φαρμακις 638 , 62. φαρ- 3 , 53: 551, 16 : 644, 59. a 552, 25. pro φλόγειος 379, 56. Aeo

μάπωνες 549, 13. φέρω compofita quomodo thant φιανός 551 , 42 : 552, 32 . lice 571 , 5 .

φάρος , το 95 , 41 : 10 , 4 : 113, 12, 18. φέρω et φέρομαι φίδος 549, 48.

375, 34 : 547 , 34 : 548, 49.

φλοιδούμενος 554, 37.
655 , 30. φιλαθήναιος 6ο, 46.

51. 55 : 5 9 , 20 : 577, 33. Φερώνυμος 551 , 20.

φλοιός 554 , 39.

φίλαιος , d . 38ο , 18.

φάρος , η Δροσις 95 , 37. φά- φές , άφες 53, 5 .

Φλοίσβος 554, 3ο . 37. 47.

φιλαλείπτης 270, 5. Φιλαλει- φλόξ 55 , 56 : 555 , 1 .

ços qua efferatur quantitale Eu 639, 12 . πτω 270, 5. φλύαρος ( text.

638 , 20.

ός) 554, 44.

Dágos inſula et φεύγω τοεκκλίνω και κατηγο- φιλαλήθης 281 , 48: 552, 35. φλύος ( text . male φλυόν) 554 ,

OPp. 95, 37. φούμαι 639, 6. φιλάνθρωπος 418, 37 : 553, 16. 44.

φάρσαι το σχίσαι 95, 39. Φευρουάριος55ο, 32 . φιλέεσκεν , Γ. 552, 37 . φλύω 554, 15. 3ο : 555, 4 .

φαρυγξ 547, 33 : 518 , 12. φuid φή, f. pro έφη 31ο, 16. φιλείν 553, 19. 37 : 652, 3.

differ . a λάρυγξ 363, 6 .

Φλω 10, 44 : 554, 41 : 555 , 5.

φηγή (fic , 62 , 55. Φηγός 551 , φιλέψιος 227, 15. Φλω το ορμώ 5οι , 45. φλω

φασαι το φονεύσαι 403 , 10, 34. φήγινος 275, 46. φιλέων 382, 56 . Φλάζω 456, 16.

φίσαν pro έφασαν 5 19, 30 . φήληξ , κος 551 , 23. et vid. φίλη 552 , 46 . Φλώρος 587, 3 .

βάσγανον , το 403 , 41: 519, 43. Φήλιξ. Φιλημα , το 552 , 42.

53 .
φιλήσιος 75 , 44. Ψηλήτης , ο φιλήνη 374, 2 .

Φόβος 77 , 14 : 555, 6 : 647

σασθαι 55ο, 3. 75, 44 : 551, 24. 27.

29. ſex modis accipi poteft

φιλήτης 552, 48. 54. φιλήται

Ράσκαλος φuid diferat 4 φα- φήλικτα σύκα 87, 33. (Corrig.
555 , 8. φόβος et Φόβος 6ιο,

98, 52 : 552, 43.

σκώλιον 550 , 1 .

28.

fort. φήλικα , σύκα ; adeal, φίλιος 380, 18.

φάσκοντες 55ο, 13. φάσκω , d. i labet, Intpp. ad Ηefych. 1. Φίλιππος 302, 1 .

φοιβάζω το λαμπρύνω 555, 43.

223 , 54 : 276 , 55 : 493, 12 .

Φιλιππίζω Φοιβη , η 375, 42.

302, 1 .

Φοίβος

Φήληξ; hinc quoque ap . No
βοσκώλιον , το 55ο, 7.ιο: 63ο , trim p . 551 , 23. Φήληκα , φιλοβοιωτός 199, 21 .

555 , 10. φοιβος και καθαρός

22. quid differ. a pásvalos
555 , 22. 56. 38. Φοίβος ο

τα σύκα , nili pro accuf. φιλόδημος 553, 49.

55ο , 1. Φώσκωλον 63ο, 23.

'Απόλλων 555, 21. 40 .

ſing. accipimus v . Fýäyxa, cor- Φιλoίτιος , η . pr. 219, 6.

λάσμα , το 638, 38. plur. φά rigi liceat.) Φιλοκαλία , και 553, 18.
Φοινίκη 555, 56. Φοίνιξ , ι8ου

σμυτα 658, 17. Φήλιξ ( Ιcrib. φίληξ ) 284, 26 :
555, 21. 46. 50 : 556 19. 20 ;

Φιλοκτεανώτατος 553, 10. 14.

δασουλιs 55ο, 14 . 391 , 56. ψιλοκτήτης 23, 48 .
610, 25 : 638, 12. et v. Come

λατεός 56ο, 2. Φήλος 87, 32. Φηλός 70, 14. φιλολόγος, Φιλολογία et φιλο
νυξ. Φοίνιξ gentile 52 , 29 .

Ιατιs 55ο, 12 . Φηλωσαι το δηλωσα, 87, 31 . λογείν 639, 40.

femin . Φοίνισσα , ibid . Φοί

ατλ ην 55ο, 17. φήμη , η 109 , 46 : 128, 12. et
νιξ rex Phoenic. 555 , 56.

φιλομειδής 553 , 20, 22 .

άτη , η 13, 20: 27, 42 : 196, ν . φήσω
φοινικούς 555. 58.

57 : 550, 18 : 617, 9.

Φιλόνεικος 553 , 3ο . φιλονεικία

Φημί , v. enclit . 551 , 46. 401 , 21.
φοινίσσω , ξω 555, 5ο, φοινίσσω

ατος 12 , 35 : 551 , 53. Φημισμός , ο 56ο, 48. Φιλοπλατων , ω 67, 5ο.
το βάπτω 555, 58 .

ήτρη 557, 24. φατρία 55ο , 23 . φήνη, η 551 , 56. φοινός , ο πυρρός 14 , 43 : 555 ,

τυλίστρια 55ο , 3ο. Φαύλος Φήμες pro θηρες 554 , 24. Ge
φιλοπονείν 553, 33. 58.

69 , 48: 55ο, 26. φαύλον 658, φη,σίν pro θηρσίν 551 , 58. φιλοπότης 553, 35. φοίνυξ ( [crib . φοίνιξ ) 320, 18.

4. varia denotat 69 , 51 : φής , ais 551 , 57. φίλος 53, 13 : 6ιο, 15. quid ibidem φοινύκειον ηιutandum

62., 54 , φήσω (lcrib . Φήμη) 555 , 21 . diff. ab étaigos 214, 51 . eft in φοινίκειου .

:

.



16ο

1 . .

682, 173

70, 13.

4.

:

.

16.

21 .

°58 : 630, 19.

10 .

χαλες

74 , 16.

: 381 , 52 .

.

.
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φοιτάν 646 , 4. Φοιτώ , ήσω 421 , Φρεορύκτης 657, 42. Φρεωρύχος φύσιγγες 559, 51.

χάζω το υποχυρώ 31, 5 :

7 : 556, 3. 10. Φοιτώ το πα
637, 45 .

φυσίζωος 526, 46 : 559, 37. 559, 51: 562, 16 : 563, 20 .

φαγίνομαι 248, 22. 5ο : 406, Φρήν 252, 8 : 316, 17 : 557 , 35 : φυσικό, 546, 41.

χαίνω 489 , 5ο: 3ο5 , 11 ,

8 : 556, 14.

565, 44.

φυσιολογεί
ν 559, 48.

Χαιρέας 561 , 21 .

φοιτητής , ο 556, 3.

Φρήτρη 557, 24. Φρήτρηφινάλι, φύσις 559 , 58. 46 : 617 , 10. χαίρετε 561, 22, χαιρέτο 561 ,

φολεοί (fcrib . per ω φωλεο) 14 : 448, 39.

φύσις 559, 3ι . φύσει , natu

Φρίκη 557, 44 .

ra, uι φύσει μακρόν 542, 3ο : χαίρω 100, 2 : 289, 48 : 5 : 8 ,

φολιδωτός 555 , 35.

Φοιμασσόμεν
οι

557, 49 .

26. 26. 28 : 561, 1 ) . 13. E.

φολκός 555 , 34 : 617,

Φρίξ 557, 58.

φυτεύειν βιο, 27. φυτίζειν , d . conftructi
o

610, 5η : 652 , 13

φόλλις 555 , 29 .

Φρίσσω 344, 28 : 557, 53. 56. 331 , 61 .
φονή , και 66, 41 : 556, 25. φονι- Φροίμιον 558 , 14. 21 : 63ο, 22.

χαίτη , και 56ι , 2 .

φύτλη 559 , 42 : 585, 3% . χαίω , d . 562 , 12 .

και δίκαι , vid. infra Γ. Φορη- Φρονείν 558 , 6. φuid diferat a φυτόν 559, 44 .

χάλαζα , η 561 , 49: 6 : 7, 17.

τικα) δίκαι . φόνιοι 555, 52 . καταφρονείν 558, 3. Φρονέων, φυτόσκαφος et φυτοσκάφος ut χαλάσει τις μισθών 381 , 16.

Φόνος 66, 38. 52 : 46ο, 25 : Ιon. p. Φρονων 678, 7.

differant 585 , 36.

464, 17 : 556, 26. Φόνοι, Do- φρόνησις , η 558, 1: 617 , 6.

χαλεπαί
νω

561 , 26 .
φυτρός et φιτός 97, 48 . χαλεπός 561 , 26 : βια, 33 .

ribus quid460, 25.

Φρόνιμος , d. τ6ο, 47.

φύω ττιa ignificat 488, 25. Φύω χαλέπτω 326, 14. χαλέπτει το

φοξός 556, 43 : 56ο, 20. Φροντίζω 558, 10 : 645 , 27 : το κρατώ 98, 28. το γεννω οργίζομαι 561, 21.
φορά 556, 3ι . φορά , το βάρος Φροντίς , η 558, 11 : 645, 27. 640 , 17. το προσεγγίζω 559, χάλεσι , τοίς 562, 1 .

154, 24. η τύχη 515 , 13 , Φροντίς , και θεωρία 644 , 29. 42. το βλαστάνω et αναβλα- χαλινός , producto 8 , 55 :

φοράδην 556, 34. Φοράδιον 556, Φροντιστήρι
ον

644, 3ο,

στάνω 555 , 46 : 559, 20, 21 , 2 : 487, 14 : 562 , 4. xa

33 .

Φρονω , ήσω 16ο, 47 .

φω 83, 18 : 1οι, 45. 5ο. φω λινω , ώσω 99 , 21 .

Φοράσαι το θεάσασθαι 464 ,3ι. Φρούδος 63ο, 19. φρούδοι 558, το λέγω 95, 45 : 223 , 55 :

φορβεία 556, 56. Φοβειά 296,

χαλίφρω
ν
562, 36 .

483, 27 : 551 , 49 : 55 4, 34. χαλκάς 561 , 5ο . χάλκειας 5 ,

Φρούνζα 558, 15. Φρουνζάτιον, 45 : 557, 14 : 560, 42 : 617, 55. χάλκευς 406, 28.

φορβέστατος 55%, 5ο .
ibid.

8. το φονεύω 464, 16 : 55ο, χαλκευτική 527, 51 .

φορέω 13, 9 .

Φρουρός 558, 22 : 616 , 56 : 627, 47 : 556, 26. το λαμπω 95, χαλκητο.ον έβδομον (corrige χαλ .

φορητικαι δίκαι (
legend. φονικα

4 : 114, 2 : 552, 1. το φαινω κήϊον ές δόμον) 367 , 19.

δίκαι ) 70 , 5. Φορητός 113, Φρυάσσω 225 , 3ο.

208, 26 : 307, 46 : 433, 22 : χαλκήνης 561, 27.

Φρύγανον 558, 23.

542 , 25 : 518, 17 : 550, 4 : χαλκίον 561 , 38 .

φορίαμος . ( ſcrib .

per ω , φωρια- Φρυγία , commun . dial . 558, 56ο, 36. το προϊω (nii rectius χαλκίς , avis 562 , 18.

μός ) 556 , 37. 55 .

24. Φρυγίη , Ιon . 558, 24. Φρώ το προϊω) 421, 6. φω, Χαλκοδοντια
δης

465 , 47.

Φόρκυν , υνος 322, 20 : 556, 48. Φρύγιος 35 , 16. Φρυγικό φάζω 101, 45. Φω, φωνή 16ο, χαλκοκοριστ
ής

562 , 2 .

φορμηδόν 556 , 38 : 63ο, 15.
έζει 46ο, 27.

52 .

χαλκοκράς 48ο , 1 : 561 , 4ο .

φόρμιγξ 556, 51 : 557, 6 : 616, φρυκτωρία 558, 34.

φωκαία 56ο, 51. Φωκαείς , οι χαλκός 561 , 51. 12.

59.

Φρυμασσόμεν
οι

630, 25.

χαλιον 5οι ,

.

¢ ορμός 556, 58.

Φρυνή , n . pr. 13ο, 56.

φωλεύειν 520, 20: 560 , 30, χαλκόφιν 448, 41. χιλιες .

φύgs, d . 10 , 21 : 536 , 18 : φρύνος 519, 10.

φωλεός 70 , 12:

520 , 20 ; 41, 1 .

517, 3 . φορος άνεμος 640, Φρύξ , γός 55 , 16 : 558, 3ο: 560, 1. φuid difer . 4 κοίτη χαλιοχίτων, ο 67 , 38. 5 .

16 .

6+6, 63.

560, 28.

χαλκοχιτών
ες

561 , 52.

- φόρος , comp. 13, 18 . φρω 444, 27 : 558, 43. Φρώ f. φωνή, η 92, 34 : 16ο, 52 : 56ο, χάλλινος , Aeol. pro χαλκος

φορτίς , η 556, 58.

ex προϊω 97, 57 : 63ο , 27.
7. Φωνέω 559, 52 .

561 , 5.

φορύνω 434, 19.

fic φρω το προϊω 98 , 10: φωνήεντα quot fint 678 , 55. χάλυψ 561 , 35. 42 .

Φορυτός 556, 53. 57.

252 , 10 . Φρω το λέγω 553, φωνήεντα προτακτικά και υπο- χαλώ 295 , 44 : 3ο6, 51 : 5ις ,

Φορύω, Ιon . 134, 18.

16. το αναδίδωμι 557 , 25. τακτικά 679, 14. μεταβολικά 31 : 312 , 21 : 381, 51 ; 5 * ,

Φοχωρεύς ( fort . Φορωνεύς) 556 ,
Φρω Φράζω 86, 43.

και αμετάβολα 679,26. 37 : 567 , 38 .

35 .

-φος 415 , 28. 31 : 512 , 55. Φυγάςεθος 452, 49. Φυγάδες φωνώ 121 , 39. 59-560, 26. χαμάδ., 559, 57 : 56ο , 56.

560 , 58.

φωνώ c. dat. το διαλέγομαι,

difyll. baryt. 232 , 33.

μαζε 559, 57. χαμοι 83, 17 :

φυγή , η 559, 21 .

c. acc. το λαλώ 610, 27. 28. 391, 16: 56ο, 56 : 565 , 4.-.

φοσσατόν (melius Φόσσάτον , ex. φύζα 559 , 23. φυζακινός , ο

ο Φως , ός 25ο, 18 : 56ο, 10. 17 : 28. 56. a χαμαί compo!. κι ,

ercitus) 556, 5ο.
producio 21 , 1 .

Φοικάτ
α
557, Σ .

φύζω , Φύσω 559, 24 .

φωριαμός 575 , 35: 479 , 25 : χαμαίζηλος 562, 21 , 28. 5ι .

: , :

φουρνος 557 , 1.

,

φυή , και 98, 12 : 558, 46.

560, 9 : 577, 31.

χαμαίμηλο
ς
562 , 9. 5ι .

Φουρτος 556, 52.
φύκη 559, 26 .

φώς 56ο, 38. 42: 617 , 7. φως χαμαικετές 562, 21 .

Φραγέλιον 557, 4.

tria fignif. 56ο, 49 : 551 , 3ι : χαμαιτέρης 562, 26. χαμαιτητές

φυκτός 558, 51.

Φραγελοι (Ειym. Μ . Φράγγε- φύλα , τα 558, 54.

537, 6 : 560, 46 .
562, 33 ,

λοι) pop . 557, 5.

φυλακή, η 432, 21. 24 : 558, φώσκω 56ο, 35.

χαμαιτυπη 562, 24. 32 , χαμο

Φραγελώ 557, 3 .

59: 559, 13. φυλακή της φωτενός , Aeol . pro Φωτεινός

τυπιων 562, 27 .

Φραγμός 556 , 59. Φραγμός νυκτός 559, 3 .

ήκανθωμένος 18, 2.
φύλαξον 559, 17.

56ο , 5. Φωτεινός 146, 38: χαμαλή 562,7.

Φράζω , a . 84 , 45 : 3ιο, 53 : φυλάσσω 452, 21: 558 , 59 :

56ο , 5.

χαμέλαιον , ω 67, 56 .

°347, 25 : 557, 11. 14. 15. a

χαμερπές 561 , 13. 33 .

559, 13.

correpιο 31, 4. Φράσαι 557, φυλή, η 38, 33 : 452, 21 : 558,

χαμεύνη
ς
562, 15,

52. Φράσασθα
ι
βιο, 3ι . Φρα

χάμες (lege χίλις) 561 , .

59: 559, 13. 19. 28.

σαίατο 557, 18. Φρέσον 557,

χαμόθεν 562, 20.

φύλλον 559, 29.

32. Φάσσω 188 , 11 , Φραστός

Φύλλα 558,

52 .

και littera unde nomen habeat, χάος (text. male χαώς) 56, 11

570, 39.

640 , 36 .

βοο .
Ρ .

φύλον 559, 19. Φύλου 559, 3ο.

% transit in

Φρατής 557, 24. Φρατός 55ο , φυλοπιε 559 , 32.

56 : 84 , 13 : 318, 43 : 526 χαρά , η 56 , 5ο : 564 , 46 .

23 : 557, 22. Φρατρία , φuid φυμι το υπάρχω 464, 26.

15 : 337, 49 : 353, 16 : 337, χάραγμα , το 562, 46.

Dr. 97 , 7. Φράτωρ 557, 23 . φύξιλιs (fcrib . φύξηλις) 559, 35 .

49 : 5o5 , 25. in φ 512, 32: χαράδρη , η562, +3 . plur. χη

ραόρα. 562 , 57. χαηλέ; »

5 19, 7. in 7 138 , 53. pleo.

Φρέαρ , ατος 94, 7 : 155 , 47 : φυξιμος οσμή 645 , 43.

299, 49: 557 , 25. Φρείατα , φύραμα , το 636, 20.

nalticon 447, 1 .

211, 6 : 562, 59.

F. 53 : 557, 25 .299,

χαραιτηρ 563 , 7. Ο χρήστη

-χα , adverbia 535, 41 .

φύρδην 74, 40 : 559, 41 .

Φρένες in capite itae 389, 5. φιρμός 559, 40.

αγρός 6, 55.

χαδώ , ήσω 3 , 28. 43. χασω χαρακώσαντες 561 , 10 .
Φένες εγκγερμέναι 11 , 34. Φύρω 559, 39. Φύρω το αναμε το χωρω 289, 52, χαδών 5ιι, χάραξ , ο , ή 561 , 8 : 5ία Α

Φρενήρης 40, 42 : 557, 31: γνύω 124, 46. φυρώ , ας, και

χαρίσσω δοι , 5+) ,

204, 33.

χάζετoν 559 , 55. χαζόμενοςΦρεν βλάβεια 557, 3ο . Φρενο- Φύσειoν (Ειym. Μ. Φύτειον), 559, 56. χάζω , a . 294, 13 : χαμάστριος ( fort. κροόρων

βλαβία 557 , 3ι .
OPP . 261, 56 :

:

5

3ο .

617, 8.

Χ .

% 48,

>

:

.

47 :

46.

561 , 33 . 3ιο , 52 : 31 , 46 : 3ι8 , 12. 564 , 23 .

563, 1 .
9
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10 .

:
.

617 , 19 .

>

*

10.
>

:

Χάρης , ητος , m . pr. 563, 9. κήληξι , f. 564 , 37. comprehendat ap. Cypr. 555,
ic χρήσθαι , non xsão

χηλός , . 136, 6. 27 .
640, 58.

χαρίεις , εντος 371 , 49. χα- χηλώ 306 , 53. χοιρίδες 567 , 57. κρίσις 5γο, 27.

φιέστερος 539 , 41 . χαρίας , κήλωμα 565 , 19.

Dor. p . χαρίεις 171 , 48 : 539, χήν, ός , commun. gen . 557, χοίρος 568. 3. 5.

χοιροβοσκός 572 , 5ο. Χριστός 570, 33. 44 .

41.

κρίω το αλείφω 57ο, 27. 5ο .

58 : 563, 38. 41 : 565 , 42. χολάδες 568, 7 : 640, 43.

χάρις , η 282, 11 : 539, 28 :

χροιά , η 229 , 25. κρόα σγο ,

χηνάριον 564, 57. χήνειος 35 , κολάν , Αtt. 645, 36.
563, 8 .

55. χρόν'et χροία idem va.

18 . χολέρα 568 , 5ο . 1ent 610 , 6ι.

χάρμη, και 396 , 2 : 562, 52 : κής , Dor. pro χείο 566 , 38 .
6ιο, 3 .

χολή, και 567, 44 : 568, 20, 24: Χρομίος 328, 58.

χήρα , ή 564, 40 : 58ο, 36. plur .
χάρτης 563, 1.3. 13.

χρόνος 57ο, 54. quid differ. 4

χήρα . 561, 44 . χόλικες 640, 44. καιρός 93, 49. κρόνος πα

χαρτοφύλιξ 563, 13. χαρτοφυ- κηραμός 479 , 25 : 56ο , 15 : χόλος 568, 15. φuid diferat a
λάκιον 432, 25 .

Ρωχημένος 541 , 42 .

564 , 53,

χάρυβο.ς 563 , 15.

μήνες , οργή , κότος οι θυμός χρούς 56 ), 18. 8 χρούς cont

χήρων , Aeol. pro χείρων 564, 7. 266 , 59: 341 , 5 .
pof. 58, 48.

χαρώ , f. a χαίρω 318, 18. κηρωσταί 564, 5ο .

χάρων 563, 11.

χολούσθαι , commun. 645, 36. χρυσάκις 327, 11 .

κήσω, fut. 136, 5 .

χάσμα , το 562, 16 : 503 , 20.

χόλω et χολώ 568 , 23. χολώ, χρισάμπυξ 57ο, 57.

χητίζω 565 , 9 .

χασμωδία , η 563, 25 .

ας , και 568 , 24. χολω, οίς , οι χρύσειος 15, 55 : 35, 19: 380,

χίτις , ή 565 , 1. 4. 7. κήτει 568 , 28. χολω, ώσω 318, 29.

χατίζω 565, 9.

1 : 406, 33. κρύσειος σταυρό»

565 , 2 : 630, 38.

χαύνος 562 , 34 : 563, 27 .

χολωσάμενος 568, 14. κολω 571, 10. Χρύσεος , Ιon . pro

κητόπη (fcrib. χητοσύνη)565,5 .

καυτώ , f . pro και εαυτό 562, Αθαμαλή 85, 16 : 562, 4 : 565, χονδή 58, 56.

σέμεν, f. 568, 3ο. χρύσειoς 406 , 28 : 571 , 1 :

38 .

677, 42.

20 : 566 , 4 .

χέδρου 565 , 228 .
χόνδρος 568 , 35. Χρυσέω 571 , 18 .

x9és magis analogum lit an χορδή , η 137, 49 : 568 , 38 : Χρυσηίς 326, 59.

χεία 563, 45. εχθές 565, 26.

χειμάδια 563 , 5ι . χειμαδία χθιζά , adν. 565, 21. χθιζηνοί χορηγός 568, 51.

617, 14. χρυσίτης 51, 21 .

563, 53.
(rectius χθιζινοί, per .) 566, 5. χόριον 568, 45.

χρυσολάχανον 571, 25.
χρυσόγει9ος ( ic fcribendum

χείμαρρος 563 , 59 . χθιζός 565, 23 : 6ιο, 54. χοροδιδάσκαλος 69, 35 : 71 , 13.
cum Erym . M. 128, 48. pro

χείμεθλον 564, 3. χθόνιος 35 , 17: 566, 3. χθών, χοφόνδε 568, 54. χορός 569, 3 .
χειμερινός 564 , 5. χειμέριος

χρυσόψειθος 588. 18.

νός 35 , 17: 83, 15 : 562 , 5 :
565, 11 , 12 .

8. quid valeat 610, 32. χρυσοχήμων 588, 18.

565, 40.

χειμών 317 , 16 : 563, 58 : 564, χίδρα 566, 12 .
χορταίος 568, 41 . χρυσοχόος 571 , 27 .

χορτάσαι 569, 1 . χ, ω η χρεία 571 , 45. χρω, ήσω,

χίλιοι , ι Iongo 566, 16. 3ι . χόρτος 58, 57. χορτοι 568, 42.
το κτώμαι 570, 24. το βί

χεία 566, 37 : 617, 13. χείρες , κιλός , και 99, 36 : 566, 6. 7. 18. κραίνω 521 , 6. χραίνω το μο
αι 564, 1 .

πτω 57ο, 55. το αρέσκω 524,

20 : 612, 41 : 63ο, 53. Χίλος, λύνω 28 , 23 : 100, 25 . 17. το απτομαι 100, 40. το
χείρις ( Ιcrib. χειρίς) 323 , 5ο.

n. pr. 563 , 49 . χραίσμη 569, 20.

χειρίς , ίδος 415 , 55.

χραισμώ το
δανείζω και το μαντεύω 640,

χίμαιρα , η 566 , 48. κιμαίρω βοηθω 569, 20. 47. χρω , χράς , χρά 569,

χειρίσοφος 75, 49. 566 , 48. κραντός , Verbale 28 , 23 : 521 , 6. 40 : 570 , 42.

χειροβοσκός 564, 25 : 572, 49 .

χρω , και χρω

χίμαρος 566, 48. κρασθαι 569, 26 .
467, 52.

χειρόχμητα 564, 20. Χίος 147, 20 : 28ο , 20. Χίος , ο , κραύω, d . 100, 41. χρώω 571 , 42.

χειροπέδη 564, 12. incola , Χίος , ή , infula 346, κρέα , τα 324, 33.
χρώμα , το 57ο, 55 : 640, 6ο .

χειροτονία 564, 22 . 50 : 566, 53 .

χείρων , ονος 564, 7 • χείρων, χιφάδες , αι 371, 4 : 566, 54.

χρεία, η 346, 6ο : 569 , 23 : χρωμαι βάο, 5ο, τα πράγματι

57ο, 20. κρεία 100, 27.
640, 56.

χείριστος 648 , 212 . Χείρων, 55 . κρείος 346, 6ο. χρώντις (Γfcrib. χρώντως) et απο

Centaur. 566, 43. χιτών , ωνος 535 , 9 : 561 , 52 : χρείω το χρησμοδοτώ 569, 35. χρώντως 571, 46.

χειρωτός 209, 29 . 611, 14. veftis et thorax 567,

χελιδων 563, 3 : 617, 15.

το κεντρίζω 569, 38 . χρώς , κρωτός 159, 39 : 537, 7 :

1. 4. φuid differat a πέπλος κρείσθαι 569, 26. 571, 42. χρω, 571, 48. χρώς ,

χέλλιοι , Aeol. pro χίλιοι 566, 46ο, 15. χιτωνίσκος 561 , 58 : κρέος, το 294, 45 : 569, 31. ejus lexio 191, 54.

26. 567, 6 .

χελoίνη , Dor. 263, 5ο. χελώνη χιών , ονος 567 , 8 .

quid differ . ab οφειλημα 415, χύδην , adverb , a. 45ο, 22 .

40, 55: 119 , 7 : 368, 31 :

46 , ab όφλημα 443, 5ο. και θρα , πινάκιο 572 , 3 .

χλαίνα , η 567 , 10. 12. φuid κρέω το ενδείν 569, 31.
563, 34.

χιλός , d , 136 , 6. quod diferar

differat a κλανίς et χλαμύς κρέων , adν. 569 , 33. χρεών,
a χυμός 571 , 29.

χεράς (text . male χέρας) 563 , 567 , 14 . adν. 325, 9 : 389, 42: 641, 7. χύμα , το, υ corepto 353, 38.

χλαίνω το θερμαίνω 567, 12.

χέρεια , f . pro κερείονα 469 , 8. χλαμύς , V. χλαίνα.

χρεωφειλέτης 569, 31 .
χύμευσις 571, 5ο .

χερειότερον 648, 47. χερειό- κλανίς , ν. κλαίνα.

κρή 569, 10. 46. 5ο. Χρή , το χυμός 111 ,56: 571, 51 .

τερος 563, 55. poétice 648, χλευάζω , hinc χλευασμός 567,

πρέπει € 10 , 52. κρή , adν. χυσις , η 571 , 29.

23. χερείων , poetice 73, 19 :

140, 20 : 389, 42. χύσω , fut. 99 , 52 : 156 , 6 .

19 .

564, 29 : 648, 23. κερείων, χλεύη 567, 19. 25,

Χρήσω 294, 46 : 570, 18. κρή- χύτλος 572 ,1. χυτλώσαι 572, 1 .

sw , fine , ſubſcr. 640, 62. χύτρα 5ο5, 24 : 571 , 47. 5ι :

χέριστος 384, 26. κερίων , f. κλήδος 567 , 43. κρηίζω 29 , 46 : 57ο, 19.

χλιαίνω το θερμαίνω 567, 10 .
κερμάθιον 382, 5 : 39 , 59. κλιάναι 371 , 16. χλιαρός, d.

χρήμα , το 57ο , 51. χρήματα κυψελλον, f . 571 , 49.

570 , 23, 26 . χίω 154, 2 : 329 , 31.

χερνήτις , η 50 , 17 . 371 , 16 . χρημι , κρής , χρήσι 569, 41 . χώ 289 , 47 : 3ου, 52 : 315 , 58 :

χερόνησος 562 , 48 : 564, 5ι . χλιδανάς 63ο, 39 : 567, 37. χρήσασθαι 569, 28. χρήσασθαι
58ο, 3ο. Tex liabet ignif. 572,

ταϊν χερούν 531 , 59. χλιδή , η 567, 28. 37 : 630 , 38. το δανεισασθαι 569, 38 .
7. χω το χωρώ 83, 15 : 100,

χερουβείμ 564, 27. χερουβίμ χλίδη 73 , 15 . Χρησμός , ο 58 , 24 : 57ο , 22. 4 : 220, 58 : 563, 3 : 561 , 41 .
562, 51 . κλίδοντα 567, 34. 42. χλίδω et

45. 53 : 565 , 52 : 572 , 27.

χέργων, Aeol. pro χείρων 564, 7. κλιδώ 567, 3ο . χρησμώδημα 57ο, 5ο ( melius c.
31 : 623, 14. το χωννύω 318,

χέρσος , η 56 1, 34. χλοερός 640, 45 . iota fubfcr. χρησμώδ . )
41. το θέλω 212, 2. το ογγί

xéw 99, 52 : 110, 57 : 252, 34: χλόη 567, 5ο. χρησμωδοσία 57ο, 47. Χιησμώ- ζομαι 571, 36 : 572 , 52, 59 .

315 , 5 : 568 , 15. χίω το χλμύνης 567, 48. Χλούν s , . δοτώ 570, 48. χασμωδότημα
το ενδεούμαι 565, 3. χω χαί

χωρω 437 , 24. το κενω 137, pr. 375, 8. Χλούνειoν 575, 4. 570, 5o. (quae omnia per o ρω 561 , 13. χω , χάζα 56 ,

49. χέω , χύω 154, 2. χέω, χλούνις 617, 18 . in quarta ſyllaba ſcribi prae
16 : 563 , 20. χωχάζω, χασω

fut. χεύσω, Ιon . χεύω , Αtt. χλωρός 567, 44 : 587 , 5, χλω- tat , ut χρησμοδοσία , al .)
456 , 23. χώ , χαίω 562, 12.

χέω 177 , 40. ex χέω compo- φον δέος 539, 52. χλωρότης, χρήστης, ο 57ο, 44. plur. χρή

lita quando proparox. 49, 19.

χώ χωννύω 572, 5.

η 567, 47 . χωλός 575, 44 : 572 , 12. 21 .

χήθην , adν. 4. 74, 44.

σται 640, 59.
χοή , , . 110, 57: 111 , 2 : χρηστήριον , το 569 , 3ο.

Xwaos opp. et rex 572, 16 .

χηλή , ή 63, 36: 561 , 58 : 566, 233 , 31. χοαί , αι 569 , 14 . χρηστός 57ο, 42 . χώμενος , Dor. pro χούμενος

22 : 630, 36 .
χοίνιξ 567, 51, 5ά . quantum κρηται, ποπ κράται 610 , 57. 571 , 39 : 572 , #2.

ETYMOLOG . T. II. Lill

22 .

1

617, 19 .

Comp . 564, 15 .

47.

:

2
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ώμα".

eX

1 καρος 220

-

10,

P. Goo

10, 1

ανος et ανος

39. 5ο.

ωγή 203, 45 .

:

469 , 19

χωνευτήριον 572, 17. χωνευτής ψίδειν το φροντίζειν 574 , 47. Ω. ωλιγώρημα 63ο, 5ο.

572 , 29. χωνεύω 572, 29. ( Ηefych. habet ψέδεν έν
ω littera unde nomen habeat , ώλισθον 6 , 12 : 643, 21 ,

χώνη 572 , 4. τρίτειν , Φροντίζειν , pro quo
χωνίον 572, 28. χώνος 572 , 28.

6οο.
Ρ :

Intpr. iyev legunt, quos
ω veteribus ignotum ομάδος 3ο8, 15.

38+, 56 . w Dorice pro ou 584 , 37.

χωόμενος 571, 40 : 572 , 32. ſecuius , ap . Nolirum p. 574, 489 , 16 : 530 , 17 : 584, 2. ώ μάχας 578, 14.

χώρα 572 , 31 : 58ο , 3ο . 36. 45. ψέδειν mutavi in ψέγειν.) interdum pro α Ιonice 678, ωμήρησεν 578, 39.

χώρη , Ιon. pro χώρα 677, ψιθος 57 , 15.
17. w in ou mutatur a Do ωμήσιoν 578, 5ο .

3o. ψιθυρ 316, 5ο. ψίθυρ , 05 , et ribus 14 , 3 : 261 , 16. in οι ωμηστής 578, 53. ωμάστιο
χωρήσαι 572 , 38 .

ψίθυρος , ου 38ο, +8 : 574 , iisdem 263, 49. in υ 46, 5o .

χωρίς 572 , 10. χωρίς et χωρι 15. 24. ψιθυρίζω 574, 3, 17 : 45. 48.

416, 20. ου 558 , 37: ωμίλουν 578, 52 .
et vide ψυγυρίζω. ψ υφισμα 53ο, 58. ex αο 581 , 30. 38 . ώμοι , adv, 421, 16. με 5 .

χωρίον 572 , 3+. χωρία 339, 56. 57 , 3ο: 63ο , 4*, ψιθυρισμός
& ex αοι 576 , 46. w pleona 3 : 579 , 1. 6. έμοις, καιχωρίσαι 5-2 , 38. 574, 27.
ticum 62 , 40. 579 , 8. αμφ' αμοισι ,

58: 568, 54 : 569, finós 131, 58 : 574, 5. 36. 42.
3. 10 : 587 , 3.

ψιλή 57+ , 33. 39 : 575, 3.
adverbia 432, 2. difyllaba ωμόν 578, 25.

χωρώ 561 , 11 ,
ωμόρξατο 579, 12 ,

ψιλος στρατιώτης 131, 58 : 97, 23. penultimam nunquam

Χωσάμενος 571 36 : 572 , 39. 576, 23. habent natura Iongam 443 , ώμος 5ο , 20: Jo8 , 15: α :
35 .

χωω το δέχω 572, 39. 30 : 579, 13. 24, 31. 31.

Vipulos, fuv. in Sicilia 574,

53. ψιμύθιος 574, 5ο .
-ω , verba , d . ex ης 270, 4. ωμος 579, 19. -ωμός 3

Anasta (Cyrilli Lex. Preváčow) w interjectio 576, 40 , 41.
Υ. ωμοφάγος 474, 44 .

το αποφείν 574, 47. πόποι 579, 56.

littera unde habeat nomen ,
ψινάω το φυρολογ . (Ιcrib. φυλ . ω, verb . 575, 3ο : 576, 36. 42. ω ωμότε 579, 45.

λουροώ) 574, 47. το υπάρχω 414, 12 : 442 , 40 :
ώμωσαι 579 , ή,

+ Iransit in β 10, ψινύσσω 574, 45. 541, 24 : 579, 13 : 629, 57 .
ονος 181 , #1 : 354, 1543. ψ fignificat τα ύψη 132, ψίσαι 574, 57. Ο 576 , 43.

356, 46 . @ ν , ωνος ,

-ψ , πός 584, 17. ψιχω 574, 55. ψιχω το λεπτό- όα , η 575, 36. φα 575 , 31. 354, 15 : 356 , 16

νω 57 1, 56. ψιχίων 574, 56. ψαν , τήν 575 , 42, 44. ώας, bica 535, 7 : 561 , 51.
ψα.δρίς 573, 5ί .

ψίω, d. 529, 48 : 573 , 62. 574 , poet. 357 , 10. vocaurum
ψαίμα , το ολίγον 573, 3ι . 23. 54 : 575, 1. ψίω το λε- -wa, femin , a producto 575, faciant 67 , 35, 45 ,

ψαινύθιον (tic pro ψαινθιον ) πτύνω 529 , 42 : 574, 15. 28.
compof. 361 , 17 .

573 , 32.
το ελάττω 57+, 48. Compar. 314 , 3 .

φαίννυον ( Ηefych . ψαίνον , uno ψοά 576 , 25.
δε 575 , 53. 57.

parat, hyperdil. in vorauto aν ) το αχρείον 573, 33. ψόγος 3-2, 55 : 575, 8. 10. 1 . ωδείον, το 576, 52. ( rectius breve accipiunt 126 , 4.

ψαιρειν 571 , 59 .
επί ψόγου τασσομένη λέξις 4,

φαιστον 571 , 53 .
φθείων) -- ών , όντος, partici . 2

14. ψόγοντες , ν . ψωγοντες. ροή , η 10, 28 : 62 , 23 : 386 , 44. - ων περιεκτικά 261, 12
ψαλιδιον 572, 57.

ψοόεις 576, 26. 52 ; 533 , 28 : 576 , 32 , ++.

ψαλίον 572, 53. ψάλλιον 641, ψοφια , η 575, 12.
57 : 577 , + . ab αδ coιηροι. ώναντο 579, 39 .

13.
ψοφοδεης 61, 25. ψόφος 101 , per w Tcribuntur 386, 23. ων, η αγορά 525, 36 .

ψάλλω 571, 56.
24. ψοφώ 101 , 25 . -δης 200 , 8. - ώνης , οι 5οι , 32.ψαλμός 145, 28 : 575, 37. 39. ψιά , και 575, 6. 13. 17. ψυή ωδή 412, 42 : 576, 51 .

41. ψαλμωδός 386, 24. ψαλ ωναν 579, 18. ώνος 136,
575 , 14. ψύκ 553 , 48 . ωδία , η 419, +1 Τα. ώνω τ Φιυιζω 71 , 2 ,

μωδία 572, 55.
ψυθυρίζω ( [crib. ψιθυρ . ) 574, οδικώτερος 577 , 5. αγοράς . 68 , 38 : 4.5, 31 :ψάλτης 218, 15.

ωδινω 577, 1. 9 . 525 34 : 58+, 12.

ψαλτήριον 573 , 1 . ψύλλα, υ brevi 379, 8. ψύλλαι ωδίς , ίνος 576, 54. quid diferat ' Ωξος, Παν. +30, 5ο .
ψάλτιγξ 573, 9.

571, 62, ab οδύνη 419, 34. ωδίνες 577, ντο 579. +1 .

ψάμαχος 572,56.

ψαμμος 573, 5 , 6 : 61, 17.
ψυλλέον 575, 7. ως poffer. 15, 51: 558, .

ρδος 62, 23 : 577 , 10 . ώπες οι υφαλμοί 86, 11 : ,
ψις , ψαρός , et ψάρος , ' ου 322, Ψιλλοι , pop. 574, 63 .

ψύξασα 575, 26 .
ωεις , d . 18, 12 : 525 , 28.25. 53 : 500 , 55 : 579, 19.

ψυχή , η 285 , 27 : 296 , 5ο :
ώλεσαν 577 , 11.

ψαύω , d. 3ο5, 16 : 529 , 46 :
ώπτο 58ο, 25 .

571 , 57 : 573, 10. 62 : 611 ,
575 , 22. 23. 28 : 576 , 7 :

ωή 577 , 14.
ώρα , η 56, 27 : 439, 57 : 578

617, 21 : 6 + 1 , 26. ψυχαγω
ωήθην 577, 17.

14. c . genit. conftr . 592, 41 .
12 : 58ο, 7. 9. 28. φuadro έ.

ψαύω το κνήθω 617, 22. γείν 6 +1 , 3ο. ψυχίδιον 296, ώθέω , ω 577, 19.ώην , Ιon. pro μι 3, 15. cem hab. fignif . 589, 11. 21 .

44. ώρα και φροντις 102, 21:ψε ονός 573, 11. 13.

ψύχος , το 575, 23. ψύχω 53, ώθω 216, 24 : 13ο , 5 : 63ο, 52.
ώθίζω 5-6, : 577, 19.

ψέδειν (fcrib . ψέφειν) το λυπείν
425, 40: 458, 41. και φυλακή

15 .
574, 45. 29 : 617, 21. ψύχω το ανα ένδεια 118,

πνέω 55, 22. αθω το πρωθω 433, 32 : 51 ,
ψέλλιον 611, 13.

το φως 102 , 10 .

30. το κινώ 197, 63. ώθω, 58ο , 49. προ ωρας 481, 20 .
, .

ψευδοπαιδία 573 , 14. ψευδοπαι- ψυχωλ έτρεια ( Ιcr. ψυχολέθρεια )
576, 7.

ωγαζω 624, 7. 3 , 641, 32.
δεία 573, 42 .

ωραι , οι 58ο, 17.
ώκα , adverb . f. ex ωκία 378 , ωραΐζεται 58ο , 46.

ψεύους , το 573, 21. ψευδέσιν, ψω 09, 15: 529, 49 : 571 , 56 :
f . 573, 24. 573 , 14. 35. 61 : 580 , 3o.

10 : 48+, 53 : 577, 21. 26. ωραίος 38ο, 21 : 580 , 41, ωραία

fex habet fignif. 576, 20. ψω
ωκεανός 577, 44. ωκεανοίο ,

ψεύδω, σω 217, 7. paf. ψεύδο
Γ . 58ο, 37. ωραία , τα 522, 5

το προσεγγίζω 573, 15 : 574, ωκία , Σ. 577, 52.
169, 20.

και 408, 41 . ωραιότης , η 58ο, 40, φαιά

ψεύστης , o , d . 408 , 42 : 578, 22. 33. 35: 576 , 19. το λε
diferat 2 κάλλος 295, 15 .

54. πτύνω 574 , 3 , 42 : 576, 9 .
ώκειλεν 5-8, 5. ωκείλαντες 577, ώριον 58ο, 48.

53.

ψηλαφώ 574 , 9. ψηλαφήσουσι το καίω 574, 37. το κόπτω ώρειαύλιος ( crib. oρείαυλος) 381,

573 , 5ι. 327 3. το κόπτω τις μικρά αρκεον 577, 43.
ψηνός 573, 34. 58. ψήνες , οι 576, 14. ψω, ψείς , ψεί 576, 15.

ωκιστα 5 , 7 , 54 .
ώρειθυία , feft . 581 , 13. Ωρει

57, 38 , ψώγοντες ( Ιcrib. per o, ψόγοντ .)
ώκλασαν 577 , 55. 9ιία , dra 581 , 14.

ψηφ.ειν 574, 6 : 641 , 23.
576 , 28.

ψη: ώρεϊν το φυλάσσειν 5ο , 17.

ώρείον 581 , 3.
φίζομαι 64 1, 18. 22. ψηφί, ψωλή 576, 4.

102, 41 : 517, 37 : 575, 55. ψωμίς 227, 12 : 529, 49 : 576, ωκυτόφος 578 , 1,
ωκυμφος 577, 36 : 578, 2. ' Ωρείτης , ο 581, 17.

ψήφος 573, 56: 641 , 17.
9. 14. 20: 579 , 23. ψωμοι

'Ωρεός , opp. 581, 17.

ψί , littera 574, 58. 571 , 55. ψωμίζω 227 , 12 :
ωυ τους 478, 15.

ώρεσσι , f. 58ο, 53 .

ψιά , 529 , 42. 53 : 573 , 62 : 576, 16 : 542, 42 ,
ωκυς 354, 24 : 577, 28. 44. 49. ωφεύειν 5δο, 17.
ωκυτόκιο : 577, 49.

574, 19 : 641 , 24. ψιάδες ψώ, , 576. 19. 21 : 58ο, 3ο .
ωρεχα 58ο, 56.

ωλίνη , η 181, 4 : 366, 52 : 578, ώριος 38ο , 21 : 565, 14 .573, 59 .
50 : 617 , 22 .

8. 9. ωλέ.αι , αι 578, 6.
ψιάω 529, 42. 'Ωρίων 5δο, 57 : 581, 12 ,

ψωρός 587 , 5 .
- ώλης , ου 5οι , 32.

ώρμαινε 581 , 5.

22.

9 : 644 , 4 .

5o.

102 , 28.
η

ωραιει , !

15.

άνουν 5-8, 3.

οκτειρες 577, 58.

:
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7

ως,

2.

ον 10.

5gσα > ας ,

2μησεν 581 , 20. ωρώ το φυλάσσω 34, 26 : 475, ωσεί 582, 56.
17. φuid ab έλκος , τραύμαρολόγιον , το 564 , 9 : 367 , 36. 10 : 580, 47 . ώσθείς 581 , 27.
et πληγή 182, 3ι .

• 579, 26 : 581 , 7 : 587,
– ως feminina 154 , 46. - ως ωσκεν 583, 3 .gos , ωτέλλα Aeol. pro ωτειλή 584 ,

5.
ώρος, ο ενιαυτός 195, 16.

monofyll. 536 , 59.
8.ώσπερ 583, 5. ώσπερεί 188, 49 .

ωτός 537, 6 .
οι . 102 , 16. 54 : 583, 7 .- ώς, ωός 537,ωροι , ώροι αι ωτί , το 583, 34.απογραφαί 195 , 17. ώρος - ώς , ώτος 48ο, 13 . - ωσσω , d . 7 , 4.

ωτίον, το 328, 38.
268, 32 -ως , adverb. 152 , 36 : 251 , ωστίζω 583, 12. ωστίζοντο 583 , ωτω 578, 32 .

50, ex nomin. in os ,- ωρι5 587, 3. ή , ωστω 583, 12.

581 , 10, ώρσε -ως participia 72 , 22 :
443, 30.

ώσχη 583, 13. ωφειλή 63, 35 : 379, 45.

581 , 8.
121 , ωσχος, Aegypt. 583, 16. ωσχο- ώχετο 584, 28.

το 581 , 19 . Φορώ 583, 18. hinc ωσχοφος ώχρος 579, 26 : 544 , 8: 584 ,
wsconj. 581 , 35. 42. epitaticon φία , Βacchi feftum 583, 16 . 31 : 617 , 27. ωχρός 584 , 3ι.οφυγή, η 149, 2 : 581 , 21 .

581, 34. quot habeat notio- ώτα , τα 583, 20. ωχρότες 584, 36.Νούομαι 433, 32. ωρυόμην 581 , nes 582 , 1 . ως, επίρρημα ώταβος , Ionice 584, 37.

ωψ, ωπός 6, 24 : 43 , 8 : 8ο,
22. ωρύω 581 , 29. quinque παραβολής 188, 54 : 582, 35.

ignif. 581 , 23. ωρύσασθαι ω των 583, 27. 3ο . 24 : 296, 53 : 307, 26 354,

ως το όμως 581 , 52. ώς in 45 : 505, 24 : 545, 45 : 584,
fine collocatum 581 , 44. ώ τε 583 , 28.

14. "Ώψ , 'Ωπος , 2. pr. 584,φω το φυλάσσω 33 , 44 : 34, ώς , ωτός , Dor. pro ούς 95, 8. ωτειλή, η 63, 36 : 5ο7, 7 : 584, 15.

26 : 341, 39: 520 , 23 : 528, 11 : 357, 10 : 360, 15 : 578, 1 , 6. 8. 10 voc . boeot. 229, ώψον 584, 12.35 : 573, 2 : 581, 5.
32 : 581, 37. 35. quid diferat ab.ουλή 40, ωψωνηκόσιν 584 , 19.

10.

5

.

560, 27.

.

:

:

4

*
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1 .

vorum

rum

oxytona 3 , 33.

7 , 20.

ile

ac

10.

Abantes Homero qui fint 217, Adjectiva quandoque fubftanti- ad cujusvis temporis ſignifica. 318, 1. claro pro ano in

14. naturam induunt et tionem adhibentur 236 , 48 . tertia pluralis Aor. 1. 55- , 29,

Abjectio conſonantis vocalis pro- vice verſa 105 , 15. adjecti. adverbia in loco cur ceteris Ela pro anno in lor. 1 , optal .

ductionem efficit 492, 39. vorum poflellivorum forma, ex loco el ad locum natura 28, 2 ; 472 , 25 : 551, 11

Abrahamus ab Allyriis nummos ſignificatus , et genera 15 , priora 421 , 40. adverbia e 541 , 56. EOS pro eos

transtulit in Canaan 74, 8.
27. 28. 47. adjectivorum loco quo tono efferantur 6 , 8. jectivis poil.ftinis 571 , 2 .

Abundante conſona Jyllaba na
poſfelliv . inos quot termina- eadem pro genitivo Homerus pro éw in verbis 29t . 59. # 1 .

tura longa producitur pofitio
tiones 15 , 32. adjectivoru uſurpat 270 , 44. ex adver- olaro pro posto in optat . Aar.

biis fiunt nomina 518 , 24.pofl. fyllaba antepenultima va
ne 573, 17

557 , 20. ελλ pro ειλ , σε

ria 15 , 23. adjectiva gentilia adjectiva 487. 6. item com .
Acanthe, oppidum Macedoniae

ελλαπίνη pro είλαπίγν 165,

parativi 551; 14. ſuperlativus 44.
24, 43.

- 8 pro near ia tert a

Adorari Deus ut debeat 251 , 1 . ex adverbio verbum
Accentus : viſe Tonus.

plur. Aor.' palivi 57. 15 .

Adverbium ex nomine formatur 140, 51 . - ervós pro bros in adjectia

Accipitrum fpecies 323 , 10 : 34 , 35 : 203 , 40 : 451 , 35. Aegiſihi etymon 13, 51 . vis 20, 52 . - - pro

458, 22.
adverbia ex neutro plurali 484, Aegyptus rex Aegypti 14 , 37. 136,58 : 157 , 48 : +8,33 : 1

Acco Samia 26, 20. 49. ex adjectivorum neutro Aegyptus caprarum pinguium 51 : 566 , 28. 89 ,os pro

Accuſativus monolyllabus definit plurali 545 , 54. adverb. ex ferax 14, 30. Aegyptus alle- sipos 246, 51 : 24., 21.

in y 325, 27. accuſativus pe- accuſativo plurali 445 , 45 : gorice peccatum i't, 35. Ae- gw pro eigw 11 , 39
ut ayir

rittoſyllabus pro ilofyllabo 393, 484, 50. ex acculativo ſingu- gyptii lolis ardore uſti 14 , 29. φω pro υγείρω 4, 32. έγες
54. accuſativi in a pleonalmo lari 484, 20. adverbiorum e Aegyptus fluvius ab Heliodo

formaii quando proparoxy !.
Pro εγείρω 157, 48. στές,

nominibus trium generum de- aliisque priscis poëtis jam Pro σπείρω 167 , 12 .
393 , 52. i acculativus transit rivatorum terminatio 443, 3o. cognitus 14, 33. Aegyptii.co- έμμα pro είμα 167, 12 ,

in nominativum 14 , 21 . adverbia loci e dativis 439, lebant Ifidem 282, 59. Ae- pro psi in dat. plur. 351 , 26.

culativus fingularis in adver adverbia ab adjectivis gyptiaca vocabula 387 , 35 : B pleonaſtice inlerunt 35. .

biuin transit 445, 46 : 484,
quomodo formentur 31 , 38. 402, 23. 26 : 583, 16. pleonaſtice initio vocabui

20. accuſativus pluralis in e dativo formata iota ſub- Aenus oppidum 19 , 14. addunt, ut proj pro 25,
adverbium transit 445 , 45 : ſcriptum habent 500 , 23. e Aeoles Bisurrexo: 581, 9. Aeo 45 . o pro š uſurpant 2 + 1 ,

484, 50. dativo formata eandem ſer. les articulis praepofitivis utun 59. Š in o mutani 21,5
Acervi lapidum a veteribus ago vant ſcripturam 509 , 28. 6 tur pro ſubjunctivis 532 , 5 : - Św pro ssw in verbes 11 ),

gerati 208, 59. variis adjectivorum calibus 538, 44. Aeoles a ine ver- 21. sa pro dia 228, 34. We

Achaeus rex Helladis , unde eandem ſcripturam retinent tunt 239, 43. ut gigsos pro pro B. ut Báquitos pro dip

Achaia dicta 98, 43. 214 , 63 , e verbis derivata Págoos. a in v veriunt 46, Biros 104, 35 .

Acheron , infernalis fluvius 451, 35 . e futuro 487 , 34. 28 : 294 , 23. a pro m 252, tant 110, 10 , ut Baiso * fto

320 , 6. adverbia medietatis unde for- 11 : 12 , 47. ſic in nominibus Baéw 38t, 2. issos pro is

Achilles artis medicae peritus mentur 94 , 50. Adverbium a pro ns 393 , 39. , pro πος 384, 2. 75 in se mutant

99 , 34. medulla cervina nu- nominale feu Nomen adver- 566 , 30. quod rarius fit, in verborum lerminatione vis,

tritus 99 , 38. Achillis equus bialiter uſurpatum 34 , 36 : quando e producium eft 566, 3. 9 : 467 , 53, 83 pro

103, 21 . 191 , 59: 450, 3g : 565, 21 , 33. & in o 423, 17. pro 11, 39. Sew pro pow in tl

Aconaei montes 27, 19: (Corrige adverbialiter uſurpata nomina $ 205 , 40 : 435, 15. Aeoles 259, 40. gow pro på in lut.

quae ap. Noftrum ſunt : 70 eandem cum ſuis caſibus fcri . faepius , abjiciunt 490, 39. 11, 28 : 12, 33. ut ipse pro

εν τοίς ακονιοϊς όρεσι της βα- pturam retinent 34 , 39. in ad- • pleonaſticum non abjiciunt Ispu 259, 39. Aenlesayons

guardias Quera, ex Erym . M. verbialem conſtructionem quae 413, 46.
, productum raro pro ayoza 7, 9 : 730, 30. :

p. 50, 39. , ubi haec : 'A- nomina transeant 497, 18. in in e mutant 566 , 33. o in u pro asi 9 , +8 .

κοναίοις της Μαρνανδη- adverbium transeuntia nomi- 130, 52 . u in * , ul xmorda siw sa 174 , 50 ,

rias -- ) na eundem retinent accentum pro xudorów 175, 51 , xuäs 45, 17. 20 : 213 , 19 .

Activam fignificationem et palli- 199 , 30. adverbialiter ulur- undat 3 , 28. u pro a , ut 35.

vam formam habens verbum pantur adjectiva 100 , 38 : 237, oúexes pro vásxes 46 , 27 : Aeolicum vocabulum 7, 9 : 55,
582 , 9 : 413, 42. activa qui. 5 : 479, 11. adrerbia inter- 294, 21 , 7 11 , 25 : 12 , 32 : 95, 22 : 385, 31 .
bus verbis delint, quibus paf- dum vocalem ultimam in jo : 246, 55 : 295, 39 : 453, Aeolicum ſchema u5, +5.

fiva 223 , 8. activae formae mutant aut , inluper addunt 17 . en in 0. 33, 26 .

'et palfivae Significationis per.
os para Aeſchylus tragoedus 22, 55.

188, 59. adverbia, in qui- ει , ut επoίγω pro επείγω 33,

fecia 480 , 16 . bus epecialis fit per 1 188, 28. ao , a producto , pro ou
Aetna, mons 23, 19 .

Acutiffime cernens animal , leo 57. adverhia verbis antepo- in genit. ex nom . in ns 176, Aex , Panis filia ii, 14 .

367 , 43. nuntur et poltponuntur 569, 4 : 465, 2t . itemque in plu- Aexoni 20, 21.
Acutus in contextu orationis 50. adv. monolyllaba in lon. rali iw pro ws 23, 52 : 318, Agenor , rex Thraciae 221,

verlitur in gravem , nili encli- gam definere volunt 563 28. 1: 386, 2. 4 : 398, 55 : 195, Agenoris uxor 538 , 8. Age

tica lequatur dictio 411, 1 . adverbia temporis indefiniti 33. éwy pro w in genir . plur. noris filia , Europa 221 , 8.

R in -

casa pro

αμμές και το

u ab.

En in

.

6

*) Breviter hic monuerim , me in conſcribendo hoc Indice La

tino , ubi utrrque Etymologus conlentiunt , Graeca ipfis Sy!burgii
verbis reddidiffe. Quare fi qui lint , qui me reprehendant, aut

Calien mirentur , lciant , hoc duplici ratione a me inilitutum

elle , tum ob brevitatem , qua res indicari volunt, et communem

uſum, ita ut qui Indices ad Etymologicon M. perluftraverit ,

facillime ac fine ulla icmporis jactura in hoc novo luogo.com Lt

loco invenue queant, tum vero' euam ob curam , ne , wlis ac

quae oplima medicina incligent , male inteilecua, vita vites

adaugerom . [ C. R. MEYAER. )



1269
1270IN DE X R E RV M.

κλάω pro

20,

numero

12 .

B.

Agni facrificiis adhibiti 380, 32 : 168, 8. 51. Argivum vocabu- 28. Attici rús pro un di. 46. interdum o pleonaſtice

395, 30, lum 165, 57. cunt 583. 42. derós pro ais- ufurpant 436, 15. dregos pro
Alauda aefiate et hieme cantat Argus mulioculus, lûs cuſtos Tós n1 , 40. 52. śregos dicunt 256 , 2 .

12, 9. 72 , 55 : 73 , 31. xhaiw 11, 51. avá pro xará Boeoticus menſis 368, 51 .

in Album civitatis nomina libe- Arietis pili et ceteraruin beſtia- 51 , 36. Su pro dia 228, 34, Boreae filius 231 , 40 : 232 , 11 .

rorum referri quando et quo- rum non iidem 347 , 4 . neutrum adjectivi pro adver- boreae vis in hominem vil ,

muodo lolita 63, 38 . Ariſtoteles ubi vitam finierit 220, bio ulurpant, ut aangés pro 58 : 112, 5.

Alcaeus, nomen Herculis 247, 37 . antis 199, 32 . Boves olim in pretio erant 174,

53. Arne , Boeoti mater 111 , 24. Atticum perfectum αγήοχα 4, 58.

Aletidae Corinthii dicti 34, 44. Artemis Scytharum regina 81 , 18 άγηχα 4 , 19. adalú Bubulci baculus 294, 50.

Alexander , Paris 454, 36. κτημαι 31 , 49. άνηνοθα 56, Butrorus, oppidum Epiri 113,

Alexandri M. equus , Eucepha. Articulus unde dictus et cui in- 58 . ägaga 72, 20. αφέωκα
33.

los 113, 41 . lerviat 76 , 11. cur pronomi- 96, 12 , onda 160, 36. It Byne , Ino. 117, 9 : 130, 56 .

Alizones, Homero qui lint 35, 3. nibus non iribuarur i59, 45 . Xufa 166, 13 : 181, 57. juso

Amalthaea capra, lovis putrix 14, Articulus pronominalis 420, 42 . ga 187 , 7.56 : 188, 25 : 197,

10 : 41 , 45, in coelum trans- articulus lubjunctivus ſeu pro- 58. 61 : 420 , 30. {prizrexa C.

locata 41 , 48. nomen relativum 233, 56. ar 205 , 54. υπεμνήμυκα 541 ,

Amazonum victus 40, 54. ticulus praepoſitivus ab lub- 5ο . απήχεκα 619, 25.
Cabiri , daemones 289 , 30.

Amerta clypeorum , Carum in- junctivo ut differat 422 , 5t. Auricus aoriſtus 66 , 7. Lemni dii 593, 7 .

ventum 297, 43. articulus praepofitivus ab Ho. Atticuin fuurum 28, 16 .
tres 289 , 20 . montes Phry

Amor, ut exiſtat 23, 1 . mero pro lubjunctivo uſurpa. Atticum adverbium 94, 12 . giae 289, 24 .

Anacharſis Scytha eodem tempo- tur 418, 45. item articulus Allicum vocabulum 27, 18: 32 , Cabyle, regio Thraciae 593; 11 .

re natus cum Solone 40, 40. ſubjunctivus pro pronomine 6 : 106, 39 : 110, 28: 199, Cadmi vicioria , proverbiali lo

Apalagia nititur Orthographia relativo 417 , 8 . Articuli, 52 : 265 , 21 : 288, 36 : 505, cutioni inſervit 593, 22.

499, 33. ubi nomen non additum eli, 38 : 525, 53. Caecus, rupaos 319, 12,

Anaſtrophe in praepoſitionibus in pronominalem (tructuram Augmentum negligitur ab loni. Caedes Halirrhothii 75 , 2 : 398,

quando fiat 189, 35 : 67, 5. transeunt 437, 41. articuli bus et poëtis 182 , 25 : 204, 29 .

Anapbora quid fit 159, 17. cum praepoſitionibus localem
Caenus , rectius Coenus 332,

Anceps vocalis ante duplam temporaleinque ſignificationem Aulis oppiduro Boeotiae 93 , 20. 41.

conſonantem non producitur reddunt 174, 17. Aures amputatae lontibus 30, 8 . Calchas, vates 296 , 39.

379, 7. anceps producta Do Arundines pro cornibus 149, 58. Aurora mortales excitat ad opus Callinus elegiaca carmina pri.

rice 283 , 25. ancipiies in Aſcus gigas 133, 51.
95, 27. Aurorae filius , Ema- rus cecinille dicitur 180, 6 .

praeſenti natura longae , in Alias, rex Lydiae 83, 25. ihion 242, 30 Calpis oppidum Bithyniae 296,

praeterito pofitione longae Aſopus fluvius 88, 20 : 619, 13.
30.

fiunt 273, 31 . ſublimes ferens juncos 519 , 4. Calydnae inſulae 296 , 32.

Animal acutiffime cernens , leo Aſpirata in tenuem transit 66, Calyplo , Atlantis filia 296, 36.

367, 43 . 47 : 68, 6. pro aſpirata loncs Camelus flexis genubnis onera
Annus Graecorum inchoat a uluntur tenui, ut a'zixómeda Baal , Perſarum numen ; Grae- libi imponi patitur 295, 42 ſq.

Septembri 201, 35, pro a'Çexómeta 428, 5 : 439, corum 'Agus 103, 27 . Campani populus 297 , 8.

Anticlea , Ulyllis mater 419, 51, 59. Babylon a Semiramide muro Campus facer 242 , i. campi

Antilochus carmina elegiaca pri- Allaracus rex 87 , 43. Allyrii ciucta 101 , 38.
Hellenum fale obruti ab ho.

mus feciffe dicitur i80, 6 . 87 , 42 . Bacchus abortivus 242, 30. bis ftibus 35 , 44.

Aoriſius 1. cum praeterito coin. Alylum fervorum 262, 57. natus 146, 44. vinctus 133, Cancelli 152 , 55 : 623, 27 .

cidit in paucis' 56, 47, in pe- Athenis dicaſterium Heliaea 241 , 51. in antro Nylae nutritus cellata janua 327, 24,

nultima ancipitem habere vult
16. Athenienſes in quatuor 146, 47. ab haedis nutritus cellatae dicaſteriis fores 321 ,

169, 27. m lonice accipit in claſſes diſtincti 229 , 53. Athe- 169, 46. ope Minervae cru
26 .

penultima quintae conjugat. nis optimae ficus 514 , 25. deli Titanum caede liberalus pro Candelis aut oleo lumen

312, 54, Aór. 1. paſſivi lem- purgatio porcellis adbibitis 450, 16. Bacchi feftum ' S20 % o olim dabant ligna 16, 2 .

per cuftodit penultimam per- fieri lolita in publicis locis, Qogła 583, 16. Bacchi fellum Canobi mors 297, 49.

ferti pallivi 202 46. ut theatris etc. 594, 8. mente Pyanepſione celebra- Capilli evulli cum ejulatu 426,

Aoriſtus lecundus cum redupli- lefisi luto illinebantur et pu . tum 63, 36. 18.

catione 527, 24. 39. aoriſti blice exponebantur 181, 60. Bacchae in montoſis regionibus Caprino lacte nutritus 14 , 10 .

ſecundi infinitivus ésou pro siv multa facrilicia menſe Heca . verlantes 105 , 54 . Caput in arborum cavernis oc

lon . 270 , 31 . tombaeone inſtituta 175, 1 , Balius, Achillis equus 103, 21 . cultal mínordos avis 353, 52 , '

Apis , Phoronei filius 65 , 16. Athenienſe vocabuiuni i18 , 45. Baculus bubulci 294, 50, pa caput imponere negotio 515,

Apocopae , cum eandem oratio- Athletae certamen ut inierint ftoris cujusvis 489, 25. 38. caput mentis ledes 389 ,

nis pariem ſervant, lervant 102 , 39 .
5 .

Balnea glandibus ſuccendi fo

etiam eundem accentum 176, Atlanticum mare 212, 51. Atlas, lita 103, 1.
Caranus in Macedonia 332 , 44.

31 . mons Libyae go, 37 . Barbae appoſititiae 122 , 54.
Carbo naturas babet duas 57,

Apollo rex Phrygum 68 , 25. Attici 'Iwves dicti 287 , 44. 56. carbo duplicis naturae ,

' medicus et vaticinator 68 , 17.
Beatorum infula 241 , 56 : 242,

Attici a inę vertunt 276, 28. Chriſtus 58, 5 .
3. 16 .

26 : 250, 48. Apollo idem in m 541 , 55. & in o in per Cares ciypeorum amenta inve.
Bellicae machinae Homero igno

qui Sol 68, 14 , Apollinis lyra fecto 197 , 59. & pro a uſur nere 297, 43 .

donum Mercurii 375, 6. Apol .
tae 3i9, 1 .

my pro et 236, Caricae pro carnibus 284, 23.

lo Mulia cithara praeit 557 , 9. 15. 23 . pro sou in le- Belus Babylonis conditor 101 , Caro aniinata eft 346, 6 .

Aqualis f. gubi vice olim cornu cunda ling. prael. 290 , 40.
37 . carnes Athenis dabantur ca.

ulurpabatur 315 , 57 .
Et in n mutant 236, 14. 23 . Boeoti mater , hve 1.1, 24. ricae 284, 23.

Aquam frigidilfinan ' ducit in . El pro he et je in perfecti Boeoli agreſies 158, 40, a pro Caftitatis cultos vitex 5 , 40,

'fernalis Sıyx 513, 55. reduplicatione 192 , 57. m uſurpant 4 , 28. as prons Caftoris equus 353. 22.

Aquila cur lovi lit attributa 11 ,
pro zov , ut πλείν pro πλέον nomin . 393 , 39. min so mu- Calus cum calu coincidens eun

48. Aquila fauſto augurio 11 , 136, 21 : 325 , 33. εια pro tant 229 , 33. in 467, 44. dem accentum lumii 394, 1 .

13. ejus origo 11 , 46.
sia , ut iégeia pro iepsia 273, si in » 296, 18. Sin y 255, Caudae blanda verlutie canes

Arabes, 'EzenBoi 205 , 19, 10v pro slov in nomi- * in § 169, 12 . veoaticas decipit. vulpes 316,

Arabus, rex Babylon . 205, 19. nibus 432 , 27. o in mu- Aeolibus ulurpant pro ou in 53,

Arbores lacrae 501, 60, tant 313 , 1 . o modo in e nomin . in as et ys 465 , 14. Caylirus filius Pentheſileae 306,

Argos unde dictum 72 , 44. un- mudo in & 416, 20, & pro
tv pro nguy in teria

de roludib.ov 65, 20. Argiva 06 143, -2 : 377, 13. 88 pro pluralis 207 , 13 : 249 , 27 : Cecropis quite 20, 21 .

dialectus v in mutare Colet TT pro oo 110 , 532, 17. your pro oy 242, Cecus, cupós 319, 12 .

can

can

ma .

9

pant 401 , 45 .
ante

.

1 .
ao cum

24. 21 .

80 255, 22 ,.
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1 .

20, 30,

22 . a com.

56 :

58, 3 .
Ou in

ver

422, 26 . 22 .

.

Cedrus, ſterilis arbor 309, 11 . plicia Plecluntur 450 ,. 32 . D. Dores ancipitem producunt 285,

Centaurorum origo 314 , 43 . compofita quae fimplicis re 24. a pro s uſurpani, ui 'Ar
Cerberus triceps 316, 26. Cer- tineant flexionem 403, 56 : Damaſcus, urbs Syriae 133 , 47.

beri vomitus 183. 47 .

Temos pro " Agremis 17. 13.

424, 56. compoſita a dativo
Darceto uxor Cayſtri 306, 22 .

26. τρέχω pro τρέχω 16:,

Cerebrum quale 158, 17 : 201 , ſubſtantivi neutrius generis va- Dativi pluralis declinationis ter- 15 : 197 , 20 : 311, J1 : 314,

riant inter ei et media ſyl- tiae regula 235 , 30. dativi 23. a pro » ulurpant ,

Cereri moeftae rilum ut move- laba 159 , 20. 25. compoli- pluralis nominum fem , decli 21 : 79, 11 :377, 58 .

rit lambe 269 , 15. Cereri tione tonus in quibus von nationis 1. lonici et poëtici m vertunt 156, 29 : 193. 15 :

templum exftruxerunt Tana retrahatur 20 , 45. compoli 249, 42 . c dativo fiunt ad 243, 37. a lengum in part

graei 99 , 4. Cer, templum , tione tonus primitivi mutatur verbia 439, 10. cipio aoriſti 1. corrip uni 15

Méyaşov 382 , 22.
Ceres ut Dea ſine matre creata 12, 44 . 5. pro 552 , 38.

dicta fit ap . Gorgonios 210, Comprehenſiva nomina , vile dea marina , Ino 117, 11 . 86 Vertunt 436, 45. * pro 3

25. filiam fuam ut explora- Collectiva. Decima pars praedae diis tribu- 528 , 7. pro x 176, 23.

verit 98, 52. Concipiunt ex aura vultures 424, ta 137, 43. 295, 40 : 236 , 15 : 310, 30

Certaturi manus (puto et pul Decompofita 82 , 26. 384, 47. 497, 19 : 566, 53,

vere ad firmius prehenden . Conjugationis primae circum- politis quid differant 143, 58. w in oi mutant 263, +9.
dum retinendumque obduce- nexa in futuro aut e auta Decuria omnium numerorum ca- pro ou uſurpant 530 17 : 508

bant 337 , 15. allumunt 313, 11. conjugatio- pax eft 137, 27. 37 : 580, 59 : 584, 3. a : Pro

Cervus , diu vivens animal 6 , nis ſecundae circumflexa ple- Defectiva verba ulura praeteri- 8i 13, 56 : 144, 36 : 162, i3 .

49.
rumque e nominibus inn tum imperfertum non fectun 355, 1 . En in ai mutant ,

Chartularii 336, 37 . fiunt 2, 16. Conjugatio tertia tur 23, 7 : 473, 23 : 524, 60. : 197 , 50 : 236, 15 : 49,

Chii Athenienſibus inviſi 321 , in verbalibus o procreat 17, Definitio quid fit 294, 46. 49 : 566 , 39. si in inte

17 .

45 . Deliberandum elt diu 142, 22. 28 : 497, 49 : 566 , 39.

Chriſtus carbo duplicis naturae Conjunctionis disjunctivae fpe. Demonſtratio prima in prono- pro ro261, 17. Su pro ou

cies 234 , 48 . minibus elt 159, 46 . 273 , 26. +69. 16 .

Cibus , apoQń 321 , g. cibus Conjunctivus verborum in Mb Derceto , vide Darceto. aw pro w in genitivo plural

primus hominibus a quercu- quando properifpom . quando- Derivata ſequuntur primitiva. 317, 60. éw pro dv 23, 5+ :

bus 62 , 56. in cibis olim lac
que proparoxyt. 153, 20. 371, 61. derivata quandoque 386 , 5. los pro tios in no

ante inventos cereaies fructus Confilia tempus requirunt 142, primitivi longam natura min . adjectivis 197, 22. *

iunt in longam pofitione 279, pro üvao in infinitiv , 512 , 1 .

Cilicia a Cilice rege dicta 323, Confonae quot lint 679, 48. ut 18. derivata a compolitis, fuer pro en in inhoitiv, 103,

40. dividi patiantur 679 , 52. con- qua re ab his differant 143, 36 : 383, 17 : 463, 37 : 505,
Circumflexa conjugationis fecun fonae abjectio vocalis pro 58. derivata a compoſitis 82, 31. fuerat pro tive : 168. ***

dae plerumque e nominibus ductionem efficit 492 , 39 . 26. 258 , 1 : 383, 17. buna. pro

in m fiunt 2 , 16 . conſonae abundantia (yllaba Deliderativa in siw 119 , 29 : ouræ, 168 , 18 : 258 ,

in Civitatis album liberorum no- natura longa producitur pofi- 323, 29 : 314, 20 : 315 , 14 : pro nsa , in tertia plural. sor.

mina referri quando et quo- tione 573 , 17: conſonae du- 404 , 11 : 473 , 19 : 524, 60 : paſl. 5+7, 13. sürze pro iar

modo ſolita 63, 38 . plicationem laepius Aeoles ef- 525, 3. to 261 , 13. sitou pro

Clepſydra horae indicatae 320, ficiunt 413, 49. Deus adorari ut debeat 251 , 1 . in primo futuro medii 212,

35 . Continens pro contento pofitum Diaerelis diphthongi 92 , 36 . 60.

Clypei forma 85 , 16. clypeo 569, 4. contentum pro con- diaereſis lonicaewr pre Dores pro š ufurpant 3 * 1,
run amenta , Carum inven . tinente 264 , 20. 493 , 34 . Dorica 23 , 51 : 28 : 308, 10. oin ſ mutant

tum 297 , 43.
in Contractione obtinet di. 386 , 5. Aeolica 318, 1. di- 144 , 15. inç 477, 32. *

Cnopis Colchus 332 , 40 . phthongus vel vocalis longa aerelis cadit etiam in articu- pro * uſurpant, ut arrepis

Coenus rex Macedoniae 332 , 41 , 273, 21. los 431 , 4. accentum inter- pro argezés 91, 56 : 611 , 20.

Coeus , Latonae pater 332, 60. Contracta integrorum declina- dum mulat 431 , 7. et vide od pro s 233, 6. so prostu

Coeli diftantiae tres 533 , 6 . tionem lervant 359, 18 . Dialyſis. 53 , 36 .

Cognati per connubium 166, 49. Convivia amicitias contrabunt Dialecio nititur Orthographia Dores aile pro sie dicant 16 ,
Collectiva nomina duplicem fyn- 553, 46. 53: 17, 24 : 163, 48. sas

taxin adınittunt 5+9, 34. Cordis forus 363, 13 . Dialyſis lonica 80 pro ou 436, pro sixey 17 22 : 1 + 1 , 3&

Colli ineatus duo 363, 6 . Coriacea vaſa 58 , 42 .
28. fic in imperativis 494, aés pro dri g . 51. dviga prve

Colonia Heracleotarum 296 , 1 . Corinthii Aleridae dicii 34 , 44 . 14. in pronominibus 183. 51 .
Corinthium ( chema, quev pro

miméga 243, 2.

Columnae Herculis 195, 19 . Diana Hecate 176 , 10. Dianae αγούμαι 235. 6ι. κείνος το

Coma homini ornamentum
ortum Hercules indicavit Ephe

exeivos 175 , 10. Meis pro no

creatore data 336, 6 . Cornicis vivacitas 6, 50. cornix liis praeconio ſuo 320 , 26. 383 , 41. Dores aprice am ,

Oreſtis ejusque fororis in fuga marina 340, 35 . quae in verbis eft , culiodum

detonla 335 , 13.
Diei duodecima pars , hora 580,

Cornua olim pro poculis 159, 149, 39. Doricum futurum

Commentarieuſes ſcribae 336 , 36. 3+ : 315 , 18. cornua pro
Dii cum mortalibus mulieribus

212 , 60. Doricum vocabulim
Comparativa a verbis formantur arundinibus in januis adhibita 474 , 31 ,

1 , 26 : 551 , 11. comparativa
congreſi , heroum genus pro- Drachmae mille ( cfr. Erym . W.

coinu olim pro

e nominibus, praepoſitionibus
creant 2+8 , 58 :

aquali 515 , 57 .
249 ,

ad h . l.) unam moan effiauns

et adverbiis 551 , 11.
deorum polus, nectar 405, 57 .

Corona in Olympiacis ludis 152 , 33.

diis luperis l . Olympicis an
data oleagina 3 + 1, 32 .parativa pro pofitivis 426, +8. Dymas Phryx 175, 59.

Compoſita ' e verbis 40+, 2 .
temeridiano tempore, inferis

Corrices glandium combureban

coinpolita a verbis paroxylona Tur 551 , 31 .
velpertino ſacrificia ferebantur

336 , 9. compoſita' e duobus Corvbante. Ba , 20 : 339, 59.,
272, 51. Diis lumborum fum .

E.

mitas
integris per omnes calus , ex- Craſis vooluto , et quando

lacrificata 273,

ceplo vocalivo 112 , 54 Tq. fiat 273, 20 .
11 ſq .

Diminutiva paroxytona
Edella oppidum 160, 18.

153, 16 . compofita ex a et Creta olim Telchinia 525 , 49 .
quae Eicadius , unde dictus 164, 2t.

m nominibus paroxviona 100, Cunarum vice ventilabra ulur
286, 48.

Diphthongus ante duo conlo.
Elegia quid Gt 180 , 16 .

29. comp. e Int. aut prae . pata veteribus 364, 15.; gias quis primus cecidere

leati barvion . quam habeant
nantes locum habere non pot

Cura cor urit et edit 318, 37.
180 , 6.

vocalem in penultima 526, 40 . Curru juncii leones 265, 9.
eli 135 , 39. fic 314, 27.

Electrum e lacrymis Heliaus
diphthongorum enallage loni

comp . à verbis paroxylona, Cyclopes 352, +3.
212 , 58 .

a nominibus proparoxytona Cynicus philofophus 351 , 38 .
bus vulgaris 677 , 19. Eleolis 181 , 16.

comp. e genitivo Ciprii xainas pro malé'w 294, Diſco occiſus Canobus 297, 49. Eleutheri Gilius 242, 17.

antico per a l'cribuntur 125, Cyprium vocabulum 121 , Disjunctivae conjunctionis fpe- Elis, opp. Arcadiae 212, 39.

51. compofita aeque ac lim . 27 : 315, 19 .

499. 33.

ywwsi pro

а

wMEY 174 , 44.
coma

20.

1 + 9 , 58 .
10.

com

cur

+

cies 251, 48 .

170. 31 .

42 .

Elilius 240, 70
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pars 580,20.

ant mono

-319 , 19.

lanus 269, 17.

40.

1274

Elyfius , Glius Eleutheri 242, 17. vetur quam maſculeus' 266, quot modis fumantur 98 ,
letur 242, 3. Homero machi.Einathion , Aurorae filius , Me- 17 .

41 .

nae bellicae ignotae 349, 1 .mnonis frater 242, 36. Foliatae frondes in victores olim Generalia fpecialibus praemit. Hominibus coma tanquam or

Enallage diphthongi lonibus vul- conjeche 341 , 30.
tuntur ab Homero 353 , 6.

a Deo data 336,
garis 677, 49. Fons vini appetitum exſtinguens

genere triplicia nomina 10, 60. 6.Enceladus gigas 158, 13. 328, 27. " fous infernalis , Styx genus triplex ſub una termi Hora duodecima diei
Eo lirica cum natu conjuncta 514, 2 . natione in pronom. Miv 394, horae clepſydra indicatae

292, 27. encliticae voces 243, Fores cancellatae 327, 24. fores 60. genus triplex in uno eo- 326, 35 ,
48. 51 : 556, +6 . dicaſteriis cancellatae 321 , 26. demque ſubſtantivo 434, 3. Hymettus, mons 540, 23.

ſyllabae aut diſyllabae ſunt ante fores laurus poni lolita generis metaplaſmus , i. e.

551 , 47. encliticae in ſe in- 358, 13 .

neutra pluralia pro maſculinis
vicem tonum inclinaot 439, Formario propria 4, 4.

et femininis 469, 53.
1 .47. Fretum leptenas motus muta Glandium nuclei edebantur, cor

Endymion 551, 45. tiones , easque ventis contra- tices comburebantur 551, 34. Iacula ſerpentis veneno tingi la
Epectafes, v . Ind. Graec. rias habens 220, 35.

glandibus balnea fuccendi ſo . lita 286 , 25. jacula divina
in Ephebaeis et nupuis laurus Frigidillimam aquam fecum du líta 103 , 1 .

adhibita 338, 19. cit infernalis Styx 513, 55. Glutinum unde 334, 2. 11 . Ianua cancellata 327, 24 .Ephefiis indicavit Hercules prae Frondes in victores conjici Coli- Graeci victores ad Granicum

conio ſuo ortum Dianae 320, tae 341 , 30.
Huv. 129 , 52.

Iaſus, fluv . 269, 31 .26 . Fulmen ac tonitru ut oriantur Granicus Huy . 129, 49.
Iconium , opp. 275, 19;Epitheton quid ſit quidque va- 86, 15 .

Gutti f. aqualis vice olim cor- Ida , mons270, 22. Ida, mong
leat 105 , 9. epítheta trifa . Funebres laudationes 180, 24 : nu uſurpatum 515, 57.

celolimus in Troade 270, 35.riam capiuntur 105, 10. 204, 45. Funebres epulatio
Ignis et fumas veteribus ſigna,Erulae a veteribus defuncti in nes 594, 19.

quibus auxilium urbes arcelle'honorem inftitutae 594, 19 . Furnus, viveus 471 , 19.
H.

bant 495 , 54.Epytides praeco 320, 38 . Futurum , quod anie w non ha
Ili incolae , Troes 217, 15.

Equis Theſſalicis bovinum caput bet , vel actu vel poteftate, ab Haedis nutritus Baccbus 169, Imbribus carens Libya 369, 40.
inultuni 113, 47. circumflecti vult 355 , 56. Fu- 46 .

Imperativum praeteriti perfectiErechtheus 207, 27 , turum Atticum w pro iow 28, Haliartus 35, 28.
quandoque in « , quandoqueErenthalio occiſus 305, 29. 16 . Futurum Aeolicum pow Halirrhothii ſecuris 523, 17. ejus in 9. definit 312 , 38. impe

Erembi . pop. 205 , 19. Tro- pro pc 11 , 28. caedes 75. 2 : 398, 29.
rativa in o non componunturglodytae lint an Indi 205, 29. Futurum ſecundum et aoriſt, le- Halizones 35, 3. 7.

niſi tum praepoſitionibus 105,Erichthonius 208, 29. cundus lon. en pro & Halys , fluv. 39, 28 .
45.

imperativorum accentusEivmanthus mons Arcadiae 219, 270, 31. futurum fecundum Hebe pocula diis miniſtrat 405, 53, 6. imperativa diſyllaba in

5. leones non nutrit ibid. medium oμαι pro ούμαι 547,

compoſitione accentum retraErsthrus rex 209, 54 . 24.
Hecamede 175, 52.

huni 66, 17 : 291 , 59. impe
Eris , opp . 250, 47. Futuro quae verba careant 455, Hecubae ſomnium omiroſum

rativa in Te eandem cum in.Etymologia nititur orthographia 3. Futurum transit in prae- 454 , 37 .

dicativis terminationem ha
lens 108, 44 : 117, 18 : 196, Hederacea pocula 323, 15. bentia , eundem quoque ac

Euboea lunonis nutrix 217, 11 . 29 : 284, 9 : 286 , 9 : 328, Helena 180, 56.

centum habent 213, 21 . imErmaeus, Ulyllis lervus 219, 5. 42 : 3+1, 49 : 371, 38 : 423, Helenus vates 113, 34.

perativa e futuro primo 327,Euphoniae cauſa transpoſitio
2 : 436 , 29 35. Heliadum lacrimae 2 + 2, 57.

facta in peregrino vocabulo e Futuro fornantur nomina 124. Helle filia Xuthi 182, 19. at Imperſonalia u15 , 29.

37 : 320, 45 : 329, 44 : 381 , 47. Xanthi filia. Helles in- . Impudentia animalia , canis, cyEuripi mutationes 220, 35. 47.
43 : 383, 3.1 : 395, 7. 9. teritus 182 , 18.

nicus philolophus 354, 38 .Euripides ubi natus 220, 31 . futuris formata nomina oxy- Helotes 165 , 53 : 167, 32. Inclinario coni quomodo proce

Europa Agenoris filia 221 , 8 . tona , quae 534, 59. e futu
Hellenum campi ab hoftibus dat 243, 41. 59.Excoriationis initium a collo ro adverbium 487 , 34 . ſale obruti 35 , 44.

Indefinita 'ex interrogativis 533,136 , 56 . turo verba in ców 525, 4. a Heracleotarum colonia 296, 1 . 3.

futuro derivata verba defecti- Heracleoticum oftium Nili 404, Indi, 'Egemßol 205, 30. Indi

va non ultra praeteritum im. 37 .

cum vocabulum 139, 53 .F. perfectum flectuntur 473, 2t. Hercules prinjum Alcides dictus Infantes in ventilabris cubare

' cfr. 524, 16.
247, 48. a quibusdam Alcaeus olim ſoliti 364, 43 ,Faces in nuptiis praeferri ſolitae
247 , 53. Hercules unde no- Infernales fluvii 320, 6. infer

131 , 32 .
men traxerit 247, 51. a Py- nalis fons Styx 514, 2 .

Feſtum Martis quomodo cele G.
thia nomen habuiſle traditur Infinitivum omnis verbi princi

bratum 380 , 40 fefium
247 , 59. Hercules Dianae patum tenet 3go, 20. infiniBacchi , 'Noxoposic 583 , 16. Gargaron , prom. 365, 30. ortum Epheliis luo praeconio tiva vel in compofitione ac

Ficus arbor lovi Tacra 504, 60. Genitives noininum
e verbis nuntat 320 , 26 . Herculis

centumu retinent 66 , 21 , infeus ſeu caricae pro carnibus formatorum conſonam perfecti columnae 195 , 19. per lu- finitiva a Doribus formantur

olim darae 284 , 23 . ficus vel futuri verbi polcit 412, nonem gloriam adeplus 2'47,

in pevau 105, 35. ab IonibusAthenis oprimae 514 , 25. 46. Genitivi, qui transeunt in 55 : 248, 1. giganium aliquem in έμεν 220 ,

16 infinitivoAthenis exportari veritae 514, nominativum , laepe tonum intertecit 218, 8 .

lones utuntur pro imperativo27. muta 2t 526, 5 : 537, 56 : 510 , Hermus , fluv , 210, 26.

678 , 22. lic cum negationepro Fidibus fila olim e lino ad- 55. Genilivus quomodo for Heroes, qui 219, 9.
un conliructum pro imperahibita 104, 34.

metur 20. 9. Genitivi a no- Heſiodus de Nilo habuit cogni- tivo 390, 23. item Homerus

Fimbriae veſtimentis olim minibus in
EUS quot modis tionem 14, 53.

lemper pro imperativo 390,ovinis pellibus 575, 48. formentur 99, 40. Hexametrum et pentametrum in 27.

Fifcus, δημοσιον ταμιείον 554 , 4. Genitivus transit in nominati. elegis 180, 17.

Ino', dea marina 117. 9. Ino,Fiſtula e ſimplici arundine, Moo vum 397, 37 :
: 512, 20. 30 : Hiemales aérxa 9, 15.

Byne 117, 9 : 130, 56νοκάλαμος 285 , 11 .

537, 55 : 538, 32 : 540, 55. Hilioria nititur orthographia 499, Intenſivae particulae aeque acFlagellum e funiculis tortum e Genitivis formantur adverbia 33.

537 , 4 .
privativaemfemper initio haquarun 119, 6Fluvii infernales 320, 6 . Genitivus Thellalicus 14,9 : 258, dam dictionum non oblervat

*99, 33.

6. 10 .

414 , 42 .

e

e fus

ex

e

medietatis 94, 50. Homerus differentiain

ex Interrogativis indefinita 533, 3 .Foetus in utero nutrimentum 45 : 281 , 31 : 420, 53: 554,
articulis praepofiti Inventor pro re inventa 355 , 14.

et fpiritum per umbilicum at. 27 . vis utitur pro ſubjunctivis 438, lo ab Argo cuſtodita 72 , 54 .
trabit 428, 18. foetus femi. Geniilia derivata cur e folo ge- 45 . Homerus mythum de Ion , Apollinis filius, non Xutbi

nei ſexus citius in utero mo- nitivo plurali fant 37 , 42. beatorum inſulis finxille cen- 269, 1 : 287, 45.

391 , 58.
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209, 54.

que dialyſis 466 , 5 .

31 .

297, 49 .

11. 14 .

a in

per luno

E

Ar
my pro a 3 : 6 ,

Eu 677 , '52 .

202 ,

vorum

Jones tenuibus utuntur pro aſpi- 7 sau pro , in ſecunda per- lita 338, 13. uſtalata crepi. Mare rubrum unde

ratis 428 , 3 : 410, 1 : 439, 59 : iona pallivorum 128, 19 : 270, tat 135, 26. ſacra arbor 50+,

522 , 39 : 678, 13. ſubtracta
39 : 313, 38. ſic mai pro ,

60 .

Marina dea , Ino 117 , 9 .

confonante vocalem quoque in ſubjunctivo modo 270 , 37. Lenaeon ; menfis Boeot. 368, Maryandenia regio 27, 20.

ſequentem mutant , ut aivós αται pro ηντα, 155, 5ι. ατο 54 .

Marmor Proconnelumn 480, 57 .

pro derrós 289 , 31. lubtracta

pro avro 416, 18. aisto pro Leo acutiffimo viſu 367 , 43. Mars deus l. rex Thracun 76,

conſona perfecti vocalem cor- αιντο 318, 23. έατο pro ηντο apertis dormiens oculis 367 . Acuirpios diclus 1 * 6 . 36.

ripiuat 121, 5 . inGnitivo 160 , 8. Ýito pro mito 135, 47. leones curru juncti 265, Martis feſtum quando cels

uiuntur pro imperativo 678 , 5. οίατο pro oιντο 139, 28 : 9 .

bratum 380, 40 .

22. diphihongorum enallagen 318 , 23. mus pro nxw's 518, Liberorum procreatio quadru . Martius menſis 380 , 39 .
amant 6776 49. Ionibus tme- 29. éury pro en 181 , 21 : plex 410, 28. liberorum no- Maſculinum nomen , ubi trans.

fis ufitata 678, 18. redupli. 220 , 10 : 383, 17. wmv pro mina in album civitatis referri
in neurrum , romum non no .

catio vulgaris 677, 40. item- como in optativo 3, 16.

quando et quomodo lolita 63, tat 510, 16.

Iones Ionicum vocabulum 4 , 21 ; 80, 38. liberi eftoela aetate pro- Medica vox 347 , 50 .
litteras initiales tain conſonas 32 : 213 , 6 : 257 , 58 : 391 , creati cariores 528, 41 . Media formae verba 526, 67.
quam vocales abjiciunt 678, lon. adverbium apagei Libya imbribus carens 369, 40. Medullis nutritus Achilles Give

32. 36. abjiciunt conlocan pro raxéws 95, 33. 36.

Licentia poetica 501 , 26. modo 38 ,

tem in verbis 106, 44. trans- lope 280, 10 .

producit a , modo corripit in Memnonis frater 242, 36 .

poſitionis litteraruin amantes Iordanes e duobus fluviis 280, v ear's 155, 0 .

Menelaus interGcit Capobum

funt 677 , 39. lones e per

Ligna olim pro oleo et lychuis

lona praeſentis. pallivi tertia Iphiclus heros 285, 50.

in uſu 16, 2. lignis inlcul- Menlie veterum quadrupeia

formant ſecundain 128 , 19 : This eadem quae lo 283, 1 .
ab pebåntur nomina 327, 36 . 553, 52, 55.

313 , 38 : 387 , 21 .

Aegyptiis culla 282. 59. Lilybaeu
m

promonto
rium 265 , Meniem conflituit luna 391 , 33 .

vertuni 14+ , 34 . a in m 74, ludicior
um

feu dicalier
iorum fo. 39.

menlium hiemalium prines,

54 : 193, 30 : 227, 45 : 311 , res cancellatae 321 , 26, Limes a propriis aliena diſter- Anvarav 368 , 56. men lis Baris

18 : 346 , 1+ . a uſurpant pro Juno Baccho quid mali intule- minat 454 : 28 .

ticus 368, 54. Macedonicus

m , ut drog pro hrog 250, 56. rit 450 , 14. lugonis nutrix Linis ' ante inventos nervos mu
413, 30,

a breve pro m in praeter
ito Euboea 217 , 11:

ficos utebantur veteres 104, Mercurius Argum interfecit 72,

verbi 106 , 43 : 121 , 7, 18. nem gloriam adepius Hercu- 3+ .

52. deorum eft cuntius aiz,

49 :, 678 , 28. vertunt in les 277, 55 2 + 8 , 1 .

Linteum , λέντιον 366, 9. 13. 40. veſpertinis lacrificiis cur

antecedente confona ab- lupiler Aras vocatus 144 , 57. Liquida in liquidam verla 490, honoratus a Phaeacibus 201 ,

jecta 19 , 8 .

ab Amalthea nutrilus 41 , 43. 20 : 502, 38 .

26 : 202 , 14 . lorpiorum

14 : 678 , 31. m neutrum plu- lovis aquila 11 , 49. arbores Litterae nomen Dullum in di
Apolliners

prael
es

209. -7

rale lolvu
nt

in

lovi lacra phoca
50+ , to.

phthonyum definit 399, 43 . donavit 375 , 6 .

n inlerunt in tertia optativi 504, 62. lovis nutrix Amal. litterarum clallis duplex 678, urbe , primuin vilus eſi 23.1.

perſona 3, 15. , in adjecti.
thea 14 , il .

54. liuerae longae veteribus pacem et quietem reconcilia

terminatione ejiciunt Ixion , Centaurorum progenitor ignotae 30+, 56.

71 , 51: 72 , 57. Cullenius

677 , 42, u iolerunt initio 514, 43.

Loci notationes lex 431, 56 . cur dictus 201 , 2+ :

vocum 677, 54. w interdum

longa in longam verla 528, Diolcuris quid donaverit 335,

ulurpant pro a 678 , 17:

57. longa naturâ transit in 24.

* in perfecto

longam pofitione, abundante MeſTalia unde dicta 381 , 5z.

exterunt 106 , 43. 45 : 121. 7 .

coníona 573, 17.

Meffalii artea Phocaei nomi

26 : 318, 19. Š pro or 677, Lac in cibis olim ante inventos Longibardi 125, 21 .
nati 38 , 54 .

56. a pro Q 678. 39. À pro cereales fructus 422, 26. lacte Lora , vivía 2 +5, 40, 46.

Me:aplafmus quid fit 589, 16.

ş

311 , 18 . ? abjiciunt in caprino nouritus 14, 10 . Lorica , Dugat 268, 15.

metaplafmu
s

' in tertia decli

ſubjunctivi perfona tertia 403, Lacedaemon
is

nomen unde 68, Lumborum luinmitas cur diis natione 380, 48. metaplalmu
s

52. Ew pro ou in nomin , in as 4.

ſacrificala 273 , u fq.
generis 392, 23.

et ms 5 , 18 : 83 , 27 : 465 , Lacertis victitant
es 40, 57 . Lumen olim ligna miniſtra

bant, Militibus graecis ftipendia quas

21 : 466, 8 : 677 , 10. ys pro Lacones B pleonaſtic
e inſerunt non oleum aut candeiae 16 , 2 . do penlitata 201, 35.

aus in dativo plurali 249, 45 , 104, 12. initio voc. adjiciunt, Luna merſem conftituit 391, 53. Mimnerm
us elegiaca carmina

you pro aus in dat. plur. 249, ut Bedeiv pro idsin 10+ , 13. Luto illiti et publice venditi primus cecinille dicitur ido, 6.

42 : * 532 , 20 : 677 , 29 . Ewy uſurpant pro o ,

ut ενιαύ- malefici 481 , 60.

Mina feu mna viginti uncz

pro wc in genit. plur. 493, Tios pro friausios 85, 1. eis- Lycaon , Pindari filius 374, 28. rum 396. 9 .
€ 98 pro roos in adj. pol. avýaas vocant pou's sparta's Lyceum , opp. Theſſaliae 374, Minerva line matre creata 12,

Tellivis, materialib
us
, etc. 379, 23, 2. Laconic

um
vocabul

um 59.

44. Bacchum a crudeli caede

55 : 406, 25 : 452, 47.
23, 2 : 501 , 9 .

Lycus lapidibus obrutus 374, 60. liberat 450, 16.
pro ou in genit. ſingulari 420, Lacrimae Heliadum 242 , 57 . Lyrae veteres 149 , 56. lyra Minois frater 262, 16. MiRoeit

53. los pro dos in genit. Lamplacus , unde nomen ha. Apollinis donum Mercurii extimeſce
ntes infulani 3+ 6, 11 .

ſing. 260, 28 : 471, 48. beat 362 , 4.

Monofyllaba oxytona in s geni

pro ou 169 , 17 : 273 , 26 :

Lana coronatus ramus 170 , 17.

tivum ut faciant 230, 1 .

436 , 28 : 494, 14. ms in no
lana tinc : a , xalan 29+ , 18.

nofyllaba in compofitione bude

min . pro as 677 , 4. tu pro
33 .

M.
rytona ſunt 300 , 9.

$0, ut Osúdoros pro Osódoros Laodicea , Seleuci foror 362, 17.

Isllaba aut oxytona aut pe

52 . kü pro er in dat. Lapides perforati in portu ad Macedones B pro ® uſurpant riſpomena 171, 42 .

677, 38. úžos pro tios 416, religardas inde naves 372, 97, 38. 40 ; 103 , 20 : 109, 1 :

Mons ſacer ludaeis 369, 43.

50. w pro éw in verbis 294, 19. lapidum acervi a veteri- 539, 30. Macedonicum voca Mortui

39 .

cadaver propugnatur

bulum 25, 35 : 41 , 19. Ma

aoxov pro oy bus aggerati 208 , 59. lapidi.

bus obrutus Lycus 374, 60 .

in practeritis 428 , 37. 51 :

48 , 14. epicedio aut theco

cedonicuin oppidum , Acan

429 , 4. 7.

Latinum vocabulum 83, 3 : 319,
au pro mxa in

the 24, 43.

decorabajur 200 , 30. mortai

Macedonicus olim cremabantur 320 , 10 :

praet, perfecto 106 , 46 : 121,

menſis 413, 30.
12 : 372 , 59. 60 : 356, 6:

7. 18. lic ázsi pro “xas. 106, 363, 18 : 375, 58 : 502, 30 :

Machinae bellicae Homero igno- Moles 402, 23.

487, 60.

aus pro now's 505 , 3 .

tae 349, 1 ,

121 , 8. 18. 49.

Lalona, Coei flia 332 , 6o.

EQ pro EI

Mundi aires ſeptem 24, 26,

Maenalia regio 538 , 19.

in praeterito plusquamperfecto Latus , ziarus 363, 18 . Magifter 377, 50.

Murinus color 518 , 15.

236, 26. 8€ pro si in praet. Laudationes funebres 180, 24 : Maja Atlantis 377, 33.

Mulae Pieriae 467, 13.

plusqu 236, 34. ésiv pro ziv

L.

pro # 678 , 16.

'
.

31.

010

mo

375, 6.

FO

mono .

:

139 ,

et
ETXOV

43 : 121 , 7.

264, 45.

Malefici lulo illiti et publice ante Mulicos narvos investos

in aoriſti infinit. 270 , 32. Laurus in ephebaeis et nuptiis venditi 481 , 60 .

linis utebantur reteres 30 %,

Éwy pro wr in participio 678,

ante fores poni co- Mamma altera defecara 40, 50,
34.

338, 19.
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p

2.

oves

576, ?

450 , 9

neuva

quae

10.

et

74, 8 .

Mytbum de beatorum inlulis 42. nomina quae adverbii 14 : 308, 6. oſfa mortui cre- Perfectum verbi a , et in

Homerus primus finxille di- naturam induuat, nominis mati terrae mandabantur 488, cipientis Aurice pro re et JE

citur 242, 3. accentum ſervant 199 , 30.
capit eu 166 , 21 ; 192 , 57.

Domina in adverbialem con Oſtia Nili 404 , 37. perfectum atticum , in e cor

Itructionem transeunt 448, Ovis flos , lana 30 , '2 . ripit 541, 48. perfecta quan

N. 45. nomina verbalia quae o tondebantur verno tempore do in compolitione tonum

accipiant 17, 44. nomina 208, 1 . retrahant 541 , 42. perfecta

Nalus abfcindebatur , quibus verbalia diſyllaba , ubi palli- Oxus , fluv. 430, 50. a vocali incipientia in com

vam habent fignificationem , Oxytona, enclitica lequente, ac- poſitione proprium tonum ſer.

Naves in portu lapidibus per- barytona , ubi activam , oxy
centum in contextu orationis vant, quibusdam exceptis 291,

foratis religabantür 372, 19 . tona ſunt 478, 8 . retinent 230, 10. 52. perfectum atticum 4, 18.

Nectar deorum potus 405, 57. Nominativus triplex unius voca perfecta quae habeant acria

aqua non miſcetur 345, 57. buli 409 , 19. nominativus o vam formam , al pallivan

Negationes duae faciunt unam genitivo 537, 55 : 540, 55. ex P. Gignificationem 480, 16.

epitalin 402, 48. accuſativo 14, 21 .
Perfectum medium quando me.

Neionmons Ithacae 407, 42.
dia in fyllaba habeat or 184, 18.

ante Nervos muſicos inventos

e Nube procreati Centauri 314 , Pachynum , prom . 265, 40 .
43. 55. Paeones 447, 58. Perimus Megae filius 382 , 31 .

linis utebantur veteres 104, Nuclei glandium edebantur, cor Pallas gigas , a Minerva occiſus Perfonae unius pronomina, quae

34 .
tices igni tradobantur 551, Panis'filia, Aex 14, 15 .

Neftoris concubina , quae 175,

413, 6. e perſona tertia op

tativi ut forinelur ſecunda et

34.

52.
prima perſona 169, 31. per

Neutrum plurale adjectivorum

Numa rex 'nummos cudi jullit Pandorae origo 249, 1.
Panis vice olim quae 132 , 25.

Ionae iertiae in o omnes pe

.

adverbiali conſtructioni lervit Numeralia generis communis Parabola quid fit 451 , 50, 53.
nultimam habent longam 213 ,

177, 56 : 481, 49 : 545 , 54 . 51 .

ſunt 172 , 18. omnia quae
e maſculinis et femi. Phaeaces Mercurio veſpertinoParis Hecubae filius 454 , 36.

ſunt intra chiliadem , vocalem
ninis per metaplaſmum facta,

tempore ſacrificia offeruni 201,

tonum originis ſervant 392 ,

aliquam aut confonantem ha- Participium et nonien quid dif

bere volunt ex iis ,
26 : 202 , 14 .

ferant 589, 46. participia inſunt

22. Neura, ſeu Neutrius ge intra decadem 164 , 43. in
I wy tono ut differant 228, 16. Phaeſti templum 352, 5.

neris verba , quae 257, 51.
participia aoriſti ſecundi nun- Phaethontis interitus 212 , 58.

Nilus Heliodo haud ignotus 14,
compofitione faepius finalem

quam barytona,
vertunt in a 232, 1 .

πέ .
excepto Phido Argivus prinius nummos

33. peculiare quid habeat 350, Numeratio digitis facta 399, 41. Evwv 228 , 17. participia pe- percuſlit 217 , Phidon

56. Aegyptiacam terram quoti Nummia quo primum percuſſi rittoſyllaba eundem 'babent Heraclida 549, 58 .

annis inundat 104, 29. Nili nominativum vocativum Philadelpbus Aegyptiacum cibum

oſtia ſeptem 404, 35. Nili 74 , 7. aurei a Phidone pri
124 , 33. participium prae

unde transtulerit 296, 52.

etymon 404, 27. 31. 39. mum cuſi 217, 10. ab Abra
ſentis nunquam oxytonon 228,

Philoetius Ulixis lervus 219 , 6.

hamo in Canaan translati

Niſa, opp. 409, 53 .
26. participium pro tempore Phoça lovi facra 501, 62.

Noctis partes quatuor 483, 31 :
Phocaei,finito uſurpatum ( chema Aeo.

unde Meffalii dicti

559, i . 7 .
Nuptialis hymnus , hymenaeus licum dicitur 115 , 43. 45. 381, 54. loniam relinquunt

Nomen
540, 9. in nuptiis faces prae.

adverbio
pro

381 , 52.participium pro nomine ulur

237, 5. fivc nomen transit
ferri Tolitae 131 , 32. in nu. patum 440, 39. partieipium Phoenice, regio unde dicta 555,

in adverbialem conſtructionem ptiis laurus 338, 19. transit in nomen 3 :5 , 11 .
56. Phoenices latrones cae

34, 36 : 191 , 19 : 450, 39 : Nylſa mons 147, 15. participiale nomen 383, 10. dis cupidi 555, 25. 52.

565 , 21. Nomen et partici Particulae privativae et intenſi, Phoroneus 65, 16,

pium quid differant 389, 46.
vae ſemper initio locum ob Phrygium vocabulum 25 , 45 :

Domen transit in participia 0. tinent 119 , 6 .

lem conſtructionem 470 , 45. Paſſiva quibus deſint, et qui- Phthir, Endymionis filius 551 ,

nomen pro participio et con nummis olim 152, bus activa 223 , 8. palliva
44.

tra 383, 10 . nomen e verbo 14. forma quibusdam, at ſignifica- Pili arietis aliarumque beſtia

fit et contra 2, 14 : 3 , 42 . Oculi tumidiores ſunt iis , qui tio activa 223, 10 : 413, 41 : rum ut differant 347, 4.

Nomina liberorum in album
diutius dormiunt 201 , 582, 9. paffivam fignificatio. Pindarus, pater Lycaonis 374,

civitatis referri quando et dejiciuntur in pudore 307 , 45 . nem habentia 526, 56. palli- 28.

quomodo Colita 63, 38. no- oculis apertis dormiens ani- vam ſignificationem , at acti- Pirene fons Corinthi 457, 51 .

mina lignis inſculpebantur 327,
mal 367, 47. formam perfecta quae Pirithoi etymon 456, 5.

36. Nomina multa e verbis Oleae ſacrae 398 , 24. oleagina habeant 480, 16 . Placeum inons ( ? ) 407, 44.

fiunt 12 , 49 : 14, 57. nomi in ludis Olympicis Patronymica ab appellativis for- Pleiades anni tempora denotant

na a praeſenti et futuro tem
data 341 , 32. mari nequeunt 360, 28 . 469 , 22.

pore formata 160, 50. Oleum cur úrsón dicatur 539, poſſeſſivis quid differant 91, Pleonalmus tonum
turis quomodo formentur 320, 47. pro oleo olim ligna lu- patronymica quomodo 431 , 6. pleonallicae vocalas

45 : 329 , 44. nomina a fu- men dabant 16, 2 . formentur 405 , 39. cons ab initio ſpirium non mu.

turis diſyllabis compoſita 210, Olympia regio 426, 31. Olym quae faciant, et quae ions tant 431 , 10.

22. noniina trium pluriumve pici ludi 426, 32. Olympia- 360 , 26. in sidns 91 , 53 :
Aetoliae opp: 542 , 1 .

fyllabarum a verbis ' lecundae ca corona 341 , 52 . 348 , 38.48 : 465, 50. in idns Plurali numero nominis jungitus

conjugationis contractae for- Opinio communis citatur 544, 348 , 36. 48. 52 : 360, 27 : ſingularis verbi 519, 51 ,

mata , oxytona 23, 41 .
'14 : 351 , 59. 465, 42. 57.

Pocula hederacea 323, 15. li.

mina a verbis now et xéo Optativum o participio forma. Peloponnefus quomodo olim gnea 323, 16. poculorum vica

compoſita quando paroxylona tum 134 , 14. optativi vis ac dicta 65, 15 , 28 . olim cornua 315, 58. pocu

quandoque proparoxytona 49,
Lignificatio 28, 4. Pelorum , prom . 265, 40,

la diis miniſtrat Hebe 4605,

19. Nomina adjectiva ex ad
Oraculum (citatum miſſus , Jew- Pelulium 466, 28.

40.

verbiis 487, 6. nomina di
gós 260 , 45. oraculum cita- Pentametrum et hexametrum in Poëtica licentia producit 591,

tum 0, 50 . elegis 180, 27 .
quae 299, 39. hyperdiſyllaba Oratio omnis nomine conftat et Percotis, Meropis filia 325, Poſſeſſiva a patronymicis quid

per mos flectuntur , quae 299,
verbo 115 , 23 . 42. differant gi, 16. pofleflivo

34 . Orefies cum forore profugus Perdices peculiare quid habeant
formac

nomina quaevis a lon

14 , 21 :quot

ga vocali incipientia ſpiritum 335, 41. Oreſtis etymon 432, 461 , 27.
15, 20. poflellivorum ſpecies

lenem poſtulant 278, 30. 56. Perdere , απόλλειν 467, 29. tres 15 , 47. genus triplex

nomina a ſecunda conjug. Orthographia quatuor continet in Peregrinis vocabulis eupho- 572 , 5. pofleiliva difyllaba

contracta forniata auto aut regulas 499, 53. niae caula transpoſitio facta quatuor 147 , 18. poffeffiva

i in penultima habent 133, Os ſacrum 273, 10, 16 : 284, 414, 42 ,

tributacorporis partibus

ETYMOLOG. T. II.
Mmmm

199 , 30 :

27, 46.

Oboli pro

26.

vam

corona

a

non mutat

a fu

16.

:

Pleuros,

Do

fyllaba per flectuntur,TOS

26 .

rum
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defunctum fignificare volant Q.
Semivocales

quot ſint 679 , 51 . Synonyma ab Homero pro

518 , 4. polieſliva et forma Quercus omnium arborum no

Semiramis filia Cayſtri 306, 23. miſcue uſurpata quae 391,

et ſignificatione quac 15, 57.

58.
Senfuum verba cum quo caſu

tillima 152 , 59. e quercuum

forma tantum , non ſignifica
conſtruantur 71 , 5 .

adinittumSyntaxin duplicem

lignis veteres fabricarunt 350,

tione , quae 15 , 41. pollel

Seplenarius numerus facer 197, nomina collectiva 519 , 31.

48.

fiva in nos , alos , 0.05 , WS,

9 .
Syriacum vocabulum 496 , 20 .

ικός , ακός , υκός , εικός 15,

September primus anni Grae

24 [q. R.

corum menſis 201 , 35.

Polus deorum , nectar 405, 37.

Serpentes quibus fugentur 78,
T.

Praepofitiones numero XVIII, Ramus lana coronatus 170 , 17.

9. ſerpentis veneno jacula

ſignificatione XVII , 47 , 44.
Redditiva nomina unde fiant

iingi ſolita 280, 25. ſerpen- Talthybins, praeco 521 , 24 .

praepofitiones augmentum ad

tibus victitantes 40, 54, Tanagraeis ſedes monſirata a

mittunt,led ita, ut duas fyl Reduplicatio fit non per • tan

411, 12 : 531, 55 : 532 , 60. Servari omnes vult Deus 217 , Cerere 98, 56 .

labas non excedant 5+ 1 , 40. ium , verum etiam per $ 313, Servi Theffalis arvécra ! (v . Ind.
.

Tarentini , colonia Dorica 9

nominibus appofitae , locales

5o. Tarentinum vocabulara

7. Acolice fit etiam ante xt

ſignificationes reddunt 174,

383, 15,graec. I. v . ) , Lacedaemoniis

et 77 313. 30. reduplicatio

13. anaſtrophen quando ad
lonibus vulgaris 677 , 40.

TAOTIS, Creteplibus relárai Tarſus, opp. Ciliciae 523, 6.

mittant 67, 5 ſq. 189 , 36 ſq.

165, 53. ſervi vincti detine- Tela divina 319. 19 .

in compofitione geminatae

duplicatio poctica et lonica bantur in

311 , 37. 4 * [q .

carcere 232 , 20. Templum Cereris, péyogor 382,

emphaſin intendunt 195, 3.

aſylum habebant Thelei tem- 22.

in compofitione conum retra.

Regulae duae ſecum pugnantes plum 262, 57. fervitus mer- Temporis trajectionem patiuntur

hunt 477, 36. praepofitio

172, 15 : 229, 58 : 356, 45.
cenaria 262 , 22 , 31. 42. ſer- interdum noonulla 518, 45.

verbis deeſt 198, 58 .

Relatio quid ſit 259 , 47. rela- vitutis modi quot 151 , 5. Tenuis ante vocalem alperan

Praelens e futuro natum 108, tivum nomen 438, 17 : 532, Sex , : Sextus, xros; at mutatur in aſpiratam 291 , 42.
41 : 117, 18 : 196, 29 : 284, 59. relativum pronomen gt, Sextarius , EESTYS 414, 40, tenuibus lones utuntur pro

9 : 286 , 9 :328, 42 : 344, 49 : 31. relativa ut fiant 533, 2 . Sicilia triquetra 265, 37. Siculi aſpiratis in compol. 678, 13.

571 , 38 : 423 , 2 : 436 , 29 .
relativi articuli cum praepo

v ufurpant pro · 73, 47. Si- tenuem mutant in aſpiratan

33. a praeſenti derivata ver- fationibus localem ſignificatio- culum vocabulum 123, 57 : lones 413, 53.

ba defectiva non ultra prae- neia reddunt 171, 18.
383, 15 ,

Teſtudinibus victitantes 40 , 5;.

teritum imperfectum flectun- Rhadamanthus 242, 14 . Sigeum prom. 494, 26. Thericles figulus 262, 1 .

tur 473, 24: 521, 10 .

Rhea 262, 17 .

Significatio activa lub forma Theſei fanum , ſeryorum afylum

Praeteritum ancipitem pofitione Rhegina dialectus vertit in , pafliva 223, 10 : 413 , 41 : 262 , 56.longam , natura longam effi- 73, 44. Rhegioi wovos pro 382 , 9. lignificario palliva Theffali ono pro ou in geniša

cit 273, 31. Ionice cum par. wnios 216 , 33.

Rheginum fub forma activa 480, i6.
ſingul. a nominibus in ose

ticipio ſuo initium habere vult vocabulum 89 , 31 ,
Siniftrae manus ope onera in ov 14, 8 : 258, 45 ; 420 , 53 :

429, 14.

Riſus dicteriis et geſtibus ſcur- humeris geliantur 77 , 12.
27 . Thellalici equi

Praetorium , inos 281 , g.

rilibus cietur moeltae 269, Siris , opp. Phoenices 415, 50. βουκέφαλοι 113 , 46. Thelia

Preces ſublatis manibus 72 , 4. 15 .

Silyphi etymon 501 , 8.
licum vocabulum 141 , 42 ,

Privativa privativae ſuperinducia Roma a barbaris obfella 122, Sitis levamen XunEMV 352 , 25. Thraces fale mutabant mance

affirmationem compofitioni af 50 .

Sol aquas e mari attrahit 237, pia 40, 32,
fert 51, 56. privativae par . Rubrum mare unde dictum 209, 32 : 2 + 1, 15 : 476, 56 . Thrialius 264, 57.

ticulae ſemper initio locum

Solon eodem tempore natus, Thyeliis vomitus 183, 48 .

obtinere rolunt 119 , 16.

quo Anacharlis 40, 40. Tincta lana , xázan 296, 18.

Proconneſiu
m marinor 480 , 57.

Somnium Hecubae 454, 37.
33.

Procreatio liberorum quadruplex
S.

Specialia generalibus ſubjungun- Tirelias caecus 524, 52.

410, 28.

tur ab Homero 353 , 6. Titanibus ad perimendum tra

Productio vocalis ex abjectione Sacer campus 242, 1 .
Spiritus vehiculum ,

arteria ; ditus Bacchus 450, 14.

conſonantis 492, 39 .

Sacez, pop . Thrac, 495, 33. ſanguinis , vena 81 , 38. Spi- Tmelis lonibus vulgaris 678,

Promontoria Troadis 494, 24. Sacrificia veſpertina inleris, an- ritus primitivi manet in de- 18.

Pronomen quam fignificationem temeridiana coeleſtibus diis
rivatis 77, 51. ſpiritus pleo Tonus circumflexus 8, 12 , 10

habeat , et cur arriculum non facta 272 , 49. 51. ſacrificiis nalmo initii non mutatur 431 , nus unius dictionis ugus eft

admittat 38 , 19 : 159 , 45. veſpertinis Mercurius cur 6. in derivatis quandoque 579, 58. bifariam eidem po

pronomina uning perfonae Phaeacibus honoratus 201 , mutatur 242, 52. transpofitus cabulo tribuitur 325, 13.

quae 443, 6. unius perfonae 26 : 202 , 14. ſacrificiis agni in derivatione 17, 43.
nus variatur pro lignificatio

à vocali incipere volunt 310 , adhibiti 79 , 32. 42 : 380, 33. Sponſae a ſponſo data munera nis mutatione 478 , 9: 509,

19. pronomína compofita e Sagarius , fluv. 495 , 12 . ante nuptias 161 , 4.
53. in metaplalmo declina

pronominibus primitivis 305, Sagittae ferpentum fanguine Stipendia graecis militibus quan- tionis mutatur 393, 50 .

51. pronomina poffeßliva com- tinctae 280, 25. 33. 38.
do distributa 201 , 35 .

trahitur poſt abjectam conſo

pofitionem non admittunt 305, Salamis patria Ajacis Telam . Stoici unde dicti 512, 47. nantem 501 , 23 : 544 , 33 .

Pronominalis articulus 495 , 49.

Styx , Oceani filia 514, 1 . in- retrahitur in compofitione 11 ,

420, 42 .

Sale obruti Hellenum campi 35, ternalis fons 514 , 2. frigidif- 8 : 20 , 30 : 453 , 34. per

Propria nomina ex appellativis
44.

limam aquam ſecum ducit praepofitiones in compofitione

accentus mutatione fiunt 106 , Saltationis ſpecies 500, 36. 307, 20 : 513, 55.

477, 56. quibus in compoli

Sanctus fons 514, 1 .

Subjunctiva monoſyllaba quae in tis non retrahatur 20, 45. to .

Proverbialis locutio 593, 22. Saturnus cur αγκυλομήτης di- compofitione accentum fer- num mutant genitivi, in no

Pugiles certantes 27, 14.
ctus 5 , 8 ſq .

vent, quae non 480, 30,
minasiyum transeuntes 526 , 5 :

Pulvis athleticus 16.27, pal

Suffitum veteres per
Scala , κλίμαξ 328, 47.

victimas 537 , 56 : 540 , 55. tonum

vere et (puto inductae manus
Scamandrius 502, 45.

faciebant diis 266, 54.
retrabunt optativi aoriſti in

in certamine 337, 16.

Sceptro regio uſi ludorum prae- Superlativa intenſivas particulas compof. 518, 51 .

fecti 11+ , 10 .

non admittunt 485, 7. luper. Traditio , vide magadosis.

Purgatio allatis porcellis Athe. Sclavi 122 , 52 .

nis facta 594 , 8.

lativa terminatio pro deno- Transpoſitio in derivacione 38,

Scrinia , Scriniarii 502, 29. minativa ſpecie 482, 50 fu . 2. 5 .

Purpurae ringendae xarxn her- Scythia fulminum expers 504, perlativus ex adverbio 7, 20. Trimacus primus Siciliae rex

ba 296, 39.
6o. Scytharum regina 81 , e ſuperlativo 485, 2. fuper- 265 , 40.

Pyriphlegethon 0.
0 infernalis

lativa pro poſitivis 426, 48. Troes 217 , 51 , Troadis mons

520, 6 .

Securis Halirrothii 532 , 17 . Syncope, cum eandem oratio.

Tythia Herculi dedit Seleucus frater Laodiceae 362, nis partem lervat, ſervat etiam Troglodytae, pop. 205, 29.

247, 59 .
17.

eundem accentum 176, 31 , Tyro , Agenoris uxor 538, 8 .

54.

9 a

to

re

bo.

10 .

20,

207, 35 .

nomen
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V.
Verbalia quandoque à verbo.

Vala coriacea 58, 42 ; 288, 32.
rum ſcríptura discedunt 456,

42. verbalia, modo praeteriti,

Venditione transit res in alie modo futuri conſonantem in

nam poteſtatem 478, 27. flexione
quae

ſumant 412 , 47.

Veneficae , xigxa , 323, 5. ve. Veretra coriacea 123, 39.

neno ſerpentum jacula tingi Veſtae limulacra ponebantur ſe
ſolita 280, 25 .

dentia 213, 3 ) ,

in Ventilabris cubare olim ſo

liti infantes 364, 43. Veteres quomodo biemem trans

Venus proprium quid habeat egerini 9 , 14. cornu pro

555 , 21. Veneris tenebricae poculo utebantur 315 , 62 .

templum 352 , 5. ter quotidie epulabantur 150,
Verba a ſubſtantivis fem . in a 4. agnos ſacrificiis adhibue

facta fecundae conjugationis runt 380, 33.

contractae ſunt 2 , 26 : / 332, 32. in Viis poni Colitae primitiao

verba a tuturis poëtice for- 208, 48.

mata 108, 46. a futuris for
Victitabant priſci glandibus 346,

mata, quatenus flectantur 423, 34. item lacte ante inventum

6. futuro quae careant 33, vinum cerealesque fructus 422,
10 : 455, 3. verba fentiendi

26.

quomodo conſtruantur 71 , 4 .
Victores frondibus foliatis de

verba quae tanquam barytona
corari ſoliti 341 , 30. victoria

et perilpomena Rectantur 382,
Cadmi , proverb. 593 , 22.

14. verba barytona 201 , 50.

verba barytona quae
Videndi verba non conſtruun

382 , 10 . verba ſine praepo tur cum genitivo , ut cetera

Gtione conſtructa 198 , 55.
ſenſuum verba 71, 6 .

verba oxytona in compofitione Vigilia et inſomnia perpetua ca
tonum retrahunt 453, 340 darne in leonem 367, 45. ria

giliae noctis quatuor , et trium Voluptatis fedes in hepate 246,
horarum quaelibet 559, 1 .

Vini appelitum exſtinguens fons Urbes a veteribus in alto con
328, 26 . dirae 87, 26.

Viperarum partus 226, 47. Urina rulpis arefacit plantas

Virga Mercurii 320 , 21. virga
40, 8.

regia uſi ludorum praefecti Urlae duae 181 , 49. urſus hie

114 , 10. mem ſine cibo degii 78, 3 .

Virgines quam diu lint puel- Vulpes canes decipii 316, 54.

lae 393, 8 . vulpis urina arefacit plantas
40, ' 8 .

Vitex , caftitatis cuſtos 5, 40.
Vultures aura concipiunt

Ulyſſes filius Anticleae 419, 51 .
424, 22 .

Ulyllis ſervus 219, 6. »

Vocalis producitur abjectione

conſonae 492 , 39. vocales X.

quor modis dividantur 678,
56 : 679, 13. Xanthus, 1. Troadis 413, 33.

Vocativus in participiis nomi- ejus aquae qualitas 413,'34.

nativo fimilis 124, 34. Auio Xuihus , pater Helles 182, 19.
ce nominativo ſimilis 443,

13. vocativus comparativo.

rum in ww corripit 'ultimam

et retrahit accentum 126, 54.

vocativo fiant

compofita 112, 57. vocati Zagreus, Orci filius 227, 39.

vus per le quandoque len. Zeleae incolae 217, 15 .

tentiam efficit 112 , 59. Zephysus animantibus et fructia

e Vocis imitatione factum vo- • buś nocet 412 , g .

cabulum 517, 55. Zetes Boreae filius.

Z.

a cur non

rara

Hmmna



SU M T I BUS 1. A.I. G. WE I G E LII

PRODIERUNT LIPSIA E
18. o.

18 .

i rthlr. 4 gr.

12 ST.

et

not. exorn .

Graecae linguae Dialecti recognitae opera Mich .Maittaire. Post In calce addita est tabula Graecae musices modis explicandie

1. F.Reitzium , qui praef. et excerpta ex Apoll. Dysc. Gramm . inserviens .)

addid. totum opus rec. emend. aux: F. G. Siurzius. 807. 8 mai. Tom. II . Pars I. 1819. Scholia gr. cont,
6 rthlr. 8 gr.

3 rthlr. 8 gr.
Chart. perg. (velin)

30 nhk .

Charta meliori 4 rthlr .
Tom. II. Pars II . et vlt. sub prelo.

scriptoria
5 rthlr .

Eiusdem Carmina. Graece. In vsum praelect. a. eod . 4 mai
Sturzii , F. G. , Liber de Dialecto Maced. et Alex . 808. 8 mai .

( Pars 2da Operis Maittair.) Boeckhii, Aug., Commentationes acad. II . cont. specimen emend.

Charta script .
i rthlr. 18 gr. in Pindari Carmina. 811. 4 min .

Dionysius Longinus de Sublimitate. Gr. et lat. Denuo rec.
Gregorii Ceriatbii et alior. Grammaticor. libri de Dialectis lig .

animadv. 1. Toupii, D. Ruhnkenii , f. I. Bastii inte guae graecae, quib. add. nunc prim . ed. Mamuelis Mascba.

gris et aliorum excerpris suisque , item apparatu critico uber. puli lib. de vocum passionib. Rec. et c. nou. G. Koeaji. F.

rimo indicibusque locupletissimis inotruxit B. Weiske. 8og. 1. Bastii , I F. Boissonadi suisque ed . G. H. Schaefer, Ace.

8 mai . 4 rthlr, Bastii Comment, palaeogr. c . tabb. aen. VII . 811. 8 mai.

Charta script. 5 riblr .
5 riblr .

pergam . ( velin ) 7 ruhlr. Charta, meliori
6 riblr.

Fabulae Aesopicae, quales ante Planudem fereb. ex vet. cod. membr. ( velin ) 10 rible.

Abb. Flor. nunc prim . erutae una cum aliis partim hinc inde Draconis Stratonicensis liber de metris poet. loannis Tzetzae ex.

coll, partim ex codd. depromptis , lat . vers. et

Siud. Fr. de Furia . C. ind. ( Acced . Prolegomena editoris,

egesis in Homeri lliadem . Prim , ed indd . add. God. Hermar

Fabricii not. litt. Tyrwhitt de Babrio Huschkii Diss. de Ar

nus. Cum Append. contin . Tricham etc, 812. 814. 8 mai.

2 rthlr. 18 gr.

chilocho , Bentleii Diss. de Aesopo.) 810. 8 mai. 4 rthlr.
5 r.blr. 16 gs.

Charta script.

Charta meliori

5 riblr.
5 rthlr.

pergam . (velin)
Euripidis Tragoediae et Fragmenta, Rec. interpr. lat. correx.

Idem Liber. Graece. C. not. Fr. de Furia et al. Sine Diss .

Fabricii , Tyrwbitti ete.
C. ind . 810, 8 mai. a rihlr. 16 gr.

scholia gr. e Codd. MSS. partim emend. A , Matthiae. T. 1

V. 813 18. 13 riblr. 6 T.

Charia script.
2 rthlr. 4

gr.
Charta meliori 15 rthlr. 12 gr.

Eaedem fabulae, graece , c. not . et ind. Schneideri. ln usum Charta membr. (velin)
ai riblr. 12 gTo

schol. 810, 8 mai.

Charta script.

Oppiani Cynegetica et Halieutica , ad fid. libror. script. emend.

1. G. Schneider. Acced , versiones lat. metr, et pros. plur.

" Empedoclis et Parmenidis Fragmenta ex cod . Taur. Bibl . reſtit. anecd . et index graecit. 813. 8 mai.
2 nblr.

et ill. ab A. Peyron . Simul agitur de genuino gr. textu com Cbarta nieliori 2 rthlr. 16 gr.

ment. Simplicii in Arist. de coclo et mundo. 810. 8 mai. 16 gr. 4 rthlr.

Charta script.

i rthlr. pergam. ( velin )

membr. (velin )

i sthlr. 16 Tricha , Elias et Herodianus de metris. Graece. Prim . ed. Fr. de

gr. Furia. 814. 8 mai.

Pindari Opera quae supersunt. Textum in genuina metra restit. Marini Vita Procli . Gr. et lat. ad fid . libror. manuscr . recens.

et ex fide libror, MSS. doctorumque coniect. rec. annot. crit.

scholia integra , interpr. lat . comment. perp: et indd . adi . A.

adnotationesq. et indd. add. I. F. Boissonade. 814. 8 maj.

i rthlr. 12 g .

Boeckhius. Tom . I. P. l . 2. 81. 814. 4 mai, 10 rihlr ,

Charta perg. ( velin )

5 mblr.

16 rthlr. Charta perg. (velin)

( Tomi primi pars prior textum poetae complectitur librorum
Porsoni , Ric. , Adversaria not, et emend. in poetas gr: quas ex

scriptorum subsidio ' recensilum . quorum descriptionem prae
schedis mes . Porsoni ap. Colleg. S. S. Trin . Cantab. repos.

fatio suppeditat , eumque ad leges 'metricas constitutum , quae depromps, et ordin. nec non indd . instrux . I. H. Mork C.

naliera parte explicauiur. Altera para continet de metrio Pia. 1. Blowfield. Ed. uova emend. et auct. (Acced. Observ. misc.

lacobeii et Schaeſeri.) 814. 8 mai.
i rtbl . 18

dari libros tres , quibus praecepta artis metricae et musices
gr.

Graccorum docentur , cum notis criticis in Pindari carmina. Charta meliori
2 rthlr. 8

7 rthlr.
perg . (velin )

12 gr.

1 rihlr. 4 gr.

12 ET.



4 gr .

6 gr . pendix
1

18 gr .

perg. (velin i rtblr . 16 gr.

20 gr.

18 gr

-

12 gr.

12 gr.

6 gr .

6 gr .

12 gr.

12 gr.

6 gr .

Spohn , F. A.; Comment. geogr. crit. de agro Troiano in car. Etymologicum graecae linguae Gudianum et alia Grammaticce

minib. Homer. descr. 814. 8 mai. rum scripta ? Codd. MSS. nunc primum edita. Acced . Ap

Charta meliori notarum acl Etymol. Magn. ined. Edm. Henr. Barkeri,

Ciceronis de Natura deorum libri III . ad Codd. mss. partim
Imm . Bekkeri, Lud. Kulenkampi, Amad. Peyroni aliorumque,

nunc prim . adbibitor. fid . recens. et emend, L. F. Heindorf, quas digessit et edidit Frid. Guil. Sturzius. C. indd . locuple

815 , 8 mai . a rthlr. 16 gr .
4 mai. 819. (Etymol. T. II.) 8 rthlr ,

2 rthlr. 4 gr.

Charta scriptoria
Charta meliori

10 nhlr.

Charta membr. (velin ) 4 rthlr. pergam. ( velin ) 14 rtblr ,

Tbeognidis Elegi. Ex fide libror, mss. recensiti et aucti. C. no Orionis Theb. Etymologicon. E Museo F. A. Wolfi prim . ed.
annot. P. H. Larcheri , eiusd . Wolfi nonnullas et suas adi.

tis F. Sylburgii et R. F. P. Brunckii , ed. Imman . Bekkerus.
F. G. Sturzius. 829. 4 mai. ( Etymol. Tom. III.)

815 , 8 mai.

Charta meliori
Elegia ad M. Valer. Corvikum Messalam , ed. commentat. dei rthlr.

auctore et observ. instr. C. P. E. Wagner. 8 mai , 816. 12 gr.

Lowth , Rob. , Praelectiones de sacra poesi Hebraeorum . Subi.
Fragmenta Alcmanis 'Lyrici , colleg. et reć. F. Th. Welckerus,

815. Ch. script. i rthlr .

meir. Har. brev. confut. et oratio Crew . C. not. et epim . I.

D, Michaelis suis animady. adi . ed. E. F. C. Roſenmüller. In- Guil. Abr. Telleri Opuscula varii argumenti (theol. rhet. philol.).
816. 8.suot C. P. Richteri de aet. lib . lobi defin . et C. Weisii de

metro Har, commentati. 815, 8 mai. 3 rthlr. 12 gr. Bibliotheca classica Poetarum graecor. cur, typ . gerente G. H.

Charta meliori 4 rthlr.
Scbaefero , 8 min , 817 seq.

Tom . I. Aeschylus
Poetae larini minores. Rec. not. viror , doct. et suas adi . I. Chr.

Wernsdorf. T. I. II . III . T. IV. P. 1. 2. T. V. P. 1. 789 II. Theocritus , Bion et Moschus ·

88. 8 mai . 11 rthlr. III. Poetae Gnomici

Tom . V. P. 2. et T. VI. prodierunt Helmstadii in Bibliop . IV . Callimachus

Fleckeisen . V. Anacreontica cum aliis lyricis

C. Valerii Flacci Argonauticon libri VIII. c . not. P. Burmanni I. VI. Apollonius Rhodius

integ. et sel. L. Carrionis, Aeg. Maserii, L. Balbi Lil , I Zin VII. Orphica

zerlingii. Ch. Bulaei, Nic. Heinsii et al. Rec. suasq. annot.
VIII. Hesiodus

adi . T. C. Hasles, 781. 8 mai .
3 rıhlr. 12 gr.

IX . Sophocles
i rtblr. 8 gr.

Charta script.
5 rthlr.

X. XI . Aristophanes. 2 tomi 2 rthlr.

Tyrtaei quae supersunt omnia, coll , comment, ill . ed. C. A.
XII

Klotzius, c. fig. 767. 8.
i rtblr. 12 gr.

XIV. Euripides e rec. A. Matthiae. 3 tomi

2 rthlr. 16 gr.

2 rthlr . 8 gr.Charta batava XV XVIII. Homerus. 4 tomi 2 rthlr.

Libanii Soph . Orationes et Declamationes. Graece. Ad fid . codd. Bibliotheca class. scriptorum prosaicor. graecor. 8 min . 817 seq .

mss. rec. et perp. adnot , ill . l . I. Reiske. IV Tomi. 791. 97 . Tom . I. Aeschinis orat . Opera

8 mai.
15 rthir.

II. Xenophontis Cyropaedia

T. C. Harles Introductio in Historiam linguae graecae. Tom. I. III. Xenophontis Oeconomicus , Convivium , Hiero , Age
T. II . P. 1. 2. Suppl . T. 1. II . Editio alt. emend. et auct. silaus

9 gr.

792. 806. 8 mai. 7 rthlr. 4 gr.
IV VI. Pausanias , e nova rec, Siebelis. 3 tomi

Eiusd . libri Supplementor. Tom . I. I rihlr. 12 gr. 2 ribir . 3 gr.

Tom. II . i rthlr. 16 gr. VII · IX. Herodotus, 3 tomi . 2 rtblr . 3 gr.

Scriptores physiognomoniae veteres. Gr. et lat. Ex rec . C. Po X. Xenophontis Expeditio Cyri

XI.rusci et ! . Sylburgii. Rec. animadv. Sylburgii et D. G. Tril
Historia graeca

leri in Melampodem emend. add . suasq . adspersit uot. I. G, XII. Memorabilia
9 gr.

5 rthlr.
F. Franzius. 780. 8 mai . Charta scr. XIII. Opuscula polit. equestr. et senat.

Additamenta ad Barn. Brissonii Opus de verborum , quae ad ius Sub prelo :

civile pertinent, significatione volumen. Coll. iu ord . redeg. Thucydides , Plato, Demosthenes , Plutarchus.
obs, illustr . loa . Wunderlich . 778. fol.

i ribir.

Diligentissime operam dabimus, ut utraque bibliotheca
Etymologicon Magnum. Superiorum editionum variorumque au

continuata non solum a vitiis pura servetur , sed etiam magna
ctorum collatione repurgatum , perpet. tot. illustr, indd . uberr.

praesertim illustrium philologorum atque criticorum textui emen

auct. opera Frid . Sylburgii. Editio nova correct. ( stud. G. H.
dando cura adhibita , haud raro quoque novis textus recensio

Schaeferi.) 4 mai . 816. ( Etymol, T. 1. )
8 rthir.

nibus , non inutilis videatur literarum cultoribus.

Charta scriptoria 10 rthlr. Codex pseudepigraphus vet. Test. ed . I. A. Fabricius, 2 tomi.

14 rthlr .
pergam . ( velin ) Hamb. 722. 41, 8. rohh .

12 gr

12 gr.

.

.

-

12 gr.

12 gr .
-

8 gr .

5



II N C O M MISS I S :сом

7 rthlr . 6 gr.

12 gr.

9 mblr .

16 gr .

20 gr .

i ribir . 8 gr.

Pindari Opera, Graece, lat. transl. carm . et illust. a J. Costa. M. Kemper Orat. de aetat. nost, fatis etc. Lugd. B. 826 .
3 Tomi. Patav. 8o8 . 4 mai . 8 mai.

8. de Sacy , Grammaire Arabe . 2 tomes . av. fig. à Paris. 8 mai. Antarae Poema arab . Moallakah c . integr. schol . ad cod Mang
10 rthlr . 12 gr. scr. ed . in lat . serm . transtul . et lect. var, add . V. E. Menil.

Du même Chrestomathie arabe. 3 tomes . ibid . 806. 8 mai. Observat, subi. I. Willmet. Lugd. B. 816. i mai . 3 rtblr .

16 rthlr. 1. G. C. Adler ludaeor Cod . sac. rite scrib . leges ad recte ae

Voyage pittoresque des Isles de Sicile , de Malta et de Lipari, stim . codd. Mss. antiq. perutiles. Hamb. 779. 4.

par Houel. 4 comes. av. fig . à Paris . 782 87. royal fol! Annales Acad . Lugd. Bat. a d . Vill . Febr. 1816. ad d. Vill.
250 rthlr . Febr. 1817. c. fig. Lugd. Bat . 817. 4 mai . 6 ribir . 16 gr.

Siama und Galmory: ein Gedicht in zwei Gesängen , und Ada Collezione dell'Opere del Cav. Conte Aless. Volta. 5 tomi. C.

mah oder die Schöpfung des Weibes. Von diegfried. Mit fig. Firenze 816. 8 maj . ni riblr .

Bechs Kupfern von Mettenleiter . 13 . 1. G. Büsching's wöchen . Nachrichten für Freunde der Ge

Histoire abrégée du Cabinet des médailles et antiques de la Bibl . schichte der Kunst und Gelahrtheit des Mittelalters. ir u . 21

irrper. par Cointreau. Av. fig. Paris 800. 8. i rthlr. 12 gr . Bd . m . K. Bresl . 816. gr. 8.

Murray Descriptio arteriar . " corp . hum . Upſal . 4 . Mémoires du Duc de la Rochefoucauld , augm . de la première

Paykull Fauna Suecica. ibid . 2 tomi . 8. 2 rthlr . 12 gr. partie jusqu'à ce jour inédite, et publ . sur le manuscr. de
l'auteur. 2 tomes. Av. Portr. Paris 817. 12. 2 Mhlr. 4 gr.

Monograpbia carabor. Suec. ibid . 8.

Floderi Opuscula orat, et poet. ibid . 8. 791 . Lettres sur la Vieillesse par I H. Meister. Augm. de deux nouv.
Lettres. Paris 817. 12. i mblr.

Fr. Mesgnien a Meninsky dictionarium arab . pers. turc. lat. 4 10

mi. Viennae Aust. 780. fol. 75 rtblr . Imitation de Jésus Christ. Nouv. Traduction en Vers par l'Abbé

de Boisville. Paris 810, 8 mai. 2 rihlr. 12 gr.
Idem liber. Charta mai. 100 rthlr.

Guide des Amateurs de Tableaux, pour les écoles allemande,
Universallexicon , herausgegeben von Zedler. 64 Bände und flamande et hollandoise. Par M. Gault de Saint - Germain 2 10 .

4 Bände Supplem . Leipz. tol . 100 rihlr.
mes. Paris 818. 12, 5 nthlr .

Caiena graecor. Patrum in Octateuchum et libros Regum . Ed . Notice sur une Medaille de Phil. Mar. Visconti , Duc de Milan .
Nicephoro Theodoko. Graece. 2 tomi. Lips. sumpt. edit 772 . Par Tôchon d'Anneci. Av. fig . Paris 816. 4 mai. I rthir . 6 gr.
78. fol. mai. 10 rthlr.

Cachets antiques des Médecins oculistes. Par le même.. Av. fig .
Ioann. Hedwig Theoria generationis et fructificationis plantarum color. Paris 816. 4 mai. i riblr . 12 gr.

cryptogam . Linn. retractata et aucta . C. tabb. 42 color. Lips: Dissertation sur l'époque de la mort d'Antiochus Evergètes et sur
sumpt. auct . 798 4 mai . rthlr.

deux Médailles de ce Prince. Par le même. Av. fig . Paris 815 .
Aeg. Forcellini totius latinitatis Lexicon , cur. I. Facciolati . Ed. 4 mai, įrthl. 12 gr.

2 ' a locupl. 4 tomi. Palav. 805. fol. Cum Append.
Mémoire sur les médailles de Marinus, frappées à Philippopolis.

Miscellanea Cracoviensia . P. I. II . Cracov. 814. 4. i sthlr. 8 gr.
Par le même Av . fig. Paris 817. 4 mai. i sthlr. 12 gr.

Fabulae Aesopicae , gr . c. not. Coray. Paris. 811 , 8 mai. 6 rthlr. M. T. Laurmann Collectanea sive norae crit. et commentar. in

Plutarchi Vitae parall . gr. ab eod. edit . 6 tomi. ib . 8 mai. epistolam ludae. Lugd. Bat. 818. 4 mai. 2 rthlr. 6 gr.

54 rthlr .
Storia della Scultura dal suo risorgimento in Italia sino al secolo

Polyaeni strategematum libri VIII . gr. ab eod . ed. ib . 80g .8 mai . XIX. Per servire di Continuazione alle Opere di Winkelmann
6 rthlr. e di d'Agincourt 3 volumi. Con belliss. figure in rame. ( aut.

Prodromus Biblioth. gr. contin . Claud. Aelian. Heracl. Pont. Ni- Conte Leop. Cicognara ). In Venezia nella tipogr. Picotti 813.

col , Damasc. ab eod. ed ib . 8 mai. 5 rtblr . 18. fol. mai.
60 rthlr.

Isocratis Orationes et epistolae. ' 2 tomi ab eod. ed . ib . 807. Catalogus librorum impressorum Bibliothecae reg. Acad. Upsal.
8 mai. 10 rthlr. Upsal. 814. 4. 8 rthlr,

Marcus Antoninus , gr. ab eod . ed . ib . 815. 8 mai . 2 rtblr. 2e gr. Nova acia Societ, scient . Upsal, Tom. II . IV . V. VI . VII . c. fig.

Strabonis Geographia. gr. ab eod. ed . T. I. ibid. 817. 8 mai. Upsal. 4 mai . 26 rtblr. 20 gr.

6 rihlr. 16 gr .

D. Ruhnkenii Opuscula orat. philol. crit. Lugd. Bat. 807, 8mai.
Xenocrates et Galenus de Alimento ex Aquatilibus ab eod. ed . 2 rthlr. 8 gr.

ib. 814. 8 mai . 3 rthlr. 6 gr. Opuscula Ruhnkeniana. Ed. Kidd. Lond. 807.8 mai. 4 rthlr.

Atlas von Griechenland , dessen Inseln und Colon ., bestehend M. A. Mureti Opera , ed. Rubnken . 4 tomi. Lugd . B. 789.

aus 12. groſsen Charten , durchaus in griech . Schrift. Mit vie- 8 mai,

len Münzen . 15 rthlr.

Gosselin , P. F., Recherches sur la Géographie des Anciens. 4 to Hesychii Lexicon . Gr. ed. I. Alberti. 2 tomi. Lugd. B. 746, fol.
25 rthlr.

mes. av . Cartes. Paris 798. 813. 410. 34 rthlr.

Fr. Lindemann de latinae linguae accentibus lib . I. Lips. 810.
A. Georgiadis Tractatus de elementor. Graec. pronunciatione,

8 mai . Cum Additam .
2 rthlr. 8 gr.

C. Morgensternii Symbolae crit. ad Platonis Politiam ab Astio Histoire philosophique de la Médecine par Tourtelle. 2 Voll.

denuo editam . Dorpati 815. fol.

27 rthlr.

12 rtblr.

Gr. et lat . elabor. Paris, 812. 8 mai.

Paris. An 13. 8 . 3 rthlr . 12 gr.

I. Amersfoordt dissert . philol. de var. lect . Holmes. locor. quo- Oeuvres de P. Corneille , avec les Commentaires de Voltaire.
rund. Pentat. Mos. Lugd . 815. 4 mai. á rthlr. 22 tomes. av, fig. Paris 817. 18. 8 mai. 46 riblr.

6 gr .

10 gr



2 ° rtblr. 8 gr.

790. 4 mai.

6 gr.

Censorinus de die natali , ex rec. S. Havercamp. Lugd. B. 767. Moeridis Atticistae Lexicon attich. Piersonus. Lugd. Bat. 759.
8 mai .

8 mai. 2 reblr . 16 gr.

lulii Caesaris quae exstant , iuxta ed. Oudendorp. Oxon . 782. Euripidis Phoenissae ed. Valcker. Lugd. B. 802. 1 ma .
8 mai.

2 rthlr. 16 gr . 6 nhlr. 12 gr.

Frontinus, ed. F. Oudendorpi Lugd. B. 779. 8 mai.Collectio auctorum romanor. 19 tomi. Amst. ap. Wetsten. 670.

3 riblr. 16 gr.11 rthlr. 8 gr .

2 riblr . 12 gr.Aristaenetus ed . F. L. Abresckwoll . 740. 8.Virgilii Opera , ed. P. Burmannus, 4 tomi. Amst. 746. 4. 22 rthlr. Apollonii Soph. Lexicon gr. Iliet Odyss, ed. H. Tollius. Lugd.

3 rthlr. 16 gr.
P. Bayle Dictionnaire hist. crit. 4 tomes. Amst. 740. fol. 35 rthlr. B. 788. 8 mai .

Columna Traiana, cura A. Eorii. C. fig. Amst. 762. fol.Platonis Euthydemus et Gorgias. gr. ex rec. M. I. Routh. Oxon .

4 rthlr. 12 gr .
784. 8 mai.

3 rtblr. 8 gr.

N. Macchiavelli Opere. 8 pi . C. fig. Italia ( Firenze ) 813.Panegyrici veteres lat. ed. H. I. Arntzen . 2 tomi . Trai. ad Rh. Carta fine.

18 rthlr .

7 riblr. 12 gr.
I. F. Oberlin Essai d'Anni de la vie de Jean Guttenberg.

Horatius , c. not. sel. ed. F. Dorighellus. 3 tomi. Patav. 780. 8. Strasb . 802 , 8.

3 rtblr. 12 gr.

1. C. Stolz Flore de plant qui croissent dans les départemens
Aristotelis Poetica , gr. lat. ed . T. Winstanley. Oxon. 780. 8 mai. du Haut et du Bas - Rhi Alsace) Strasb. 802 , 8.

3 rthlr . 12 gr.

Voyage auxIndes orienta par lePere Paulin de St. BartheAntoninus Liberalis, gr. lat. ed. Verheyk. Lugd. B. 774. 8 mai. lemy, trad. de l'Ital . des observ. p . Anquetil Duperron,

i rthlr . 16 gr.
Sylv. de Sacy etc. 3 V. et Atlas. Paris 808. g. 7 rtblr. 12 gr.

C. Schrevelii Lexicon manuale gr. lat. et lat. gr. Editio ult. Voyage en Islande , trar du Danois par Gauthier Lapeyronie.

multo auct. et emend. ( stud . 1. Facciolati) Patav. 806. fol. 5 Voll . et Atlas . 4. Ps 802.

5 rihlr. British poets, embellishervith superb engravings. 40 Vols. Coo
Timaei Soph. Lexicon voc. Plat. ed. Ruhnken , Lugd. B. 789. ke's Edition . London. 2. fine Paper. 50 rtblr .

2 riblr. Correspondence of the e Gib . Wakefield , chiefly on subjects
Rutilius Lupus , ed. Rubnken . Lugd. B. 768. 8. mai. 1 rthlr. 16 gr. M.Aem . Porti Dictionum ionicum gr. lat. indicem adomnesof classical literature.ond. 813. 8 mai. 3 rthlr .

Hemsterhusii et Valckenarii Orationes. Lugd. B. 784. 8 mai.

Herodoti libb. cont. litio Nova. Oxon . 817. 8 mai. 4 rthlr .

2 rthlr.4 gr. Herodiani Partitiones nc primum ed .F. Boissonade. C. not.Pomponius Mela , ed . A. Gronovius. Lugd. B. 782. 8 mai.
5 rthlr .pbilol. Lond. 818. 8iai .

4 rthlr. 4 gr. Tiberius Rhetor nunc im . ed. F. Boissonade, London. 815. 8.

10 gr.

7 rthlr.

8 mai.

1 rthlr. 20 gr.

Iustinus ed. A. Gronovius. Lugd. B. 760. 8 mai. 4 rtblr. 4
gr.

-

1



10 %

GENERAL BOOKBINDING CO.

79

2

2 1







S
e
l
o

AR
IT

I

I
B
L

A
V
E
R
S

U
R
S
E

OF

IE
S

B
E

M
H
E
U
N
A



OF

IBRARIES
1811

U
N
I
V
E
R
S

M

C
H
I
G
A
N T

H
E

B
E

K
E

M
I
C
H
I
G
A
N

M

C
H
I
G
A
N

T
H
E
S

T
H
E

M

1
9
0

T
H
E

M
I
C
H
I
G
A
N

M
I
C
H
I
G

O
F

LIBRARIES

OP

NIVERSITAS

x

UNIVERSITY

„SIT
Y O

F

1811

M
I
C
H
I
G
A
V.

K
E

M

L
I
G
A
N

H
I
G
A
N

T
H
E

R
E

H
E
U
N

M

B
E

OF

M
I
C
H
I
G
A
N

.

M

U

A
E

1811

BRARIES
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

GRADUATE LIBRARY

IR
IE
S

OF

DATE DUE

M

UN
IV
ER
SI
TA
S

M
I
C

P
R
I
C
H
I
G
A
N

T
H
E

U
N

WA
NI
VE
RS
IT
AS

M

B
ET
H
E

•T
H
E

1817

LIBRARIES LIBRARIES

ITAVENIE

*LI
BR
A

1817

181

T
H
E

M

T
H
E

T
H
E

M

C
H
E

U
N
A

OF
M

W
E
R
S,

UNIVERSE

WERSIT

OR

LLI

IVERSITE

x

1811 1811

A
N

M

C
H
I
G
A
N

L
E

T
H
E
AT

B
E

T
H
E

U
N
I
V
E

T
H
ET
H
E

U
N
I
L

M
I
C
H
I

M
I
C
H
I
G
A
N

OF
OF

UNIVERSITAS

UNIVERSITAS

SITY OF Y O
F

TOFER
SI
TY

3)

M
I
C
H
I
G
A
Y.

M
M
I
C
H
I
G
A
Y.

C
H
I
G
A
N

M

N
V
D
I
H
O
M

3

1811 17

BRARIES

CITYON

AR
IE
S

+

OF
OF

LIBRARIES

O
F
M
I
C

1811T
H
E

U
N
I
U
S

M

U
N
I
V
E
R

N

M
I
C
H
I
G
A
N.

M

B
E

•
T
H
E

MA
K
I
C
H
I
G
A
N

T
H
E

U
N
I
V
EA

C
H
I
G
A
N

T
H
E

C
H
I
G
A
N

9

M
I
C
H
I
G
A
N

T
H
E T
H
E

LIBRARIES
40 LIBRARIES

UNIVERSITY

T
I
T RSI

TY OF

LIBRARIES




