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ΤΩι ΕΕΟΧΩΤΑΤΩι
ΞΑΡΚΗ* ΒΕΗ Κ. ΒΑΛΙΑΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ
ΤΗΣ ΑΠ. ΑϊΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΪ ΣΟΪΛΤΑΝΟΤ.

Έξοχώτατε !
Ό ακραιφνής της Υμετέρας Έξοχότητος φι_
λελληνισμός και ή προς Ύμας άπειρος εϋγνωμο.
σύνη μου, μ5 ενεθάρρυναν όπως κοσμήσω το μέτω_
πον του παρόντος μου, μικροΰ τήν άξίαν, πονήμα
τος μέ τό 'Γμέτερον περικ,\εές Όνομα, όπερ κατέ
στη ού μόνον καύχημα έν Ανατολή, άλλ' έμπνεε^
σέβας καϊ έν αύτη τη Ευρώπη. Ναί· ενδοξότατε Άνερ,
ώς εΰθαλής βλας-όςτου περιδόξου οίκου των Βα/οάν
ήν έπόμενον όπως άναδείξητε περικλεεστέραν ένώπιον του πεφωτισμένου κόσμου τήν ανέκαθεν περι
κλε^ οίκογένειάν σας,ήτις κατέδειξεν άείποτε τήν εις
τήν πρ:Όδον τάσιν τοΰ Αρμένικου έθνους. Εϋαρεστήθητε δέομαι, Φιλομουσότατε "Ανερ, Ενα δε^θήτε,
μετά της ανέκφραστου μου ευγνωμοσύνης και τήν
παρουσαν ταπεινήν μου προσφώνησιν, και επιτρέψατε
μοι ίνα καλώμαι άείποτε
της ' Υμετέρας Εξοχότατος
ταπεινός θεράπων
Α I. Χ. ΤΖΟΑΑΚΙΔΗΣ

η^ρ-ινηηι» τιιπΡ ^γπ ^>ηι}^η ίο υ ι ιΐιίαϊ^ιη * ηιΙυΊι —ϋυ-ιηΊη-ιυΊ
ηΊιπί] ιτι?ηυΛ-ι{\ ' αίΓηΙ ^ύηϋιπίΛ ϋι^φ 'ΊινΊπιΙιΊι -*ηπι
ηι^ηα ηρ^$3αηΊ> τη <{1ι α ι ιχττίϋίη ηψιητίϋϊ] ίπιιΙΡπΐ^ι ^ι//^Λ/ητ»7
ηί ηΐι ί;ηι///π/}β ήκιίιπη^Ιπι πιιΐ />//πμ7.· ~ιή βηηιΊιπι ΊΐιΊιηΊ—
*7ι/φ*£ ι β υ Ώη^ιΙηιτιρ
ιχΡηα^ρ Ρυι]ΙπΗΐ}-Ί(\ η^ρπι
ΏύηηριΛ ιυίιηιη}α\2 Λ*
βηιΐυ^ηιηαηηιΐ] ' 7Λιτ
///ί^Γ/'(}
η^Ληπ^πι-Ίυποη] ^Τ» ηρ^ΊηΡ*** * ηβν ύν μ/-ιι} ΐΙ ιΙπΊιι
Ίπιηθ ίητπ^ ^ιπιϋπιηι^ Ίιΐη ^ηρνίΖηι^ηιηυιηη*[\ ηιηπιη ϊ^γ(πι
φπι~ζηΡίτΐ ητηρτ^ ~»^^»
ηρή^τυηΡπιγ/τιρπι^ Πρ ύαηπι
η^ιαιη * πΡπί ^ίπ π ύα ιΙοηΡτπ ϋι] ηηπι-ιιιβηΊ 7ΐ]ΐϊι]ηπιητηιΙ ιμ—
ιιι ηι] Γ/Γ^^/ί///7ΊΗ(!/ι * ι^Ζτί/γ^ η^νΤιηΊ 1 *7«
//"/</'</ -η»
%Ή* ητη^πιητηήπινπηιρη'/* Λ»Λ*Αβ»^
1*Π*7 ύ-ΐαητη^
^γπ1ι?] ^ * ΐη~ΖηρηΊ^ητπ ^ Ρπί^ ρ ιι ιιΊι ]ι ιΐ 1ι η τη ΐ] Ληιηιηκ * η^ιία
ιΤα ίιηιιιρυ^ί «'-*/^ ^#»<7*7 Ίυβ}^ηιϋΐ^^ΐ]Ώ β"/η.η^ ~ΊΙ] —πιτιτηχρ"*]1
^ }^πιτιτη ητη ϊι ^ίυ^ιία
ζ ιΐο ιηηιί "μΐο η/π^ΓπΡπΊήη^ -ΪΉμΙ'
«7^7 «ρΐΛίτη φαΐ η»βαη^ '"'/**> ^ιτιβ^η-ια ι^ι/^^Ί^Ίοί^ηη»
^^υιηιΐηπιρίΐίηε} ιηΐήρ χ <3*ί§ηιρύη>*β ^
-**]?Π,Ί[*
τ/οηΡιηίϊ ηΡυπ ~ιιιϊ]ΐ}η φβπιιΙΙι η ι η ιΙΙι ίη1}]Π3ΐίΙΊτι Ιιΐηη η ίϊιΐ
βητη^φρ ιηϊΐιιιιηΐιίιΐ ιιι [αητηηΊιΐ ΟηηΛ ΐ£γν#Π · ι{/ιιΐΓΠ(ί'
Ί/ϊ/υ§ /τη 7 γ Ιμπι^ιτίΤι ύηιη^Ι] βηΊιηηΊ} ' "/^ ηΡηι*7 7Ριη *
ΟΡιη^ ίΙοηΡηβ < ρ'ΐυιίυΡ ηι]*Ι-ιι])ηηιϊΪΊη/]Μΐΐ] ι;ι]ηκΜ% ί7Λ
ητηητπηΡυη^ * -ιη ^^^ιΐϊι -οηιβηΊηΡαη^ **** %*] ' ίρΙπΊ^ —ηη»
ρπαΐ^ η υ$Ζ Α»^Ρ 'Ϊ/'Ίρ βιιηι ηραίι^Ί -Ίαΐίβιύαη » ηΡηι'β -ι/υηγ
^ιυ7η^ -»η ύιπρύηβΡ ΒητΒυ^φρ ίΐι]^ιαιΙα7ΐΛϊ? "3ηηή£ΐ~ιυππι1]$π}π
ηιη ^ιυΊηηη ιη^^ Ίιυύπι}]ηηι * ιΐίπ Ιιπϊ^πι ήΒηι) Ι*Α"£
^υιη^ίι //( αΙ'υΙ
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ι^ητη^ ήτηηηυι Ρτη*ξ -*Χ] ^Λ'β βητη^^-ιαβί^ηιηοπ^ α^ύ*ϋ1>
-*η
*1/*>/]πί ν τΤΊί]^~ι * βαύΐβ 1τ ^τηιη ιί^ΐτητίι^η Λ^ηηΐΜ-βτ§ρ
Ώιι^ι^^'ΐυΐ τη(7' β^ύηΤτη^ αι^ΐτ η'^ηοίη ^Ίτ ^τί^^ηηΐτηίηιηίΐ^
~Ίΐ9*"% *%ίη*Χ}^^% Ά ^^,η>Τ ιΙ*~ π/*α^ ιΐτητιτη^ ητ\τη * τχρίΛΐίν —ο^*
*^'ί,1/ ' Ί/"^
Ί/71,! ^ η^ίητη^ι^ρ '/ίο Πΐ] τ{ΐ]
τη^Ρτη^ μ^Ι: τ\τη
ίΐνιηητκ^ίίι^ 3ϊΡιΙιΙ^ιν§π*\ ) *([ *^ΐτη*2 ι^ιΐ '] ~τ /ζ£ιΙιψιΐ£ΎΜ*\ί ι] —τη
/Λ/// Μ]~~ΐτηΐΜη ξ ι/ιτ η Ζ τη ι^Ι· ηιίίπιϊΐ ^ιπι/ιη η ι?/[τη ιΐτη^ιη^ ΛητηΖ
Τι^ιη τι^ϋΐ^^1/α^\ ί] τη τι ηι] Ίτη & φττι^ι/α ι^βΐ] * -ιη -**Ιτηη^τπ
ι^ιυΊ-'^Ι
0 !> ι/α ς ιιι ς ιι -ι τη ^> ηιΐ^υηιτί τη τι ~-ιη
ι]Ίμ ^Ι]; ηϋ η ^β^η^ητηΧη^ * η^ΙηύΐΛ ^*
Ι£-»ι^^-»η*Ατπ^&
ρ ι^τηΐητ^τιΏ ^τηΏιί ήΐτι/τη η^ύτητξ^υ^ ιτη^αϊα^Ι Ί*αϋί
βαΡτπ*ξ · Ρτητ^ύητ^ η^-ίηύ^ητηί^ϋ η ηιιτη //ι7Λ^ί7 Ίτη •^τηΐ^ϋιη^
ϋαη ίτ ι](τη<ι>ηι Ίηίϋτηΐ] ^ ι^ι/^Λ» /^«ρ//#»*/ί/^Ι. .γ τ β ίο—
φΐ^^τητ^ Ίτηιύηηκπ ρ]'$ τιτηη^^ηητηβίϊη βίτη^τη^ ^υηα^τη^
' ?/ηι/ ι7^«Λγ7' Ι^ητηβ Ώ^ι βί/τηιυητη βητηϋ'[\ -*η
«ι/ζί»^ /? * υτηΡ Ριαία η -ί Ίήύ-ιΐΜ ϊ^ητηβ
«ι^«Λπι^?'(|—
τχτηΊ^τηύΐΜ βηπτ-ιητιτη ί
'ΐ/υϊ[ ^-ιυ^πιηί/ίΐη ηητηη
?η -»ηι}μιι/ι ""-Ίυ^ηιιΐπ]
η η (ι πι/ΐι ΐζΐ/ίηιηι/ιηκ* #/( »?'/*7£π*/π§ μΛ|/-ιη«|| -{5 -ν&/-ιι^},
τίτηηχρ. 1 ιίυ ^ιτηΙ^τηύτη-ροΡ ητςητηΡ ^ίαΊηιιτΛίη ίΐιτηηί -ίηιΐηυτ
^ιοι/ τίτιητη β^ιηητηΐηη^ -ιτηιιβ
'/> ^ηΊ^Ρτπιιη^ ηΐτηΐι
ύ-ιιιτϊ*ητρ ηι. φιΐιηιύ-ιήΐί ιιτί^ητη^ 1 τχΡτηρτηΐΜτιτηφτ ~*ηαη^
^ιηΐτη/ιτηυι ΙιτηΙηυι 7.γι/ 'Ί^α-ϊαηιΙιι^ίι /"^ί1*1 ^η^βΙοΡ(Ϊ*ή1
—
]]τη^ '1™ « '
ΐρ " ηΛΙ ^%^^"">ρα^ *ί, ιι^ϋηΡτη^ ηηιηάπ*Ίαη*\ *
ηΡυΡτη^τη^,
ιΐιι Ιιιϊτηΐ ί'ιι Ώίΐη^-^Ιια^ηιύηΊηιη^ * —ιΐηΐζ
ηι/Ρτπ^
Ιιύΐηιι ςητ -ιυιΙη^Ι {ή η^-ιαϋη^ηρι] ^ιϊΐηιίηη^ ηΐτηβ
η ι η ^ιλ^Ιπ φίρνί**^ 'ΐ/"% ν^τηι^^-ΊΐΤΜίτη^οΡ ^τιτιΐη ~Μη7}ίΐΡ
τιηΊ πι^ι '] Ί ϊ[ τη ηήτΙ υ ρ]~ι/' ' «7ν^~ « »
««^^«^η -898Ρ
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'ΪΟ^ΛίΟΐίϋ
'ριη^,ορ

•πούηΤιούφ
•οι/μιΖι//

*<ν«ι*ι-«Μυ·«ιο'νίΐΑ ί> ΊΗ^ί ι]»™·] 3/ι ΐϊΐύιβι ιπ^Ί/ι
Γιαη (5) ^ια-ιι/γ ΠΙ/ ψιιιιΙΙι ' η^ΐα^ηί} ήΊήΙ' ηραιίηη^ηιηϊ^ύο

^ητΐί ι^ηίπιη ' ηίαι

^ιυ-Η/γ 31/ ύ-ιαιίί ι

βΛ·/?9·αΐ,/?/«0·Μ»ί,

ιη υιιιιι ι
ηηηίΐφ ^α^ιηΐ»^ ιριΛι^ΙτρηιΛι ι^ρα^ Ι^ρ ι^ρπί.§»α · ρ%£υ[£α ·
κέντρον,
^>£%ιπρο%.
κάλος,
^αιράα.
γλυκεία,
τζ/'^Α*"·
1|<υ^ι *1ιιιιΙτΐ- ΙτρΙ^ηί. ιηΐιυιιιΐ^ ( ' ' ) Ώι£ι/κ#ϊι %^αΛίίι§τρ
ηρη%£ ιΓρ^ιη Ι/ρι^ρηΐ-ρ% &ιιιβιιιιι-ηρηι^ Ιριιιΐ ρ η.ρηι^υΙ[ρ~
κομ& ριαα.ίτρηι% αΙ^ι^ρ%υυιηιιιη.ρ% '//""^ · ι^ηρθρρ%αιφ·
έρχομαι,

ξρριοιΐ^.

οίκος,
[>4>ου.
^άοΟΟς,
ριίιιρηοιι.
\''ΐΉν"'Ί!ν"":Ι' ^^,*~ηίί Ιτιρί!^
^•"β""<-"ρ ΊΡ^ΡΕ
ιραιη ηΐίΜιιι Ι^ρ £,%£η·-ρ'ν, ίρρ ^*Ρ^{Ρ"Ρ1 Λια^αΐίΛρρΙι Ί/"^
ίιρί^ηί. Ιρ^ιη ^ } Ιξρηξ-ρ% . ρΊι^ΐΜρ^α .
αρχαϊκός,
άθλος,

α>ρρι«φρφάιι·
ώριου.

*1 1; 8 -Ρ.
*
ΉρΙω^ιπ ( , )
^ιηηριη^ιη ( · )

^ιαρΛα^Μα^αΛ
Χ^α^αιι^αιρ^

(! )
(')

ΙΧμ/ι/,Ι . 'ίσχα, 'ίσκα, (ή)·
Ι),»/"» ι/α/ΐιΐ.,Γ . ενδύω· 2· ει
Μ,ρΊ.-ιΙιιΐ). μονανός,καλόγηρος, σάγω·
(4).
1),7""" · κόραξ, (ό). 4·«.^~>
Μ,γΐΗΐΙΊιΑιιι . άδάμας, (ό) .
· φιλάργυρος, άπλη
στος, (ό,ή).
ΰ.^ιυιΓιαΊιι/ Ιια^ . άοαμάντιϋ,γ/«4&//\ πλεονεκτώ , φι- νος, (ό).
Χ^ψιιφιί . ξηραίνω. £ρ· ξη
λαργυρεύομαι·
υ,ι/ιυίί// ρ[,·% ■ πλεονεξία, ραίνομαι·
απληστία, (ή).
υ,γ«"/"'-ΐ' · ξηρός, λεπτός,
υ,·7 υ/ι,ΐί/1·,ρ · ενδυμασία, (ή), λιγνός, (ό)·
ένδυμα, (τό)·
υ.γ«"π. ελεύθερος, (ό). ^·
υ.ι^ιιΛ/"/* · ενδύομαι. 2· αϋ- ελευθέρως.
(ό,ή).
λίζομαι·
Ι1γ«ιιηιυ(^ιη . έλευθερόφρων,
Ι],//"""· «κέρκος, (ό,ή).
^γαιηαιριΐΜρ . ελευθερωτής,
\1γιιψιιι/ι · αγρός, (ό), όπο- λυτρωτής, (δ).
Μ,γαιηΙιιί. έλευθερώ. ^· έλευστατικόν, (το)·
0.7 //. »γ. · κερκοφόρος, (ό,ή). θεροϋμαι·
.'
ΙΙ,,/,υ,ι,π,^ρ/,ιΊι. ελευθερία, (ή).
Β.^ · κέρκος, ουρά. (ή).
Β-Ϊ'ίτίβ· μοχλός, κλοιός, (ό). υ,7«"/">/'ί''/ . ελευθέρως, ευ
Μ,γπι
· αγωγός, οχε γενώς·
λή, (ή)·
τός, (ό)^·
Ι1γγ · έθνος, γένος, (τό), φυ_
11γ./Η_#χ·δράς, παλάμη, (ή), 11- \\,γΐΐΜΜμαΛ. γενεαλόγος, (ό,ή)·
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ΙΜ>0
υ.8·ο
II, '/Υ ιηρ,ιηϊιηι ρ[ιι%
γενεχ 11.7^/" · ευγενής, (ό,ή), α
γαθός, (δ).
λογία, (ή)·
ϋ-ϊ'ί'νΐΐ'"-/" · εθνάρχης, (δ)· Ι1γί//>ί-. ^. εύγε· Ιλ^ΙΊ·
υ,^φαι^κΛι· συγγενής, (δ,ή)· II, ι/Ίι η·- αϊΡ νι/ι. ευγενώς·
Ι)."/// ιαΙραΊιηι />ϊ/"Ί' · συγγέ II υ'//«ι-μ/7«/ ι/α/ΐιΐίΐΐ' · εξευγε
νίζω·
νεια, (ή).
Λϊ**"^ · δμογενής, (ό,ή) ϋ.γί/Λ£_ηι^?/,ιΛι. ευγένεια, (ή).
1),γι/ υι//;//ιιί ■ συγγενεύομαι· Μ,^η/υ. δμφαξ, * αγουρίδα, (ή).
0·?ϊ«///Λ» · εθνικός, (ό).
11,77 '"<γ/'7<^ · αίμομίκτης, (δ) 1),/7πμ . θρόνος, (δ), καθέδρα,
Ιλ'/// «/!!/'/<>/</ /<7/« '// . *"αΙαομι. εδρα, (ή)·
ιι„ιυ//ι»[ . διάδοχος, (δ,ή).
ξία, (ή).
' '
χγψΐ,ι,ιιΐ,/,. φιλογενής, (δ, ή)
\1ι/ι1ιιιι,/,/, πι /,}/,·% . φιλογέ· |),</ίί///. εύθηνός, (δ).
|(,/ϋί/^«/«7/' · αλάβαστρος ,
νεια, (ή)·
(δ).
ί»^·
Ο.77 ηιαιιιΖιΓ. αυλή, (ή)·
ϋ·ΐ?Α ""Ιΐί' · παντοειδώς , ϋ-Ι^^ρ-' γήραζ- (τό). Ί·#0.[1ιι-ηρ · πολιός, γηραλέος,
εΙδών ειδών. Ρ'£-Γ[£γηραιός, (δ)·
(ή).
υ.^^η*η«-^^«-ί» · τρικυμία,
(].γγη^/ι/>^ι. ^· πανεθνει·
11γ^ . είδησις, αγγελία, (ή) ^ίί"-Ρ' «λευρος, (δ),άλευρον,
(τό). η-ι.
Ο,ΥΥΐυ/ιΐϋ/ιηί-^^ί-ίι . ε'ιδοποί. 11//'^?· κϋμα, (τό). 8-.^~·
· άδυτον, (τό), μυχός, (δ).
ησις, δηλοποίησις, (ή).
^•ΊΊ^ύ' ' αισθητός, έπαισθητός, (δ).
Μ,^ΙτιΓ· άγγέλλω, ειδοποιώ, 11^ι«ίΐη/»»«-^Α-«/' · λεηλατώ ,
δηλοποιώ·
υ,^Ιτ^ηΐ-ρ-^ηΑ» επιρδοή, (ή)· ϋ./»ι/ϊ»/> · ηλίθιος , εύήθης,
υ.77 '»/ · καίριος, (δ). 4*1·«^ν (δ), ΗΛ*.
ϋφιη/α/ίι · πρόμαχος, τροπαι
κός, (δ).
\\.ηΊ ,η :ΐϊ, . ενέργεια, (ή). 8 ούχος, (δ,ή).
\\.[ιιηΊιηΐΜΐ%ηιη . υπο·^ονοριαϋ.ϊγ ·
(1.77/" · μ"0ρός, (δ), μηρίον υ,^/π#ι . σταΰλος, (δ), 11^.
\\[υηρ,Ι . ηδύς, νόστιμος, (ο)
σκέλος, (το).
Ιλγ5' · 8. ϋ.γ.?·

υ.Μυ.
—
!),/""/»</ "Ί{ · δρεξις, (ή) , πό·
θος, (δ)·
ϋφιπρ^ιιιριυρ· ορεκτικός, (δ)
1)./"»/><//»//· ορέγομαι, νοστιμεΰομαι·
υ,/Μ<«- πάθος, (τό), νόσος, (ή).
ιιΧχριιηαι&ςιιι
ί.
^ . [\ έμπαθής,άσθε.
'» οιλάσθε
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α»Λ»
ΙΙ,//"///"""/-"· αΰτόπτ/,ς, (δ,ή)·
\],//υ/ΐιυιιιιΙ: ηηι [<Ι[α Ίι . αυτο
ψία, (ή)·
II. ΙριιΊ,Η·· η/., περιφανής, (δ,ή).
||./^ί/Λ/«,/./<//ι/(/ · ρίπή όφδαλμοϋ, (ή).
^
^(τό).
0.^ιιΛ£. ους, ώτίον, *αϋτίον,
11^ι«'ί/£ιι/^"»«- · ώταλγία, (ή) ·
'4Λ· · ίνος,' (ϊ,ή). £~ ΙΙ^αΛ^ρ^ριη· ώτογλυφίς,(ή).
Μ^ηιηΐίΐΙίρΙιιΓ · πάσνω·
η,/ιικοαιι^ρ . φιλοπαθής, φι- χγΐ^,ηηίΐψ . φρουρά, (τ,).
λόσαρκος, (δ,ή)·
II.//»"" . άγάτης, (δ).
Μ[ιιιηια[ΐιιιΙ{. φυσιολόγος,(δ,ή)· 11^1 · αρπάγη, (ή). φβ(,·
]^ριιιιίηι ηρ . $. \\£υιηιιιΙ{ρρ ι ϋ^ίίι . οφθαλμός, (δ), όμμάΛ * . 4£; άγε, φέρε,
. τιον, (τό). ΊΙ-»»·
ϋ.^ · λίθος, (δ,ή). 251·ί-«ίΡ .
Η.Α«»^ιΐί'ίί.(+{.ρ).έπίθετον, (τό) υ,ψίι. πηγή, (ή). Φ—1_Γ .
1)>«///<7 · παράγωγος, (δ,ή) \},Ιΐ%οι&Ιτιϊ· αιδούμαι, σέβομαι·
0,&ιι/ί'!} Ι{ιΆιηι^Ρρι5λ . παρα- Ό,ψιυι^ηί. · έφορος, (δ,ή).
γωγή, (ή).
\\,φιιιι&ηι-ΡριΛι· αιδημοσύνη,
Ό,ί^α/υ^ριΐ · παράγομαι.
(ή), σέβας, (τό).
ΙΙ^^Α-ι/" · ξυρίζω, ξυραφίζω· \\,1{ΐιιιι1ριιη η/;/ . άσκαρδάμυΛΑ-Α-^/τ · ξυράφιον, (τό)· (1— κτος, (δ,ή).
χ^ψιιιι^,ιιιρίιιί · βασκαίνομαι.
ϋ.λίτί/'. προάγω, φέρω. Ηρ·ίτ- Ό·«·£Μ.ρ «.(Λ.^ ■
(δ).
\\,ί)[·ιυιΊιΐίΐιΓ · εξανθρακοΰμαι· Ό,φιιαηηι- · προσωπολήπτης,
υ,*»·/"· άνθραξ· (ό)·*κάρβου- \^ΐ£ΐιαιπ.πι-ΡρΛ . προσωπονον, (τό) 4%»Α-{ «
ληψία, (ή). ^
4·+·
υ,
· άκουσιος, (δ)· Ί^· Μ,ψιαιρΙΐΙτίΓ· νεύω. Ι^^ττνΐ1 ίΓ1ακουσίως·
Β·· \},1/ΐιΐΗρΙ{ηι-ΡΙιιΛι· νεΰμα, (τό).
Ο,^ιιίίι · διόρυγμα, (τό). 1, \}./ρνιιιψΡΙιΡ . 8· Ιί,^ιιΛιιιιψρϋ,1[αίίΐΜΐι/[αιιιΙ . άδαμαντοκόλλητος, (δ,ή).
υ,1[%1τρ1η- · <Ι\· οφθαλμοφανως.
\\Ι{ΗΐΊιιι,Ιφιη . διαυγής, (δ, ή). Μ,ψιΙίαιίΙίΐΐ· 8· Χ^ψιηΛριϊχ
Μ,//ιιι%ιιιΖιαιη . σκαφεύς, σκα- ]Α,ψιΙΐα)[ηι-ΡΙιιΛι . προσδοκία,
πανεΰς, (δ).
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υ.α,ΐ?
υΛ,υι
|1{«ν£«Αφ . παράκλησις, δέΚί/Ί,Ι/ηρ . κατηφής, (δ,ή)·
\\,//%ϊ]π/ιηι βΙβιΛ · κατήφεια, ησις, (ή).
υ,ι^Ηί^&ι/"· παρακαλώ, δέομαι.
(*)■
Μ^αι^η^ρ . άλμη, (ή).
Τ3.!ΐ%ηΛ[ιιΡ · προσδοκώ.
Μ,Ιΐπ,ρ . πυροδαίσιον, (τό), Μ,ιρυριιια/ΐι,ρ . όνειδος, (τό),
ψόγος, (δ),
κάμινος, (η).
11(τπι.ι/ρ· σύλλογος, θίασος,(ό). υ,^ικ/ιιπ&ι/ · όνειδίζω, ψέγω.
Μ,ιριιι-ιυιΐΙιιί · φθείρω, δια
φθείρω.
ΙΙΐ . φόβος, (ό).
υ,γκ/ι
■ διαφθορεύς, (δ).
Ιΐίώ . Ιδού, Ιδέ.
Ό,^οΜρΙιίΐ . φοβερός, τρομε \^ιραι-ιΐΜΐρηι.ρ-^ύι . διαφθορά,
άνατροπή, (ή).
(δ).
ρός, (ό).
χ^ψίίΛΙιιηπι^ΐι . περιστερών,
Μ,^οΜμΙ,^ΙιιΓ · φοβίζω.
Μ,ίιιιρ.Ιτ^ηι.1^ριΛ· τρόμος, (δ), \ίηιυί.%1ι . περιστερά, (ή),
φρίκη, (ή).
ι
(δ). ϋ,^ρ . κόπρος, (ή), σκώρ ,
(ό).
υ,^ιαψ/Λ· τρομερός, φρικτός, σκατόν, (τό).
υ,ίίτϋ,/^ . ευώνυμος, αριστε Ο^ρκώτα^· κοπρών, βόρβορος,
ΙΙ^Α-ί/"· κοπρίζω.
ρός, (δ).
Ό-1ΡΡΊ·· πηγή, βρύσις, κρή
11ΐ£ · άλας, (τό).
Μ,ψιιη. . τρόπος, (ό).
νη, (ή)· ,
Ο,^απφΐ"!- · έ'νεκα, διά.
Μ,ηΙιΙαιιΓ· άλμηρός, (δ).
υ,^ια/ν/Λ. θεράπαινα, δούλη, Μ,ιΐΙτηίι · τόξον, (τό).
Χί,ηΙτήίιαιι-ιγ · τοξότης, (δ).
Μ,ιίαιρΛηι-ρ-ριΛ· δουλεία, (ή).
Μ,ηιαιριιΙ^ ·* αλαλαγμός, (δ), Μ,ιρζριι . Ικεσία, δέησις, (ή).
χραυγή, (ή).
Κ,^ια^ιιι^&ι/'. αλαλάζω, κραυ \\,^1τρυαΐγ/ιρ . αναφορά, (η).
Τϋ,ιΐΙιαίΜΐΙ^ιιΛ . Ικετικός, Ικεγάζω.
υ,^/ι/ζ/ . αλέθω.
τήριος, (δ).
ΤΛ,γαιίηιι · ποικίλος, (δ). II. Χί,ι/ΙιραΙιιΓ . Ικετεύω, καθικευ,φυιΐι^ · αΐρεσις, (ή), δόγ. τεύω.
μα, (τό).
_ (δ) ΙΙ^^ικιη. ήλακάτη, (ή).
υ,'/«"^"/""γ^<"· αίρεσιάρχης, {Μ «
(δ,ή).
Χ^,ψιίϊι^Ιιρ . τράγιμα, (τό), ϋ,ιρ^^ηιπηρ . σπαραξικάρδιος,
υ.?£<π · οδύνη, θλίψις, (ή),
Χί,ηυ&Μιιί · φρυγανίζω.
άλγος, (τό).

— 5
\ί·ΐ£ιηιιψΙ/ρ . οδυνηρός, (ό). υ,γ«//.γ/,. δυπαρός, (ό). (ή).
ϋ.ΐΙ>· εντερον,σπλάγχνον,(τό). (|,γι/ιΛ ////<///■/■// · ρ^υπαρότης,
&η^> άλμηρός, (δ). Ι*—,,--· υ,γ./>Η/«#. πένης, πτωγός-, (δ).
ΙΙ'//""./· πλίνθος, (δ), β·.-,;^, \\,ιΙ,ριιιιηιιίΐΐΗΐιί . πτωχεύω.
\\.ιφη·ιηιι·ϊ . οικτρός, έλεει- \\.ι/,/>Ηΐιιιαιυ/,/· . φιλόπτωγος,
νός, (6).
(δ,ή).
υ.'//" « · β· λ«ϊ^«7 ·
\\,·[,ριυιιιιιιιηΙίιιιιι . μίσΟπΤίύ—
Μ.Ίΐ>ι-υαϊ[[ · πίναξ, κατάλο- χ°«, (έ,ή).
'
(Λ).
γος, (6).
\ί,,[,ριιιιιΐΓΙι ρ//,ιΊι . πΤω^εία ,
11γ/ι· „υ»[·Ι{, Ιη- 1 πλινθοποιια, 1\ι[,ρυιιιιΐΜΐι[ιριιι ρ^ιύι . φίλο.
11,γ/ι^υΜγ>^πι__ ) (ή) . β"«-ΐ|~ πτωγία. (ή).
Ιϋ,η^ριιιιηορ^'υ· πενιχρώς, πτου.γ/κ-»Λ«#1 . πλίνθινος, (δ). χικά.
υ, Υο/./
· εύχέτης, (δ).
· κλεϊθρον, (τό). ·Ρ^*· Μ,ηορίηί· προσεύχομαι., (ή).
Μ,ιφιΙιιΤ. κλείω, κλειδόνω. υ.γο/<^ · προσευχή, δέησις,
Β-ΐίτ» · γάστρα, (ή). 1)«^·(.ι| υ.γο«ι . άμυδρός, ζοφώδης ,
Μ,ιρϋΐΜΐιηωραΛΙηί · φλυαρώ
σκοτεινός, (δ).
Ό.ΐ£ααπιιΑ^> . φλυαρία, (ή) Μιραιπαιραιρ · άμυδρώς.
λήρος, (ό).
ΙΙ^οιίΜΐίίίΜ»»/"· άμαυροϋμαι,σκο.
Μ,Ί&υιυ,ΐ, ,ϊ . συντρίβω, κατα. τίζομαι.
συντρίβω.
1),γοι/,ϋ/γΛΐι ηωϊιΙ.ιΓ . άμαυρώ,
^.ψίΙίαιριΐΜρ . ταραξίας, (ό) σκοτίζω.
\\.·ρΙ\1,,ί . ταράττω, θορυβώ Μ,ιραιπηι-ρΤΙιιίΐι· άμύδρότης, άΊλι/ίΛι» // . ταραχή, (ή) , θό μαύρωσις, (ή).
ρυβος, (ό).
Λΐ·/Ά· ρλος, (δ). δ^^Ι.
υ,^ί"-*"; · σαλός, μωρός, (ό)
Α··. 11^ . αύξησις, (ή).
\).£αια£υιρΙιιΓ· σπεύδω, βιάζο
0.
υ,^ίΐι
άλώπηξ, (ή). Ρ·^ι+^· μαι,
(τό).
Ι).»//» ///,^'// . άλμηρότης, (ή). Ιλέκη . σμήγμα, σαπώνιον,
υ,//?ιιι<Αμ. ι/£ . ζοφερός, σκο ϋ,^/ιιΤ· αυξάνομαι,
τεινός, (6).
(τό). ϋ.ιί/ιι'ίί · σποδός, τέφρα, αι
θάλη, (ή).
υ.ι^«η. ^ύπος, (ό), λαίρα, (ή). \\.&ριΛιιι/ΐιιιιιί . άποτεφροΰμαι.
Μ,γηΙτηαάιαιιί. καταρ;ί>υπαίνο- (],λ/»< ''/Μ/γπι γυι%1ι ιί . άποτεμαι .
φρώ.

ΙΜΠϊ
1ΜΓΒ
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ΙΙιί/,ιιι/ιΧιιι^/
. ΰψηπέτης,
α£*Φ«ιψ«Αι · αυξητικός, (δ).
ΜΑ,η'.ϋ,. αυξησις, (ή).
11·/. έτος , (τό), ένιαυτός, !).</}. ,ιι/,,\ιιι ίϋι . υψωσις, μεταρσις, (ή).
χρόνος, (ό). ϋ^Ι··
υ.,~Γα,^ρ%"Ίι · ερημίτης, (ό). 1}.ιίριιιρ^ιηπι.ρριΛ · ασέβεια,
ανομία, (ή).
\^<ί^αιΐ/·α·ϊ · έρημοΰμαι.
\},ιΛα/Ρ · ερημΟς, άκατοίκη- \\,·Ρριυριηιιιι ιαΊι · υπερόπτης,
άλαζών, (δ).
τος, (δ).
Μ^η^Ρρύ· . έρημία, (ή). ΙΙιΓριαριηιιιι-ια- 1 άλαζονεύο||,'Λ//ν,. άγγεΐον, σκεϋος, (τό). ίιίτιΛ )].<//.//</»_ I μαι,μεγα11(Λμ^/1ί/ . α'ισχύνομαι , έν- ιηιιιΐ-υιΊψι)' · ] λθϊ>ρθνώ.
\\,ΐΓ[ΙΙΙΙ[ΙΙΙΙΙΙΙΙ- ιιιίιιιι [<}ριΊι . £—
τρέπομαι.
1\,ιϊΉι<Ι;ίμιι ΐ)ΐιιΐιΙϊ ιί" ·
καται παρσις, αλαζονεία, (ή).
11ιφ^£ · άσπιλος, άμωμος,
σχύνω, έντροπιάζω.
!).<>;//
. έντροπαλός, (δ) (δ,ή). ιλ+Ηι.·
ϋ.<Λ"«'//· θέοος, *καλοκαίριον υ,ι/ρηρι . όχλος, λαός, . δή
μος, (δ).
(τό).
Χ\.<Γ,ιι,ήιιιιι/,Ίι . θερινός, (δ). η,ιΡρηριιυρΙιρ · λεωφόρος, (ή).
ΜιΓραιιΛιαίΙψ · μοχλός, (δ)
ϋ,ιφπι^ · ακέραιος, ολόκλη
°ΕΓΚί· '
ι,,ηΊ,ιυιί . αιρω, σηκονω ρος, (δ,ή).
(δ).
1(.ι^·«ί»/ΐΗ«Λ. κατήγορος, (δ,ή) Ο,ιΡρηίι ■ άμβων, (δ).
• \},ιΡραιυιηα/ΐιΙτιΓ · κατηγορώ , υ.ί/£τ4/ι . αδάμαστος, άγριος,
υ,ιΆζηι-Ρ/ιιΑ · άγριότης, ώ_
εγκαλώ.
(δ,ή).
\\ιί[ΐίααιαιιΐΐιηι
· κατη μότης, (ή).
Χ^,ιΐΙιΊιιιιριιιιΐηι-ιί·
παμπληθής,
γορία* (ή)·
\\,ίρ ιιιρ. αποθήκη, (ή). ΙΙΛ^ ^,ΛΊιηιρίΜΜρ^· πάγκαλος, βέλ
Ό,ιΓραιρΙίΐί . εναποθέτω, συν τιστος, (δ).
\\.ιί'ΙΛιιιιρΙ·ρ. παμφόρος, (δ,ή).
άζω.
υ,,>/.#/γ;//.;/ι . ασεβής , άνο \\,ι)Ί.Ίιαιρη^Ι . πανάκεια, (ή).
\},ιίΙ.Ίιιιι,ριιιρ> . παμμίαρος ,
μος, (δ,ή).
|],ι^ιιιγ>4<<κ-ια£. άλαζών, αυ (Μ)·
_
„
\\,·ίνΐιιιι·ιηρλ ■ πανούργος, (δ,
τάρεσκος, (δ,ή).
Μ,ιίΊ'ΐιιρ^ιιιι αιαΙ,,Ι'. επαίρομαι. ή). 3>^Λ..ρ«ρ.«£_'
\\.ι)ριιιρ^ιιιιαιί!ιιι ^/ιιΊι. αλα [),ι)Ί/ι,ιιιι/ιιι'/ι · παντοειδής, (ό,
ζονεία, υπεροψία, (ή).
*>)·
Μ-τιί- ·

\^ιΠί%ιιιιραρ
παντοδύναμος ,
(δ.ή).
I),ιίϊιΊιαιηορηι βριΛι . παντο
δυναμία, (ή).
Χ±,ιίΙΛιαΐ[αιι- . κάλλιστος, βέλ
τιστος, (6).
\χ *ΙΪ,Ίιιυ{υιυ^ ηι β]ιΛ>. πανδαι
σία, (ή).
υ,/>7,'/7ΐι/Λ/ι'// . παγγενέτης, (ό),
παγγενέτειρα, (ή).
\\.Λ%ιιμΙιιιι[. παντοκράτωρ, (ό].
ΐΧίίϊΐίιιιιΙ^ιιιρη^ 8· λ^^ΙΑιαιι^ορ*
\}.ιί1ι%ιιι^1τρ· παμφάγος, (δ, ή).
Ο,ιΖ&ΐιιηΐΜη^ιΐΗ. . περίφημος,
διαβόητος, (ό,ή).
υ,//7,ΊΐΗΐ~*ιιΐ[ΐηι υιιι . ύπέρπλουτος, βαθύπλουτος, (ό,ή).
υ,ί>7.ί/"»4'ί/ΐΜ/ι· ευμήχανος, άριστοτέχνης, (ό).
^ιΠΑια^η-ΐιαΙι . πολυθρύλλητος, (ό,ή).
^ (ό,ή).
τ&ιίΙήιιιιιίΊιι^ιηι ρ . πάναγνος ,
υ,ιΛΛΜ/ζ/Ι&ί· · παμμέγιστος ,
(ό,ή).
(ό,ή).
χ^,η/ΐι^ινηΡ . καλλίνικος ,
^,ιίΙΛιηβι · πάς, (ό), πάσα,
(ή), πάν, (τό).
\\<ίΙιΊιιυβι ηι-αιπΙτ£ · παντα
χόθεν.
Ο,ι/Χτΐκιι^ίι ηι-ρ/τ^> . παντού.
Χ^ιίί/ΐιηι%η*-α*υιιι· ελάνιστος,
(ό).
/(ό,ή).
\},ιΓΐΛιιι^ιηρ^ . ^αριτοβρυτος,
\\,ιίΙήιιιι^ιιιρ . παγκάκιστος ,
(ό,ή).
προς, (ό,ή).
ϋ,ι/ΙΛιαιιΙ^^ιιιη . πανέκλαμ-

\ΙιίΙ.Ίιαιιι/ιιιι,ι/ιι . πάντιμος ,
(δ.ή).
(ό,ή).
\\,<ΐΙ,Ίιυιιι/ιιιιιι£υιη ■ παναιτιος,
\\,ιΐΙ,'·ηιι,ΐ[[,ιι?> . παμμίαρος ,
(ό,ή).
(ό,ή}.
\\,ιΐΙ.Ίιιιιι· ιη,[>[ΐιφ · πανάρετος,
Μ,ιίΙήιιαιιπ·-ρρ. πανάγιος, (ό).
\\.ιίΊήιιιιυ[ΐρπ^ρ[ιιΛι . παναγιότης, (ή).
(ή).
\\.ιίΙήιΐΜΐιιρρπ^[ι · παναγία ,
\\,ι)'/.ΊιιιιψιιΛίΐιιι . παντοπώλης,
(δ). 2^ ■
(ό,ή).
Χ\,<ίΙήιιιιιηΙΛι£ ■ περιπόθητος,
υ.ι>7Λ««^/«/«ι·πανένδοξος,(ό,ή).
υ,ι/ί/ί#ΜίβΜ#^ · άριστος, (δ).
υ,</ϊνί*&ί-/ϊίί · όλως, όλως δι
όλου.
υ.ι/Υίίί«ι-««π . πανταχόθεν.
11</*ίί» · άμήν, γένοιτο. 0.^1.
υ,ί/Λίι · ο'λος, πάς, (ό), πά
σα, (ή), πάν, (τό). ^
\),ιίϊΛριΛιιαιππιΛι · πάνσοφος,
Μ- ,
,
α,
1*^4 · χίμαρος, τράγος, (ο).
0^ «
ϋ../^« . μήν, (ό), II, «
Μ,ιΓιιη/ ία/«π/· κατά μήνα.
Ό,ιφρ^. άρχων, (ό).!!,»· «1^·
υ,ί/^«ιί/Β/ί/* · στειρευω. 1·ς«(^
χ^,ί^ηι-Ρ[·ί"ιι · στείρωσις, (ή),
η ρ
Ισυνωρίς, διάς, (ή),
^"ί' ζεύγος, (τό). 2^,
υ,ί/ήι.^ . στείρος, (ό), στείρα,

υ.υ-0
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0.31·
0,<Α*.·/». σύζυγος,(ό,ή). ^Μ»»"-/*/^-· όχΰρωσις, φρούΙΙιΛ" ίΛίΜ^τίΐΑ · γαμικός, (ό|
υ,ιΛ»».»ίι««ίι«ίΐ/ · νυμφεύομαι \1,ίΊ/,η,/, . συναγμένος , συνηθροισμένος, (ό).
ΰπανδρεΰομαι.
^•ΓψπψΙ.ιί . συναιρώ, συλλέ
γω, συνάζω.
ΰπανδρεύω.
ΙΙ,Λΐ'.ιΛ-ί.ρρΛ. γάμος, (ό), \\ιΓφηι/ιπι-!βι. συναίρεσις,συλ
λογή, (ή). ^
συνουσία, (ή).
αισχύνη, έντροπή, (ή).
(1<Λΐί-/> · οχυρός, στερεός, (6).
υ,./Ό/ί/<«^γ/ί<."<7 . καττρσχυμέΏ,^ΡΡ· άγαμος, (ό,ή). £ρ$μ.. νος, (ό), ρω,..
ϋιΛ^αιΙ/^· άρτιμα, (τό). μ·^- υ,.Γορ·»/], . αισχρός, αχρεί
ος, (ό).
υ,ι/η^^ι/· συγκερνω, κατα \\<ίυ/,/α,Ίψ. άσχημοσύνη, (ή),
αίσχος, (τό).
πραύνω.
υ..Λγ · νέφος» ίτύννεφονι (τό] Χί,ιΓο^ιααίιιιριπ· έντροπιασμέιη,-^-τ >
νος, (ό).
χ^ιΑ^ια/αιαιΑ· νεφελώδης, συ- Μ,ιΓορριΐΜΐά. α'ισχυντηλός, α'ινεφώδης, (ό,ή).
(ό,ή). δήμων, (ό).
1],ιΛγκ/1ιι/άΛ' · νεφελοειδής , Χ^ιΓοΡριια&ηι-ρ-ρΛ . αιδημοσύνη, αΙδώς, (ή).
ΙΙ,Π.,/,ηΙι . 8. ΧΙ,ιΤρηϊ,χ
1),->'ί«//»ηι///«ι//Λ . νεφεληγερέ Ιί/ρΙΛαιριΆ· άλφαβητάριον,
(τό).
της , (ό).
\1,ΙΊιΐΗΐ[/ηι /·!■ νεομενία.*πρω- α,/ρ^ν · άλφάβητον, (τό).
αύγή, ηώς. (ή). 6»|·«·
τομηνία, (ή).
|),ιΛ/»ΐί^£ΐ///. μηνιαίος, (ό). μη- ΙΙ^^η/ι*. αμπελουργός, (ό).
11 ./γ/"/
Λ · άμπενιαΐον, (τό
\1ιίριυ//πί]ΐί' · ό·/ΰρωμα, τεί λουργία, (ή) .
ϋ-^ϊ^ί"^· τρύγος,(τό).
χος, (τό). 1··«ι>_'
^.{ΓραΛιυιΓ. όχυροϋμαι, ΙΓΙ-ί- Μ^ί^. —/.·— I
Ι). ^Ι.,ιυ,,ι,Ίι. άμπελών, (ό).
Μ,ϊρι,,ιι^ιυιη . ο'/ύξ>ωμα, (τό).
ΙΙ'Ι'ριι,ι/πι >/ιαΐιΙ. ιί- ογυρώ, τει- Β,/ΐ/" άμπελος, (ή), * άμπέχίζω.
^1 λιον,
,^,, (τό).
ϋ'#"»# · όχύρωμα, φρούριον, Ο./ϊη'-'ί'· πρωινός, (ό). 1)—
τείχος, (τό).
| η«ί+^·

·Α/"ή '5οιγ.ο '(9)
'('/.)
Όιηοι *(οι) >-"2
•^»π?Α<'ΐΐ Ί0Λ91 '4(9) '(λι>^ι •^^^ΐΐίΑ»ι7^^/τ»7/*·β -ρ>ιογ_γ_χ)
'(!*) Όϋοι •(οιΙ'
·5ο:ι, '5ΐ£ 'ίίΧιοάοΟϊΙίΟΙΒΥ] •(V.)
·»»-ί/πΐι/'·[( 'οιηο -ο5ιοιηοιοι
) ^οχχιΙα^ο^χ) '
•Λΐ/'β '»^πκιλ3 'ηοιη» ·ρ)03
·β»ι»-»»»}*»?Λ|| ( '5θ3θ200313, '9)
•η^ςιπηβύΐιί'ΐΐ ΑΟ^ΧοίΓΙ» '9)
-ιι/ιπγιηΊί-β 'ίΟΛΟ&ρο'βΙ^ '9)
■η/π&Ι·^ 'ίΟΙΠΟ^ΟΙ '(9) "01 .^7^7Λη7/··η '5οι!*γο»ΐ3τ] •(9)
'!ίΐη».ο '((/.) ΌχηοΓοα, •(οι) ρηΙΓιπΊί'^ · 'Ρ>γ_γ_»£»13γ! -γ_»
-«7?/·-α Όγ? -(9)
ηηή^/ηιιΙίιπΊί-β · Ί/γ_0§»13τΗ
ι^Χ|τ) ηοι 'λγιλ 5θ3 ·»ο'ο)ΐ
·Ι/ιηίηη,ΊίΊ\ 'ΪΟΙΟΧΟ^» •(1(.'9)
·ηια^ρ^ί·[{ 'ίΟΛΊο'οί, '(9) νί2
'{+ϊ*
»ή)ΐ 'λοιοχ "(9^)
•(^'9)
"ΐί^/·^ 911* ηοι 'λπλ. οιι» 'Λ»7ν*'""11^"*"ΤΙ '593ΐ»§ογ_γ_»
'Σ>°ΧΧ»·^Ή '5ο«3οά?ΐ3 'ζ~Ιι»'(9)
««4 -ίή ·ί^7Λιι ι»κ »ι 'βιηογ^
•(·χ·ι·κ)
•■α^ηιηΊΡ^ ·8 ι^Α&#π7/""[)
·7/^π 'χγ^γ» ·:*θΎ]ο4γ_γ» .%ί+-Ί
ητη1]ιηητηι1ηη1ί·β · -ΐίθΛΐ*ΥΥ»
'50Χ •(9)
'5ΐβ ·(!{.)
·<0ίΐ3Λ!Λτ1<ί3
'ιηβ ·(&,)
·ηηι/£/-ιαηιπύιπΊΡΐΙ -θΧΐ/.γ_γ_» ·*'τι '3« ·»λ™>* ·(<{·) Ή*
/Λ[| ΐ//7Ι ί7ΐ//Π Ι/ΓΠ · -ΧΧΠ^ΧΟ^» •Μιπριηςϊγί '5ο<;'ηι».ο •(9)
45ο* •(Ι^.'9)
•^»πι/ίη^/·(1 '5θΧΧ10^θΧΐ» •(9)
"ίβ""!*!^ '5»Χ<ίθ2
_Α*5
'«.οι§»κ •(οι)
·Ί->·Η1"ΐ?ι'Ό. Ίω^χ^Λι» •(9)
'5'*·»Α '(ν?)
•(<α19)
■»"*^7»π7/',[ΐ · 'ίοβχχηγ^λρ^ι^ ΌΜ3Χ3
'ϊ+ΊΤί1
.Α»ί/^«π7/·τι 'Μαο^οο^ι^ •(1(.'9)
•^»'ϊ7»»Λ^^ηι7/''β 'Ρ>10χ^!ρ -3ΐΗ
'ωγ^»^»! ·<οά(ίοτ!»α3ϊ!
δ
7
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υ.·ϋο,
υ.βο
|],^/>ικογιυιπ(τ&/>. άνδριάς, (ό).
\\βι<αι·[·. τόσοΜ, τοΛϋτο.
ιρίλανδρος, (δ,ή).
Μ,/ίιαί^ιι. τοιουτοτρόπως, ού
\\./ριιιιφριη·
άνδρεϊος, (δ).
τω, οΰτως.
Ί^Ίί'
ΙΙ,/ή· ναί, *μάλιστα. \ϊ$$·ι ϋ,^αιιιιιιαΛ' άνδρΟφόνΟς, (δ,
\\,^Η{I1/1^I^ι)'. εμπαίζω, περι
II Μηη/ηι^αΑΙιιΐ· ανόριζω.
γελώ.
ϋ,^ιγΐΗί/ηι- 1 εμπαιγμός, περί- ^ρΐΐίί. χαίω, κατακαίω, φλέ
ρ-ρύ,. ϋ.^. > γελως, (δ) περί- γω.
υ,^/ι/.,ν"*· («?°"»^)· διακεκαυιι/ιι/ΐιιη ',Πι ] παιγμα, (τό).
α^«· ούτος, (ό), αύτη, (ή), μένη, (ζώνη), (ή)
«·λ»Α· χ%0«> (6)> χΆρα» (*ι)·
τοΰτο, (τό).
Π^<ιαι4αγι/>ιΛ δαιμονίζομαι.
^ιφ%/Α· οίον, δηλαδή. 1;«Λ£ι Μ,^ριί· χηρεύω. 8—
(1 γΗίΐ<ΑΙίΐ,ιΙ,ι . τοΰ λοιπού, υ,^ρηφρΛ. χηρεία, (ή).
ϋ.^1>1· καυστικός, (δ).
εις τό έξης.
ΙΙ^ι/ίγί-». τοιουτοτρόπως, οΰ_ \},^ηι-&.ρ. Ιππεύς, (δ). Ιΐρ^
~"ΐ4Γ·
μα» (τό_).
τω πως.
ΙΙ^ίΐ/». ενταύθα, εδώ, αύτοΰ Μ,^,ηι ',ίϊ,. καΰσις, (ή), χαΰϋ,^ αιηϋΙηΛ έπισκέπτομαι.
\\^ορ. σήμερον.
\ί[Αι^Ιη- ι/,^υορ. μέχρι της Ό^9ΙιΊ—-Ργ'λ' έπίσκεψις,(ή).
Χ^ΐιιυιΐ ■ κασσίτερος, (6). *!■«·σήμερον.
Χϊ,^ορΙτ^ . σημερινός, (ό). Ι»*
\Κυιιιη.ιιΑι· βραδύς, (δ).·^. βρα
«Π— #-Λ^.
01^"»· παρειά, (ή). ί·Λ<.α>
δέως,
(ή).
I), μιΐΐιηι-ιΐ: πρίσκομαι. Ζ^^+' Χ&ιαη.ιαΊιηι-ρΎρι-'υ. βραδύτης,
Ό^-—^8' οίδημα, πρίσμα, (τό). χΚυΐΜΐη.ηρηβι ■ άσπλαγχνος ,
άνιλεής, (δ,ή).
Ε//»· άνήρ, άνθρωπος, (ό). £ρ. \}.%υιι^πρηι%ηί-Ρρι.%.α.σπΚαγ.
θέρος, (δ,ή).
ιη«#<^.ΰπανδρεύω. ^ 3^^- χνία, (ή).
χ&αιιρΜίη. δυσγενης, άνελεύΛ/ρ· σπήλαιον, άντρον, (τό). \$ιΐΜΐ^ιηιπηι-ΡριΛι. δυσγένει.
«, (ή)· ,
,
(δ,ή).
Χ^^αι^αίίι. άνδρι*ός, (τό).
^ααρ^ρ. αγενής, δυσγενής,
άνδριχώς.
^ΙΡ·"^""· Ερμαφρόδιτος, αν υ,'//««?γ. άχάρηκτος, άγνω
στος, (δ,ή).
δρόγυνης, (δ).
χ&,α,ρίτιΡιχ,). ανάθεμα, (τό).
Μ,^α&αιιβ'. άνδρίζομαι.

υΛ,υ.
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υ.\,α
\1%ιιι^ιαηαι-ρ^^ί.%. άπροσωϋ.'ί,ιιιΐ/ι. άνάλατος, (ό;ή).
φ,ιν(υπι·Α· αηδής, άνοστος, ποληψία, (ή), άδέκαστον,
^ .
(6,ή).
· ·
ή). (τό).
Μ^ιαι/αηρ^αι^. άνόρεκτος, (ό, ϋί/^^ιι^. αόμματος, (ό,ή).
υ,^αι^ιιπ. απαθής, ύγιής,(ό,ή).
}^ΐιΐΜΐ^ΐΜπηι-Ρ^Ι>Λ · απάθεια , ;ΐ].%£ΐιι^ι»^. (^ί^). άκρατος,
(ή)· '
„
ϊΛΑν (οίνος), (ό).
ϋ.ίι«/*^/τ. άκαμπτος, (ο,ή).
# « αι.
. I} αδιάφθορος
α» 1 ■ 1 ν,
^ΐιαιφιιιιύΐιφ . απρόσεκτος, 1/111ο,
,7,
{φθαρτός,
αγραναυθάδης,^ (ό,ή).
(ό,ή).
Π,ΐταιψ'&ψιο/ · απροσδόκητος,
υ,ΐ/α/4· άφοβος, άδεής, (ό,ή). ΜΌΐΗίγαι/^ιιιΊιη^ρ/ιιΛι. αφθαρ
^. άτρομήτως.
σία, (ή), άδιάφθορον, (τό).
Τϋ^ίΐΜΐίαιριηΙτιρ. άνεπίληπτος, υ,ΐιιι/ι^ιι/αι· έρημος, (ή). 2{.ί{·
^ιαιίΜ^ιΐΜίηιαϊ^ιΐΜΐι · ερημίτης,
άμεμπτος, (ό,ή).
\Κι>αιγπ, Αγ«-|1. > άσπιλος, άκη_ (*)·
,
ΊιαιγηαίΙιΐΜΑ. } λίδωτος, (ό,ή). τΚΐιίΜΜίψΜΜίηαίΐΜίαΐΤ', ερημουμαι.
υ,ΐκηι/ϊ^· άνέφελος, (ό,ή).
Μ,Ίιιηιι^ιυιπιιιιι^ρ· ερημόφιλος,
Χβιαιιίορ- · αναιδής, αναί φιλέρημος, (ό,ή).
σχυντος, (ό,ή).
^
(ή). Χ£ϋυιιΐ{ΐΗΐηΐΗηη^3ΐνΙιΙ*ίϊ· ερη.
Χ£ϋΐΜΐιϊορ-ηι-[£[·Λ. αναίδεια, μώ, έρημάζω.
„,
1 άναλλοίωτος , ά_ \ΧίιΐΜΐΐΜξΐιιιηηΐ-Ρ[ιιΛί· έρημίβ^
2ΐ7ί3' πα?άλλακτος' ά- μοναξία, (ή).
*" Ζ"/*- ίμετάτρεπτος, (6, Ιΐίιινααιφ. άσωτος, άκόλαν»4ύΊί' |ή).
στος, (ό,ή).
κτώ.
11ίι«#ί/Α. άψυχος, (ό,ή).
Μ^ιΐΜίηΐΜΐΙιΙηΐ· άσωτεύω, άτα_
ΚυαΑ&ρΙη-· αβροχος, άνομ_ \}$ιιαη.αιΙιη^ρ-[·ιΛΐ' άσωτεία,
βρος, (ό,ή). ^ ^
1,-1.1.» άταξία, (ή).
_ (ό,ή).
Η,ΐκα&ΐΗ.^ · ήδΰοσμος, (ό). Ο,Ίια/η/ι// . άκαταγώνιστος ,
ΙΙίίΐϋί/π^ΐΜίιίτ/^· ακατονόμα ΌϊιαιαΙτϊρ. άφατος, άρρητος,
(ό,ή).
(ό,ή).
στος, (ό,ή).
Χ)&αΑηιΑ· ανώνυμος, (ό,ή). \ί%ΐΜΐιΆωμη)&. «κτηνοτρόφος,
\},%οΛ,9ιιιιπ- αχώριστος, αδι Ό,'ϊιιιιιΛαιρίΜίρ. ^. κτηνωδώς.
αίρετος, (ό,ή).
ΜϊιιυυΊιιιιΊιιιιιΓ. άποκτηνοΰμαι.
Ο^μμ^μμχ. άπροσωπόλ^πτος,
κτηάδέκαστος, (ό,ή).
νολατρεία, (ή).
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ϋΛ,υ.
«Μ*
φ,ν,ι,Ί,η, μ/ιι ϊ,. κτηνωδία,
αγ>ΐπ· ατελεύτητος, (ό,
άλογία, (ή).
ή).
Χ&ομιιιπΛ. 3^|ήνος, ζώον, *ά- 1),'''/ιΐ"«/. άμοιρος,· αμέτοχος,
λογον, (τό).
(δ,ή).
11^Μ/ϋΜΐί>ι
άθεος, (δ,ή). [1%(ιιυ^ιιΑΙι/ρ. αμέριστος, ά.
ΙΙίιιΐΜΐιοιιι-ι»^ι«-^Λ· αθεΐα, διαίρετος, ^δ,ή).
\$ψάφ>ιη. ατυχής, δυστυ
χή (δ,ή)· 0 ( (δ,ή).
ΙΙΙιυιπικ^· ανίκανος, (δ,ή).
\£υΐΜΐρ·Μΐη· άσπιλος, άμωμος, ϋ,%ραι^αιιπ1τιρ% ασύγκριτος,
ΜΖιραΛι. άλογος, (δ,ή).
..(δ,ή), άθωος, (*).
χ^ύιαραιρ. άκτιστος, άποίη- \)$ιρΐΗ%ηι-Ρ[ιιΊι· άλογία (ή).
τος, (δ,ή).
πτος, (δ,ή). Χ&ριαρριηη.. άφθογγος, άφωΤ
\}.%αιρ^. άτιμος, άνυπόλη- νος, (δ,ή'
Χ&ΐΜίρηιυΊιαιιΓ· ατιμάζομαι. ϋ,'ίψαιρΙι^ίαίιΓ. άφιλος, (δ,ή)·
Χ\,%ραιρΙιιι£ρ . άφιλόκαλος ,
ϋ,'ί/ίΜ^^ιιΛ^. ατιμία, (η).
χλιαρή ίΜΗΐιιι ηρ· άγονος, α_ (δ,ή).
5
(δ,ή).
Χ&ρυιρΙιψπρΧ· άπειρόκαλος,
χρεΐος, (ό).
άπειρος, απέραντος,
υ^ιαιρψίτι· ακώλυτος, (δ,ή)
\ί%ιαρ^^ι/. ατιμάζω, έ ξουδεν ώ άμετρος, (δ,ή).
\^ΐιαιρη.ηι ρΐ<ιΛι. ατιμία, (ή). υ,^κ«.αι^«Λι · ανίκανος, (δ,ή).
ΧΙίιαιργ. άσχημος, άκοσμος, [^Ιιριιιι.αι^ΜίΛηι.ρ-ριΛ' ανίκανότης, (ή).
Ο.ίριιιι.ηι-ΡρίΛΐ' απειρία, (ή),
.Μ^ιιαρι^ΐΜίρ· άοιχ-ος, (δ,ή).
11>«</>γ ιαριη-ρ-{ιιΛι .άδικία (ή) . άπειρον, (τό).
\ί.%ωρ^ίίΛ· άνάξιδς, (δ,ή), ^ &%ρ!τ^ά*ρ· αφορολόγητος, άσύδωτος,, (δ,ή).
άναξίως.
Χ&υιρρ. άνανδρος, δειλός, (δ). Βί'ρ*^«·-ίί· ί άγονος,άκαρπος,
ΧΚΐιαιρύι»ρ. άνάργυρος, (δ,ή).
Χ&ιιιρηι-Ιταηι. άτεχνος, (δ,ή). Μ^ρ/ιρηι-ρ-ρΛ· άφορία, άκαρπία, (ή).
^. άτέχνως.
Χ$*Μΐρηΐ-Ιτυίηηι^]&ριΛι· ατεχ' αν/·*· β- υΐ4^*·
νία, (ή). .
στος, (δ,ή) \&ϊ>ρΐιυ>1{· ακατοίκητος, (δ,ή).
}3,%αιριπαιρ1ιρ1τιρ. άνέκφραΧΟίιαιριηοαρ- άδακρυς, αδά_
κρυτος, (δ,ή). ·
(δ,ή) Χ£υρηίιιιιιΙιηιηΙτξ]ΐ' απαραβί
ΌΧαιρορ . ακαλλιέργητος αστος, (δ,ή).
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Ιϋ'?α"Λ φορά, (ή). -0.ί«?
1)>
"< . άγράμματος,
ιίρ· άπαξ, μίαν φοράν.- 11»
(Μ)·
οΑι^ομιΤ ιφ· εφάπαξ.
ΧΜιη-ριαιιαι· πεζός, (ό).
Χ£.η .υ,ί- ^. άχόμη, ετι.
άγρός, [ό). Ρ-η-· _
α^«ν<π· αραιός, (ό). ϋ^Ρ1-+ ϋ,ί»^. ^. αυτοΰ, αυτόθι, εκει.
Μ^ι^^ιηαΛιίΜΜίΓ. άραιοΰμαι. χ$,η ωγ αϊρ. άκατάπαυστος,
Χ&ιη ·ι>ι·ηηι [ι}/,ιΊι· άραΐότης,
(Μ)·
άραίωσις, (ή).
\},%ΐ£ΐυγιιιριυιΐ{ζιι· άΟίαλεΐφιγίΗ/ι. ημικρανία, (ή).
πτως, άπαύστως.
11ί^ί-«»· αδαής, άπειρος, (ό, \Κϋγω£ΙηΓ. σκέπτομαι.
*>)·
(4 0,%?<»</'· μέλος, (τό).
ΜϊιγΡπι-ΡΙιιΛι. άσπλαγχνία, υ,^ω/Λί/ρΛ//. ανάπηρος, (ό,ή).
ΧΚϋφ/ιίι. ανεκτίμητος, πολύ \^>ι/.ιαιΛιι^ί^ . παράλυτος ,
τιμος, (ό,ή).
(Μ).
ϋ.ί/<7 /μ^/'· άνέσπερος, (ό,ή). χ$ΐί}ΐιιιΓΗΐ[ηι-&ηι ρρΛ· πα
Χ&φ/πηαίίιαιιΓ. αγνοώ, δέν ραλυσία, (ή).
έξεύρω.
ή). Ο,^α/^ι. άσπονδος, (ό,ή).
υ.'"''7/""^ζ/'· ακατανόητος, (ό, \ϋ,%^.αιπ%αι^. άνεπίστρεπτος,
Μ,Ίιιΐ/ιιιιηι ρ/ιιΛι· άγνοια, (ή). (ό,ή).
πτεί.
φ,γ/φ. άνραφος, (ό,ή).
\},%ι/υιη%αι/ρ. ^. άνεπιστρε.
ανεύρετος, (ό,ή).
Μ^^αιαιαια^. προαύλιον, (τό).
\}&Φΐηι-(α. ακέφαλος, (ό,η) Μ,Ίιγ υιαιιιρΐΗριιιΙ[ . απαίδευ
Β^ΊίΤ γύψ, (ό). Ιΐ£ ««··«*»
τος, (ό,ή).
τος, (ό,ή).
άβατος, (ό,ή).
Μ,Ίι^ιυιηιαι^αιριη . άκατάκρι.
Ο,'/'^π/· ανύπαρκτος, (ό,ή).
Χ&ιίαιρλ. αμετανόητος, (ό,ή).
Β,^η/ϊι. άχρους, άχρωμάτι- ϋίι^αιριΛιΑ . άθεράπευτος,
στος, (ό^ή).
"
(ή). (έ,ή).
ΤΧύη-^ηι-ΡΙιιΛι · ανυπαρξία, „- .
. ) άντίδοτον,άν.
Ο,ΐ/φηιΑ&ιΛ περιφρονώ, κα
ταφρονώ.
1].ί'7»/>*· άεργος, (ό,ή).
ΧΚΐιγΙιιΓ. καλλιεργώ, όργόνω.
Ώ&ΐ}η[ΐ&πι-Ρ1>ι.%. αεργία, (ή). Ηί»^1^· άπρόσωπος, (ό,ή).
^Χυ^ηρηι/. άνιλεής, ασπλαγ- 0,)*φ£1>. αυτόθι, εκεί.
χνος, (ό,ή).
1].1ι?£ιγ. άκαιρος, άνάρμο/"-^·ώμός,άνιλεής,σκλη. στος, (ό,ή).
τος, (ό,ή).
ρός, (ό).
Μ,Όγ/ιιίΙαύιυηΙτιρ. άναντίρ^η-

•
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υ,Ί.// <./</»· εύρυγωρία, ήσυχία. ΰ.Ίιΐ]ΐ{ΐιΐ]/·. ανεπαίσθητος, (δ,
ή).
_ (δ,ή).
(ή).
ΜΊιι^ιυ,Γ. άφρων, άτακτος,
φι^ηιΛι^· άβυσσος, (ή).
0,%7»ι.«ιη· εκείθεν.
(ή) ^ίι,Ι^ιυιίη^ρΐ,ί.Ί,. άφροσύνη,
χ\,Ίιη{,ιυγιυρ& · άντεστροφή. αταξία, (ή),
ΙΙί/^/ϊκΛ/τψ.πρωτότοκος^δ,ή). ϋ,'//^^^. αναίσθητος, (δ,ή).
υ,ί/γ/ι/ϋΐ/κ/^ι/ι/ζγ). έσώβρακον. Ο^ι^^αΛιαιιί· άναισθητώ.
\\.Ίι,ρ^^η^Ρ(·ίΊι. άναισθησία,
(τό).
(ή)·
,
ή)·
Λ*ϊ/"ν/'#;
(ή)·
Ιί'ϋγρη^ι/'. ασήμαντος, (δ,ή). Β,ΊιηγΗίαιπ· άσωφρόνιστος, (δ,
υ,ίί&^ΜΜ-^/πΛ#.άι»έραντον(τό ΒΦ{7'92' απρόσεκτος, (δ,ή).
. ανέξοδος, αδιέξοδος, Ιΐί/^ί». άοπλος, (δ,ή1.
(δ,ή).
'
(δ,ή). \^Μψ1^η·.ρΐ·ιΛ . άμετανόη.
υ.Ί///ι^. άγέννητος, άκτιστος, τον, (*ό).
(ή).
υ.'Λ/ίΐ^λ. άφθαρτος, άφθορος, ΧΚύγηι-ιιπι-ρ-ριΛι · άνισότης,
111>^ο^>· αδύνατος, (δ,ή)*
(δ,ή).
ΙΙίίΑ·γ*ιιι/^ι-1ί. αφθαρσία, (ή). Χ&ιραρηι.ρριΆι· αδυναμία, (ή) .
Ιλ'//Α/ι· πενθερός, (δ). ^-^.ρ»· Η,Ι/^Α^. κατάρα, άρά, (ή|.
ΜΙ* I.ρίνα>ιΑ· άχάλινος, (δ,ή). Μ'ΐιριίρη'ΐιΙι//·· άσχετος, ακα
Μ,Ί,ίρίυ,/ρ άνεσπερος, (δ,ή). τάληπτος, (δ,ή).
Μ'ΐιΙ.ρί· η/β. άφανής, αόρα \}.Ίιρ%ΐ£,//ιι)'υιρι»%1./£ · αναν
τίρρητος, (δ,ή).
τος, (δ,ή).
Μ,^Ι.ρΙΐί ηι^ρΐί/ΐιιιιιί . άφανί- [ί,Ίιρ'ί,γΙ,ρ άτίθασσος, άσκνήθιστος, (δ,ή).
ζομαι.
\^ΐίίιρΙιι ηι [<}ίυΐ]ηι ι[ιιι%Ιιιί· α Χ^ιρϋιι^ιιιια · άδιάστατος, ά_
ή).
φανίζω,
ή). χωριστός, (δ,ή).
Χ^ιΙτρΙξοοη. άδιχοτόμητος, (δ, ϋ,ίγ»ί/^ι/^£ΐτ^. άδιάκοπος, (δ,
Χ&ιΙιρϊΐΡ^. άφοβος, ανύπο 0.%ρ%ι^ηι.%ία^. άνεπίδεκτος,
ανάρμοστος, (δ,ή).
πτος, (δ,ή).
ν&ιρίιη-ηύιΐιφ. απαράδεκτος,
ϋ.Ίιίτρ//[ι, ιρ.
άφόβως.
ΙΙίίΑρΙφι^ιρι· [ΛριΛι · αφοβία (δ,ή).
\ίϊψΊι^ιιιυ[ιρηΐ-Ρ[ιιΛι. άφΐλθ_
(ή).
ΙΙ^ι^ικιπ, έτι.) αχώριστος, άδι. χρηματία, (ή). ^
ΜΊ,,/ιυ«,/,[],. ^ αίρετος, (δ,ή). \1%ρΊι^πι ρ[,ί.Ίι. άκτημοσύνη,
Ι&ηιυργ. άκοσμος, (δ,ή).
(ή)·
\Όιηιυι ,υ!/. άτεκνος, (δ,ή). 11%Ρ%ιπυιΊι/>. άνοίκιος, (δ,ή).
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υ>/,/ω/«ι/ΛΛ . άνενόχλητος, (1ί//«/.γ/.. 8. |].1//Μ>/>.
\)ίυριομ{ιιιπ. αδιάρρηκτος, (ό,ή).
Χ&,ρυ,ψ άταφος, (ό,ή),
·| 111//////////////· άτρεπτος, άκίνηΧ&ριαηηΜίί. άμάραντος, (ό,ή).Ι τος^ (ό,ή).
()>/,/ «///</ /Λ////· ανερμήνευτος, |].1//»α<(£ΓΐΛ φείδομαι.
|Γ///ιν/«/χ1/. άκρατος, άμιγής,
Β,ίι^ίίΐ»-*"^· άτρεπτος, (ό,ή).
Χ&ρΐιιΐ· σποδός, σποδιά, (ή) Χ£ΐι[ιιφιΙ<· άοιάσπαστος. (ο, ή).
11%^/,,ρ- άσυνείδητος, (ό,ή).
Χ&ρΐιρρ. άνελλειπής, (ό,ή).
Χ&Ρρ·-· αναρίθμητος, (ό,ή). ΙΙ'ι,/,,,ϊ,ψ. άζυμος, (ό,ή).
Κ*>Ρι4—"η· άπερίτμητος, (ό ΙΙ'ιφιΊ,αιιΓ- εγκαταλελειμμέ
ή)·
, ·
*>) νος, (ό).
ν&Ρ—υΦ' άσυγγνωστος, (ό Ι\,Ίι(,ιΊιΐΗΐϊ1.ιΓ. εγκαταλείπω.
υ,1κ/ι»(Λ άωρος, άκαιρος, (ό,ή) Μ,Ίι/,,Ί,ΐΗΐ/η·
εγκατάλει
Μ.%<Ιιιιιίηι-ΡΙ·^Ίι· άκαιρία, (ή) ψε, (ή)· 5
ϋΊ.Γί-4·ΡΓίτ.·
Τϋ,'ίι^αιη.αΛ^.. άπαις, (ό,ή).
\ΙΊ,/„Ί,^. άνελεήμων, (ό,ή).
φι^πι-ίΜιαι/. άκρατης, (ό,ή) \1'ιφιΊ,ιι^- άφειδώς, δαψιλώς.
Ι]/!/>1ηι ΰΙ[ΐΗ[ηι^ρ ιΊι . άκρα- 0.1/^ιηί. άφρων, ανόητος, (ό,ή).
σία, (ή).
\&ι[ιιηϊια>·-. άνικμος, (ό,ή).
χόνις-δος, (ή).
ϋ,1//»»1/£ . άοκνος, άτρυτος,
ΧΙ%[·£ΙτιΓ· καταρώμαι.
(ό,ή).
>
ή).
χ£ϋ[ιιΓαΜΐιιη. άσοφος, ανόητος, ΌΖΊαπιπηρ. απαρέγκλιτος, (0,
(ό,ή).
'
· (ή)· ϋ&ΙαηρΖηι-ρΊ- ■ άβουλος, άνόη_
ΙΙί^Α""*"1-/"/^1-*" αναρχία, τος, (ό,ή)
ΙΙί/^/»«/«-· άδικος, (ό,ή).
Μ&ιριηρ^ριιηι-ΡρΑ. άβουλία,
χ&Ιψιυ·Λ·ιί· αδικώ.
ανοησία, (ή).
\}$,[ψω· ηι ΡριΛι. αδικία, (ή). 0.1/^ιηη//. ατάραχος, (ό,ή^.
α***-· τ£°χός, (ό).
Χ&>ρΜΐηρρ· άδιάφορος, ^·αδιαΧ&φρ. άπληστος, (ό,ή)·
φόρως,
^
(ή)·
11,1// π/*· άλυτος, άδιάλυτος, Ό^ί/αιπρηι-ΡριΛ· άδιαφοοία,
(ό,ή).
Χ&Ινριαιπηι-ΡΙιιΛι· άπαιέευϋΐ/η^ίί. άφώτιστος, (ό,ή).
σία, (ή)^.
Η.1//»/1- //////· άσέληνος, (ό,ή). Χ&ρ,αιι· άλογος, (ό,ή).
111//*"-/·- ανήκουστος, (0,ή).
11.1/*///^/· άδάπανος, άδαπάνη.
χβψ,Ιΐϊ/,. άσίγητος, (ό,ή).
τος, (ό,ή).
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υΛ,ΐι
1ΙΛΛ
χ&Μ&αιΜξηιρ-* άσκεπης, (ό,ή). [1%^βΐιρΙιΐΙι. άδύνατος, (ό,ή).
ϋ,^^Μί^ηί.^. άπε^ικάλυπτος, (1)>4ι«/·&4/ΐ£. άσυμπαΟής, (ό,
(Α,ή').
(Μ)· Λ)·
ΙΙ^Αμ/^τ. άτρητος, άτρΰπητος,
ΙΧίι&αιιΑ αμάσητος, (ό,ή).
α%&ια%ορ ■ άγνωστος, (ό,ή)
7 1
7
> εξαίφνης.
ϋ,ΊΛιιήιορ-ηι-ρ-Ιΐί-%. άγνοια,
0.%1/ΐΗ/τηιιηιρ/ιι-Ίι. αδυναμία.
(ή).
Μ,ΊιΙΐιυροιπ. άνενδεής, (ό,ή).
υ,'ίί^ιι/η. άδενδρος, (ό,ή).
υ.ί/*Λ^· γΰψ, (6). Ο-λ.-^Λ» \)ί>ϊΐΙγΜΐ%ο£, νοσοκομβΐον,(τό).
0,%1/1τ,1<>. ανυπόκριτος, (ό,ή).
Χ&ιΜτρ. άγήρατος, (ό,ή).
^βιΙφι^ηι-Ρ^ιΛι · άνυποκρι.
ΙΓζι^/Λ/. άγέννητος, (ό,ή).
Ώίι^ίιΙτ£ηι.ρ/αΛι· άγέννητον, σία, (ή).
^
^ (ό,ή).
(ΡιψΑΐτφίΜΪ» άζωος, άψυγος,
(τό).
ϋ.'ί,ϊ/ΙΛ^ΐΜΐιι. άβίωτος, (0,ή).
\&ι&ηι.φ· άκύμαντος, (ό,ή).
0.%^ΙτρίαΙιι·η·-Ρ/·ιΛ· άτροφία,
'«■*"?·
2
>όέον,
πρέπον,
)
-■%«· (το . (ή)·
Χ&ιΙίαΐφϊ· άκατέργαστος,(ό,ή). ϋ^Μ^ίραξ^ραΛι- άμορφος, (ό,ή).
Η,^^μ/^. πεπτωκώς, έρ^ιμμέ- ΙΙ^ί <Ζ · ίτ»- { άκατάβλεκτος,
νος, (δ).
ΧΚυΙίατίπιΛ· άστατος, (ό,ή).
Ώ&ΜρΡ' άγΰμναστος, (ό,ή).
Χ^ΐιΙ^ιιΑιΙηί. υφαίνω. 8«£»·-Λ.}> Χ&Ι/ριΛ. γωνία, *χόγ_χη, (ή)·
\},%Ι/υΛριΓ- πίπτω, εμπίπτω. \£υί(Ι,ι%ιαι-ηρ. γωνιαίος, (ό).
υ.ί/^ί«ί/·τίι. άκανόνιστος, (ό,ή). ϋ.'υφφ^· άσοράγιστος, (ό,ή).
υ,ίι^ΐΜ^Μ/β «ι. . άδέκαστος, (ό,ή) .
\\%1{ΐυιι/· άδετος, άσύνδετος,
(Μ)·
υ.'ίι^ΗΗ/ψιι/ί'· ανύποπτος, (ό,ή). Ο^ηο/Α/· κοίτη, (ή), στρώ.
Κ,^^ικιπκι/ι. άτελής, (ό,ή).
μα, (τό).
ατέλεια, υ,ί«///>ι/'/7/«////ι/.6μόκθ'.τος,(ό,ή).
ϋ.%//"*· άκλητος, άκάλεστος,
(ή). ,
υ.Μ"7" άρ^αφος, (ό,ή). 8£~ (ό,ή).
5
ή).
χ^υΙ^ιαρ. άδύνατος, ασθενής, νΟ^π/ικ/ΐ/κι^. άλύγιστος, (δ,
υ,^/^ηι .Μ/*.υ»ασμα,(τό). ζ*βΓ«ν
(ό,ή).
Χ},Ί,Ι/ηι-ί/ϊι. πτώσις, (ή).
ΙΙ^Τΐ- άτακτος, (ό,ή).
Ο&φιν/ΐφπι.^κ-'ί». άταξία, (ή). ϋί/^Λΐ-^ίτ/Λ λαχτίζω.
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ηϊ-Ι/η/,, . άμαχος, (ό,ή).
άνισό'" ^//'· αμάχητος, άχα. της, (ή)·
ταμάχητος, (ό,ή).
(ή) υ,ΐιΐιυι-κΜη. άπιστος, (ό,ή).
Χ£ι,Ι{ΓΡαι-Ρ[ιιΛι· άπαιδευσία, Χ&ιΖ,ιαι-αιιηηι-ΡΙιιΛί. άπιστία,
υ,ίι^οί». άθρησκος, (δ, ή)
(ή).
(Μ).
άδιάλυτος, (ό,ή).
Η,Ί^ΰρΐ.ρ. άσχημος, αηδής,
|Γ/ι 4ω
· άκοινώνητος,(ό, υ,^ΐΑ-υιωγοιηΛ-//·· άνεξίγνίαστος, (ό,ή).
υ,ί/ίωίη^. δυσάρεστος, (ό,ή) [ΐΊΑΙιαιαΛιαιιΓ· άφανίζομαι.
((.'/< 4
άνοστος, (ό,ή).
Ιί,^/ίΛ/τ^Λ//!. άκαταγώνιστος,
Ο,"/; 4 ο/ ;//.///»· ανυπόμονος, (ό,ή) υ>4ι/πι.<η. άπειρος, (ο, ή).
Ι^/ϊκ/ι/'/ίί/ιο»//. ασύγκριτος, (ό, ]3,%ίιΑπη^ρ-[ιιΜι. άπειοία, (ή).
ΙΟ<ίί/υίγι«7/γ: . ανυπότακτος,
ή)·
υ>4ιι*ι/πι-Ρ/ίΛ*· άνοστία, (ή), (ό,ή).
κοή, (ή).
η,^ΐκ^/τ. άπάτωρ, (ό,ή). ή), |)>4'ί/«Η^««ίι^««-/9^«-ί<· παραυ,ί/ί,
^ι/ι. ανάρμοστος, (ό, υ.ί/ίίγ«//». άδύνατος, (ό,ή).
^ιΚαΛιι^ίΐιπηι-ρ-^Λ· άνησυ. υ>4π£. άφροντις, αμέριμνος,
χία, (ή).
χία, (ή). (ό,ή).
(τό).
ΙΑίι^ιι/ίι^ι^ηί-^^ί-ίι. αποτυ- \$ι<>ηιΐη·-Ρ/··Λι . άμέριμνον,
υιίιίιιι'ίί^π£-/ι«/^^· άφόρητος, 1]>4π^π^. άπτωτος, (ό,ή).
(ό,ή).
σπονδος, (ό,-ί^. 1)>ϊ«ι///. αχανής, άπειρος, (ό,
1)> ίιμ »ι#ι/.//>· αδιάλλακτος, α_
Ο,'ίιΐκ/»· ανέφικτος, (ό,ή).
υ,ί»4/ι«ί<//τ^«» · απαραίτητος,
\&,ε.ιαυηι-ρ-Ι>ιΛ> · άνέφικτον, (ό,ή)·
;
(ό,ή).
ΙΓ''·»/'""γιι^/τΑ7/'· άδελέαστος,
Χ£υ*,ιιιαιηιιιιη· άστατος, αβέ ΐΓ/ζΛ/ίζ/ί/· άφωνος, (ό,ή). ^·
βαιος, (ό,ή).
σία, (ή). άφώνως.
ϋ,ίι4ι«ΐΗ#»ΐΜΐηί»£.^^«-ί»· αστα. αΜ«"- «. 11^· 2.
Ο.'ίιΐικιη· άτομον, (τό). (ή). υ.'ίιΑ£Γ#Λι«ί«#ΐί.άνίκανος,(ό,ή).
χ^ι,^,ΗΗΐηι-ΡΙιιΛι. άτομικότης, ΥβΛΙ.ιιΙιΐΗ^ιυαηι ρ[ιι'ΐι. άνΐΧ&ίιιιρρ-. άνώμαλος, (ό,ή).
κανότης, (ή).
υ,ί^Μ,ι^α/'//. άπειθής, (ό,ή).
ϋ,ίιΑέτιιη^-χειρόμακτρον, (τό).
|],'/<ίι/7ΐ.ιι/'ί/πι ρ[ιιΊι· απείθεια, υ,ίιΑΛ-ί.. άσχημος, άμορφος, (ο,
|ή).
,
(Μ)·
11>4«/ι-«/«ι<'/'· άνισος, (ό,ή).
Α Ικ-ια^ίιιαι · ασχημάτιστος,
3
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χ&ΑΙτι-αι-ΡρΆ' άμορφον, άσ- \&&<Μΐιηι-ρ-ΙιιΛι· νηστεία, ασι
ΧΦ™> ,(τό>
τία, (ή).
Μ%&ρρ· αχάριστος, (ό,ή).
Μ.
»_ I δρόητος, άνέκ_
υ,';,Λ //,////.. ποθητός, επιθυμη. ιιι^
α
{φραστος, ανεκΙΙί,Α»-*^. |^λητοςι
(όιή).
υ,7/Λ// 1*"/-, ποθώ, επιποθω, ε
πιθυμώ.
υ,ϊ,&4ηψ[,Λ. πόθος, (6). 2·
στενοχώρια, (ή).
υ,ΐιάΐι. εγώ αυτός, αυτός, ό ί
διος, «ιμ, +ννΚ·
υ.'//Λί<. ΰπόστασις, ουσία, (ή).
Μ,ί/ϋ '^ ,/Όγ.,,/./,. ψυχή, (ή).
11'ι,ΑΊ,υι//ΐίΐΊι. προσωπικός, (ό).
1Κϊ>ά)/«/4ια£πι. αυτάρεσκος, (ό,

Μ,Ίιάιυρ. άκατώρθωτος, αδύ
νατος, (ό,ή).
φ,άπίΐηυ/ρΙ,ι/ι- αναπόδραστος,
(ό,ή).
5
_^
^
(ό,ή).
0.%£ηη%{·· αχρείος, άγρηστος,
(].1"Λ«4. άθάνατος, (ό,ή).
[^•ΙαιίίίΛιιαΓ. απαθανατίζο
μαι,
νατίζω.
\^ΛΐΓιΐΜ^υΜΐβπι-^α/ύΙα^* άπαθαΙΓ/ϋ/οίί/χ ρ[,· Ίι- αθανασία, (ή).
Μ,Ίι.ί^ρ. άμήτωρ, (ό,ή).
Μ,'ίιιΛαα. άμερής, 2· αμέτοχος,
(ό,ή).
ΜΊιιΓιι,ργ . ακατοίκητος, (ό,ή).
φιιί^ιρ^η^ρ[ιι-Ίι· 8· δ«Λ"/»-

ΧΚΐιί.Ίιιιι{ιιι&η^ρ[ιιΛ· αύταρέσκεια, (ή).
^ (ό).
υ,^ϊκ/ι^ικί· σωματοφύλαξ,
ΙΓ/ζΑί/Μί^ί/,. φίλαυτος, (ό,ή).
\\;ι,Χ'ι,α,ι,[ψηι [<}[μΛι- ωιλαυτία,
\£ι··!'···ριΓ/Λι. ασώματος, (ό,ή).
(ή).
χ£υ&ΛιιαΐΜαιαΆ. αύτόχειρ, (ό,ή). \ί,%ιΡιιιρίΆιιιιι(;ρ · άφιλόσαρ\Κΐι\ΊιιιιαιιιιιιΊιηι ΡΙ^Ίι. αΰτΟ. κος, (ό,ή).
^ τος, (ό,ή).
χειρία, (ή).
0.%ιΑαραιϋ^ΙτιΡ· άκαταμάχηΜΙΐι&Ίιιαιιιηι-ρ []Α[ιι/· παραόί- 1),'/-.>^>Γ».γ.. ακάθαρτος, (ό,ή).
δομαι.
ή)· \\,Ί,ιί^ρ„ι ρ[··Λι· ακαθαρσία,
χβι&Λιρ^υιιΑΜ. αυτεξούσιος, (ό, (ή).
(ό,ή)·
\],ΊιΧ%^Ιαα/ΐιπι ρ^ιι Ί/- αυτε_ υ,'//////^. αθώος, άναμάρτητος,
ξούσιον, (τό).
(ό). ^ΐιιϋιιίαι-Ρρύι. άθωότης, (ή).
ΧΚι,&ρΙί... βροχή, (ή), δμβρος, Ι1ίιι/ϊτ«ηι.^.άνδράχνη, (ή). ϋ{~
φ,λρΐ.ι αψίιρ · όμβροφόρος,
(ό,ή).
' '
χει. \£ΐι&ρί>ΙΑιι>ΐ]ι. απρόσιτος, (ό,
χχιΛρΙ.ι ίαΤ. βρέχω. Ί-Λ^ ορέ. | υ,ϊιιφιαριαϊι. άσύμφωνος, (ό,ή).
Ο,ίιίίίΛιι/ΐίτ^.άγνωστος, (ό,ή) [Ι'κιφαιρυ/υπι ρ£ιΛ· άσυμφω\^ι£αιίΐΜΐ\ΐιιρ. άγευστος,(ό,ή) νία, (ή).
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υΛ,η
Ηί"^£«"γ£»· αμέσως.
\£ΐιφ>ι»ιηΐΗΐι. άμνημόνευτος?
\\Ίιιϊ/,νι- άνους, ανόητος, (ό,ή). (ό,ή).
ϋ,ί/ί^^^Ηί/ι. άπαρηγόρητος, Ο^ικ.»»//» ανέλπιστος, (ό,ή).
(ό,ή).
[ΙΊ^πι^ιιη^ρΐιιΛι· άπόνοια, (ή).
ϋ'/ΐίΤη/ιαρ· απλανής, (δ,ή).
\^ι,Ί,ιυρ,ιιΛιΧ. άφθονος, (ό,ή).
\ΥηιΓπαίυ%ΐίΐ/ρ· άλαστος, αλά υ,νΛ/,γ/Αγ/1. άσυγγνωστος, (ό,
θητος, (ό,ή).
Χ&Άρ^Ρ· άύλος, (ό,ή).
χ^ΐιΊ,Ι^ρΐΗΐιρ/·ι/· ■ άπερίγραυ,ί//Λ>. »/· αδάμαστος, άνήμε πτος, (δ,ή).
ρος, (ό,ή).
Ό,Ί,Ί,ιϊΊι/ΐι. ανόμοιος, (δ,ή).
άνοια, άνοησί, Η,ίΛ»«Λ»ί'π«-^^«-ίί· άνομοιότης,
α, (ή).
γος, ίό,ή) (*»)·
,
, (Μ)·
Ιλ^αΐφ . άπληστος, άφορτα. ϋΛΛι-Λ· άσημος, ευτελής,
117// υ γ η^ρ/,ιΛ. απληστία, (ή) ΙΙ^ικΐ. ανωφελής, (ό,ή).
ΐν^ινη/,/Ιτ/ρ. αήττητος, άνί. βί/, ««/»</· άκίνητος,(δ,ή). (ή).
κήτος, (ό,ή). _
1λί#^«ι//ι«Αί«-^^ι-ίί· ακινησία,
Οί»«ν«. αφανής, (ό,ή).
ϋ.ί(2&2«ιι. άτονος, (ό,ή).
ϋ^ιι/^ιπιιΛιικιΛ αφανίζομαι. Βλ^ί* άσβεστος, (δ,ή).
\^ι^υι^ιηη^[,)[ιιΛι- άφάνεια,(ή). υά^ί/π/ιΐ· άχαρις, (ό,ή).
υ,ίζ/ΐΛΐιγι*//£. άνυπέρθετος, (ό,ή). 0,1>2»<Λ>2· άπνους, (δ,ή).
ΧΙΊ^ΐΛ,ι^ιιι^Ιτ/ρ. άκοΰρευτος (ό, ϋ,ίι;
βέβαιος, άληθής,
ή).
βεβαίως.
ΙΓϊ/^Μί^η^. άνεπίτευκτος,(δ,ή). Ιλί»2»»«-^· άτιμος, (ό,ή).
11ί^ΐίί£η^ι»ι-^^«-ί»· άνεπιτυ. ϋ,ί/;./,Γ#· άσύγνυτος, (ό,ή).
Ο,ί^οίίΜί/ιί-//»· ανέπαφος, (δ,ή).
^ 1ή)·"
Γ «
ΜΊ,/^ρΙ/. άστεγος, (ο,ή).
ϋί/π/ΗΜί//"//· άνεξίκακος,(ό,ή).
Ιί^αιριΛΜίρ. άνάρμοστος,(δ,ή). \ί%η/αιυ^ιυιη^ΡρίΧ. ανεξικα
ΧΙΊγωριίΊηρηι ρ7/·ιΊι· άνάρμο- κία, (ή).
στον, (τό).
0&Μ2*/μΑ άνελεήμων, (ό,ή).
1).''//ΐ"ΐ-· άπειρος, (ό,ή).
ΌΖιηη^π^Ιτίρ· αμείλικτος, (ό,ή).
Π.7/,/%· άτρεπτος, (ό,ή).
ΙΙΑ"/"*· ασθενής, (δ,ή).
ΜΊ^ρ^αι\·Μΐρ. άμνησίκακος, (ό, Η*"»*· γλυκύς, ήδύς, (δ).
ΜΊιπρ/,,. αόριστος, (ό,ή).
ή).
νύι^ρ^ηι^η,ρη^β[·ι'ίι. αμνησί- Χ$ιπρπ}ΐνΙι[ι· αορίστως.
καχία, (ή).
11ί»»ι μ/Λ/ϊι · τροχοειοής,(δ,ή).
>
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\Χΐιηι ιυΊ,,ιιη ι>\ι
'χ-.'Μί-Λύ. ϋ^ιαίιαιηαια/ιιαΑ. αναπολόγη
ΙΓ'/η< υίΐιιηιι /<"< [>)[ιιΊι- ονομα τος, (δ,ή).
στος, (δ,ή)·
τοθεσία, (ή).
ή). 11%η£ΐιιιηΙιζ. άτοπος, άνάρμοΙΙΊιηι αιΊιιιι///ιη. συνώνυμος, (6, \^ιΐΜ^ιΐΜΐηίιΚη^ρ-ρίΛι· άτοπία,
ϋ,'/ίπι ιαΊιΙ,Γ. ονομάζω, προσα- (ή)·
, ,
ή)·
\\Χίΐίΐ^ΐίΐιηίίραι^ιΛ άπολεμος, (δ,
γορεύω.
\\Ί,πιαι%[<· ονομαστός, (δ). Κίαι/ιναι/χί· άτιμώρητος, (δ,ή).
ΧΥΊ,η, η,· ηρ. τροχωτός, (δ). 0!ίΜγι«(π^τ. άδολος, ε'ιλικρί[ΙΊ,η. β. μασχάλη, (ή).
ή}. νήί, (δ,ή)·
ΟΛΛ/ηί-ι^^^· άδιώρθωτος, (ο, Β,Ί,αρυν,ρ^. άτιμος, (δ,ή).
ΙΓί/"'''/. όνομα, (τό).
0,ΪΜφ<»ιπφ<«α. αναιδής, (δ,ή).
α%ι».2. 5· αί<·ν2·
(η)· ΙΙ,ΐια/ιΐΜπέαια . αναίτιος, (δ,ή),
11ί<π«-2ί"4ηΐ"»«-^^«-ί»· ευωδία, ^· βεβαίως.
ΧΧίιηι-^ηι.ρΐ,ι-Ίι· ήδύτης, γλυ. \]?1ιιμ^ιλιιηιΜτιρ. $·
α/α*ιπηι ιίι
κΰτης, (ή).
Κ^Ύοκη^*0^* ανάρμοστος, α
Ι1.'#ιπι «■ απαίδευτος, (δ, ή).
πρεπής, (δ,ή). ^
^ (δ,ή).
\^πι.αηι-ί&π·-ΡΙ·ίΛ. άπαιδευ- Οβ>ιγ(να>ΐΜ.«»α£-/». άιριλότιμος,
σία, (ή).
Ο.Ίιιι^ιιιιηη^Ιιι/'. ατιμάζω.
ΙΙΊιη· ρ. κλοιός, κρίκος, (ό). Όίιαιηιιηηι.ιί'· ανέκφραστος,
ανεκδιήγητος, (δ,ή).
(ή).
4-ιί—'
Ιΐίίί»».^· όναρ, δνειρον, (τό)· \$ΐΜΜ{ΐΛΐαιηΐ-ηΐ-Ρρι5ι· ατιμία,
117/^^/^. άκακος, (δ, ή).
ΧΚϋκιΐΜΐιηρηιηιη. άπαρασκεύαΜ^,,,ρ^ρ. απαθής, (δ,ή).
στος, (δ,ή).
\)$,)Ηΐρ\ιιΐ[ΐηι ΡριΛι- απάθεια, ]],%<^ιιι/>ιυι^. άσχολος, (δ,ή).
^ΐιαρ^ιραΜαρηι-ρ-^Λ. ασχολία,
\\,Ί·^ιυφ- άμετρος, αμέτρητος, (ή)·
ΜΊ,^ιυφιυ^πι ρ/,· Ι,. ασυμ Ι1ίΐιγίΗ/ι^«"ϊ·άτείχιστος,(δ,ή).
μετρία, (ή).
αίχ^ι»/»^^"" άσεμνος, (δ,ή).
Ό&ΐιηφηι.ρ-ρ'-'ϋ. άμετρία, (ή). Π,ίιιγ«»/«^^^""»«-^^ί-ί». άκο_
\Χι,ι,{,ι,Ι^ιιιιι. άνελλειπης,(δ,ή). σμία, αταξία, (ή).
ή).
\ΙΊΐΗ/ν,Ι/ιι,υηι ρ[ιιΊ:. άνελλει. \ΧΊιιΐ{ΐιιρηρ· άπερίληπτος, (δ,
πές, (τό).
Μίαι/ιαριη. άθωος, άγνός, (δ).
Χ\.Όα]ίυ&ΐΜρΐΗΊ,· άπορος, (δ,ή). Ο,ίίίγαιρηΛφ' άκαταγώνιστος,
άκαλλώπιστος, (δ,ή).
^
λής% (δ,ή).
αφελής, (δ,ή).
|11%ι^^ιπ. άχρηστος, άνωφε.
«/^«μζ. α>λαμπής, (δ,ή). \&ιΐΜΐρη&· άφθαρτος,άγνός,(δ).
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ΧΜιαρραιγιΛι. άνίερΟ^, (ό,ή).
| \,Ίι„ι/ιιιιυιΊιι1ι /</[ιΙ-Ίΐ . ΐνΟείΟ. Μ,,/ηι/,ι. ά«οβος, θαοόαλέος,
της, (ή).
(ό)·
ϋ.ί/«γ«η/γ. άπροικος, (ό,ή). \&ιι[η,ρι&ιι/ϋ. ατελεύτητος, (ό,
ϋ,ίιι^«Η#^·άστεφάνωτος, (ό,ή). ή).
\Μΐιιψηη<-Ί· άγονος, άφορος, Ο,ί/ί^&^ηί-^. άπρεπης, (ό,ή).
(ό,ή).
Κ'ι·1"ΐ ι·««■"//· ακάματος, (ό,ή).
υ.'ί<^ι«ίι. αμελής, (ό,ή).
ΙΓ''///«/«Ζ· άγύμταστος, (ό,ή).
ΙΙ>£μ/μι. διηθημένος, (ό).
\£βιφι,ρ&. άμισθος, (ό,ή). ^.
ΙΙΊι^αιιηΙτιΓ· διαιρώ, γωρίζω, άμισθί.
Οίι£ηι.ρ. άνυδρος, (ό,ή).
Ο.Ί'·[„ι· Ι.ρ· άκυρος, (ό,ή).
ΧΚυ$ρηιΙιια· διάστημα, (τό).
ϋ&ψιζίτρ. άφοβος, ατρόμη
Ι).'/</ι/#ς>////;(. απεριόριστος, ά_ τος, (ό,ή).
πέραντος, (ό,ή).
Ό.%ι£ρ. άτρωτος, (ό,ή).
!).''/ //<«//'. υπακούω, πείθομαι. [\.Ίη/άυψ. απλήρωτος, (ό,ή).
ΙΙ.Ί/1/./ΛΛ. ά·/αλίνωτος, (ό,ή) Ιΐν„^„„„. άβλαβης, (ό,ή).
!),'''«'«""'*''· ασάλευτος, (ό,ή) Μ,Ί,ψ,,,,/ι,γ . ακίνδυνος, (ό,ή).
ϋ.%υαιαιπ. άπειθής, (ό,ή).
| 0.'"'//'7 "'/· αθόρυβος, ατάρα
\\,Ί,,ιιυυιιι/. ,ί. άπειθώ, παρα. χα, (ό,ή).
κουω.
Ό&ιΙρ£ιΐ£· 8· \),%αριιαΐ'
|(.''"'""""»' ///" Ί' · απείθεια, Χ&ιηακΙΐΜΛίΙιΐρ· άμοχθος, ά(ή).
μ
ψ (ό,ή) νεπίμοχθος, (ό,ή).
Μ^αΙτρίΆ· άγονος, ασπορος ΙύιιηιιιΊιΙίΐ/·· άφόρητος, (ό,ή).
[Ι,Ίιυ/αυι/· άλάθητος, άπται. Μ,Ί/ιπι»,. άπελέκητος, (ό,ή).
στος, (ό,ή).
(ό,ή). ϋ.'ΐιιπι»/!. δάσος, (τό).
Ό&ιιΙ/ιΙρίιωί/Ι'Ρ' συνάναρχος Μίιιηαιιηια%· άκίνητος, (ό,ή).
^,^ρ^ρΊι. άναρχος, (ό,ή). \}ίιαιιοριιιΙ[ηυ· άναμφίβολος,
\\Ί,ιιη,[η/·. ασυνήθης, (ό,ή).
(ό,ή), .^-αναμφιβόλως.
\\^ιιιηι(πρηι-ρ-ρΛ. ασύνηθες, Μϋυιηαιρρ. άϋλος, (ό,ή).
(τό).
_
_
ή). (].ίιΐίΐ/-77'· άτοπος, (ό,ή).
\),Ίιιιπι υιη· ασιτος, νήστις, (ό, υ,ί/ί/ιΛ ιρι^ρΙ··Ίι. άτοπία, (ή).
Ο,^ιυποπ. ά^ευδής, (ό,ή).
υ.ί/</ι/,« &<. ίάόρατος, ά_
ΜΊιυη^ρρ. άναγνος, ονόσιος, \1%ιηΙίΐιυ/ν/τιΙ·. Αφανής, (ό,ή).
(ό,ή).
^
ραντος, (ό,ή). χ^αα^ρηιΛ^. απροστάτευτος,
0,ΐι<Ηγ<κη . ατελεύτητος, απέ- (ό,ή). ^
\£ΐΐΗΐαηι-ΐιρ· άσκιος, (ό,ή).
\}&ιη/ι· εντεύθεν, εκείθεν.
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! ανεξιχνίαστος ,
υ,ΐ/ιη^///ιι/ι/>»// · Αντίχρισ
άνερεύνητος, α
τος, (δ). ^
νεξέταστος, (ό,
ϋ,ϊιιπηιΛι· ανέστιος, (δ,ή).
ν ή)· ; ( (δ,ή)·
\$ιιηραιηΛ$. άμεμψίμΟΐρΟς,
Μ^^η/ρ-· εΰδιος, ακύμαντος,
(δ,ή).
ΙΙ'ΐιψηι'υ- άϋπνος, άκοίμη^ος,
Χ£φ$αήια£ΐί· παραλαλώ.
(δ,ή).
^
ή).
ϋ>«7' διάβασις, δίοδος, (ή).
Χ^ύ^αΛιΙηΓ. διαβαίνω, διέρχο ΙΙΊιοιιΊιηι/]ιηΊ,. άβοήθητος, (δ,
μαι
μαι. |),7;ο^ "' "'· ανωφελής, ασύμ
Χ&υυΛιΙιιΓ ρυ/υ/ιι^. διεξέρχο- φορος, (δ,ή).
Ο,ϊμ^οη.. άπονος, ανάλγητος, ϋ.%ορ. σκεϋος, άγγεϊον (τό).
Όίΐ'ορίι. πειναλέος, πεινα
(δ,ή).
\ίίΐβωι-ηρ. διαβάτης, (δ). 2. σμένος, (δ).
ί1,ΐιο«/ι. άραιός, λεπτός, (δ).
εφήμερος, (δ,ή). ^
υ,ί/^ιυι-πι^^ίΛί. άναλγησία, Χβιοιιριι/υιιιιϊ· άραιοΰμαι.
(ή).
σάγω. Χ&ουρΙιιΓ· λεπτύνω. άραιώ.
ΐύ&ΐβηι-βΐιΑιΙιιΐ· διαβιβάζω, ει- υ,'ϋορξ^ι. άνομος, άσεβής,(δ,ή).
11^«ι/Μ^ϋΓ//ι. άφευκτος, (δ,ή). ϋ,%ορξ;ϊ>η^Ρρι-%< άνομία, ασέ
Μ&φιαη.. άδοξος, (δ,ή). ή). βεια, (ή). ^
ϋ,'ίιφιιιηιιιιι^/ι· άφιλόδοξος, (δ, 0,%ορ{ι%ΙιιΓ· άνομώ, παρανομώ.
Χύιφαιηηΐ-ρ-^ύι. άδοξία, (ή). Ο-ίαι^/τρι*· μαθητής, (δ).
Όί·φηρΐίαψρίτ£^. άμετάθετος, Μ.%·ιιΙ[Ι,-ρ·πι»Ιΐ[··)· συμμαθητής,
(δ,ή).
^ (δ,ή).
ΜΚύφηρ. άφροντις, αμελής, ^.^ΐΜΐ^ραιΙιιϊ· μαθητεύω.
Χ^ΐιφηρΧ. άπειρος, ασυνήθι Ό,ίαι^Ιτριιιηι-ΡΙιιΛ· μαθητεία,
στος, (δ,ή).
(*)■
Χ&φηρ&ηι-Ρ[·ιΛι. απειρία, (ή). Ώ,^αι^Ιτριππι-^ρ· μαθήτρια,(ή).
\ϋϋφιι·-Ρ^ηι-ρ-ΙιΛ . αμέλεια, \\,*[ηιιιιηιιιιιζρ· φιλόπονος, (ό,
(ή).
τρεπτος, (δ,ή). ή)·
,
Χ&φηφηρι. αμετάβλητος, ά. \\:Ι·ιιυιηιιιιι[ΐ[ΐΙ.ι)'· φιλοπονω.
ϋΐ/βκ/^ι/τί^/ι· αδιάλυτος, άδι. α,^/ΐ'ΐΊΐηιιιιιρρπι ρ'ρι'ΐι- φιλο
σπαθώ.
άσπαστος, (δ,ή).. .
ή). πονία, (ή).
Ο,^ικ^π. πένης, πτωχός, (δ, {ί,ΐφιαιιηριΑ κοπιάζω, προ_
0.%^>α»ι/ιηι ^//ι#//< . ανέχεια, πε υ.;/"«ίΐηη' ///>>''/. κόπος, μό
χθος, (δ). _
^ οδύνη, (ή).
νία, (ή).
^ι,^,αιρη,ι- άκύρηκτος, (δ,ή). Μ^ααιρ. θρήνος, όδυρμος, (δ)?

υ,βυ.
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υ.<ηυ.
Μφ/αιαρΙιιί. θρηνώ, οδύρομαι. 11^ιι»^«/ι-. όφθαλμία, (ή).
Ό,^ριωρΙ. κόσμος, (δ)
Ιλ^· οφθαλμός, (4), ομμα, όμ_
Μ,^Ινιιιρ^ινι^Ιιρ. άπογραφή,(ή). μάτιον, (τό).
(ή).
\}.ΐ/υιιιρΖιαΐ[ ηιΛιη. κοσμοσφαί. Μ,ιι^ιιιρυίΐιηι /,//ιι Ό. άπολογία,
ριον, (τό).
ΙΙυρυ·/ ίΐι/- μέλλον, (τό).
Μ,^/ιιιυρ^ιυι^ρη^ρ^ι_%.
'
γεω_ υ.<^ιυ
είδε, ειδεμή.
γραφία, (ή).
(δ). ϋ.ιγΜ»^ιυ/»^·(')άπόστροφος,(ό).
Ο,^ιιι/ι^αι^αι/· κοσμοκράτωρ, υ, κ/
καθτρμαγμένος, (ό).
ΙΧ,/υΐΗρΖιυΙ/ιιιΊι. κοσμικός, (ό). \\,ιψιι[υαιΐ.,ί'. ταρυχεύω.
υ,^Μίαιρία^/άι. εγκόσμιος, (ό, \}.ι^υι/ρ^ι/πρΛ. ΰαλουργός,(ό).
\\,ιιρυ 1/ιυΐ[ πρ&πι [ι)[ιιΊι , Ιί7.Ι1^^#£ΐγι4ί«^ί/η«_^9^ι_ίι . κθ- λουργία, (ή).
σμοποιία, (ή).
(δ,ή). \\,ιιΐυι//υ/ΐιιχι,/ι>^- φθαρτός, (ό).
Μ,^αιαρ^ωα^ρ. φιλόκοσμος, \),ιι^ιΙΐα/ι,ΐ.,Γ. φθείρω, δια.
Τα,^αιρ^αΜ^η^. γεωγραφικός φθείρω, μολύνω.
χάρτης, (ό).
ΙΙβψα^α&ρ^· φθοροποιός, (ό).
Ιϋ,^ΐΜαρ^αΐί-ιιϋι^.. καπηλεΐον, [\,^αι//ΐίΐΊιαι.///» '//. φθορά, (ή),
(τό).
^
(ό). μολυσμός, (ό).
Χ^,φιΐΜίρ^ιιιι-ιιΑίΐιΙιΙξ. κάπηλος, 1],ι^Μί///ί/^ί<. υάλινος, (δ),
ΙΙίΜ·"· πυρρός, (ό).
υ,ι^ια^. ύ'αλος, (δ), ΰαλίον,
γοργός, ζωηρός, σφο.
δρός, (δ).
_ (ή) ^ιι^ω^αιρψιΛι . άποστάσιον,
Μ.^Ινπι-^π·-ΡΙ·Λ. ζωηρότης, διαζύγιον, (τό).
ή).
υ.Λ"Λ/"ν/Λ' · φθινοπωρ ινός , (ό) υ,^κιΐκι/ι^. αφορολόγητος, (δ,
Ο,^ηίίι. φθινοπωρον, (τό).
Η,ιγΜ^η,/. ασφαλής, (δ,ή).
υ,,/,/Μ/ί/ίϋ^· λυχνία, (ή).
\},α£αι,ϊηι{ιιΛΐΜΜΐιΓ. έξασφαλίζο\\,^η>ΜΛιιυΙιΙζιί. επιβαίνω, 2· μαι.
υ,ι^ϋίίίΐί/Λι/'. εξασφαλίζω.
Ιππεύω.
Μ,^ιαιαριαΙι- πύργος, (ό).
υ,ΐΜ^Μαίηφίΐ.ρ^^ιΛι . άσφάλεια,
\ί,^ιπιαραί^ΐΜΐ^πρ^πί.ρριΛ · (ή).
ριον, (τό).
πυργυποι'ία, (ή).
\1.α{ΐΜΐ}Ιηωρα& · μετανοητήΟ^οΜΜ-έ. ξηρός, (ό).
(ό). \\,ιψυ^[υ^ρΐ.ιί- μετανοώ.
11^ΐ"^««-/>^. έξυπνος, ζωηρός, Ι^,α^ΐΜ^ιιαΜρηι-ΡΙιύι· μετάνοι
ΰ·ί'"Ζ/,ί"ι-^/"-ί'·ζωγΐρότ'/1ί'(ή)· α, μεταμέλεια, (ή).
υ.*""» /ί//'^· προσωπολη- Ο,ι^ιο^ύ'^· αχάριστος, (δ,ή).
ψία, (ή).
ΙΙι^α* ηι ρΙ,Ίίϊ,. άρα λοιπόν.

/

— Μ
ινηε
\),ιιΙιιιη ιιι <Ι ■ άκρότομος, από Μ,^,η^ΡριΑ. εκστασις, (ν,),
θάμβος, (τό).
κρημνος, (6).
II."/*"-/""** ψυΥΡ·°?· (°)> κ?έχΐ,.^ι,η ,α,ΐ ■ £. βράχος, (ό).
Χ^ιι^υυηιιΐΐίηι^ιη · βραχώδης , ας τεταρυχευμένον.
υ,ι^/ιι .. εκστατικός, έκθαμ
κρημνώδης, (ό,ή).
Ο,ιγια/ι'ίί/Γ. μέλλων, (ό), μέλ. βος, ηλίθιος.
ΙΙ,/ί/ίΐ/κ- λεία, (ή), λάφυρον,
λυυσα, (ή), μέλλον, (τό).
(
(
_(ή).
\\,ψιι„·ηιιίΐι. καταφυγή, (ή). (τό).
\),ιψιιιιιηιιιΊι[,ιί- καταφεύγω. 0,///»/^. ζωμός, (ο). *σοΰπα,
παραγγέλλω.
\\,,.1^ΐ!··ι/ΐψ- μέγαρον, (τό).
Υ^υ^ιιιρηΛι^ιΐΜίι. ψέλλίΟν, βρα_ υ,«/ί/ι«/« .·//.. αποστάτης, αν
χιόνιον, (τό].
ή). τάρτης, (ο).
χ\,ο{ΐιιριιιυα/ϊι· άχαλίνωτος, (ό, |]>"γ*"πκιι/ρ&ιΛ αποστατώ.
\),ιΐ(ΐΗραιαιιΑηΐ-£ιΙ£ιιΛι. άφηνί- Ό^ΐΜ^υιηιιιιίρη·-ΡΙίΐΛι· αποστα
σία, ανταρσία, (ή).
ασμός, (ό).
ΙΙ,/γι/,/.»,. κίδαρις, (ή). υ~ΡΕ{· Ο,ι^ιπωψ· ράπισμα, (τό).
υ,ο/ι«ω ///.-//'. ρ'απίζιο, κολαΙί.,,^,,η^. άπόδειξις, (ή).
υ,,,/ω < ί ί/ . άντιλήπτωρ, (ό) , κα. φίζω.
Μ.ο£ρΙι^ηι.ΐ}ΐιΛιΙίΐί· διασώζω.
ταφυγή, (ή).
ϋ,ιι/ΐφιί'. ζώ, βιώ, σώζομαι.
Μ-ι/ιαι.[ΑιΙ·ιί· καταφεύγω.
Η «/<",/< ί-ί»· βεβαίως, πάντως. Μ,αιρ[ι^ηι.ιί. σηρικόν, (τό).
ΙΙι^Μί^ίίΑ-ιί'. ίατρεύω, θερα
υ,ιγ/«π< »«/· ζωη, βιωμηχανια,
πεύω.
Ιί,α/αΐβΙΛίπι-ρ-ριΛ' ιατρεία, ά_ πόρος ζωής.
δεξιά, (ή). 0-^ Ι·,..
νάρ^ωσις, (ή).
υ,<^Αγ/ιχ//«ι/ι. άγνώμων, αχά 11£^η^· δεξιός, (ό).
ριστος, (ο,ή).
σύνη, (ή). 11£·»ΐ«"^· δεξιός, επιτήδειος,
ρΡΛ .
\),,ΐ[ίτ[ΐιιι[·ιιππι ρ/,ιΊι. άγνωμο- (ό).
υ,α^ΙτρίΜίαιι/ίι . $· \ίν^ιαραιααίίι>
11α* 1·*·. πρός, ««* ψ_Ι·η· πρός
]]>ιν^«//ι. ασθενής, (ό,ή).
]3,αΐΙ·^ιιιρηί.ρριΛ. ασθένεια, σέ.
\},ηιιιγιυιιιη. Ιστίον, (τό).
\\ιιΐ[ψνιιι,. άδικος,πονηρός, (ό). Μ,η ίαγιααν,, παστάς, (ή). ΊΙγυ."//ν""π"< ^//«-ί/ · άδικία,
φαυλότης, (ή).
τομαι.
εξίσταμαι, έκπλήτ. ΙληοίφρίτιΑ προσθέτω.

απ-α
ΙΙ.»ι»Λ ίι- } παραβολή, πα ΙΙ,/ι ,11^Ίΐ,1/11/ . δδηγός, ήγοΰII,»»,//·
)ροιμία, (ή).
μένος, (ό).
γοΰμαι.
\1,ηΐ£ΐ^ιιιι^ρηί-/^ριΛι· παροιμι. (Ι.» ίαρ< η/ιι/ 1. </'· όοηγώ, προη.
ογραφία, (ή).
Μ,ηΐΜριηργηι-ΡριΑ. όδηγία,
Ο,ηια^αΛΐιιΓ· έμβράττω.
χειραγωγία, (ή),
\1,ι ιυ//ιιι^π/ι. παροιμιώδης, (ό υ,» »,„»/». χάλως, (ό), σχοι.
νίον, (τό).
Ά)II.» ιυ'ι,\[ΐΐι. ίδιος, καθ'έαυτόν \\,,ι ιιιιι Ι.ιί- προσαγορεύω.
υ,κιιι%ΧΊιαίϊιαϊ,Γ- αποχωρίζο ΙΙ,η 111Ι1ΠΙ ρ/·ιΊι- προσαγόρευμαι, άπομονουμαι.
σις, (ή).
μα, ^(τό).
Ι1#ΐίΐ/ΐ#άϊ#ιιι^ϊ//γϊ^#»ΐ-^^ϊ-ί#.πρθ [).,ι ,ιιιιιι/Ι./ μΰθος, (ό), αΐνιγνόμιον, προτέρημα, (τό).
(),» ιιιιιιι/Ι· /ιιι/·ιιίΐι· μυθολόγος,
ϋ» νυ1ι&?1ιιηΐ-ηρηί βρι^υ. ίδΐό- (ό,ή).
_
γώ.
της, μόνωσις, (ή).
(ή). IX» ιιιιιιι/Ιι /ιιι/' ηιΊιΙι ,Ι'- μυθθλθ\\.π.·ιΛίί.Ίιηι,ρρΛ. μοναξιά, \\,η·αΐΜΐι^ΙιρΜΐριιΛιηι-ΡΙ·ί.'ίι· μυ
II,»»/»». χωρίς, άνευ, δίχως. θολογία, (ή).
Μ,ιυυί,ι/,ρ. μοχλός, άξων, (ό). 11» ιυυ,ιιιυ//· κρουνός (0).
|),//»/»»»»γ. οροφή, (ή). Γ*—
ϋ.η««γκ/>· απότομος, (ό,ή).
(!»»/£. εμπρός, ενώπιον, έμ I),»»»»· άβθονος, πλήρης, (ό,
προσθεν,
υ,» ηι,ιιιιι/ιιιι^^ιι. δαψιλής, (ό.
II» ι» ν1»,»///, ,ι'. προτάττω,προ. ή).
,
ή)·
θέτω.
'
(ή). υ,» »<».»/Λ Λ»-//, ελευθέριος, (ο,
ΙΙαοι^αίφρηι-Ρρι-ϊι· πρόθεσις, [},ιιΐΜΐι>α*&ίιη%ηι.Β-ριΛι* έλευυ.»
«γ«"ί . υπασπιστής, (ό). θεριότης, (ή).
\\.π.αι£ιιιρΙ[ηι-ρ-ριΑ. πρότασις, \\,ιιιιιιηη^ρριΊι. αφθονία, δα_
(ή), πρόβλημα, (τό).
ψίλεια, (ή).
μα, (τό).
\1η.ΐ£ΐ£ιιιι-ηρ· απαρχή, (ή). [Ι,ι,,ι,/,//. αίνιγμα, πρόβληΜ,ηηιρΙ^ΙαΓ. προβάλλω.
ΙΙ,ηιιι^ι· ενώπιον, εμπρός.
\1„ ιη/,Ι/ηι Ι»)[,,Ίι. πρόβλημα,
προσεχής, (ό,ή). (τό), πρότασις, (ή).
Ο,ηΗί^/Λι. πρώτος, (ό), πρώ \\ηιιι, ι,/, περισσότερος, πλει_
τη, (ή), πρώτον, (τό).
ότερος, (ό).
\\,π ιυΤΐιιιιυιηΙ,ιι<ϊ- πρωτόπλα. \\ι·ίΐι, Ιι/Ιιιί. περισσεύω.
στος, (ό,ή).
τεΐα, (τά).
Ίπι-ΡβιΛι. περίσσευϋ.η.αιρ/ιαι.ηρηι.ρρι.%. πρω_| μα, (τό)
4
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υ.ΐϊ<ΐι
υ,ίκι,
ίυ,/ιη'/ υ/ι,Ιί,ί". ποτίζω, άρδεύω.
11«μ/ι-οι«. πρωί, (τό)
\ίη αιι οιιιΐηι^· πρωινός, έω-| \\,ιιηιιιΐίΐιηι ρ[<ιΊι- προσωδία,
θινός, (δ).
(ή).
υ.πω^/τω;. απόστολος, (δ). \\,η.ηη.ηι-ίΆ. αρδευσις, (ή),
υ,Μΐϋ^/.γιι/^Μΐίι. άποστολικός, πότισμα, (τό).
(6).
(ή). ϋ,ηη^. υγιής, (ό,ή).
Μ.ηιιι^>Ιτ[ηι.ρΐιιΛ. αποστολή, \\.ηηη$αΑιαΜΐΡ· υγιαίνω, ΊαΜ,ιιυι^,Ιτ,/. άποστέλλω,πέμπω. τρεύομαι.
υ,«Μ/,^/ΛΐΜΐιίγ>. «ιλάρετος, 11#ιηι^£«//»ΐΗ/ι. υγιεινός, (ό).
ΰ,ηη*ι£ηι ρ[,ι-%. υγεία, (ή).
ϋ.Μα#^ίι/τ. ενάρετος, (ό,ή). Ιΐκ^ΐ· εΰρωστος,ύγιής,(δ,ή).
Χί,ηαι,ρΐ,Ίιπι /<//ι< '//· άρετή, (ή), \},η.ιΐ)ΐ[ α/ϊιιαι/· Θάλλω.
υ,/ιΐϋ,β,ι, ,7/,. αποστολή, (ή) Μ,ηπ^πι^ΡΙιΛ' ευρωστία,(ή).
Ιΐιι^. στήμων, (δ), στημό- υ,πηι-· ρ*ΰαξ, (δ), δυάκιον,(τό).
υ,«πι/7//. άρσις, (ή), *πάρσι_
νιον, (τό). ^ £Γ^.
Μ,ηι,Ί,ρ Ι,ρ. εγγύς, πλησίον. μον (τό).
ΙΙ"»! »^· λωτός, (δ), τρίφυλΒ,/ι^ίπΛ τροξενώ.
λον, (τό). ϋΑώ»»
υ,η^ικι/κ/^ι. συγ'/ρόνως.
υ,ηί/ϋΐιΛ^ίΐ. προς τό παρόν, Ι)./» ΐί,Ί,/,Ί,. χατ'οΐκον, (τό,τά).
ϋ,αορίι^. εφήμερος, ήμερητέως.
Μ,η.ι/αιιίΊυ%ιυΙ{1ιιιι^. πρόσκαι σιος, (δ,ή).
ρος, (δ,ή).
τής, (ό) Ο,ν&^ίι. δαφίς, βελόνη, (ή).
11«^· πρόξενος, πρεξενη-'υ."*"/"· λέγω, λαλώ
Μ.η~[,ρ-· Α. αφορμή, αίτια, (ή). υ.«^«/'///#. νήμα, (τό), κλω
υ.#ι^«_». λέων, (δ).
(δ). στή, (ή).
ΙΙη^ι-άίΜ^/ι/ι^ι-ί». λεοντιδεύς, 11</γί/ υ/γ /γ»<)"</</^;ι-ί#. κέντη
μα, (τό).
γος, (δ).
Ϊίη[··-&ΙΛΙ·' λεοντή, (ή).
ΙΙηίυιι-ίΜΐιι^ίτ"^. άρ&α6°ών,(ό). \).αηι.ρ-ΙιιΛι. λέξις, (ή), λό*ϋ./ιΛίηιίι. πρόχειρος, (δ,ή). |],«π(.^. ερεον, μάλλινον, (τό).
Ιί^Ο.^.^Λϊ
Τ&ηιΓιηαΑΙιι/'· παρεισφ^ρύω.
Β.«ί/. άρνός, (δ), άρνιον, (τό). υ,/ι/γιι/7/γιΐ!^. άναβολεΰς, (δ).
Μ,ιΛαι^Ίι· υπανδρος, (ή).
ΙΙ./ι'/ίΗΐ'ϊ/ηι/· άνδρωνΐτις, (ή). Μνιγινιπιν//. Ιππηλάτης, Ίπ_
πος.
\\,ηΊιιηιι^ιυιιιΙ^Ιιρ. άνδριάς, (δ) πεύς, (δ,ή).
υ,ίΐί/ίηΛ ποιώ,πράττω,κάμνω [Ιυι^ιιι,,ηυΙ/ΙιιΓ. εφορμώ έ'φιπ_
υ,#ι·>/πι_<>'. λαμβάνω, *πέρνω. υ,Ηίγιιι/-. άσπίς, (ή).
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ηοιγ»//·^^· στάδιον, (τό)
Ιί,ΙΙΙΙΙΠΙ ΙΙΙΪ) ΙΙΐάΐΙΐΊ,οΡ ΠΙ /<//" '// '
Ό,αι^Ιτιη. Ιππότης, (ό).
ή). θεογνωσία, (ή).
0.«<^/£κι^ιαίι· ξενοδόχος, (ο, Μ,^ιμ,^/Λι. Θεοτόκος, (ή).
\},ιιιι/Ιι^ιιι^ιιιίιηι.ρ^ιιΛι · φΐλθ- ||.«ιικ;ι αιά αϊ///ψ. θεοφόρος, (ό,
ξενίας (ή).
ή).
_ '(ό,ή).
Ι1«ιπ- ενταύθα, ένθάδε, εδώ. 13,</1/7/τ
θεάρεστος,
^ηιηΙτηιαριιΛ' αστρολόγος,
πος, (ό).
(Μ).
\ ' ' θεος, (ό,ή).
Μ,ιιιηΙτιριιριιιΊιπι ρ^ιΛι· ασΤΟΟ- Ό,αιαηΐ-ΐα&ιιιιΑιιρφ . θεάνθρίι)λογία, (ή).
)
(ό,ή). \\·ι ιηηι- αϊ &ίαιΙΊιιρ ιιι ■ θεομάχος,
Ό,αιπΙτι^ιιιραι^Ρι· αστρονόμος, (ό,ή).
^
χω.
\\,υιιι1/ηιυριυ πμ
ιΊ* · α
στρονομία, (ή).
Μυαιίτιραιηπι^Ιι. ζώδίΟν, (τό). θεομαχία, (ή).
α«<η/τ. στερεός, μόνιμος, (δ). Χ\.ιιιιιηΐ-ΐιι}) ιιιςιιι^αίΐιηι β[ιι 'ΐι
θεοφάνεια, (τά).
ος, (ό).
Μαιπρύαήι. βαθμός, (ό).
[Ιιιιηηι-ιαάιιι/Ι,Ίι- θεϊκός, θεϊ_
υ,κι»^. αστήρ, (ό), άστρον, ((.//«««ί ιιιίΐιιιΊιιιιιί· άποθεοΰμαι.
ΙΙ,ιιιηηι-ΐιιλΐΐΐϊΊιιιρΖ· θεοδώρη(τό).
τος, (ό,ή).
στος, (ό,ή).
\\ιιιηηι_ιιι?> ιιι>ηιΊιΐ· θεόπνευ_
\^νιηηιαΙξΙίραι· άστεοοειδής, \\,ιιιιιηι.ιιι& ιιι^ιιιρ<ιιιρ· θεθπα·
σχήτης, (δ).
\ίαιπηιαι.ηιτ· έναστρος, (ό,ή). |),ΐ7///ι/< ία ί> ία ·!/αϊ -> ■ θεοφύλαΙΙιιιπι^ψ. Αφροδίτη, (ή).
κτος, (ό,ή).
· (ό,ή).
υ,Ηΐ//ι»( ω*. Θεός, (ό).
ή). ^αιηηι.ιιι^ιυιι^ίιι> ιιι* θεθσε6*ής,
ΧΙ,αιιιηι ιιι&ιι,ριιιΊι. θεολόγος, (0, ΙΙ.Λ<«<Υ»ΐϋ//· θεοστεφής, (ό,ή).
II,ι/1//ηϊ «/ ιιιριιΐΐΐΜΐΙ^α/ΐι· θεο ΙΙ^α/ηα*^· θεόπεμπτος, (ό,ή).
λογικός, (ό).
|).Λυ7ί//,γ7. Θεόφιλος, φιλόθεος.
Ιί,ιιιηηι^ιιι^ιιιριιιίιΙτι/. θεολογώ. Ο,»»»». αι^ιαιιαι·Μ»%· θεοκτόνος,
Χ^ιιιιιιιΐ- ιιιάιιιριι/ΐιιιι β[αΊι· 0ε_ (ό,ή).
πηλός, (ό,ή).
[),ιιιιιπι ιιιΙ>ιιιι/ιιι^ιιιη· θεΟκάολογία, (ή).
{^ιιιηιιι ιιΐίί ιιιι^ι^ Ιι ιιιιρ ) θεοφό- [\,·ιιιιηι ία ί> IIIαϊιιι ρ· θεόσδοτος,
Χ^ιιιηηι^ιιι&ιιΐΐρΐ- Ιχιιιη» } ρθς(δ,ή) ό,ή).
ή).
\1.ιιιηηΐ-ΐιι&ιιιί>ιι/ΐιη£}· θεογνώ- \\,ιιιιιιιι- ιιι & ιιιριιιρ · θεθπθΐ0ς,(0,
\\.ιιιιιιιι^ια^ιιιρΙίΐ>'· εκθειάζω.
στης, (ό).
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αου.
Μ,α,ηηι^ιιιίκαρηι ρΐ>Λ· ένθου-] υ.«η/Λ«/(τ«//· σύνεδρος, (δ,ή).
σιασμός, (δ).
§εω.\]3.ιπΙΛαι^αΛ/. δικαστικός, (δ).
Μιιαιη·-*ι1ϊιιΐ9'ΐ^9>'''ιΊ"Ρ· άπο- ϋ.>πη^. πλήρης, (δ,ή).
Θεοπαρά- Ο^βι^. ταχύς, (δ), ^· ταχέως
11/Ί«//,ί/ί//γι. ταγυγραιρος, (δ,
δοτός, (ό,ή).
γραφία, (ή).
Χ\.ιιιηηι ιυλ ηι [ιΙ/ιι Ίι . θεότης, ή).
Ιί/><«// ιυΐ[ρπι ρ/ι· Ί'·
ταχυ(ή), Θείον, (τό).
Ι1/>α>Φ ιαρ-πρ£· ταχυπέτης, (δ) .
ϋ.<Ίηπ· ιχώηιΛρ· θεά, (ή).
Ιί,ριυ,/ ,υ^υψ,/. ταχυκίνητος,
1Ι,ί///ϊί/# ιαύ ηι ιιιιι ■ θεοθεν.
νησία, (ή).
1),»>/>πι μιη. έδώθεν, εντεύθεν. (δ,ή).
11«^τ. εριον, μαλλίον, (τό). Μ,ριιιη ιιινιυριΙ ηι-Ρ[η "'/· ευκι_
\\ριιΐί[Ιτιί'. ταχύνω, σπεύδω.
0,»/>.«7 ο/»*· έριουργός, (δ,ή). \Υραιη ρΊι/ιΙ υιι/· ταχυπόρος,(δ,
\\,ιιρυυιρυ&ηιη · έριοπώλης, (δ). ή).
^'
1\.ιψΙ;υι;. έ'ρινος,μάλλινος, (δ). υ.ραιΐρί. πελαργός, (δ). 1,^Μρυιι/ηι·Λι· ταχύπους, (δ,ή).
1].<π<ι/^. Ικανός, (δ).
\].ιηιιι///ι,1'. κατορθώ, δύναμαι. ΙίρίΜΜ^ηι-ΡριΛ· ταχύτης, (ή).
Μ,,,ιυ,μΧ. 3Χ>|, ξυλική, (ή). Ιί/Ή/.ν. λειγήν, μώλωψ, (δ),
().<«"#//>ίι////»/>Λ· τέκτων, ξυ
1Ι./ίί«ΛΛι/· βόσκω, νέμω.
λουργός, (ό).^
1).ιη«ι>/,»ιΐ«ι7ι. όδοντάγρα, (ή). ΧΙραιΙ/αΑ- άρσενικόν, (τό).
Ο,ιηηιίΆ. οδούς, (δ), *όδόντι. Μ,ροΜίιαΛι· ίκτερος, (δ). 0«·~
ον, (τό).
ι
(ή). ΓΕΙΕί1
ϋ.ιπω£β«ιΐίΐ/«Μΐ- . όδονταλγία. ΙΙ/νωίίπ/τ· λεωφόρος, (ή).
\].ιι·αι!Π,υιι ιψ ■ οδοντωτός, (δ) Μ,ραιιίρρ· ΰπανδρος, (ή).
Ο,ιπΙηιΛ. συνέδριον, 2. βή. 11/>α>ιπ. σπίλος, μώμος, (δ),
μητός, (δ).
μα, (τό).
^
(δ) κηλίς, (ή).
[ΙιηΙ,φ. μισητός, βδελυρός \\.ριιιιηαι· ηρ. μεμπτός, · μω\1„,/ϊ/πι.ρί·ι-Ίι. μίσος, (το). ΙίριαιηΙηΓ· ψέγω, μέμφομαι.
υ.«ιΛ-ιΛ μισώ, βδελύσσομαι. {Ιριαριαύ ■ κτίσμα, δημιούρ
ΰ,ιαΙ.Ίιαιρυ/ίιΙϊΐί'. δημηγορώ.
γημα, (τό).
0.ιηΙήιιιι^.ρηι-ρ-ριΛι. καταγρα Μ^ριαρρ^. δημιουργός, πλά
φή, (ή).
τεύς, (δ). στης, (δ). .
ΰ,ιηΙ.Ίιιιιγα/ρρ. άρχιγραμμα- ΙΙρυιρπι/ηι-Ρ/,ιΊι. τελετή, (ή)
\\<ηΙι1ιηιριθΜΐηι ρρ,'ΐι . δημη, 1\,ρι»ρη· ηιΆ ■ ποίημα, (τό)
ποίησις,. (ή).
γορία, (ή).

υ,ρ-ι.
— 29 —
\1,/ιιιι/ι>ιιιΐ[ #γ/Λ I. //'. δημιουργώ. ϋ.ΡΊ-αιρ. δίκαιος, (δ).
|)./<«Υ»*«///<//;<. δημιουργικός, Ό»ρί[.αίριαΐ£ηρ&Πί-ρ7-ριΛι'* δΐ(δ).
(ή). καιοπραγία, (ή).
(δ).
\\,ραιρ^ηι-ΡΙ·Λ· δημιουργία, 11/ιι/ ω/11/1// ιι#μι· δικαιοκρίτης,
Β/»^«. ευωχία, (ή), *φαγοπό_ 11/ιι/ ιαρηιη ιιιιηη*-ρΤ-ριΛι «δίκαΐτιον, (το).
οκρισία, (ή).
(δ,ή).
\\.[Ί·ιυΊιΙ.ιι,//. ακόλουθος, (ό,ή). ϋ·ΡΊ-"Ί""1"θ"' δικαιολόγος,
\ίρριιίίιΙτΙΐηι-Ρ/ιιΛ- διακονία, ^,ρη.αιρυιΙιιοιιηι-ρ-ρΛ. δικαι(ή).
^
( μαι. ολογία, (ή).
ϋ,ρρΙΛιιιιιί. μεθύω, ευωγοϋ- 11/»^ΐΜίραΑΐΜΐιιί. δικαιούμαι.
Μ,ρρΙι^ηι-ΡριΛ. μέθη, κραι ϋ.ρφΐ»ραια£ρ . φιλοδικαιος,
πάλη, (ή).
_
της, (δ) (δ,ή).
\\ρρΙ.-ΐ)η·ι· μέθυσος, ο'ινοπό- Μ,ρη.ιιιριΐί^ηι-·)ΐΜΜ%Ιιιί. δικαιώ,
1λ/»/ι»/"'· ο'ινόφλυξ, (ό).
άθωώ.
.
(δ).
Μ.ρρηι-ίΠι. πόσις, (ή).
Μρ^αιραιι/ηι-ι/Ρι. άθφοτικός,
Ιλ/»ρπι-ίι. έφηβοσύνη, (ή).
11/»ι/ ««/ι/γ άληθώς, βεβαίως,
\^ρρηι^βαΛιίιιί· ποτίζω.
τω οντι.
(ή).
^Αρ^αιη,ρρ %πι-£ρ· άνάθημα, 11/ΐ/£ίΐ»/»«ι/^ι-ίί. δικαιοσύνη,
(τό).
11/71/ /ίο^· άραγε.
\\.ρ,1 υΛαυ//. ζωμός, (ό).
11//// £ί*· ήδη, τώρα, νυν.
ΙΙ/ί/οΛι/- γαστήρ, μήτρα, Ά/·ΊΡ· παρών, τωρινός, (δ).
κοιλία, (ή).
ή). Μ,ΡΫριΛι. καρπός, (δ), γέννη
ϋ,ρΐ{ΐααιιιι.ηρ. λυσιτελής, (ό, μα, (τό).
/-»/»<
I)./"/ ·ιΐΜΐιιι ηρηι /'//<< ί«· λυσι ϋ.ραριΛιαιι.αρ· $· ]ΧργιιιιιΐΜΜ~
τέλεια, (ή)..
Μρ^ριΛαιι^ηρΙτιΓ· κατορθώ.
Μριμυα/ψ. ώφελος, (τό), καρ υ./ι&φΐ»^· β· ιΐ/»^ι-«
πός, (δ), έ'κοασις, (ή).
^Α,ρΙιη.ΐΜίψαΐΜ^ρ'ΐι. ήλιακός, (δ).
!!/>■/
έμπόδιον, κώλυμα, \^,ρΙιη.ιΐΜψιΐΜΜαρα^ια· ήλίολά(τό).
τρης, (δ,ή).
ΙΙ^/^ιιΛι.είρκτή^ή). 8,Λ.^,Λι ΙΙρίψιαΙρ^ααφαι^. ήλιολαμυ^·φ&//*<-</'· κωλύω, άποτρέ- πής, (δ,ή).
πω, εμποδίζω.
&/>£-«_. ήλιος, (δ).
Η·/·*",/· έντιμος, (δ,ή).
ϋ./»ΐπ-Ηίγ^ι/.ήλιοτρόπιον,(τό).
11/»^. άρα, ούν, λοιπόν, άρτι. (Ι/ιϋτι-ΐίί^ί-^. ήλιοκαής, (δ,ή).
11/ιγ ωΑ////, άρτιγενής, (δ,ή). υ,/ι&ί-&/ί"ΐΛ· ανατολικός, (δ).
11/ιγ .«//· δμαλός,(ό).
ΙΙ/τ&ι-Α/^. άνατολή, (ή).
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ΙΙρ/,ιΊ,ινΙ//·!/- όμαίμων, (ό,ή).
ϋ,ρΐη-ιΐη^ιη^·
γι_ι/μι-ι«^>· δύσις,
Ουσίς,
ΙΙ/ι^ι-ιΛη&ωί/· δυτικός, (ό). Μ,ρρίΛιαιί>Ιιιιηι.ρ-ΙιΛ. αίμαυ,/τγίι. στυπτηρία, στύψις,(ή) τοχυσία, (ή).
Μ,ρΙιιΛ,ια^ηαπι-Ρ^ιΛι. αίμόρ"Αρης, (ό).
Μ,ρΡ~ΊιαίΐιιΐΜΐί. έξυπνώ, εγεί £οια, (ή).
Μ,ρ/ιΛ^Ιι^ηι-Ρ^ριΛι· πλη
ρομαι.
11/ι/»ίι/»^/η-ί<·άγρυπνία, (ή). θώρα, (ή).
ΙΙ,/'/" ΊιιηΊιηιιΪ. αίματοΰμαι.
Ιίρ/,β-ηιΊι. έξυπνος, (ό,ή).
Μ,ρ^α/ι·. άξιος, (δ).
ϋ./»/" ''/ιοί////'//· αΙμοβαφής,(δ,
Χί.ράαΛιΐΜΐ^αΜί-ιιιιη· αξιόπιστος,
^Λ,ρΙ,Ληι^ιΐΛ^ιιιρι. αίματόφυρ.
Μ,ράυΑιίΜύαιιί· αξιουμαι.
τος, (ό,ή).
ή).
11/«/<///ίΐΐί«/ω/ιη^</· άξιόποινος, Ό.ρριΛιιυρρηϊ.· αιμοβόρος, (ό,
\ϊρριΛ,αι·-ηρ· εναιμος, (ό,ή).
(ό,ή).
^,ράαϋιιιιΐΜ^ίΜΜίηρΐ-· αξιότιμος, \ίρ/·ιΛιΙη/· αίματίζω.
(ό,ή).
^ ? (ό,ή). ϋ,ρριΛιηιπ. αίματόεις, αίμα.
11/"/ αΛιιιιιιρΛίριπ. άξιό^ρεως, τώδης, (ό,ή).
Μ,ρ,ΙαιΊιιυιι,ΙΛι^. άξιέοαστος, ΜρϊαιρΤ. άργΰριον, (τό), άρ
^
^ (ό,ή).
(Μ).
'
ή). γυρος, (ό).
Μ,ράαιΊιΐΗΐηΙιιι. άξιοΘέατος, (ό, ^Άρ^αιβ-αιι^ΙΛι. αργυρώνητος,
Μ,ρ^αιρια^^ι· άργυρονόος,
ΧίριίιιΑιιιι-ηρ. άξιος, αρμόδι- (έ,ή).
' '
(ό,ή).
Χίρ&ιιιρ7ιαα£ρ . φιλάργυρος,
ος, (ό).
Χ\,ριΙιιίΐιιιιι ηρηί-Ρρι'ΐι. αξία, ϋ,ρ&αιρΤΐΜΐιπΙταιιιΙ(. άργυροει.
άξιότης, (ή). ,
δής, (ό,ή).
^.ρό ηιΐιρ· 8· \},ρ(ίυ/ϊιιιιι ηρι
Ο.ρ&αιρίτιΐϊί'· άργυροΰς, (δ).
Μ,ρ^ιιιρ-αιαρρηί-ρ-ριΛ· φίλαρ.
νϊρ<*ί#· άξια, τιμή, (ή).
Ό.ρρ· ανδρείος, (ό).
γυρία, (ή).
Μ,ρραΛιιιιιΡ· άνδρίζομαι.
\}.ρ&αιρΜηί· αναζωπυρω.
\ίρριιΐ0ηι-υιιΑΙτιΐ· άνδρίζω. Ο,ρ&ιυρ&ηι-ίΑ · άναζωπύρηΧΙ.ρ[,ηι-Ρ(<ιιΛι. άνδρία, (ή).
σις, (ή).
Χ^ρ/ιιΑ. αίμα, (το).
ϋ,ρ^ρι.. άετός, (δ). Τ-^ρ».^
Ο/ι^ιΛιινφ.π/%. αίματόχρους, Ο,/ιίίιίΓΐ/'. στιλβώ, στιλπνώ.
(έ,ή)·
Χϊ,ράηι-ζΐιρρ' άετοφόρος, (ό,ή).
Ι)./»/" '//<ί/// ιυβιυ[υ. αίμοστα- 0,/ϊ*αηι-ίι^ίι. γρυπός, (ό).
Ο^ιψω^. συμφορά, (ή).
γης, (ό,ή).
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Μ,ρΙΐιυΊιΙ. ιί. άποβάλλω, £ίπτω, Μ,ριΡααπια^ρ- πρόρ^ΐζα, ρ*1βάλλω.
ζηδόν.
(ό).
Μρ/ΐΜΐΆβιΓ. περιβάλλομαι.
\ΙρΑηιη1[—ηι.ρ . έκριζωτής,
\1[Ί[Ί· κιβώτιον, ταμεΐον,(τό). ΙΙ^ιΑιη.. φοίνιξ, (ό). 1»„.-ρΛ.ι
ΰ,ρί/ηιΑΠ,, άποβολη, (ή).
\ΙριΛαι-ΙΛρ. φοίνιξ, (ό).
ΜρϊαΜΐ/αιρΖαι%£>. έξουδένωσις, 0/·ι/»<.φ. άγκών, (ό). 5Ρρ..ί·+·
(ή).
τιμάζω. ΙΙ/ιι/ίη^β. όσπρια, (τά). £+£1,
Ιίρ^αιιΑιιρ'ίΙιιΓ· καταφρονώ, ά_
υ.ρΐί·α·-ρρ£· φόβητρον, (τό). α/»^«»Ζ»ν«»· ηως,^ αυγη, (ή).
υ^ϊ4«ν«ι«π.τέχνη, επιστήμη, (ή). υ./?^ι«ι.ιιιίι^.έπιδρομή,έκστρα.
ϋ,ρ&αιγα,ϊφ. ηχώ, (ή), ήχος, τεία, (ή). ?
(ό).
^
%). ϋ./?^««ι_ΪΓί/. εκστρατεύω.
Ό^ιίαι^· άπόλυτος,*άφιμένος, Μ,ρηψ. ορείχαλκος, (ό).Φίρ?Ί.ίι
\},ρ1ια^αιριαρ· άπολύτως.
11/»»»-· άρσενικός, (ό).
υ,/'άικ ///.<>'. άπολύω, λύω, ά_ Ο,ρπι^ιυ^^ιη . παιδεραστής,
φίνω.
χωροΰμαι. άρσενοκοίτης, (ό).
Ό,ρ&αιΙίριΓ. άπολύομαι, συγ- Ιίρηί-αίφριηπί-ρΤριΛι. άρσενΟΜ,ρ^ιαΙίηι-ίΆ. άπόλυσις, άφε_ κοιτία, (ή).
σις, (ή).
ϋ,/»π/-Μΐ/ι<$«Λ(.προάστειον,(τό).
Ό,ρλα/ΐι. στήλη, (ή), εΐδωλον, ϋ,ρηι.^. Ισχνός, *λυγνός,(ό).
άγαλμα, (τό).
2. άκαρπος, (ό,ή).
\},ρίίαΛαι^.ρρ. στηλογραφία, \Ιρηι.ίταΜπ. τέχνη, επιστήμη,
(ή).
ποιος, (6). (ή), επάγγελμα, (τό).
\\,ρΧιιΐΐιΐΛΐΐ] ηρά. άγαλματο- (1/ιηιΓίτ/ί«ιιΐί^.^<»ι.τεχνίτ7;ς,(ό).
^ρΧιιιΊιιυι^ρΙπΑ στηλογραφώ, [\,ρηι-ΙιιιιηιιιΙ{ΐιιΊι. τεχνικός, ε
καταγράφω.
πιστημονικός, (ό).
(ό).
Μ^,ρΧιυΊιηιιίρηι ρρι Ί, ■ στηλο- Ο,ρηι-Ιηιιηία^ρβ. συντεχνίτης,
γραφια, καταγραφή, (ή). ΙΙρπι-ίΐίΐιπιιΛπβ. έργαστήριον,
\^ρΧιιίΐιιιίΐιιιιιί. απολιθοϋμαι. (τό).
\)_ρΧιιιΊιιιιΐ]ηι ;/ιν'ΐι I· ιΐ· στηλώ. ΧΙ,ρηι-Ιτιιιηιαιι£ρ. φιλότεχνος,
* στηλόνω.
(Μ)·
Μρ&ΊΙΙ_· δίκτυον, (τό).
\\ρηΐ-ΙτυίηΐΗυρρηΐ-ρ1·ρι5ί· φΐΜ
υ./></*«/ιπ. £ίζα, (ή). 2· θέμα. λοτέχνημα, (τό).
(τό).
σπώ. Ό,ρηι-έιιιιηα)ί.ηρ. τεχνίτης, (ό).
13,/»</α/«ΐϋ//>// Λ «Λ έκριζώ, άπο. ]},ρηι-1ίΐιιηιαι_ηρ. έντεχνος, (ό,
Μ,ριίΌΐίηιιίΐιαιιί· ρ\ζοϋμαι.
ή). (1—^.~Ι£^·1ιΓ.>
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υ.ρ·ρ
υ.05
\^ρηί-(τυιηίΜ4^ηριιιιι^υ* εντέ'^- Μ,ρίΐιαι^ϋ^ΙίΐΡ. εκπνέω. 2. α
ναπνέω.
νως.
ΧΙρηι,^. άρέενόθηλυς, (δ,ή). \}.ριηαιί&£ηι-ρΙριΛ· αναπνοή,
Μ/ιπι υΙ.ιυί/· έωσφόρος, αυγε 2· διαπνοή, (ή).
[^ριιιιιιιιιιι^ιϊ'ιιΐηΐ* ιΓ εξορίζω.
ρινός (ό).
\\ριΐϊίυηΐίϊΐιΙ, ιΐ. προφέρω.
ΚρΙ- άρκτος, (ή). Ο,-.
]},ριηΐΜΐ>ιΐ£%ηΐ-Ρ{ιιΛ·
προφορά,
υ,ρ^ιι^/Α. αρκτικός, (ο).
\\.ρ1^η.-βοϋς, (δ), 2. μόσχος,
(δ). 8-1- >
^ (ή). \ΙρυιηΐΗ,ι· Ιι,Γ. όακρυω.
υ,^ι£κ/ίΐιιι//Μΐί^> . επιζωοτία, Ο,ρίηιαιιηι-Ιτιρ· άξιοδάκρυτος,
11/ι£«/ι»γ. χαλκάνθη.
ΙΙρνιιιιιι η·.,ρ· όακου, δακρυον,
^
(
(δ).
ΙΙ/ι^ίί^Α^^. ρ.ελανθιον, (το). (τό).
Μ,ριιιαιφιιρ.
άροτηρ,
οργωτής,
2^ ·£—·
1λ/""· αγρός, (δ).
(δ). ΧΙριηοιφ^/ίΐ/"· αναπνέω.
Μ,ριηαιρίιριαΙ^ιιΛι· προφορικός, ϋ,/»ίηι«^/ιίί. εξωτερικός, (δ).
Χ±,ριηΐΜΐ£ΐ,ηβ. άφεδρών, (δ), ά_
Μ,ριηιιιρΙτρΙίιί· προφέρω.
\\ριιΐίΐιρΙτρηι β[ιιΛι. πρΟφΟϋά, ναγκαΐον, (τό).
11ρ··ι·'ψ'·ΐ· εκτός, έξω.
Μ,ριηιαρϋιιιΙΐ· άποικος, ζδ,ή). ΙΙριηιυ,ρηι-ιιι/ι· έξωθεν.
\\ριι·ιυρΊι ιυ1/η ι 1<ΙΙ< ι Ίι . απΟΙ- ϋ.ριηαΐ£ΐιΙιιΓ· έκβάλλω, απο
(τά)·
κία, (ή).
Θέτω. βάλλω.
υ./«πίΐ/γ/ι&ι/'. παράγω. 2. έκ_ Μ,ριηΙιι-αΛιηιΛι^ι . βλέφαοα,
]Λ.ριηιιιιΐρηι-ΡριΛι* παραγω ϋ,ρυ,ηι-γρ. έξνιρ-ψένος, αλ
λότριος, (δ).
(ή).
γή, 2. έ'κθεσις, (ή).
Χ^ριπηί-ι^ηι-ΡριΛι· εξαίρεσις,
1\ριιιυιι«/<>/.//'· εξορίζω.
Ο,ριηιυιιιι&η^ρ[·ί-Ίι . εξορία, [}.ραιοίιη^ρΐ·ιΛ· άδεια, (ή),
(ή) ·
„
(ή)· προνόρνιον, (τό).
[).ριιιυι//ιυ^/ηι [<)[ιιΊι- εκστασις, [ί./,φ.,,^,'υ. αιθέριος, (δ,ή).
\Χριηιιιίιηυηΐ-ρ-ρ&. έκροή, Ικ_ ϋ,ρφρ- α'ιθήρ, (δ).
ΰ·/Τ·β"ν· <*ναξ> βασιλεύς, (ό).
χυσις, (ή)'.
^
β/^"ν«»»'*»^«"β·ρασι.λεύων, (ό) .
Μ,ριηαι&.αιβιΙιιί· εκφωνώ.
\ίριηιαίια^ηι.ρριΛί· εκφωνη- 0/ίβ«ν«»$«Λ»· βασιλικός, (δ).
υ^<£<·ν·Η^/&. άνασσα, βασί
σις, (ή).
λισσα, (ή).
Μ,ριη^^ιη· έκδηλος, (δ, ή).
\ίΐψ^"Λ""^· βασιλεύω.
Ο,ριι^α^ιηΙ/ιΓ. έκδ/)λώ.
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υ,Μΐ
\},1·,/ιιιΐ}αιΊι/ιιιιιι ,{ιιυι[Ηΐ,/ι . πρω υ,<-«/ί/γ ////. παραδίδω.
τεύουσα, (ή).
ή) [),ι-Ηΐϊιΐ[ηι.ρ7/,ιΛ. παράδοσις,
ΧΙρ^^ηργ/,· βασιλόπαις, (ό,
^.ρ^,ίΜΜ^η^^'ίι· βασιλεία, (ή). |],ι.κ//>· λάφυρον,(τό),λεία,(ή).
Ι1/»^>"^οΛ/τ^. βασιλίσκος, (ό). [Ιι-αιρΙη/. λαφυραγωγώ.
11[ΐ£ΐιγο[ΐξ;ϊι· βασιλικώς.
!).. ι»/,·,,, τέλος, (τό).
Μ,ρ,ρΙια[[ιιιΙ{ηα£ηυ. Άργίεπί- \].ι ιυ/ηιιιυ/' ιι/ΐ/Ι. ι/'. επιλέγω.
σκοπός, (ό).
[}%ι ΐΗ/ιιιιιιιρα/ΐιηι β/ρι Ίι . επίΙΙ/^ί^· πρός χάριν σου.
λόγος, (ό).
\},ρ4>η·Λιρ. βασιλικός, (ό).
||.ι ιιι/,,,,Ι. ,ι'. τελώ, αποτελώ,
η,^ηιΛφ^,. παλάτιον, (τό).
άποπερατώ.
(ή).
11/»οΐΛ.νοαή,(ή), βόσκησα, (τό)^ |).< ιη/ιπηι, ΊΙϊι. αποπεράτωσις,
Μ,ροιηιι/υιιιιί. βόσκομαι
υ,ί_ι»/>Μίηι-ίι. τέλειος, (ό).
ϋ./Ό//. άροτρον, (τό). υ~£··Λι |1ι£{· σάρωθρον, (τό).
ΙΙρο[ΐιιιΐ£ρΙηΐ· άροτρεύω.
Ι^ι.ί^αιρίΜ'ίιΙτίΑ περιττολονώ.
11' "»/ · μέγας, μείζων, (ό). ^,ι-Ιι^ΐΜίραΛιη^ρ^ιΛ· περιττό,
II,/ υ,,/ ιι,Ί,/ι,/,. μεγιστάνες, (οί) λογία, (ή).
ΙΙ,' ""/Λ/'ί ,ν· άργιπρεσβύτε. ^Ι,ίΐΜΐ·ΐηρ&. περίεργος, (ό,ή).
ρος, (ό).
(τό). Ιί,ι.Ιτ^αιι^ρΙηΙ'· προσθέτω.
υ,
ι- /,7//'///.
μεγαλεΐον, υ,«-6^αιΑ· σάρωμα, * σκουπί0.ί-<"^. άμμος, (ή). ^«^/>
διον, (τό).
Μ,^ιιιι^^υ. ψαμμώδης, (ό,ή). υ,ι ίτ/αί»»"",»/· πλεονέκτης,(ό).
ληστής, (ό).
υ,<-^ΐί#««ηΐ"^«^^/»«-ί<· πλεο
υ,«.Μΐί[ΐΜ^/«ί^&Ηΐ. αρ^ιλγιστής, νεξία, (ή).
(1<.&£&ι/>· σαρώ, * σκουπίζω.
υ.·.<ΐ"/««^ίΓΐ/· ληστεύω, (ή). \),ι.Ιί/_ρ. περιττός, περισσός,
Μ,^ιαιρίΜ/ΐη· Ρρι,%· ληστεία, πλείων, (ό).
Μ,ι.αιηα/ίι· κολυμβήθρα, (ή). υ,ι-^η/·// · περισσόν, περίτ().> «/γ»"//, δεξαμενή, (ή). 4~· τευμα, (τό).
\),ι.Ιτ£πρ^ηι.ρ-ριΛι. περιττεία,
(|.( ι«γ#ι< <//· αμμώοης, (ό,ή|.
υπερβολή, (ή).
ΙΙι
οΐμοι! φευ!
Ι1ι£γ/>><-£· κόρημα, * φόρκαυ,^ΐΜ^/ίί/· ταλανίζω, οίκτείρο) λον, (τό).
1).ί-«"'//. κώμη, κωμόπολις,(ή) ϋ.ι.ίτ^^ίΓ»/' οικτείρω, έλεηνου.<-Μ»ί«^· παρακαταθήκηΤ 0710- λογώ.
(ό,ή).
ΙΙ.' /. ιιιιηρί.ρ. αγγελιαφόρος,
θήκη, (ή).
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υ.3>ι>
Μ,ιΜιηαιρηΑι· Εύαγγέλιον(τό). Μφ· παλάμη, *φούχτα, (ή).
!),< ΙιυιιιιραιίιιυΙ^ιιίΐι· ευαγγε \\,φ/ιρΙ.[·ιιιΊιΙ. ιί. άποστομώ. ^·
άποστομοΰμαι.
λικός, (δ).
κώς.
1).ι Ιιυ,ιιιριιιΊιΙ,ιΐ'. ευαγγελίζω, \Ιφ/,ηΊι. ό'πιον, μηκόνιον,(τό).
ζομαι.
" στης, (ό).
Μ,ι-ΙιιηαιραΑφι ·
εϋαγγελί- Ο,ι/ή». δγ6η, παραλία, (ή).
Ι1^>«£. δίσκος, (ό), φιάλη,(ή).
ΙΙ,ι ΙτιηΙ.ιί. ευαγγελίζομαι..
ϋ.ι-1τιη{ΐ£. άγγελία, είδησις, Μ,φιιήιι. οΐμοι! φεϋ! κρίμα!
(ή). (3οί«). Ευαγγελισμός, (ό). Μ,φιιηαιαιί. έλεηνολογώ, οι1),< Ι.,ιι<1ία^. εύαγγέλιον, (τό). κτείρω.
! έρημος, (ό), £· έ- ϋνβ. σκέλος, (τό). <Ι1»ί-.^ι
ρήμωσις, κατα ^ΐ£ΐ/ί//«//. αλέκτωρ, * πετει
στροφή, (ή), έρεί_ νός, (ό).
Μ^οΜβΙιιί. λακτίζω.
πιον, (τό).
υ.ι.ίγ»<πΛ έρημώ, κατεδαφί. ΙΙ^/'"· Ικτίς, * νυφίτσα, (ή).
ζω, καταστρέφω.
Ό,ί.1τρ[ι^. έρημωτής, κατα Μ,,ριιηιηΙιιΓ. πηδώ, σκιρτώ,
στροφέας, (ό).
π
·ί ί εξορία, ν η).'
υ,ι_/^ιπι-ί&· έρήμωσις, κα [Ιψιιηρ αϊ Ιι,/> ·) >
Μ^,αηρΙιιί· εξορίζω.
ταστροφή, (ή).
^ρΛ. οίστρος, (ό), δρμέμ. υ^„«Λ.ήλάγρα,(ή).·ί^ί#.ΙΙ}Ί.'
\1.φ/,ηΊ,. 8· ΜφΙ·η%,
φυτον, (τό).

ΒΟ.·».
(^ιυμυι/αΙϊΐΓ· συγκρούω.
Ραιραιριη^ίΆ. συγκρουσις, (ή) ,
παλμός, (ό).
Ρώρί-· βαβαί! οΐμοι!
Ϋ·ιυα[;ΐι· βωμός, (ό).
β-ιυι^ί,ια&ιιιίρι/ΐι. πεοιληπτι.
κός, (ό).
βχαφάυιά&ι/*· περιλαμβάνω.
ρ«/^Α«/^πι.(%. περίληψις,(ή)

Ρ«#¥η/>^· μέτοχος, (ό,ή).
Ρ<»φ· νήσσα, *πάπ^α, (ή).
Ρ«#ϊί-.Ιέραξ,(ό).υ.ρ.Λ.<«.. ή).
Ϋ·ιιιι^ιιιιηιιιριιιί^· εκτενής, (ό,
Ρω^έι/, κολοβώ, συντέμνω.
^.αίψΐιΐΜραίυ· πολΰλογος, (ό,ή).
^■ιηιρίΊυριυ'ΐιΙτιί. πολυλογώ.
^ιιιΐξΐίιιιριιιρραιη.· πολύφθογγος.
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^οΜηιίαιμΙιηηιΛι. πολύκαρπος, ^ΐΜΐψϊιχι[ιιΐΜΐπΛι. πολυμιγής, (ό>
σία, (ή).
(Μ).
,
Μ· ή).
Ρω,/,/·»,/ υ,Ί,Χ. βοθύπλουτος, (^υυι^ιΓαι/ιιι/πΐ-Ρ/ι^'ίι. πθλυπθΡίΜ^ί/ω^ί-Μΐ.πολύμητις^ό,ή). ί^αί^ιΛυ/αηριη^. πολυδάπαΡίΜγζ/'υ/ι////;· πολύτιμος, (ό,ή). νος, (ό,ή).
(ό,ή).
^ιαη,ί·ιιιι ι„ι /</· πολυκέφαλος, β*ιιΙι/αίβιιη&α&· πολύπαθης,
ΡΐΜ^ιΛι/^ι«ι»η«-^^«-ί·. πολυπά
(Μ)·
Ρ/«γιΛ«γ «///. πλειοτερος, πε θεια, (ή).
Ρα/^ιΛυ^οο· πολυλόγος,(ό,ή).
ρισσότερος, (ό).
Ραι^ιΛυι/ηί,ρ· πολυεύσπλαγ- ^•ιιιι^ιίιιι^ιιιΙιιη^ρ^ιιΛι. πθλυ.
δάπανον, (τό).
χνος, (ό,ή).
Γ·ιιιι/ιΙΊιιι/ ιιιΊιιιι//· πολύτροπος, Ρι«γ//1«*/τί» πολύγονος, (ό,ή).
(ό,ή).
^
ή). Ρ(ΐ>^(Α»^. λύχνος, (ό), λυχ_
βωι/ι)',υ,//,,)'■ πολύμορφος, (0, νία, (ή).
ΡίΜ^ιΑαη πι-η.%> πολύθυρος, (ό, Ϋ·ιαψίιιι1ΐιιίίι. κλητός, συνδαι.
ή).
( (ό,ή). τημών, (ό).
Ρ (Λ«γ///;<. πολυποίκιλος, Ρκ/^ιΛα^^ικ^.πολύζωος, (ό,ή).
Ρωγ//ωγιζγιγ . πολύκοσμος, ^η,ψίηιΐΐΐ,ρη^ρ[·ιΛι. πολυφα.
(ό,ή).
(ό,ή). για, (ή).
'
ή).
ΰ· πολύτεκνος, ΡαϊψίαιΙ/Ιι{·ιΐ{- πολύτροπος, (0,
Ρ/ΛγιΑμΐ]ΐιιι ιιιΐ[ιιι β/'ιΊι . πθ- Ρ«ιγ_/Λ«4&/ϊωπι^/«-'ίι. πθλύλυτεκνία, (ή).
(ό,ή). τροπον, (τό).
ΡΜ7γι///ίγ/.<«ί/· πολυάσχολος, Ρίο^ιΛυ^ίτ5'"-^^Ά· πολυζωΡϋ/γι/κ/γν/'· πολυειδής, (ό,ή). ία, (ή).
(
ή).
^οΜψίαιψ>ρ· πολυδύναμος, (ό, Ρ·ωγ,/ωγ/Λ· πολυγύναιος, (0,
ή).
ή)· Ρ«#^ιΛί#^ί/?«-/&^ι-ί'· πολυγα
^αιγίνα^Ι"-· πολυάριθμος, (0, μία, (ή).
Ρωγ ι}ιυιίΊιιΊιιιι1^Α ω^ . πο Ρ·ιιιΐ]ΐίΊιιΖυιιΓριιι·~· πολυθρυλλητος, (ό,ή).- ■-,
λυχρόνιος, (ό,ή).
ΡΜΐγι/Ί«/Μ//ι· πολύχορδος, (ό, Ρι»^ι^κ4κια<υ^. πολυστένακή).
(ό,ή). τος, (ό,ή).
Ραιι/ιίαι/ία/πι ■ πολύγλωσσος, Ρ/κγ/Λ«4/ιι.«. πολύπλοκος, (ό,
^αιψΛαι/η. πολυτιληθής, (ό,ή).
βίαγ ιΓια//ψ . πολυκύμαντος, βαίφΡαι^ιΡηι-ιπι πολύπειρος,
(ό,ή).
ρία, (ή).
(ό,ή).
.
Ρωω/ω/ »ω . πολύφωτος, (ό,ή). Ρια^ΛαίιΛηηί-Ρ^ίΛ .πολυπει
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Γ'·»,/,)ιαϊι,»·/ι- πολυμήχανος, 'β<»2</α»0«ι>64<£· Πλειάς, (ή).
(δ,-/)).
ή)· Ρ*»^ίΛβ»»»#»*-ΐΜ^Λι*Λί· πολυ—
I '■//.// »Λμ ς ηι/ ■ πολύφροντις, (ό,Ι Οεος, (ό,ή).
Ρίΐ/^ιΛί/ςοί-^ι.ΤΐολύτΐυρΟς^Ο,Υ,). [*·ιιι ι/ιϊιυιιιιΐίΐι ιυύηι ///{ιι^Ί/. 7Τ0Γ·<«γ/><«Λ »<//<. πολύφωνος, (6, λυθε'ια, (ή).
ή).
ή)· β«ΐ£ΐ£ι*^£ιγ. πολιίστωρ, (ό).
Γ·««γίΛ«Λ/« »/· πολύκλαδος,(ό, ('ιιιιρίΊυιιιιαρίΜά . έκτεταμέ£ιΐΜψΓυιιΓΐΜΐ·Λι· πολυμερής, (ό, | νος, (6).
πολυειδής,
Ρω^ιΛιιΛιιριΙ · πολυάνθρωπος, I (ό,ή).
(έ,ή).
(έ,ή).
ή)· ^ιαγΛαρ^ρΛ. πολύκαρπος
^ιιαρΓιιιιΡρηρι. πθλύθ^λθς, (0, ^ΐΜίψΐΐΜίρπί-Ιίν
πολυτεγνίΡα,ψΑαΛια/. πολυετής, (ό,ή). Ι της, (ό).
Μ)·
&ιααίΑα&£ΐήΐΜΜ*£· πολυαήχα- Ρ«#^<Λ«/Μηβ»|». πολύδακρυς
^ιιιηιίιαηπι^ηια%Ιίΐί· πληθύνω.
νος, (ό,ή)
<Λ"//ϊ· πολύανδρος, (ό,ή). (ίια^Λαφηρίί . πολύπειρος, (ό,
1'·ϋ<γ,/',/Λΐϋ//'- πληθύνομαι,
ή).
&ΛΗαιΑι/ίι%βι&'' πολύνωνος,(ό, βΐΜΐ^ιΓα/ψηρ&ηι-ρΤ-ριΛι· πολυ•ή).
;
ή)· πειρία, (ή).
(ό,ή)·
Ϋ-ιι,ι/ιίιυΊιηι *//- πολυώνυμος, (ό, Φ-οΜίρΐιιι^ίΐιρΊι. πολυπράγμων,
^ιυαίΓΐΜ/ϊιαι^ΐιηι-Β'ριΛΜ· πολυω Ϋ-υιιμίυυ,ρΊΛιηΐ-ΡριΛι . πολί)πραγμοσύνη, (ή).
νυμία, (ή).
Ρ««π</ϊ</«Η<ς· πολυκερδής, (ό, ^ιαγΠτραΜ%η., %ί£· πολυχρώ^ (ό,ή).
ή)·
,
ή)· ματος, (ό,ή).
ν-ιιιι/ιίΊιι^/ΐ'ΐ""- πολύπονος,(ό, βια^ι/Ιτρ^Ιτ£ρ· πολυΰμνητος,
^•ΐΜίψίίΜΜ^ΙιΐΜΜ^. πολυόφθαλμος, ^ιιιψίί,ηηι ηιιΛιΙτιΓ· κατακλί(ό,ή).
(ό). νω, καθίζω.
θημαι.
Ρ·«ίγιΛΐίί^οίΐ«^>^. πολλαπλούς, £ιιι,ρί[,ιΓ. κατακλίνομαι, κάΡ [[ιΓιηη{ιαιαΐ^ιΐίΐιιηιΓ' πολλα βιαψίπυιυιΊφ, πολύπους,(δ,ή).
^•ιιιηιϊπη- άνακλιντήριον,(τό),
πλασιάζομαι.
Ρω^ιΑικγικιπ^Γ^ΓΐΛ πολλαπλα καθέδρα, (ή).
ΡίΗ^ιΛίί,^ί-ίί. πλήθος, (τό).
σιάζω.
^θΜΐρΐαΜΐιρΜΐιηΙ^ηΐ-Ρ^ρ·Λι· πθλ $ιαιιιϊι»ι-αηΐΛ&. πολυμαθής,
λαπλασιασμός, (ό).
(ό,ή).
, ή).
Ριι/γιίίιΐί^Μηι γ. πολύκααπος, ^αιιρίορίτ^. πολυήμερος, (ό,
Ρηι^πι.^. βραχίων, (ό).
(ό,ή).
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β/«γπ<_</'· πολύς, (ό), πολλή, Ι',ιι/υιι,υιι//,. τυχαίως.
(ή), πολύ, (τό).
Γ.</,/„„,,/ι,
τυχηρός, (ό).
Ρ/«ί£»ι-</ αΛιι^αιιϊ. πολλάκις Ρ"/^. αυλή, (ή), πίοαύλιον,
^οΜηιιι-ιί ινβι £· ώς επί τό (τό).
πλείστον.
(ό,ή). ('■/«// ω« /.//. περιστοιχίζω, πε
^ΐΜΐι^ηι.ιίηι^ηριί · πολυέλΐΟς, ρικλείω.
Ραι^ΐΜ/α/Ί· έπιμάνικον, (τό). Ι'.ιι////. ιρι,ρ. πήρα, (ή), σακΫ^αΐΐίρηιηΐί. άναβαθμίς, βαθ. κίον, (τό).
Ριιι/^μι^. κύαμος, (ό), *κουκ_
ρ-ίς, (ή)·
Ρ««/. φόρος, (ό), τέλος, (τό). κίον, (τό).
ν-ιυ,ΙυιΙ/. ποτήριον, (τό).
Ριμ4. πτυάριον, (τό). ·Γ·}-Γ^ι
\'··ιι,Ιιι,Ίι·ιιΙΐ[ηι- μέτογος, (ό,ή). Γ· <//'/«/'/ /<&//· συνθέτω.
|'-ιιιγιιιγ//ιιι /«//κ '/,. σύνθεσις,
διαιρέτης, (ό).
^■ΐΜΜάιιιΊιΙιιϊ. μερίζω, γωρίζω, Γνιιγιιιγιιι'ί/Α<>'. συνέχω, συ
διαιοώ .
ναρμόζω.
Ρίΐκ/ωίί/ι/»^. μέτογος, συν ί'ιυηινΐ£υΛιηι^Ρρι^ΐι. συνέχεια,
δρομητής, (ό).
συναρμογή, (ή).
\^ια,Ι ιι/ι,πι ίϋι. μερισμός, (ό), |·ι//γι//Λιι///ι. σύμφωνον, (τό).
[^•ιιιι^ια^ιυβιηι ρρίΊι. συμφω
διαίρεσις, (ή).
. Ρ«ι«*/,ί/. μερίς, (ή), μέρος, (τό). νία, (ή). ^
Ρ««£. κεράσιον, (τό). "Ρ^-^' Πιι/γι/ι,,/(. αφορμή, αιτία, (ή),
Ρ<ιγ. ομίχλη, (ή). Φ»-», τ}— ϋπαίτιον, (τό).
|'· «ι Υ;//,,/,· βαλανεϊον, λουΛΛ .
("•υ,/ΐίΐιιαΛι· βάλσαμον, (το).
τρόν, (τό).
μία, (ή).
Ροι^ηι-ιη· ομιχλώδης, (ό,ή). ('υ,ι/ιυΊ,ηι'ΐιηι/,/ριΊ/. συνωνυ_
ν-,,,γηρί. άζυμος, (ό,ή), άζυΡ«/^ηι_«η. βάλανος, (ή). Φ— μον, (τό).
ρ«ι/«. σύγκρουσις, (ή).
ί-ιυτ/ΐί,,/,π! >·η. κύστις, (ή).
Ριι//μ«/<>. μωρός, (ό).
Γ.ιιι,^,,ι,γ//,/'· α'ιτιώμαι, προ_
Γ·«//υΛ//'. κρούω, κτυπώ. 2»^ φασίζομαι.
Αφ.
Λ*. ν-ιιιιρί ιυιιΙ,ιΐ'- συντάττω.
γ·ιΐΜ\αί,,ί. συγκρούω. 2~[1(.2- Ϋ-ιαιρί ιιιυηι ρ[ιιΊι . σύνταξις,
Γ·>/</ι< ,,ιΊΙϊι. σύγκρουσίς, (ή), (*>)·
\*ιιιψΙ<ιι·ηιυΙριίΐι . συγκριτι
κρούσμα, (τό).
β,»/»··,, τύχη, (ή).
κός, (ό).
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$ιη>ΐη.ιιιιηΙιιί. συγκρίνω, πα Ρυ/ί/ΐΜ^τ. στρατός, (δ), στρά
ραθέτω.
τευμα, (τό).
ί^αιι^ι^αιιηιιι^Ρρΐ-4ίι ■ συγκρί- Υ^νΊΐίαΙ^α,ι,. λογικός, (δ). ^·
σις, παράθεσις, (η).
£·£ ■ κώς.
Βα><2&^ί/. κισσός, (ό). 1)~Γ/— Ριαίιαι^αΛηι.ρΨρί.'ίΐ' λογικό^ιιιιφιΐί,ί. 8· ^υιριΐιιϊ 1
της, (ή).
( (τό).
^αιιιΙ^ιιΑιιΐΜ·ί· συνίσταμαι.
ρατόπεδον,
Ριιιι1^ιιιιΐηί.ρΐιιΛ· σΰστασις, ί^ίαϋίΜ/Ι^/ίβηί-^ίΐΑ/ίηΓ' στρατο
(ή). '
(δ). πεδεύω.
Βαιι^ιυ^ηι-^/^· συστατικός, Ρα&ικ^η^ι.. φιλόνεικος, (δ,ή).
βαιηξβι.ΐίίαΙ/ιιΑ. συμπλεκτι βα/οΐΜί/ππι /ιιί. λογομαχώ,φικός, (δ).
λονεικώ.
(·αιι^\ιυ//ι. περιπόθητος, (ό,ή). ^υ/ϊιαιί^ΐί ηι ηι β[α */ι · λογομα
|'·υί/;Λ/«//. επιποθώ, ποθώ.
χία, φιλονεικία, (ή).
(ή).
ί*·Ηΐΐ[λιι/ΐι,1>· πόθος, (ο), ορε- $ιιι%α*1(ΐΙηι-ρ-[ιΛ. συνομιλία,
^αΛαιιΤ. ανοίγω.
ξΐίι (ή)·
Ρ·ι«ί»// »'/'■ εσωκάροιον, (το), Γ·αΛιιι,ιι£ρ· φιλολόγος, (δ,ή).
χιτών, (δ).
ΦαΑιηαρρηί-ρ-ριΛι · φίλολο|'·μι#/^.η/««Λ^> . καταλαλιά, γία, (ή).
κατηγορία, (ή).
βαΑιααιηΙπίύ-· πΟίητής, (δ).
Ι'ιυ,Γ/ιυιυΙ. ιί'- καταλαλώ, κα $αΛΐιΐΜαιαΙτησιΐ)ίιαι%· ποίητί- .
τηγορώ.
κός, (δ).
βιαι/ρ/ι^ίι· άνασσα, κυρία, (ή). Ϋ'ΐιιΊιΐΛΐυυιΙιηίϊηί ρ-[>ι*ίι· πΟΐη_
ρ«<</'«//
βάμβαξ, (δ), βαμ σις, (ή), ποίημα, (τό).
βάκων, (τδ).
ί^ιοίη^αη^ηι-^νΛ· φαντασία,
Ρ"ί/· δήμα, (τδ).
(ή), λήρος, (δ).
Ρ«ι#/· φολεά, (ή).
>
ί^υίίι/^ιυι^ηι^Ιηί'· παραλαλώ.
Ρ«ν,ν πλήν, όμως, αλλά.
Βιαίι/ιρηιΛ . ειδήμων, δήτωρ,
Β«Λ. λόγος, (δ), δημα, (τό). (δ).
Ρ«Λ. πράγμα, (τό).
βαΛΙ/ίι. διήγημα, (τό).
Ι'.υ/ΐΐΗ„ΐ/ψ. λογογράφος, (δ, ή). ^ιαΊιΙ^ιιιιρΙ^,ιί, διηγούμαι.
Ι'ιιι'/,ιιιγ/ηιήι,ρ. ανάθεμα, (τό). |Ρα>%/£ιιγ>. λάχανον, (τό).
ν-ιι/ι,,,ι,/ /ιΙ.,ί'. αναθεματίζω, α Ρ·ιιΛι£ιιΐ£ΐιιιφιι£αιη. . λάχανοφορίζω.
πώλης, (δ).
^αΛιαιφ. κλείς, (ή), κλειδί- \$ΐί/υραρίιηξ;% . λανανικόν,
ον, (τό).
(τό).
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παρ
Ι'υ/>ιιι„//, ///,>)'■ διαβάλλω.
['ι,!/>/,,ι,Ί,ϊ. λήρος, (ό), φλυα
^αΆιαιιιρΙιηί. . διάβολος, (0).
ρία, (ή).
ΡαΛυαιρ^ηΐ-ΡριΛι· διαβολή, βιυρριαίι^ίιιΡ. ®λυαρώ.
βΐίίρριηιι· φθόγγος, (ό), φω
ΡαΑιη. φυλακή, ε'.ρκτη, (ή). νή, (ή)·
ΡιιΛιιπιαα^ιαί. δεσμοφύλαξ, (ό) . (ίιυρριαηριί. φθέγγομαι, προ
$ιιιΊιιηαιρη-Ιίρηΐ-ΡρΛ· κάθείΟ- φέρω.
ξις, φυλάκισις, (ή).
\\ιιιρριυρηιι· βάρβαρος, (ό,ή). '
Ρ-ιηΊιιπιαρΙ/Ιιαι^. πεφυλακισ. [\ιιιρρίΐΛ[>ηυΐΗΐ[ϊυ%· βαρβαΟΙμένος, (ό).
κός, (ό).
βα/ίιυιΙτι/'. φυλακίζω.
βιιιρραιρηαηι.ρριΛι· βαρβα
Ρ«#^. χαίτη, (ή).
ρισμός, (ό); .
I '·«/·.//(. «όρος, δασμός, (ό), τέ Ρ«//»/ιπι-ι/ι. βάρβιτος,(ή). <Π^_
λος, (τό).
Ρια^αίτιΑ διανέμω, χορηγώ. (Ιαιρΐ£ΐιιι-ιΐί£. ευκλεής, (ό,ή).
βαΐ2£ιηι-ίΆ> διανομή, χορή- $ιιιρη.ιιιι.ιιι£ριΓ· ευκλείζομαι,
γησις, (ή).
δοξάζομαι.
(ή).
β<ν£ι»^«»ϊφ» άδολεσχία, (ή). (ίαιρι^ιιΐί-ωίηι.ρριΛ· εύκλεια,
ρ«ί£ίΐ/ι^^ι/. άδολεσχώ, παρα- Γ·"Υ>γ · στοιβασία, (ή). ϋ^Ί.·
λαλώ.
ρ«γ»γ. σύνθετος, (ό,ή).
βα>α· λέξις, (ή), λόγος, (ό). ρ.//γ//^Λ</. συνθέτω.
Ρικπιυ£· βέλασμα, (το), βλη_ Ι".////"/ ι.< ΡρΛ. σύνθεσις, (ή).
{Χιυρίΐίηηίΐιιι^ιιιριη· ευεογετης,
χηθμός, (ό).
ρ«/#ι«ι£&ιΛ βελάζω.
(0)·
,['.υιρίπυι ■ καλώς, καλα.
Ραιη^/ψ^· λεξικόν, (τό).
Ρ«ι/ιί7«ι//ί^ . μοχλός, (ό). 0£ρ^< \\ηιρΙίΐηι ΙίΙ/Ι'/·· καλώς ήλθες.
Ρα/#ιί/Η/ι/"· αίρω, *σηκόνω.
?.ιιιρΙιριιι[υιη. ευτυχής, (ό,ή).
Ραιυιπ. τύχη, ευτυχία, (ή).
βηιαραΑ^· καταλαλιά, δια [*ΐίΐρ/'ριΐΛ^ΐΜιηιιιΐιία//. ευτυχώ..
βολή, (ή).
λω.
Ρω/γ/Λ //· καταλαλώ, δΐαβάλ[\υιρΙιρ<ιιΊιϋιϊ. ευλογώ.
ρ«γ><*7<. κερκίς, (ή).
Ρϋί/ΓΜ///. λεπτός, ψιλός, (ό). $ιιιρΙτρυΛιη·-ΡριΛι. ευλογία,
Ραιραιϊ[ {β""-)· φθίσις, (ή).
Ϋ-ιηριη^πι ρ[<< Ίι . λεπτότης, \\αιρΙΐρυιρη/ . καλοκάγαθος,·
(ό,ή)·
(ή)·
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ί'ιυρΙ/μίΜρηι ρ[ιι % καλοκα_|Ρι«/«ίτ/ΐ'ί/Μ/ιΛ»£^ιι_ίι. συντ ήρησις, (ή). ^
γαθία, (ή).
{'ιιι/ι/./ιιη,ι- εύφρων, (δ,ή).
βιαρίτρ/τρ. εύφορος, (6, ή).
ΡαιρΙτρΙτρπι-ρ-/ιιΛι· ευοορία, ί'-ιιιμΙ./ιι/ιι,,ιη. εύδίδακτος, (ό,
(ή).
χνία, (ή). ή)·
["•ιυ/ιΐ/ι/ρηι ρ/·· V ευσπλαγ. {'-ιιι/ιΐ./,ιο,ι- μεσίτης, πρεσβευ
βεύω.
{'ιυ/ιΐ,γ,ψίϊ. αγαθοεργός, (ό,ή). τής, (δ).
(^αιρίτ/υοαίτι/.
μεσιτεύω,πρεσ[•ι^ΙιΙπ/ηρ^υιΙ^ιιιΊι. εύεργετι.
ί'·ιυ/ιΙ./ιιοιιηι ρ/κΊι. μεσιτεία,
κός, (ό).
πρεσβεία, (ή).
(δ).
\'ίυ/ιΙ. ι/ π/· Α I, ιί· ευεργ-ετώ.
['.ιυρΙ.//,υ,ί.
φίλος,
εταίρος,
{•αιρίιιΐ η/κ>ιι· ρριΛ· εύεργε.
Γ.!ΐΐ[·1·/(ΐιιιϊιιιΙ/ιυΊι. «ιλικός,(ό).
σία, άγαθοποιΐα, (ή).
Ιχ·αψΙ. >ι πί-/,/ . εύσπλαγχνος ·)\. κώς.
Ϋ'ΐΗρΙιΙ[<ιιιΓιι/ΐιιιιιί· φιλιούμαι.
(Μ)·
Ρ«»/ι£γ^^ιΛ εύειδής, εύμορφος ^ιαρΙιΙρΜΐ·ηι·ί'. φιλιώ, συμφί(έ,ή).
ή) λιώ.
ρ^^/ιι».^· αχάριστος, (δ, ^α,ρΙ,^ηΐη^ΡρΛ. φιλία,(η
μ^ρίτ^ρΐ}· εύκοσμος, (δ,ή). ^ρΙ,^ιίη^ρ. φίλη, (η)·
^αΜρ\ιψαρικό- καλλοπίζω. Ρ«*/.ίτ^««/»γ · εύτακτος, (δ,ή
ρα,ρΙτ1ι*ιρΙίη'-ΡΙ·'Λ' εύκοσ- ^ρΐ,^ρι^· εύθετώ, τακ
τοπειώ.
μία. , .,
Ϋ-ΐΜίρΙιιΐίΜΜριΓ. ευγενής, (δ,ή). ^αιρίχΐ^ιυρι^πί-ρ-^ιι^ϋ* ευθέτην·ινρΙ·Ίΐ[»'.)· σώφρων, νουνε σις, ευταξία, (ή).
["■,ίΐρΐίί/ΐ.ικι/· εύζωος, (δ,ή).
χή (δ,ή)·
^αίρΙηρ^ΛΜΛίηι^ρ-ρι^ύ* σωφρο Ι',υ/,Ι,Ι/Ι.Ί,ι/ ν/η- άποκρέω, (ή).
Ϋ-ιαρΙιΙ^ρρΡ · εύπαίδευτος, (δ,
σύνη, (ή).
(\ιυ/ι/,/ίυι . βέλτιστος, (ό).
$αιρΙιρηι-πι-ρ-ριΆι· βελτίω- Ρα/ρΙτ'ίιυ^ριί· ευαρεστουμαι.
Ρ«ί^«νίιΐίίί/»/. εύάρεστος,(ό,ή).
σις, (ή).
('ΐΗρί./ιιιυιιΊι. εύκρατος, (δ,ή) βιαρίτ^ια£η/ιυ%ιιιιί· ευαρεστώ.
Ι'ιυρίΑιυΛηι ρ[ιι Ίι . ευαρέ
\'·ιιιρΙ.[ιιΐΛΐιήι1.ιΐ'. συγκερνώ.
σκεια, (ή).
βιαρΙτίΐΗίΓριαι- · εύφημος, (δ,ή) .
σία, (ή).
ΡαιρΙτρΛίΜΐ«/-συντηρητικός, (δ) ί'·αιρΙίίΐΜΐιϊραι· /.<>'- εύφημώ.
ΡωρΙτ^Λιιιι/ϊηί. συντηρώ, δι Ρ-ιυρΙί^υιιϊρ υη ηι ρρι Ίι . £υ_
φημία, (ή).
ατηρώ.
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Ρ/ϋ/ι/ζίίΜΐ ιυΊι. εύπειθής,(ό,ή). Ριαρίραιραι^αΛ . ευεργετι
Ριο/»Λ ίικ/ ιιΐΐι,ιι [<}[ι· '/ι. εΰπεί. κός, (ό).
ποιώ.
^■αιρΙτραιρΙηί. ευεργετώ, εΰ_
θεια, (ή).
Ρ«ι^·/,ΛΑ-£.. εύσχημος, (6,ή). ^ιαρίτριαρηι-ρ-ριΛ. ευεργε
?·ι··[·Ι,,Ι'υιιιΊι. εύμοιρος, (ό,ή). σία, ευποιια, (ή).
Ρ«/^ιΛ-ιΛυιΛιπι-^^ί-ΐι· ευμοι_ (\ιιρίτβπι-^·ΛΙηΑ άγαθύνω.
ρία, (ή).
θώος, (ό). (ίααρίιφιυη. εύδοξος, εύκλεής,
ΡινρΙτιφιπ. εύνους, (ό,ή), ά_
^ιιιρΙιιΓιηη^ρ[ιιΛι. εύνοια, ά_ βυιρΙιιρίηηηΐ-ΡριΑ* ευδοξία,
θωότης, (ή).
ευκλεια, (ή).
Ραιρ^ιαιιρ-. καλλίνικος, (4,ή). ίΚαιρρ. άγαθός, καλός, (ό).
^ιηρΙι^αιριϊΐΜίρ· ευάρμοστος, ^■αΜρριρΙηί· μωραίνομαι.
(ό,ή).
_
ή). Ρ"-/>4' οξύς, (ό), οξεία, (ή),
βΐΜ/ι/ιΐΙι*ΐίΐιπυι//. αοίόιμος, (ό, οξύ, (τό).
γίζομαι.
Ρ·«#/«Λ,/»/«· εύελπις, (ό,ή).
^.ιαρΙ^ιι/ϊΐίΐΜΐΐ. παροξύνομαι,όρΫ^ιιιρ^ηι-ιιηι-ΡρΑ· ευελπι. Ραιρί/^αρριπ· οξύθυμος, (ό,ή).
Ρκ/^ι^ικ^ηι^· όργίλος, θυμώστία, (ή).
ΡοΜρίΑιυριαΛιίί· ζηλωτής, (ό). δης, (ό,ή).
(Καιρ^υίβπι.βαΛίΙτι/'· παροξύνω.
βΐΜίρΙίϊίίΜΜίί. άγαθύνομαι.
ΒαιρΙτ^ιηρ^. εύχαρις, (ό,ή)· βαιρΙιηι-ρ-ριΆι. οργή, θυμός,
ΡΐΜΐρίτΐ£ίΜΐ£ΐη· ευσεβής, (ό,ή). παροξυσμός,, (ό).
^ιαρΙία£ΐΜΐ^ιηηι.ρ-ριΛι· ευσέ Ρα/^ιά. προσχεφάλαιον, προσ-,
χέφαλον, (τό).
βεια, (ή).
(*αιρΙτιΐ£ΐιιιηΙτζ· αρμόδιος, (ό). (Ιιαρ&αια{αΛι· περικνημίς, (ή).
Ρί/////."^/»· φιλάγαθος, (ό,ή).
(±αιρΙτιιρραΐ-ΡριΛι· Τρίλάγα. βωρ&ρ£· αΐρων, (ό).
θον, (τό).
Ρικ^^πι-1%. άφαίρεσις, άρ_
βιαρΙηΑηιΛιιι· ευτραφής, (ό,ή). σις, (ή).
Ρ«#^ι4·^«ι/ίΓ^ηι-^ . ευπρεπής, Ριιι/ιΛπ(.«ιπ. άνωθεν.
(ό,ή).
^ ^ζομαι. Ρα>ρ3ίΜί.βΐιΛίτίΛ αίρω, βα
(*ιαρΙτι{ιιιΐΙτ££α/ίιιιιιΓ· ευποεπί- στάζω.
βαιρΙτιρΜΐΙιΐ£αι.ρ7ριΛ· ευπρέ
ΰψηλός, (ό).
πεια, (ή).
Ραιρ&ριαραΑ· ΰψηγόρας, (6).
Ρια/ιΑπη&ακ'^· εύειδής, (ό,ή). Ριαρίρ/ιρμΑΙτιΑ ΰψηγορώ.
Ρι«/ι£γ(ππ4ι/. ευγενής, (ό,ή). βΐΜίρ&ριαραΑιηΐ-ρ-ριΛΜ· ύψη$αιρΙτριιιρ· ευεργέτης, (ό).
γορία, (ή).
6
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ρ*ιρ&ριΐφ/ίρ& · ύψιστος, (ό). Ρ»</ι»ι/ι· λύγος, άγνος, (ό).
Ρ«</>^/ι«/^κ/<^ικ^· ύψίλοφος, *1·-.{-.α.
λώς.
βαιρρίτίρ· απατηλός, (ό). ^·
(Μ).
Ραιρίριυ/ΐηρ^ ύψηπέτης,(ό). {'αιρι-ιψ. αγαθός, καλός, (ό).
Ρβ/^ί/κί/ίίΜ""»^· ευμήκης, ΰ_ Ρ«"/ν?· ήθος, (τό), ^. ήθη,
ψηλού αναστήματος, (ό,ή). (τά), τρόπος, (δ).
βαιρ&ρυΜ&ιαβι. ΰψηλόφωνος, βαιρορπι-ρΤριΑ· ευημερία, (ή).
Ρμ#5Τ· ανοικτός, άνεψγμένος,
(ό,ή). 4* νω?·
βαιρ&ρια&ΙτιΐηιΑ· ΰψηρεφής, (ό).
εκτός.
πλήν, εκτός, παρ
(ό,ή).
_
ή). Ρ<Μ^
Ριηρ&ραιι/ρ·η. υψηλόφρων, (ό {·υιι/ι^ι·Ίιιυ//· άποικος, (ό,ή).
βαιρ&ριιιιΑηριΓ. ΰψηλοφρονώ βΐΜΐ0ΐιιρ%ΐΜΐΙιηι-Ρ£ιι& . αποι
$!Μΐρ&ριιιιΓιπηΐ-ΡριΛι· ΰψηλθ_ κία, (ή).
(*ΐΜΐ0Βΐφΐιιίΐ£ηι-ΡριΑ· εκοώφροσύνη, (ή).
^ιιιρΧριιιΊιιιιιί. ΰψοΰμαΐ.
νησις, (ή), επιφώνημα, (τό).
βύιρ&ριιιφαρα· ΰψήκΟμΟς, (ό, $αϊυαϊη. αιρ& ί\ιΡ· αποστρέφο
ή)·
, ,
ή). μαι.
Ρκγι^ικ^τ^. όψηλαύχην, (ό, ^ιιιι/αιι/ ιιι/ιΧιιι ρ{ι1*11 . ' άπΟβιαρ&ριαβΠΐ-Μ/ιιιΙιίτιΓ· ΰψω, *6- στροφή, (ή)^
Ι*αιι/οιγ [ΐΙΐΐΓ- αποθέτω.
ψόνω.
ί'·ιιΐβΐιιι//ιπ^/,ί'/ιι-Ίι. άπόθεσις,
ΡιαρίρΙτια^. ύψιστος, (ό).
ΡιαρΧρηι-ΡριΛ). ΰψος, (τό).
βαιρπ/αιριου· φυσιολόγος, (ό, ριιιι/αϊ1{ΐιι^ απών, (ό), απού
σα, (ή), απόν, (τό). )
(ή).
^ιαρι^ιυρ£οαίτίΓ* φυσιολογώ. ^ΐΜΐβΐΐΜ^ιιι^ηι-ΡΙιιΛι. απουσία,
βι*γτπ/ιαψι«)ι· ηθικές, (ό).
Ρίαι/ αϊ//αϊ αϊιιι/ι /τ //'. αποτελώ.
\\ιιιι/ίαί/αϊαϊιιι/ιπι αϊϊ) . αποτέ
ηθική, (ή).
ΫΊυρη^ιιιΙ/αιΙιιιιιι/ί;ιι. ηθικώς.
λεσμα, (τό).
Ρω/1/» · κολοιός, (ό). Κ^Ίί.· {"·ιιιι/ιιι^ιιιβιΙιιΓ. εκφωνώ.
βαιρηι-ρΐριΛι. άγαθότης, κα- ['-ιιιι/αιΧιιιβιηι ρ[ι ι 'λ. έκφώνη.
λωσύνη, (ή).
σις, (ή).
βιαρηύιυιΐι. άναδενδράς, (ή), ^ιιιι/ια^ιιι^ιιι ■ δήλος, φανερός,
κλήμα, (τό).
(ό).
νερώ.
^ιαρηι-ραΛι^· πρόφασις, ά {'ιιιι/^ιι^ιιι/ιιϊ. εκδηλώ, φαφορτη, (ή).
'^ ^ ζω. ν-ιιιι/α^ιιι/ιιιιιι ρ/ιιΊι. έκδήλω^αιραΐηϊ· βλασφημώ, εξυ6*ρί-, σις, φανέρωσις, (ή).
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Γ· αϊι/υιΊπιι ι ΙιιΙ'- άποπλέω.
ν·Ι/Ι/πι ΊΓΐι. σύντριμμα, (τό),
Ι'ιιιΐ]υ,ιιιυ//ιυ% . άποφατικός, θραϋσις, (ή).
(δ). ·Ι\· χώς.
Ρ&«γ?. βύσσος, (ή).
ΐ·ι,ιηιιιιιΙ,ιί. άποφαίνομαι.
Γ·Λ;λ7/7ι«/· βύσσινος, (δ,ή).
^ηι^αι^οΛ^ρ· πεδίον, (τό), κάμ Ρ&ι^£&ωι-η/»· γόνιμος, εύφο
πος, (ό).
ρος, (δ,ή).
βυΐβίαιπ. απόστημα, διάστη ΡΑ^/&«ΐί£-η/»£π/'· γονιμοποιώ.
μα, (τό).
9-Ι,ιΐΙΓΐιιιΐί-ηρη^ρΐιΛ- γονιμό.
Ϋ-ιηηιιιιιιρΙ.ιΙ'. παραδίδω. 2. της, (ή).
εξηγώ.
Ρ&/£ΐ»ιΛι. γόνος, καρπός, (ό).
Γ·υι^υιιιψηι ρ1·ιΊι- παράδοσις. Ρ£«Λ βήμα, (τό).
2. έξήγησις, (η).
ΡΑ-ηίι. φορτίον, βάρος, (τό).
('ιιιηιιι/Λιιι//. απόλυτος, (ό,ή). ν·Ι.ιιΊιιυ///ψ- ανθοφόρος, (δ,ή).
Γ·///ιγι»7^ι5 ι/ιΙ[/πΚ απολύω.
ΡΑ-ηίι«/^/»£ιΛ ανθοφορώ.
Β«"5τ/κ"/ιίηι-ί&·άναίρεσις,(ή) Ρ ίτ,Λ
<-'/<· αχθοφο£-ιι,τ]πιΊΓΐι- άνοι
~
3ΐγμα, (τό
ρία, (ή).
^αίβηι-ΐΜΐπ. πόρρωθεν μα Ρ£νιί<ι«ι-π/ι£π/. επιφορτίζω.
κρόθεν.
Ρ&^ι. φόρος, καρπός, (ό).
υι/οηΐιυ^· ΰπαιθρον, (τό). ΡέγΐϋΛ. στόμα, στόμιον,(τό).
Β(ΐ/>.α/^ΓκΛι· άοκετος, Ικανός, £1ιραΆιαμαΐ0· κεχηνώς, (ό).
ΡίτραΛια^ιααι. φιμός, (δ).
(*)·
.
Γ·υιι ιυ//υΊΊι £. αρκεί.
ΡΑγικΛίΜ^· διά στόματος.
βαιι_ιυΙ]ΐυΊιι»ΊιΐΜΐί'- άρκοΰμαΐ. βΙτραΛιηιΛ/. φ^ερώνυμος, (δ,ή).
Ρ«/ι_«/^αΛ/ηί-^/ί«-ί/· αύτάρ Ρ·/.γ<μ///"/<</. αποστομώ.
κεια, Ικανότης, (ή).
Ρ^/»^· τείχος, (τό), άκρόπο.
(^αΐίΙτιΓ. επαρκώ. 2· δύναμαι. λις, (ή).
Ρακ.^· λαβύρινθος, (ό).
•Ιτρι^ιιαΛαρΜπηί-ρΐριΛ · τείΡ#ρ/^#. ύπατος, δούξ, (ό).Φ«_ χομαχία, .(ή).
ί'Ι,/ιι^ιυα/ια',. τειχοφυλαξ, (δ).
Ε» ^«
Ρ^£τ2^"»^/"-ί'· ΰπατεία,(ή). Ρ£γ/>&«/. φέρω, άγω.
Ρ6·^· συντετριμμένος, (ό).
βΙτρριΡ. φέρομαι.
νΊίΙ/α/ι, ΙιιΙ'- συντρίβω.
Γ·Ι.ρΙΐριυ//ιρ· χαροποιός, (δ).
βΙτΙ/αΛΙτιΓ (>1ιι[ιριπ)· κάμπτω. Ρ·Ι/ρ///ιΙ,^η^^ιυ%ΙιιΙ'. χαροποίΡίτψρ&^&ι/'. θρύπτω.
ώ, ευφραίνω.
Ρ&ψηιη&ι/*· κατασυντρίβω.
Ρ-Ιιρίίρριί. εΰφραίνομαε, άγάλΡ&4<γι. κλάσμα, (τό).
! λομαι.

8Ί*Ι
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·</-»^ ^»ι<3ητ! *(<{■) ηΛ •Ί,ί*·

"ΟΓ""ί1^
*'{\) ίψΐ) ιι].) ήι/ιηπιΐηιηιΐ · -Β^ΙΙΟΊ^Οτ!
·ή·Ηη$ '5θ(3οάρ3 '!>οιι.<3»κ£3
•«Λ»-»«·»/-»^| ·532»ιοητ) •(■}θ)
·*ϊ,^Ί9\Ι ΆοβΛί^ΐ^ι •(οι)
*1 "ΜΗ* ! '5°χ!ί ■(9ΐ)'ΛοηΑ(3,»κ'(9) •(9)5οχχοοΥξ)·Ζ'^^^ί) 'ϊ*Λ1Ιι»
,Β9"·^ '5οχ911 ·(?!
•^"?"7^ϊί 'Ρ?χΙ'.θ,0Χ θΛ9<^»χ»
^Ι'ίΟΛΊ^ΥΒΙΛΠο'κΛ/ί^Ζι^ι/Ί//^
Ι/"·^ 'ίο'^οχ '(9)
'5ιχ>Ρ)Α •(Ια)
·£^) 'ΛοιοΓ.^γοκ •(οι)
-Λ»*^ '5οΧ»οι (9)
'ΊΕ'1"1^ 'ί-ΐ-οΐλ^γ^ξ! (Ια)
'5^»0Λ»κ ·(!/.)
·ίη»^Λ»ι«ίι»£^| 'Φ^ί1 '(?)

-ιΙ-ιαΊ^ 'ϊοάο^ •(9)
'ίοκβ^&ο^ •(9)
•-ιι/'ξίπιΠ^ 'ΜλΟ^ββΑοΥ
'5οΛ3γ1σ)ο •(9)

.
"(?*)
ί^/**) '59<3ι»·> -(9) '
ΊΙ/π^ιη^^ 'ί>0κκ3ΐχη ■(9)
•Λα)
-V» ·ί(θκ
'
.(Ια) ·ι»τίοη3(ίοιικ3
'ΐρφφιιηηιήιηή'ί^ 'ΙΐκίοΊ.»"!
ΊΠηΊαιαΙ/ί^ 'ίρ&ΙΟίΧώρ ■(9) 'υ:~"'π]ΐ·\\ ηΐίιιίυ^ (/««/«/[ι .
ίι/πΛπ^/»;} 'ΛΟΙβσΊ»^ •(91)
'·ΐπ·^π'^-ρύ '(9)'59κ'1ιη31['*^3θ
νίί^Λΐ «οηβοΊ»! ο)Π3ΐι.»<ί39
'ΙίΛηβοιΙΑ» ·(!$.)
·ηαιτΙιηη£ '»ϊ!|9 "(θΐ)
«501311 •(!α)
'» Ί/.κιι>ηΑ ·(!(.)
·?^ 'ϊο^ιιλ '(9) 5^κ •(γ)
·»"^5ΐ 'Λ"·1*1^3111 "(9) "5"ΊΙ 'ΒηαΛιηη^ '50Χ"1*ηά»Α3τ1 •(9)
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ρηο
Γ·Γί;ι«/υοΜ. «υσιολόγος, (ό,ή) Ριγη^>. όλος, απας, πάς, (4).
|%ιιι^>ο«£γι/'- '-ίυσιολονώ.
Ρμ^π/ιμ/^. κυκλοειδής, περι
ρΐΐί.Ίι . φυσιολο- φερής, (ό,ή). ^
ΐ·.-,/,·/·!»//· £.· κύκλος, (ό).
ν-ι,ιυύ/,Ίι. αυτοφυής, (ο, η).
\'·ιη„[,,ιιΙ[ΐη [,)[,, Ί,. στρογγυ.
Ρΐιιαψ. αύτό'/θων, εγχώριος, λότης, (ή).
ή).
Ι'η£ηρ*υ&1τι-· κυκλοτερής, {δ,
(Μ)·
Ρ'/ίΜί/^ιο^/ι// σύνοικος, (ο,η). Ρο^μ/ϊΑιΛ πλέκω. 2· περικυβ%ιι«4<Ά· φυσικός, (δ). ^· φυ κλώ.
σικώς
Ρ*ηιηρηι[/>%· δλοκλήρως, δ_
ΫΛιαιΙ^αιριιίίι. οίκημα, κατοΐ- λοσχερώς.
κητήριον, (τό).
Ρ#>(γ· ανυπόδητος, (δ,ή).
Ι·νΐιο////ί/πι-/) /;Λ /,//'· κατοικίζω. ρ«^«ί^//ί-ίί. άνυποδησία, (ή).
οικιστής, (ό). $·<"ΙΡη$_· βλαστός, (δ).
ΡΊ,·ιι///ω'· κατοικώ, οικώ.
Ρπ#^ιη£&ι/. βλαστάνω.
Ρίιιι/^^. κάτοικος, (ο, ή).
Ρ»»^. έάφανος, (ή), * δεπάν'ι,ιηίφ·). δμοούσιος, (δ,ή).
νιον, (τό).
ί·'ϋιυ//η^ρ/ι·Ίι- κατοικία, οι. Ϋ-η,^ψ. διαμαρτύρησις, (ή).
κησις, (ή).
φω. Ρπι^π^/γιΛ διαμαρτύρομαι.
Ρ-ίίΐΜ^/Λ/^ αιιΛΙτ^. καταστρέ- Ρ#>^. άντίχειρ, (δ). •Π»^
ΡΙμκι.. όλος, πάς, σύμπας,(δ).
Ρίιωι.· ^· όλως, πάντως, ο. Ρ»Λ· πλήθος, (τό), άγέλη,(ή).
λως διόλου.
Ρπ/ίι. φωλεά, (ή). 1?.-^«<
Φ-Ίιαιι^ηρηι ρ/ηΛι. ιδίωμα, φυ- ("■η/υ. φυτόν, (τό), βοτάνη,
σικόν, (τό) έ'ξις, (ή). ^ (ό). Μ
,
,
Ρί//ι//. αυτός, ίδιος, γνήσιος, ρ»«. σφήξ, σφήκα, (ή).
ϋ?ιιπι-ΡΙμ·Λι. φύσις, (ή). ^· Ρ»^· κάμινος, (ή), φούρνος,
φύσει.
(τό). (δ).
Ρ»»/«· κάλαθος, (ό), κοφίνιον, Ρα^ικΐ/^ω^. ολόκληρος, (δ,ή).
Ρ»^. εταίρα, πόρνη, (ή).
ρ.«</ιο'//γιι///&//. περιέχω, πε
Ραψαρ^&· πορνοκόπος, (ό).
ριλαμβάνω.
. (δ).
^ηγιΛιπ^· πορνοστάσιον,(τό). Ρπ^<ι>%φΐο^£· περιεκτικός,
ρ»ςι<υ»£γ>. φιλόπορνος,(δ,ή). Γ·ηι/υΛιΐ[ΐυΙ/ηΐ-Ρ^[ιιΛι· περίλη
Ρπί/η^'//1· νόθος, (δ,ή).
ψη, (ή)·
^πιιηι^ρ[ιΛ· πορνεία, μοι. Ρπιππιπ. σκώληξ, (δ).
^Ι-·
Ρπ/ηυ^· νίτρον, (τό). ιψ-ς^χεία, (ή).
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ΒΟΛ,
Βλ/»ρ««· εύρώς, (ό), *μούχλη, Ρηι /ιί/. δράξ, * φούχτα, (ή)
(ή). ·Ρ£-$=
λιάζω. Ι1 ρ πι- η% ωιΛηι-ιΓ. δράττομαι
ψ-ηρρηυ^,ιϊ. εύρωτιώ, * μουχ- Ρ»ί-#Λ. τύραννος, (δ).
Ρ·/ιι_μμΛ/^ιΛ φύομαι, άναφύω
βηρρη^ΙζιΓ. φλέγω, καίω
βαρρη^/ιιΑ φλέγομαι
^η^αηιΑϋι, βλάστησις, (ή)
9-ηρρηρηι ΙΑ. φλάγωσις, χαϋ. Ρ»ι_<μπ· κοράλιον,(τό).ϋ"^'ί~Ί·
/Λ\
'
ΓηΡ#ί£.ι«.
.
"ί.
ί /Λ Ν
έδεσμα,
(τό),τροφη,(ή)
σις, (ή).
Ρ·πρΙιιαΊ,. ΰαινα, (ή). Α^βι»).» Ρηι-ραιαιπυΛ. παράδεισος,κή.
βηρηιη. λεπρός, (ό), *ψωρι. πος, (6).
μίς, (ή)
άρης, (ό).
ζω. .Ρηι,/ι^ίι. πύργος, (6), πυρα,
Ριγ»ηΐΛ^ι/". λεπριώ, *ψωριά Ρίΐ«-^Ϋ. εριον, μαλλίον, (τό)
Ϋ·ηριιιιιπι.ρΐι·-ΐι· λέπρα, * ψώ
Ρπι-ρφαη. . θυμιαστήριον, (τό)
ρα, (ή).
Ρ»»ι-^. νιφάς, (ή). Ι*£# «
Ρ«7· φλόξ, (ή).
1\η!ΐιυ///,,/Ιτιΐ. φλέγω,φλογίζω. ρ^ϋ-ίΛ βοώ, κραυγάζω, μυ_
^ηιριιίφ,^ιΐ· φλέγομαι, φλο κώμαι.
γίζομαι.
^ριγξ, (ή).
Ρπ<7ι«///»,ίπι //?/. φλόγωσις,(ή). ΡκϋιΛ κονιώ, * άσβεστόνω.
Ρι^/τι^ΐ. φλόγινος, (ό).
^ιΛιαραιρ. τυοαννικώς, βία.
Ρβι.. γλαύξ, (ή). <Π~,^.-Ι_> $η.ΊιαιριΐΜρηιΡ· καταδυναστεύ
Ρ«^· αμβλύς, (ό). 2. (^βα ω, βιάζω.
στεύω.
ρεία, (ή).
$ιΑα$η.αιηιΙηί. βιάζω, δυνα.
ΡΉ^,/ιαί/ιαΊ,. θεραπευτικός, (ό). ΡΜί/α/^Βίΐηηι-^^ι-ίί.δυναστεί.
ρ ,,ι ,Ι,ι·Ίψ. φάρμακον, 'ιατρί- α, βία, (ή).
κόν, (τό).
^ιΛιαΙξαιι· τύραννος, (δ,ή).
Ρ», ,ΙΙ.,ί- δ. φ.ά^αιΐχ
Ρη%«ί^ΐί/^£Γΐ/".καταδυναστεύω.
Ρηι-ί-. αμνός, (ό)
τρέφω. $πΊιιιιΙ{ΐΗ^ηι ρ[ιι^ΐι· δυναστείΡηι-^ιιΛΙηί. διατρέφω, άναΡι»«-Αί/. θρυαλλίς, (ή). 3»£{1£^ι'Ραΐιιιφ<ίϊι. τυραννικός, (ό).
ρ«< ύηιΑΓι,· τροφή, διατροφή ^· κως.
ί^ΐίΐΐίΐ/ιίιχιρια^ι// · αθλητές, πα
ρ«»ιΛι. στέλεχος, (το).
λαιστής, (δ).
ΡοιΛ. φυσικός, (ό). ^. φύσει. βη.%αΑαιιί· τυραννώ, κατα
Ρηιίι^ί/· φωλεύω, εμφωλεύω. δυναστεύω.
Ρπ^ιπ. κύστις, * φοϋσκα,(ή). (ίιΛιηι-πρ. τύραννος, δυνά
Ροι-η. κονία, (ή), γύψος, (ό). στης, (δ).
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ρ0Ρ,
£η%^„ρ„ψρΛ. 8. Β«ί»»_|βΛ*«Α όρύττω, σκάπτω, γλύ_
Ι^ιιιIIII β^1ι %
βη%ίτιΓ· δράττω, κρατώ, "πι Β/ιί-ιη. σφηξ, (ή).
άνω.
Β/»/>ϋ· όρύζιον, (τό).
ί^η%ρ . 8. {ίηΊιιΐΜρίΜίρι
|*νΆί* άξίνη, (ή). ^-^Λ»·
&Αηι.ρ-ριΑ. τυραννίς, (ή). {ψηιΙ^//αιΊ,. μεταλλικός, (ό).
Β/ιπι-ιπ. κεραμεύς, (ό).
\'·ηΐ,πι.:Π,. κράτησις, σύλλη- Β^«α«·ίί<»<Λ σκληρύνομαι.
(ίριπαι^ηί-^ια%ΙτιΓ· σκληρύνω.
ψ«·«, (ή)·
*γα,ρρη%. ρραβειον, αριστει. £ρ«,„^ρρΛ. σκληρότης, (ή)
η°\(Ζί\ Α*
! α, Μ·^"ν-Λ· νιφετώδης, (ό,ή).
Η/»ιι>*&*. όαβδισμος, (ό). -ΒΙ·*- Β^»«ί.««,^. νίφω.
ΒΛ««<-η/,. ραβδούχος, (ό,ή). ,Βο^. άπαίσιος-άπευκτέα άγ.
Ρ/Ί^"ν·ερινος,μάλλινος, (ό). γελία, (ή).
δησιν.
Ρ/.γ^κόπτω,τέμνω,θρύπτω. Βο^^. »έρω δυσάοεστον εΐ.

«μι.8
Ί?αιρ· έεοβάρβαρον, (τό). Ρ&._ <\·ιιι·^ιι·%ιιιΙ·Ι.Ιΐ . θηοιάλωτος»
(ό,ή).
'
(ό,ή).
^ΐΜΐη.αιρ%. κορυφή, (ή), (ό) '\·ιιι^ιι/ΐιιιι/·ι^?) ■ θηριοτροφος,
%ΐΜοιΐΜΐρ-Ί>ΐΜΜΐ-ηρ· κορυφώτός '\* ία,Ιΐιι%ιυ,]/;ιΓ- θηριόμορφος'
'\·υΐφΐιι*[·ιΓ· ληραίνω.
(ό,ή).
Ρ"7»ν·
ί1'ΐ//γ//ν"/////^ιιιΊι . 8. 'Υιιιι]ΐιι1,ιιιν
Ί"""?/'£· στοίβη, (ή).
Ί·ι»2«ι«2· τέφρα, στάκτη, (ή). ^•αιι/ιιιΊ,ιιιιίαι/ιιιι. Οηριομά^ος,
^ιιιψΜίψιίΐι,Μΐΐ' άποτεφροϋμαι.
^αίαιαίιαιΐ}ηΐΜα&ΙιιΡ* άποτε— ^ιιιψιΛιυΛιαιιΐ·
^
Λ
\εΘηριουμαι,
φρώ.
ξαγριοϋμαι.
(ό,ή).
Ί·ια<ΐυΛι. θηρίον, (τό).
<]· να]ιιι% ιιιη/,[ΐυι· θηριόκαρδος,
ι\· ίαΐ[ΐιι%ιιιρ.™[ι . θηριωδώς.
%ιιιι]ιιι%ιιιΐ]η1-1]ιιι%Ιιι?· θηρίω,
% αϊ ιIα/υαϊΡ αϊΡ ^ · θηριώδης, έξαγριώ.
ριωδία, (ή).
^■αιψιΑηι-ΡΙιιΛι. ώμότης, θη(Μ).
1
4- ιιιΐ£ΐιι%ιιΐ[ΐιιΐ{ΐ ιι^ιπ {<}ρι Ιι . θη_ '}· αϊ,/,ιι[ΐ. σίσαρον, καρωτόν,
ριωδεία, (ή).
(τό). 4"·{ί-^'

Ρ.
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^ια/Ριυ^ηι-Ρ-ΙιιΛί·
σκάνδαΊ·αγω/ι. λύγισμα, (τό).
Τ·/«/</»/ίΗίΐ/ιι<γ. σάλπιγξ, (ή) λον, (τό)·
%αι^1ιιί· ολισθαίνω, προσ
Ί·αι/ιιΐ[ΐΙηΓ. λυγίζω.
κόπτω.
Ί·Η»£πι_ΐίΐη. ελευσις, (ή).
%ιιι^ηιη. ολισθηρός, (δ).
Ί·«<4. θρόνος, (δ).
Ί··»//- λύκος, (δ).
£«Γ». ■
Ί-ωία»^^· κρημνός, (δ).
Ί-ΜΐίΐΜ^^&Λ1. κατακρημνίζω Ί·<",//«'/'""2· σμύρις, (ή). 0-Α.
^ια^ιιιι^Ι,^ηι-ΡΙιιΛι· κατακρη. %αι^£Ρ^Μ%' τρύπανον, (τό).
μνισις, (ή).
_
... Τ|.-.
,,/ιυι/(· φορειον, (το). 1>ι«^α· πηλός, (δ), *λάσπη,(ή).
1·Μ#ί/·δαρμός,(δ),αικισμα,(τό).
9·<"4&/Λ πατάσσω.
ΖαιρΙ/α/υ/ηΓ. αίκίζωι δέρ
^««4^4-^. πρόεδρος, (ό,ή).
Π·ί«ΐ«^. κάοταλλος, κάλα νω.
Ί-κΛίΜίω/»^!/". αικίζομαι, μα
θος, (ό). '
9-«"/""/'"ν· τύπος, (δ). 2. ι στίζομαι.
Ί-οΛιφ, Ιπκρανίον, (τό).
δέα, (ή), φρόνημα, (τό).
Ί· ""/«"/<'"/'/■ Λ"· τυπώ,τυπόνω. %ιιΛιη.ιιιιπ. παράπονον, (τό).
9·
"'//'"''· άποικος, μέτοι %αΛ,ιιαιιη^ιΐ. παραπονούμαι.
^■αΜΐ·^.η^ρ. ούλος, *σγουρός,
κος, (ό,ή).
Ί· η/ ,//«//« // <"'/<"< /<//" '''· αποι (δ).
κία, (ή).
ζομαι. ^αΜί,^ραΜ^Ιιρ. ούλόθριξ, (δ,ή).
Ί·«#ι^4γ«/. αποικώ, μετοικί- <)■»//,/,//'. 8. ΐ«Λ» ίιυρ^ιιΛΙτι/'
•^αΛ/ί. θησαυρός, (δ).
Ί·<ύφϊ. χλιαρός, (δ).
Ί-η/λΑ/"//. βαλάντιον, (τό).
Ί·ικ^^ίΐΛπΜΐΛ χλιαίνομαι.
(δ,ή)·
^αιι^ιυ^πι-υιιίίιΐιιί· χλιαίνω. *Μ· '
<|·ι«'ΛΛ/ϋίω«ι. βαλαντιοτόμος,
^ιαγπ. κρυφίως, λάθρα.
1>ί«ΐ|«ηί/^. κρύφιος, άπόκρυ- ')·υ/ΐιΧιυΊιιυ//. γαζοφυλάκιον,
( (δ).
φος, (ό,ή).
κρυφά, ίτά). (τό).
<1·ίΐ//|«Λ/ν; . μυστήρια, από- Ί-ιι///Λμ/μ/«ιϊ. θησαυροφύλαξ,
9·ΐ"ίιΑ&ί/*· θησαυρίζω.
1·αιιΛ έρχομαι.
1·ίΐ#ι/*. πόρος, τρόπος, μέσον, ^•ιή,^ίτιΛ φθέγγομαι, φωνάζω.
^Η/ηίι. άμνός,(δ),άρνιον,(τό).
(δ). 2^.
ΐΐΗί/'. ήλος, (δ), καρφίον, (τό).' ^αιφαρυ. κρανεία, (ή). Ίί·*****
,
,
Ι-ω/ί/τ/Γ^ίι. κρίθινος, (δ).
Ί-ιαιΓφη· μολοσσός,
(δ).
<\·ωρΙ,Ιπι.ρ.
ζύθος, (δ).
9·<"^ω^7^'''·0'κανδαλίζομαι.
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Ί·ωΛ^. κριθή, (ή), κοιθάριον, Ί-ίτίΛί/. γέεννα, (ή).
(τ*).
ΐ4^^·Ίέαριν,ός' (ό)' ^/.ηιιψΊιιυί/. χωρικός, (ό).
%\ιηιιιιιρ1ι,1'- καλλιγραφώ.
<·""/"2· βδελυκτός, αισχρός, ^^παιγαρι^Ιαΐ. καλλωπίζω,
(4).
λογία, (ή). ώραίζω.
% ωρ±ηιρ ιυΊιηι-ρ[ΐίΊι. αισχρό. ^ΙιγΐΜγιιρι^ηι.ρρύι· καλλω
Ύαιρ>·ιιι^ ηρ}> πι ΡριΊι. αισ- πισμός, (ό). _
_
(έ).
χροπραξία, (ή), σώδης, (ό). 1·/Γ^ωΛ/». ώραιος, εΰμορφος,
^ΐΜίρ^ια^ηιη. βρωμερός, ου- %>ιιριιρη.Ίι. δόρυ, 'άκόντιον,
^•αιρτιιι^ΐ'ίΐιιιι βρι *//. δυσΟ)- (τό), λόγχη, (ή).
δία, *βρώμα, (ή).
'\·ΙιιρΐΙιιΙιιιΊι.ρ· μελωδία, (ή).
^ιαρ^αΛαιιΑ βδελύσσομαι. ^ίπ^ίτ^ίπΛ μελωδώ.
'\-ιιιρΜααριιρ. πτέρνα, (ή). Ι-ίτ^/ι<//>//· ωραίος, ευμορφος,
^ (ό), εύειδής, (ό,ή).
,
, αισχρός,
,
^αιρ^ιΐ·. βδελυρός,
ΎΙτ^/τβ^αιμαΑ · καλλιεπής,.
^αίρηΛ. εαρ, (τό), άνοιξις, (ό,ή).
λιέπεια, (ή).
(ή).
_ ρ^δος,ιή). ^ΙιιφβΙ^ιιιμιιίίΜηΐ-Ρ^ιΛι. καλ"(■ιΐίΐ ιιιι/ιιιΊι. σκήπτρον, (τό), ^Ιιιφ^ΙίαΛιαΜίί. καλλωπίζο
μαι, ώραίζομαι. νης, (ό).
1·κ»ι-«ι//?.ποτήριον,(τό).8· Ρ"»- ·)·Α^£Γ^^ί«/ίηι-ίτί»«η.καλλιτέχ_
•(.ΐΜΐ.Μ/ίΐ. χώρα, επαρχία, (ή). ^Ιιιφ^αι^ηι-^ιιΛιΙιιί. καλλω
%ιιιι ιιηιιιιΙρ^Ίι. εγχώριος, ε πίζω, ώραίζω.
παρχιακός, (ό).
<νϋπ££τΐ74,ηι-/^«-ί«·κάλλος,(τό),
<\οΜΐ-α'η.ιιιαφια· έπαρχος, ε ώραιότης, (ή).
πίτροπος, (δ,ή).
«Κ^Α. πόθος, (ό), δρεξις, (ή).
1-ΐΗΐ αιιιυι;ι[ι· επαρχιώτης, (έ). 2. άδήν, (ό). ΜΙ ,^.
%αΜΐ-[·ρ-· αϋλή, (ή), προαΰ- ']·/,γΛ !£//>'■ επιποθώ.
(ό).
λιον, (τό).
%ΙιιΐΡ$ί-Ιΐ· χωρικός, Ιδιώτης,
^^ηι-ω'ίίβ. εναγκαλισμός, (ό). •Ι-Α-ίπ. ποταμός, (ό).
<].^η«./.ι/· εναγκαλίζομαι, θω_ (\-Ιιαιιιιριιιρ· ποταμηδόν.
πεύω.
(ό). ^Ιΐυ,ιαφΊι. όχθη, (ή).
^^ηι-ηγιιΐιιιίΐΐ' θωπευτικός, Ίΐιαιρϊι· γή, (ή), έδαφος, (τό).
<\.Ι,ίΐ!ΐιαιρΐιΛηρ . γεώμηλον,
^^'^'ίστρεβλώ.
(τό).
λος, (ό,ή).
^Ιτ^ηι-ίΆ· στρέβλωσις, (ή). %1,υϊΐιιι/ΐιιιιριιιιΊι&. · χαμαίζη7
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Ί·Αππίιαΐ2<ιι/·</· σεισμός, (δ). Ι^-Ιιργ ιαιιιηυΊι- οικογένεια, (ή).
^ΙταΛαιη/ΐί-^· χαμαιλέων, (δ). ΊϊρϊτφΑηίι· τάφος, (δ), μνή
<\.ΙιιηΊιιιιιηιιιριιι!> . χαμαίκλί- μα, (τό).
^ΙιρΙιιρ^ιιΛιΐΜΐΙ^ρ^ιη. τυμβθ_
νής, (δ,ή). ρ
ρύχος, (δ,ή).
Ήτρ.
ΰπέρ.
%1ιρ1ιηιίιιίΐιιιιιηπι^1ι. νεκρΟΤα^{.Ι,ρρΊιιιιιι^^ΐΜ. ΰπεριρυώς.
(δ,ή).
<Ι·Ιτρρϊιπι-ΡΙιι.Ί, . ΰπεοφυές , φεϊον, (τό).
^ίρΙϊ^/ι^ ■ συναΐ'^μάλωτος,
Ί/τριαφη/, ύπεροΰσιος, (δ,ή). ι\·Ι.ρΙιιί. αιχμαλωτίζω, ΰπο_
(δ).
<\.1ιρ·ι,ιΐηβι. υπέρτερος, υπέρ δουλώ.
τατος, (δ).
^
(δ). Ήιρρ. αΙχμάλωτος, δοΰλος,
Ί-Ιτριαΐ[ραιΙ[α>%. υπερθετικός, ,^Ιτρ/ιιΑιιαιπ. πάνσοφος, (δ.ή).
^.Ιτρια^αΛβ. υπερέχων, (ό). <ίΑρ 'ρψτρ*/. ΰπέρ, πλειό^ίτραΜίροΑι^αίΙ^α/ύ » υπερβο τερον.
<{·ΙτρΜιι/. κείρω, ξυρίζω.
λικός, (ό).
%Ιιρίαγιίΐιφιί. υπερέχω, υ ^•Ι,ριίιιιΐι. σόαγν.ς, (ή).
περβαίνω.
^ΙτριιιψιιΊιΐ)πι [£[ιιΛι. υπερο %Ιιρηι.ρρ·Λι . αιχμαλωσία,
δουλεία, (ή), λασία,
(ή).
χή, υπερβολή, (ή).
Ί-ίρα,^. υπέροχος, (δ,ή) <\.Ιιρφιι/ΐι,ρ. σκύλευσις, λεη^ίρια^α^ηι.ρ-ρι.%. υπεροχή, Ύ^ρφΙιιί- έκκόπτω. 2 λεηλατώ.
Ί·4)!?.τοϋλάχιστον,καν,μόνον.
^Ι,ρνΜίρικηιιιρ· υπερτέλειος, Ή*· πτώμα, λείψανον, (τό).
(δ,ή). £^ ί*ί.ρ). 'Τπερσυν. Ί»^. (««^) κακός, (δ).
τελικός, (ό).
(δ,ή)· <\.^^αι.ρΐιι-%. κακία, α'ισχρόΊ-ΙτρίΜ^ηίαιΙ]· ύπερεϋφημος, της, (ή)·
Ή£· "γρός, (δ).
^■ΙιριυΊι. δοκός, (ή).
Ί-Ζγ/τηΛ/^/ι. δρέπανον, (τό). Ί··£μ. κόμη, (ή), πλόκαμος, (δ).
Ί·/ιραϊ αρνί/λινή· ΰπερέκλαμ- Ί·£ιπ. ειδήμων, γιγνώσκων,
προς, (δ,ή). # ^
ή).
^ΙιριαιιρΛίιη^ιι^* υπερτιμος, (δ, |"Μϊ»· λιπαρός, παχύς, (δ).
^Ιτραιαια^ιΛαίι · υπερόριος , ΊρΎα>Ιρ· ελεεινός, (δ).
(δ,ή). .
μαστός, (δ,ή). %Ρ·λμ)>. ο'ικτείρμων, (δ,ή).
^ΙιραΜίΐ^αΜίι^Ιιφ . ΰπερθαύ- *{·ριιιύηι-Ρ[Μ& . ο'ιχτειρμοπαθώ.
ψ&/ιι«/ι^.ΰπεραιθέριος,(δ,ή). σύνη, (ή).
\%ριιιιΓ·
οικτείρω,
ελεώ,
συμ<ί.6Γ|»ι«^ι«ιι.ΰπερένδοξος,(δ,ή).

Ί-^ίπ/'.προσκόπτω,όλισθαίνω
αί.ρ-/ιιΛ· οίκτος, ο'ικτειρ.
μός, (ό).
^«/^ι^ιΛ δυσχεραίνω, δυσα.
ρεστοϋμαι.
(ή)·
'ϊ·^^ίβιπί.ρ/ι·Λ· δυσαρέσκεια,
υ*,ηι-Ρ/·ιΛ· διχόνοια, (ή).
V*· γραμμή $)·
V* τ·μή, (ή),
ΐ/Αιαρρ η·-· οίνοπότης, (ό).
ενώτιον, (τό). Φ}-^·
^/Λιίι/ΌΛΐ' οινοχόη, (ή).
%{ΛιΙη/ηΐ· ο'ινομανής, (ό,ή).
^{•'ίιίτιΐιιιίιιιπ.· ο'ινοπώλης, κά.
πηλός, (ό).
οίνος,(ό),*κρασίον,(τό).
Ι·/*.*, κόλινδρ'.ς, ίό). *ί£*£
Ί·/)^<»^Α|>. σαρκοβόρος, (ό,ή).
Ί·^2<αΐπιπ. δυσώδης, (ό,ή .
'ιφ^ιιι^ηιηηι-ΡΙιιΛι. δυσωδία,

^ρΙ^/Λι. υγρός, (6).·ΐ|Λ
^Ρ^ιιΛιαιιΓ. υγραίνομαι.
Ίρ}ηι-Ρρ*.%. υγρασία. 2· ά.
σέλγεια, μαλακία, (ή),
^«ω^· βόστρυχος, πλόκα
μος, (ό).
%ρηαιυφ. κομήτης, (ό).
%/<ιηιι, 1[. γνώστης, ειδήμων,
(ό).
(ή).
Η-/",,,,,//,,/"· ρ/,ιΜι· συνειδησις,
^ριηί,ιρ. γνωστός, (ό).
1·/ι·ηίηΛ γιγνώσκω, γνωρίζω,
Ίξεύρω.
^ραΛιαι^αΛι. γνωστικός, πε
παιδευμένος, (ό),
%ριηΙιαιΙ^αΛιηι.ρριΛι. γνώσίς,
παιδεία, (ή).
^•ριαπι-ΡριΛι. γνώσις, επι
στήμη, παιδεία, (ή).
^■ριηηί-Ίι. επιστήμων, πεπαι
δευμένος, (ό).
^^αίΜΐίπΛ κατασπαραχτώ Ί/ρ. γράμμα,(τό),γραφή,(ή).
Ί·/,ριιίΐιαιιΓ· παχύνομαι.
Ί*^&/»' νύξ, *νύκτα, (ή).
Ί-ρ^ραιι-· ^. νύκτωρ, διά ^ρριιΐβπι-ΐ)αΛιΙτιί. παχύνω.
1·/γ»/· απαλός, τρυφερός, (ό).
νυκτός.
Ίγ"/"ί· 4β· αγκάλη, (ή), κόλ
πος, (δ).
Ί'/ι./.γ/ί«'//ι>ί/>· νυκτώ. Ί·£Λ έ- 1>/|μ>< ΡριΛ" πάχος, λίπος,
νύκτωσε.
ή)· (τό).
(τό).
^•[ι^ρ,ι,ιψυ1,· νυκτοφύλαξ,(ό, Ήψ·ρ· βίβλος, (ή)' βιβλίον,
Τ·^2^ιΐίΐγίΐ»ίη«./&^«-ίι. νυκτο.
ηαφαι γα^' κωμοπολις,
φυλακή, (ή).
1·/»./.γ«ιι^ιιγι. Εσπερος, (δ).
(*.)·
*ίγΊ , ίτριιιιηρίνυχθήμερον ,'^·-<η· έφεύρεσις, επινόησις,
(6,ή).| εΰρεσις, :{ή).
(τό)
ΊϊρΐΙιρί&ρ-υιιι . νυκτοπόρος, 9γ«Λ#· κύλινδρος, (ό).
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^ϋηι-ΡριΛι. ευτέλεια, (ή).
Ίγ&ι/. κυλινδοϋμαι.
Ί-7*/·· κλήρος, (ό).
{«ΛΛ»£ >
καταβάλλω, ανατρέπω %ΐΡηρ· κηκίδιον, (τό). ΤΓ«>^>
Ί-ίΡιαίφ/ιρ. κεφαλικόν (γράμ- %&[ιιί· γονατίζω.
%,ΡρΙιΡ· θόλος, τροΰλος, (ό).
μα), (τό).
^ΐ/ιι,ιιη [ψ. επίκρανον, (το). ΤνΛτίΛ κοιμίζω. Π-^·-^/^»
^ΐ[υαι^αιρΐ£. κεφαλικός φό νϊ/ιιιιΑ πορεύομαι, βαδίζω, ύ_
πάγω.
ρος, (δ).
'
/
^Ι^ιιαιπΙτίΓ. καρατομώ, απο. Ύΐιαιΐ). πορεία, δδός, (ή) \}β> «
κεφαλίζω.
(τό) νία^ιαίΐ · σφαιρίδιον, (τό).
^φιιαιππι-ίΆ. άποκεφάλισμα,
Ί-ί/^κίΑ&ι-. σφαιροειδής,(δ,ή).
ΊφαιρΙ/. πίλος, (ό).
^φοα^αα-ηι-ρ-ρΛ· κεφαλαλ 1·ί/γ «ι^««.ταγματάρχης, (ό).
γία, (ή). ^
δης, {ό,ή). ^ί/ίτιΛ αγοράζω.
^ΐ/ααι^πρ· άρχηγός, 2.κυριώ_ νν^ηι.. ψελλός, τραυλός, (ό).
^ι]μ·αι.ηρηι.ρ'ρΛ. αρχή, (ή), Ί·»γ· κόλπος, (ό).^»-!,
πρωτεία, (τά).
^ύ"Ι"ΰ"^' ·Ί* Χ«τ<* κεφαλής, -Ί·!»25Αιι ##£· ώσανεί.
^πφαιι-πρ· κολπώδης, (δ,ή).
κατακέφαλα.
Ί-ΐ/απι/βυ. >\· αυτός οδτος. <\·ηι^ΙΛΐΜΐιί'· ψωριάζω.
^ΐηρίιιί. κυλίω, ανατρέπω. 1·»^. λεπρός, ψωριάρης, (ό).
^ΐηρηι-ίΑ· πτώσις, άνατρο. %η^η·-ΡρΐΛ" λέπρα, ψώρα,
πή, (ή).
Ί-ΐηι,/ιι. κεφαλή, (ή). 2. κε. ^ηιίΜΜΪΜίΜΜίϊ· θερμαίνομαι.
εξατμίζομαι.
φάλαιον, (τό).
·
—I» φ/ηι-ρι ζαι^Ι,/. κατορθώ. ^"1"ηΙ>· ατμός, άχνός, (ό).
^ηρηρ^αιι-ηρ· άτμώδης, (ό,ή).
*\>ριιηηρ* 8· ^ηβηρι
Ί-Ϊα,^ρρ. γραμμή, γραφή,(ή). Ί·«ί. ευχαριστημένος, (ό).
%ϊ>·νηρΙιιί. διαγράφω, ζω Ί·π4ιιΛιιιι<Λ ευχαριστούμαι.
γραφίζω,
(ή). <».«<«/.. λίθος, (ή). ^Λ^.
%}>,Η,ΐρη,-ΡριΊ,. ζωγραφιά, <^η*.ηι-Ι<Ιρ·Λι· ευχαριστία, εύ^■ΜτιΓ. χαράττω.
χαρίστησις, (ή).
Ί··»^. κλέπτης, (δ).
ξ ευτελής, (ό,ή).
κλέπτω.
εξευτελίζω. $Ρ· εξευ %ηιρ*%£· κλέψιμον,(τό), κλο
τελίζομαι.
πή, (ή).
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Ί^ίΐ^Α-ιΛ καλύπτω, σκεπάζω. '\·η%η_1ιιι. γογγύλη, (ή).
ψβ^ίκ-^^ίΛι.κλοπή,(ή),κλέμ- |«/ «
νον.
μα, (τό).
Τ·»Λ£. τουλάχιστον, καν, μό_
Ί·η>ιηιΑ/ι. κλοπιμαίος, (ό). 1·»2 .φαιός, στακτόχρους, (ό,ή) .
9·π^ιλ/ι. ήδύς, γλυκύς, (ό). Τ·/»^Λ//.βοώ,κράζω, κραυγάζω.
^η^ιηριυριιιρριυη . ήδύλογος, ^η}/ιιΛ. βοή, κραυγή, φωνή,
(ή).
ζομαι.
(Μ).
%ηιί. ΰπάρχω, ειμί, είμαι. ^•ηηυιιΛ φιλονεικώ, συνερί%πιΓ.
μάνδρα, (ή), σταΰ. Ί-«α&^· σφήξ, (ή). ^-«-Ί.
λος, (ό).
-ΡΕ-Ε>
πτης, (ό).
Ί·ηι/Ϊ2· βούβαλος, (δ). ΙΓ-Λ^.. *}■««. «Υ . τύραννος. 2. ύπερό^■η,ιη,/υι/,ΐΊ/ι. τυραννικώς. 2.
%η/. ύ'παι ξις, ούσία, (ή).
ΊηρΜβί/αΆ· ουσιαστικός, (6). ΰπεροπτικώς.
^α/ια^ρ^' Ομοούσιος, (δ,ή). <\·ηηηηιι/ΐιΐΗΐΓ· επαίρομαι,κομ_
^π/αΛιαιΑ ουσιοϋμαι, συνί- πάζομαι.
σταμαι.
Ί>ηηη^ίιίι· επαρσις, (ή),
<γ£»* ουσιωδώς.
τύφος, (δ).
^η/ιυ^ηίαι^αΛ· συστατικός, Τ·#»^ , Α». ^ έπαινος, (δ), έγ_
(ό).
(ή). Ί-ηφαιιαΛφ. \ κώμιον, (τό).
συστασις, ^■π,/,υι,ιυΊι/.ιί. εγκωμιάζω, ε
<^π£ΐΜΐΐ]ηι-ΡΙ·>Άι· ουσία, υπό- παινώ.
στασις, σύστασις, (ή).
^ηι^/Ι·. επαινετός, (δ).
%^ιυι/η·-!Ά ουσίωσις, (ή).
^ηψηΓ. αινώ, επαινώ, εγ
'^η^αι^ηΐ-β'αίιΙιιΓ· Ουσίώ. 2 κωμιάζω.
συνιστώ.
Ί· "///ίτι/ι/»· 8· 9·»»/·
π/» · υπαρκτός, (ό). 2. ^"ί/'ί' επαινετής, εγκωμι
εύπορος, (δ,ή).
αστής, (δ).
%^αιι.ηρια-ΡΙ>ιΛ · υπαρξις, %ηιΙρ·-ΡΙιΛ. αίνος, έπαινος,
ϋπόστασις, (ή)·
ό), κλέος, (τό).
ΐβ/^· άπαίσίος-δυσάρεστος %ηι[ηι-ί&. αΐνεσις, (ή).
αγγελία, (ή)·
*1"»/»Ϋ· τάπης, (δ). Κ.^»
χρώμα, (τό), βαφή, (ή). %ηρ^. έργον, (τό), εργασία,
'ϊ-η/ΐιιιιγη/ΐι. ποικίλος, (ό).
πράξις, (ή).
ίσως, μήπως, αίφνης. Φ^η/ιλ αιϊΐτιΓ· μεταχειρί
Ί-ηπι-ρ-ΙιιΛ. ουσί«ϊ ΰπαρξις, ζομαι.
χε<·ρω·
ΰπόστασις, (ή).
^ΙξΐΛ '// ι/.ηρ&- υιπΊιΙιιί. επί
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<4-ΠΗ
η,ηρ^ ωρΙ/ιχΑΙαΡ· χρώμαι. 'Ί·»/»^· έργαλεΐον, όργανον,
(τό).
··'.'■ (ο)·
—^πρ^πφ εμπράκτως
Ί-ηρί/·}.
πράκτωρ,
πράκτης,
^ηρύιιιΙια>ι· τοπάρχης, 2. ε
%ηρ}Λ>ΐΜΜΐιιαΐΜ
πιτηρητής, έφορος, (ό).
. ,
,
^ 8· ^ηρΑια^αΛι»
. < .
Ί·π/»*ω^«/ίη«-^ι-'ί»· τοπαρ- ΐι»/»*ηι-««»· ειργασμενος, (ο)
^■ηρ^η^ΊιΙι^·
εργατικός ,
χία, 2· έπιτήρησις, (ή).
δραστήριος,
(ό).
^ηρ^αιΙ^αΛι·
πρακτικός,
(δ).
I
I
ι
-■ \ ι \ \
-»
»
Ί-ηρ^ινΙ/ρ^. συμπράκτωρ,συν.,Ί·»/^. 8' τ»*·
εργός, (ό).
εργώ.:Ί·η/»«^ · στοργή, εύνοια, (ή),
^πρ&αιΙ/βρι/ συμπράττω, συν. πόθος, (ό).
φιλόστορ
^ηρ^υ,Ι^ηι-ΡΙιΛ· σύμπρα.
γος, 2·πε_
ξις, συνέργεια, (ή).
ριπόθητος,
^ηρ&ιιιΐ,ηΐ}. 8· ^ηρ&ιαραϊΐΛ ι ^ηρηι^αΜί^ηι ρ
%ηρ^οΜπΊιηΐ-ΡΙιΛ·Ϊ^ΟΊ, (τό)
. (4Λ). ,
^ηρηιβιιΓ. φιλοστοργώ,2· επι_
υπηρεσία, (ή).
Ί^ΙΕ"
^ηρϊιιιυζρ. φίλεργος, (ό,ή). ποθώ.
Ί·η^λίΐ/«^ιιι-^^«-'ίι.φιλεργία, Ί-β/ί»»· βάτραχος, (ο). Ί·«μ>
(ή).
|^»«-ρ· λάκκος,(ό). φρέαρ,(το).
Ί·ηρ1>ιαι/·ιιρ. έργοδιώκτης, ε_ Ί»»·.^. οίκτος, (δ), εΰσπλαγπιστάτης, (δ).
σία, (ή).| χνίά, (ή).
^ηρ^ιιιιΙαιρη^Ρρι.%· έπιστα- ,'ϊ-ηι-άυιιί , ^ κράζω,κραυγάζω,
%,,[,?> ιζιιαί.ιυη. μίσεργος, ό_ "■"«-«/Λ·/*· ^ βοώ, άλαλάζω.
κνηρός, (δ).
^ηι.4ηι-ί&. βοή, κραυγή, (ή),
έργαστήριον,, όδυρμός, (δ).
βώλος, (ό).
^ηρσαιαιηιΑ
έργοστάσιον,
*ϊ»ηρλιηριιιΐι.
(τό). 8· £«- %ηι-,ΐ,»ρ. συλλογή. 2. προ'].,>/„>/,.
| σθεσις, (ή).
σθέτω.
^ηρ^ιΐΜραΛιαιΙξίΐιΊι· οργανικός, 1·ιμ.«Λ·»/»4γιΛ συλλέγω. 2. προ
(δ).
νεργός, (δ). %ηι-ιίιιιρη·.ίΆ δ. Ί-αι-Ληρ ·
*\·ηρ^Μΐιι-πρ. εργάτης,. 2. ε- %η·-ι/αιρ·ηιιι^. στρατιά, (ή)
<\·ηρ)*ιΐΜΐ-ηρηι.ρριΛι. Ιργασία, τάγμα, (τό).
2. ενέργεια, (ή).
(δ), "■««.«φ^· 8. ·»·.#·ί^·
*^ηρΜιφ. πρακτέος, πρακτός, 1·«υΛ^^· ουρος,κάτουρον,(τό)
^ηρ^φ' $.· άνθραξ, (δ),*κάρ- ^ηΛοΜ^Ιαι. ποικιλόχρους,(δ,
βουνον, (τό).
ποιώ.
*}.ηρΜτιΐ· πράττω, εργάζομαι, <).π(.Ϊιη>(τ· ως, «ς -περ, ωσαν.
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Ί·ρα
^■πΛιηιη. έξίτηλος, (δ,ή). ^ραι^ρρ. γραμματεύς, (δ).
Ί·ηιΛιιυυιΙιιΑ έκχρωννύω. ϋί£· ^ραιγρπι ρ[ι· % ■ γραμματεία,
Λ.£ .
νος, (ό). ίή)·
,
- ·
<ίηιΛ/«Η-η/>· κεγρωματισμέ- Ί-ραιΙ/ιηΐ. άναλογεϊον, (τό).
%ηΑαιι~ηρίιιϊ. χρωματίζω. ·)γΐΗ<//ΐϋ'//. γραμματιστής, 2.
^ηι-ΊιΐΜΐι,ηρηι.ρΐΐί-Ίι. χρωμα γραφικός, (δ).
^■ραιΐ^ιίΜυηι-ΡριΛι. γρ αμματισμός, (δ)._
*)·ίΐί.ί/^. σφαίρα, βολίς, (ή). τική. 2. συγγραβή, (ή).
^«ι.ί.γ. σπείρα, (ή), «ϊ^.·*· Ίρι»%η$. βιβλιοθήκη, (ή).
^ηί%η.α>^ηίΛιι^.. σωρηδόν. ^ραιαξαΜΊ) . κράσπεδον, (τό),
παρυφή, (ή). λΡ44>
Ί-η^ιω!/. προγνώστης, μάν_ Ί-ρυιιιρΜίΊιαιΙ]. φυλακτήοιον,
τις, (ό).
(τό).
^πι.^ιι»1{1"^· προμαντεύω.
^ριααξρ. φιλόμουσος, (δ,ή).
'{.ηι.^αι^ΐ'ίρριΛι. πρόγνωσις, ^•ρυιαρρηι Ρρι,ϊι · φΐλόμΟυ.
προφητεία, (ή).
σον, (τό).
(τό).
<|·η<-αΐ>. λουτήο, (δ). Τ·--^--. ■ ^ριααιη. ΰποζύγιον, κτήνος,
αοιδός, τραγωδι. ^ρΐΛαη. μανδύας, (ό). Φ±{*.+[>
στης, (ό).
<\.ραιι.. όμηρος, (ό), ένέχυρον,
^■,, ,ιιιίη. μίμος, (6). 1Γ--£— ]- (τό).
ιιιυ'ι,ηι [ιί[α % . τραγφδη- «1γΐΜΐ«-. στοίχημα, (το). «ΊΙ·-·
μα, (τό).
τα, (ή). \^Ρ·ιιι-ιμ>1(ιμΑι. λύτρον, (τό). 2·
<)·#ιι_/»ι^«</· πε:ικνημίς, *κάλ- άρρ'αβών, (δ). ΦΙ^·
Ί·ικ.0£· ίσως, πιθανόν.
(\>ρα/ί.ία^ια'^Λΐιι/, λυτρω, άπο<).#ιΑί· πλατεία, αγυιά, (ή). λυτρώ.
μα, (τό).
Ί-πίϊ/Ίί' αγοραίος, γυδαΐος, \%ραα-ΜΜ>1^ιιΑιηι ΡριΛι· ο τοίχη(ό).
^ριια,ίΛΜ^αιρ/^ηι ΡριΛι> ανα
^■ηιαιφ. καταβροχθ.ζων, (δ). δασμός γης, (δ).
^
εφευρέτης, (ό), Ι·ί~^. %ριυ^ίιιΓ. ένεχυράζω. 2. σφε
τερίζομαι.
Ί·ιααΛ£τ«Λεϋρ^ ίσκω, έφ ευρ,ίσκω. <\·ρια·-ηρ. γραπτός, (δ), έγ
%ιηηι..ί/ίι. ευρεσις, έφευρεσις, γραφος, (δ,ή).
^ραα-ηι-ίΆ. κατάκτησις, (ή).
(ή)·
Ί·/πιιφ£<π. πεπαιδευμένος, (δ). Ίγι^ίΜΐΛ περιθάλπω, θωπεύω.
^ριυιΐΐιιπηι ρΙ·ι/ΐι. παιδεία , Ηψι/·η· ΰποκίνησις, ώθησις,
σπουδή, (ή).
(λ)·
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1-08
ν?/Α· £>άχος, (τό).
\^ρΊ«^· βιβλιάριον, (τό).
ερεθίζω, παροξάνω, V"4· «ληθύς, ((ή), πλήθος,
υποκινώ,
(τό), δήμος, (ό).
<{.η^ηηψΡΛ. ερεθισμός, (ό).| V»· γλυφίς, (ή)·
%ραι^Ί>. θυλάκιον, σακκιον,
^Ρ^αΆ^. ^εϊθρον, (τό)
ΊρΙιαΆ^· βίβλοι, συγγραφαί βαλάντιον, (τό).
Ί-ο». ξηρός,στεγνός,(ό). Ί·.—
(αϊ).
Ί·/>&/?£· σχεδόν
1·ρΙτιΓ. γράφω, συγγράφω. |ΐο»ιιΛ«ιι/. ξηραίνομαι.
9·/τ/-«/ /^£· θετεον ότι, 0- ^οαια^ηι-^αΛΙηΡ' ξηραίνω
^οακί-ΡριΛ· ξηρασία,
πόθες ότι.
^ρβφιΐ.
ωθώ,
σπρόχνω
" Ι Γ ι/
' - £ /ν,
I ^οιπίιι-ηρ· έζωσμένος, (ό).
^ΡΡΙ' ΥΡα'·ρε'^?ί (ό); 2. γρα_ 'ϊ-οιπΙη-ηρΙηΛ περιζωννύω,πε.
φίς, (ή).
I ριζώνω.
^ρΙ^αιριαΜπίΜ. ένηγκαλίί μέ- <\.οιαΙτι.πρρι/'. περιζώνομαι.
νος, (ό).
μαι. %οιηρ· ζώνη, ζώστρα, (ή).
%ρί^αιριαιηυΙίΐί. έναγΛαλίζο-' Ί-»-^-}· ·
^ρΙίαιριιαηίιηι-ΡριΛι. έναγ_ ^οιη/ιια^ηι-· εύζωνος, γενναΐκαλισμός, (ό).
| ος, (ό).

«ΜΙ*
·).«». ούτος, (ό), αύτη, (ή),] ιγ,Μ,,/ιιΛιπι ρΐ··Ίι. ώμότης,αύ.
στηρότης, (ή).
τοΰτο, (τό).
Ύ·νρ%1,. δάφνη, (ή). δ^Τ.^» Ύ·α>1· πύος, (ό). Ι^-.,-.·
·). η,^ίυ //ρ,Γ. προσπαθώ.
Ί.«ιΤ. επαχθής, (ό,ή).
χλωρός, (ό). 2·
Ί-ιη^οΜη. νεκροκάββατος, (ό). Ύιΐί^αιρ.
ί·χλόη, (ή).
Ύν,η.αιρ. άνάπαυσις, (ή).
Ί·αΐ[ΐιιριαρΙιρ. χλοηφορος, (ο,
'\.·ιι^ αϊρΙ,.Ι'. αναπαύομαι.
Ύιυ^υιρ/,ιριι ι/ιυΊιΙπί . κατα ή).
χλοερός, (ό).
παύω, αναπαύω.
(ή). "]-ι///<ϋ/»ιι»7
Ύιν^αιρηι-ίΑ . κατάπαυσις, ΎηιρυραιΊιαιιΙ'. χλοάζω, πρα
η,αι^«Αι.δριμύς, αυστηρός, (ό). σινίζω.
<^αΐ[αιρ[·. χλόη, πρασιά, (ή\).
Ύαι^α/νριί. δυσχεραίνω.
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^ιιι/ιιιρηι^Ρρι'ΐι . χλωρότης, 'Χ-ιιιΛιηΙφ^· I ομόσπονδος, σΰμ
(*0·
„
„ ΓΕΙΕί" Ί-ιη^Όΐί-ηρ' \ μαχος, (ό,ή).
Ύπι/πι φ·. ίκτερος, (ο). I}.. Ύαι^η/ίι. άχινάχης,(ό).ΚΛ£ρ·
<\·ιυί/η^. πέλεκυς, (ό). <1-^-> Ί·/«%ι/>· πεδίον, (τό), αγρός, (ό).
Τ·ι«;. Εωλος, (ό). Ί-,.ρ»
<]·αι^ιπαιΙ/ιιΛ. πεδινός, (ό).
Τ·ι»4^^«ιΛ. δηνάριον, νόμι ^αι^ιηα/ίιιιιιί. έπιπεδοΰμαι.
σμα, (τό).
^ΐΜΐ^αιαιιΙα^ρ. πεδιάς, (ή).
Τ-^ί/ιί.". δήμιος, (6).
^«••«ηφη^α&Α'Ά έπιπεδώ.
Ί-αι^ά. αίθουσα, (ή). 8}£Λ- ΎαιιΛ. πικρός, (ό). υ.ίΕ·
ΎαιιΓιιιρ[ιιΓ· εκπλήττομαι
'\.ιιιηΊιιιιι)'- στρέφομαι, επι
'γ,,,ιί',ιη,,η [,Ι[.ιΊι . εκπληξις, στρέφω.
(*)■
ΎαιιΛιιΛιαιΓ. πικρίζω. 2. πι
%αιιίραΛι· τύμβος, τάφος, (ό). κραίνομαι.
ΎιαιΓραήιιαΙιυΑι· επιτύμβιος, ΎιαιΛααΜί^α· πικρώς, δεινώς.
επιτάφιος, (ό).
Μ^ί', '\.ιαπ.%α£βπι.^αΛΙηΓ· πικραίνω.
ΎιμμιΓπΊι· δαμάσκινον, (τό). ΰ·«Γ] Ί.α,η.'ίιαίβηι-^ρ*· πικραντικός,
Ύη^Ι,ιυΙι· τροφός, τίτθη, (ή). (*)■
'\.·υΙ1,Ι/Ιπί'. ανατρέφω.
ΎιαιΛη·-ΡρΆ· πιχρια, (ή).
Ύοι/Ιτΐ/ηρι/β· έμότιτθος, όμό_ Π·«μ>· τάξις, κλάσις, (ή). 2·
θηλος, (ό,ή).
τάγμα, (τό). «11.»,}-+. δ· μά
<ί«·/&φιη.^(&. τιτθεία, (ή) θημα, (τό). δίγ. »
Τ·"ν/"ν//''/·^· τερέτισμα, (τό) Ύαϊηαϊιΐ Ρ/ι·/. κατατάττομαι.
Ί-αΛια!/. μάχαιρα, (ή).
%υ α αϊυ ία υ. άγεληδόν. 1]£ —
Τ-μΛ//. όβολός, (ό). ΙΓ~1·^
^α/υη-αιι· χαϋνος, νωθρός, Ύιαυινφ^). λειποτακτης, ορα.
οκνηρός, (ο).
νεύω. πέτης, (ό).
ξία, (ή).
%ΐΜΑιη.ιΐΜΐφΜΪ· νωθρεύομαι, όκ_ Ύίαυαϊ ηι-Ρ[ιΐ-Ίι . λειποτα*).ΐΜίι^«ί^Μΐ-^^«-ί/· νωθρότης, Ί-αιαοι^αΛ. τακτικός, (6|.
Ύιιιιιια^αιρψ. τάγμα, (το).
οκνηρία, (ή).
% ιυΊ,,I ω <■ παράφορα, (ή).
Ί·ικι>ι«^κ>^£γ<Λ κατατάττω.
<).«ώγ
παραφέρομαι. ^αιαιυΙ/ρβ. συνταξιώτης, (ό).
Ύ·ιυ^ι· συνθήκη, σύμβασις,(ή). ^,ι,υαϊ ι^Ιΐίπ. ταξιάρχης, τα
η-ΐΜ^ί». μελψδία, (ή). "^«-,^Ι-» ξίαρχος, (ό).
^αι^ιιαΙ^· ξίφος, (τό), σπά- ').ιιιυΐΗΐΐ[Ιιιηηι ριριΛι. ταξιαρ
θη, (ή).
>
(ό,ή). χία, (ή).
λεϊον, (το).
Ί-αι^ιια^αιι-ηρ- έναρμόνιος, ΎιαυαιαιπιΛ. σχολή, (ή), ιιχο8
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«μιρ
τ-υ.8
ΎιηιηυιρΙ^ηι
ρ[,ιΛ). αργία, οκ
ΎηιιηΜίι-ηρΙιιΐ. τακτοποιώ.
νηρία, (ή).
στής, (δ).
1·/μηΑγι/. τάσσω, τάττω.
Ύιι>ιιιηιιι/[. καρπός, (τάς χει Ύαιιπιαι-πρ . κριτής, δικά.
<\-ιι,ιηΙιιΐ· κρίνω, δικάζω. 2.
ρός), (ό).
γοΰμαι.
Τ>«/«ιπ«ιι»«Λ·λα(3ίς,(ή). Ί·«#·^. καταδικάζω.
Ύυιυιπιυη ία //■ χειρόμακτρον, ^■αιιπριί· κρίνομαι, κρισολομανδύλιον, (τό).
(δ). Ί·ιαιπηιιπι-ΡΙιι.Ίι· κρίσις, (ή).
Π·!""·"^"//""^ · παιδαγωγός, Ύωρ· αιών, (δ), εκατονταετή.
Τ»Μ/ι/ι/ϊ^α»/ιυίψ£"Ι'·παιδεύω, εκ ρίς, (ή)· , ,
Ιαίρ. κρημνός, (ο). (1-^^—/·
παιδεύω, ανατρέφω.
Ύ·ιηιιυφιιιραΜΐ^η·-ΡΙιιΛι· παι Ύιηρ. άρτιος,ζυγός, (δ), 2Γ$ρ«
δαγωγία, έκπαίδευσις, ανα %ιυ/,ιυ%· έρμάριον, (τά), θήκη,
(ή). 2· ένέδρα, (ή). 8-^.
τροφή, (ή).
Ί.αί^«ίίι«ι«/«Ί«· λοχαγός, (δ).
Τ·«ιι». κρίσις, δίκη, (?,).
').«ιιπ«ι/»ι«ι^. αντίδικος, κα Ί-ωρα/ίφιί'· έγκάθημαι,ένοικώ.
Ί-ιιγιι»«/Λ «ι. πυλωρός, θυρω
τήγορος, (δ,ή).
Ι/ϊφ^· ψήφισμα, (τό). ρός, (δ).
Ο·!»!»»!»/"»/"»· υπεύθυνος, κα ΎΐΜίριιιαιηιιΛί· άλσος, (τό)
Ύιαραα-αΛί^ · φατνώματα ,
τάδικος, (δ,ή).
■}.«ι«7ί««/«ι^ιι«£-ι/·καταδικάζω. (τά). ϋ-,-^ι ^ γός, (δ).
ί^αιιηιηιααιριηιη-/&βί&. κατα Ύαιρρ/Λι. χαλκεύς, σιδηρουρΎαιρρ%η^. χαλκεϊον, σιδη_
δίκη, (ή).
ΎιιιιηηιυιπιιιΊι· κρίσις, κροσο ρουργεϊον, (τό).
λογία, (ή). 2· κριτήριον, δι Ύαιρρ'νηι.ρριΛ. χαλκευτική,
ι (τέχνη), (ή).
καστήριον, (τό). 8}£Λ·
*\·ιΐΜΐηΐΜΐριαΙί· Ίιμ^Ι» ]Α·γ
2< >\-ιυρ&. επιστροφή, στροφή,
<).ιμ«ι«#/ι//· κενός, μάταιος. 2 (ή). 8^-β
άεργος, (δ).
^
(δ,ή) ·\.ιαρ&Ι,ιι·/. πάλιν, αύθις, εκ
Ί·αιιπαιρΙ(ΐΜΐρα&· αργολόγος νέου. Ρ·μΡ-.Ρ· ΜΗ· ^Κνί"
<)·ΐΜΐηιιΐ[ΐΙ]ΐιιριιϊΊιΙιιί'· ματαιο- '\.ι»Ρ&.η·-ιιι!>. στροφή, περι
στροφή, (ή).
λονώ, άργολογώ.
Ύιιιρ&πι-βα&ΙτιΓ. στρέφω, πε
ριστρέφω.
γολογία, (ή).
Ί·ιαιπΐΜΐ[ΐΙ[ΐιΑα»ιΓ . αργώ, ά- ΎαιριΙ'αΛι. επιμέλεια, περιποίπραχτώ.
(δ). ησις, (ή). 2. ΐασις, θερα
<)·ι»ιιΐΜ»/>^<««Ι»/ιη.^δολέτχης, πεία, (ή),
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^ιαριϊαΑιΙιιϊ. επιμελούμαι,πε
χλωρός, κίτρινος, (ά).
ριποιούμαι, θεραπεύω.
υ
Ί-ίζγ,ΛιΛ/Μ. επιμελητής, (δ) Τ-Α^Χ έοδάκινον, (τό). Ζ\\^ιαρι/αΛη^· έπιμελητήοιον ΎΙπρΧίήιρ· ρΌδακινέα, (ή).
ίνΐιφιαΜ%αιιί· κιτρινίζω.
1·μ#ι_. δόλος, (δ), επιβουλή, (ή). 1>ίΓΐΖ'ί/ηι.^/ί<-ί/·χλωμότης,(ή).
1«<"-<«£<αΐ/· δόλιος, έπίβου Ί-Α·«. τέως, ετι, ε'ισέτι, άκόλος, (δ,ή).
μη, ήδη.
'Ι'ίαι.ιιιέαΛΙίΐΑ έπιβουλεύω. ΎΙιιιΐΗ/,ηη- άρτιθαλής, (δ,ή).
Ύιυι^υιΛίιιΊιηι ρρι^Ίι. έπΐβθΙ)- ΊΊταια^/Λ- άρτιγενής, (δ,ή).
λή, δολιότης, (ή).
Π»&ηια4<ι/<»υψ. νεαρός, (δ).
Ί·αιι_α&υιΙ/ρ!ΐ· ομόδοξος, (δ,ή). Ί>Ιιη
8· Ί·ίτηι
*]·««£-«ιΛ^ι/'-δμολογύ,πιστεύω.
φορεϊον,(τό).
ΎΐΜΐι_αΛ>η·-ρ-ρύι - δμολογία,
(πίστεως), (ή).
ΎίαιιίαΑ. πρέσβυς, (δ). Κ^·
Π·ιμι.Ιγ<Λ δολιεύομαι.
'\·ΗυιιρΛΐ%ηι [ϊ>'ριΊι· πρεσβεία,
^ωφ%ρ' $· Ύιαρ%ρι
•Μι·
* -γ ίε-ΤΓ-ί
1-γρ^ηι.ίβι. φλοϊσ5ος,(δ).2-ΐ|- Π·7 "'-■'* κολοκύνθη, (ή). Τ·—
{.{..Λ.}) 81 · αντί.
«1-£·
^
μονή, (ή). Ί-ίραΑηιΛι. αντωνυμία, (ή).
'ΙΌι/ίτρα/Ίψ· διατριβή, δια. Ί./^»α#^ι^ιι«»»«#.Αντίχριστος,
Τ·£γ<7 &^ι/". διατρίβω, ένδιαι
τρίβω.
χλονώ. ΎίτρΙτι.. μάταιος, άχρηστος,
Ί·4τφ&Ί-λιΛ σαλεύω, σείω, (δ). ^· ματαίως, μάτην.
Τ-Λγ^Α-ι-^ιΛ σαλεύομαι, σείο Ί-Ιτράια^· έάπτης, (ο). ΙΗριί'
μαι.
σμός, (δ) Ί·ίπ.. δαιμόνιον, (τό), διάβο
^•ΙιηΊί^πι^ίΆ· σάλος, κλονι. λος, (0).
^Ι*ΐφ/Α. δελφίν, (δ). Ι/Α—^ Ή·^· στοιβασία, στοίβη, (ή).
Τ·&^. φάρμακον, Ιατρικόν(τό). ΉιΛ πρόσωπον, (τό). 2. εί
ΎΙιιριι^ηρ^· φαρμακοποιός, (δ) δος, (τό). 5. μέρος, (τό). 4.
'\·1ι<ριιρ ·ΐΛ>ρ· άντίδοτον, άλε. τρόπος, (δ).
^£Ι·^·«.1><
ξιφάρμακον, (τό). φ.Λ.^ί^ι -I1 Ύριίαι^· εκ μέρους. Ρ*
ΎΙΐίραρη/ΐι. φαρμακεϊον, (τό). -Η«ΐρ· δψις, μορφή, (ή)
^Ι,ιφιΐ. φαρμακεύω. 81·ί^- -Ί£1ίΊΜ,Λ) ανθίσταμαι 8
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β*1»
υπ,/ΊΛ» ν»4* •Αοπο£θ(3ιι»ι.»κ
·&»-Η '5013§Ι/.1Ί3Α3 '5θ12ργίε3»
ιιιρ^ •^-ιυιηηιίπιηιΐηη -ΙΛΙ^ΛΠ^
·(?)
_/-\ .νΛΛ-υ
.. 1ι"
·**»·Η ·ίοχ)'ΛΧ)9τ!ηΛ •"ϊ-ί^-ίδ 'ίοιίϋ. •(Ι^.'9)
·»»-Μ,

'5οιι.οκί> '5θ3ΐοκ.οχαιοκ

·(<*'?)
'
·1Η
·ηιηύιη->υρ·\3 ·5σ)^οκ£η§ }~\\\

·(**'?)
'5θΛ3ϊΙΐΛ1ΧΙ3θΐΛΧ>ηθ- •(9)
·ς-»^^"»">»»ί(/»Ηι '»Ί3κΛ3(3»£ιη§ 'ΜβΟ^ΧβΟξ •(1{.)
•^"»/""^/>·Ιι '51ιοΙλ» •(1{.'9)
·ι/π«ίτ»»π^π»7"ϋ '5θ^ηΛΟθ'κ3Λ 'ο)
-ι^/π^Ίί 'ΛΟΐ3κ3Λ '»Τ1<31^ •(θχ)

·ι»ϊ)ηοαι>3^»χι
ιχπ3κχΐ3ί)»£η2 ·((/.)
*»ϊ/>·0 ίί"» · 'ίωι&γχίΧ'ίρΜβζ (ο) ■

·»
^
'
·>ι^Ληφρ·{3 'ίοΐΛΟήΑκικκ
'9)
" •νϊΗα
·*Φι>λ, νΊ-ννϊϊίρΜ'5"""^* •ί»*** ·(>*)
•ύηι-ιυρ^, '5θ213^»Χ '5θχοκΛΓ1§
-^>"%ηψ·ΐΛ/ 'οΧ3ΐΑΐρ 'ο^|άοωη
·
'(<* ·<01Λ»ξ)
·(<*'?)
"Ρ>λΓΙ3ι&
•/»ΛίΛπ«/ηπ«ί/>4ί 'ίΟΙΧΠΛΠξ 'ο)
'&'ί)

·0*'9) ""^Ί» '5ί)3Ζ

'5?'ν "(?)
'^ΟρΧηΐ

*(?)

'ίοα^οά •(((.'9)
-^πι-ιαίη^ '^χιατϊΠΛ '(θΐ) 'ΓΙί
""Ι«.
'5οικ '(1{.'9)
'5οιβ (υ.'95 Ί/ηιυιι]^, '5θ1Ιθκ.Ο •(θ)
^«|( -ία ιιη^ιηιΐιη ιιιιτΊ * '121Ι)ΠΟ 'ΛΟΙΙΙΟκΧ^ '(θΐ)
γιηηιηύιπ-Ίαρ^ 'ΟΛρ^Τίοη^ ·βιιηα>ιη^ *(ΐ(.)'»1210κί) 'Ύ~~·{,
'ΊΧΐτ1θΓ13^θκΛ02 •ΙΧΙ^ΟΑΠ^Β^
.(9) '
•π&ινά
φηαιή^, 'ΟΜϋοκκχακκ -χω
·(<*'?)

•ΜΦ
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Ύ/ιυιη^. επίσκοπος, (ό,ή)
Τ·^Γ.^ΐΒ#ίβΐί.ι«/«ι·ευπιστος(ό,ή).
^ριηηηιιι.ρ-ρΛ> έπισκόπησις, Τ·/// ριυ/η/α- εύελπις, (ό,ή).
παρατήρησες, (ή).
Ύρί-ραΛ^αοΛ ευκολύνομαι.
ν/»·θέσις,(ή),τόπος,(6). (ό). Ύ/ιι-ρίΜΐ^αιρ^· ευκίνητος, (ό,ή).
1·^ι-«·ίιι»/> · δαιμονιζόμενος, ')■/»« ριη^ιη/κ/ ηι ρ/<<'/<. εύκινη^ρι-ια^ιαρριί· δαιμονίζομαι. σία, (ή).
^Ιιι-ιιιΖιιιρηι-ρ-[ιιΑ· δαιμονισ '>/" ριυαιίίΐί/ιυΊι· εύφθαρτε ς, (ό,
μός, (ό).
ή)·
,,
ή)·
Ί·[ιι.ιιΛι. αίθουσα, (ή). 2. δι_ Ύρί.ριαι{ιιι&ιαη.· ευώνητος, (ό,
καστήριον, (τό). 5. βιβλιο Ί-ρι-ριαριαρ. εύφόρητος, (ό,ή).
θήκη, (ή).
^ τεύς, (ό). ^/ιι-ριιι^πι-^ιιΛΙηί· ευκολύνω.
Ύ/ί ιαΊιιιιιιι'.ιιπ. άρχιγραμμα- Ύρι-ραιι-· ευκόλως.
ν«-^.μάγος,μάντις,γότ]ς,(ό). '|.//ι ριιιψπ'[ι··[α. εύμετάβολος,
Ί·/<· ρ ιι,Ι/ιι,Ίι. γοητευτικός) (ό). (έ,ή)·
Ύ^ρ-αίΐιηιιΐ· γοητεύομαι, μα Ί·£ι-ρ{ηΓ· διευκολύνω.
γεύομαι.
Ύρι.ρρ%ρίρβ. ευανάγνωστος,
^[••-ρίτιΐ. γοητεύω, μαγεύω. (ό,ή).
, (ό,ή).
^•.ρ-ηί.ρ-1>Λ· γοητεία, μα %[,, Γ[ίι,. εύκολος, ευχερής,
γεία, (ή).
^^ρηι-ρ-^Λ. ευκολία, ευ
Ίψιρ. ευθύς, δμαλός, λείος, χέρεια, (ή).
ΛΛ«
(δ). 8Ηί
Π·/;ι ·}Ηΐι[ΐι. ήρως, (ό). Ί·-^—
Ύ[,ι ριυρΙ.Ί{. εύθραυστος, (ό,ή). Ί.^ι_^ί«ΐ{ί/««^ί«ί/.ήρωϊκός, (ό).
1·^ί-/»ΐ"Ϋ<"^·εύόλισθος,(ό,ή). Ι·/.· γιαφιηι [ίρι~Ίι- ήρωϊσμός,
Ύρι.ραΐφΡΦριι . ευερέθιστος,
(*)· Λ , , , ΙΓ<!ΤΓ· ,^Γ'
0·/^· θεοι, δαίμονες, (οι). Ιλ^·
Μ).
Τ>^ι-^»ί"^/»Ϋ«ι»«-^^«-ί»· ευερέ- 'Ϊ^Ιτιυ//. ακρόπολις. (ή).
θιστον, (τό). ■
Τ·«^ίι ^/»^. δι' αυτό τοΰτο.<Π«-_
Ύ^ριη^,ιιιρί .εύστροφος (ό,ή).
■>/« ριη[<) υιηιιιιΓ. εύμάοαντος, Πάφ
φλοίσβος, (ό). 8ιΕ_
'
ΤΛιΑ-ΪΛ τίθημι, θέτω, βάλλω,
(*.*)·
,
,
Τ./^/»ι»^ί^. εύφλεκτος,
(ό,ή). *βάζω._
Τ·^ι./ι«/^/ι£Γ^.εύ6°άστακτος,(ό, Τ·^«/·άνασσα,βασίλισσα(ή).
Ί·»»^. τρόμος, (ό).
Ί·^ιγ><υ4«>£· εύχώνευτος,(ό,ή). Ύη/μαιΐ· τρέμω.
^[ιι-ραΜ^ιιιι-ιιΛι. εύαπάτητος, Ύητ^ιυ^ιιι-ι/υΛΙίΐ/. τρομάζω.
Ί.»/2τι«5ηι-^^.τρομακτικός (ό).
(Μ).
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1-01.
Ή-υ.
ο <; ( τρόμος, (ό).¥τρε ΎρυιιΤ· δραχμή,(ή). ¥δράμιον,
νι
{μουλά, η).(9·ΐα (τό). 2. χρήματα, (τά). 0.^1··
^ψινιΛυΖ/ηφ.κιβδηλοποιός, (δ).
Ύηηίι· ολίγος, όλίγιστος, εύ_
*** ^.*—*^*^· *
|Τ·/ημ5^. γείτων, (δ), ^β/^.-»
τελής, (δ).
Ύραι^η·-Ρ/·ί-%· γειτονεία, (};).
Τ·ι»Λ· αντλία, (ή). Ί-β^-.*
Τ-π^Ιι. εκείνος, ούτος, (δ], ε.-· Ύργιαΐ· κοχλιάριον, (τό). *)·«.φαΐ., σύ, *έσύ. 0(Χ.
«*'
- υποκινώ.
«
παρακινώ,
Ί·π«_7«"^· ψιττακός, (ό). δ»-- I Ίγ^^ι/.
Ύ-ρι^ηι-ίΆ· παρακίνησις, ώθητ— ?-~*"2Γ*-'
Τ·ηι_</. ωμός, βάρβαρος, (δ,ή). σις, (ή).
ιιιΊι^ι. δόλος, (δ), έπιβουΊ.ιμ.£. ήρεμος, ήσυχος, (δ,ή ,
Τ.ίΐ«.»ιίί. θύρα, πύλη, *πόρ_ 1 λή, (ή).
_ ;
Ίγκ/ίπΛ έπιβουλεύω.
τα, (ή).
■>»<-«<π/>. θυγάτηρ, (ή). Ί·ΕΪ_ Ύ·ρρ&. περίαμμα, φυλακτήριον, (τό). {«Α^ι»
Τ-πι-^ιι. εξω, εκτός. 8^^· Τ·/"»^· σφραγίς, (ή). 2. χρί
Ί·αΐ/ι/·· αναγνώστης, γραμ σμα, (τό).
Ύρη^ιΡ. σφραγίζω. 2·χρίω.
ματεύς, (ό).
^·ΗΓ"3· σχολή, (ή), σχολεϊ. Ύρη^αιαιΙκΐ. επαινώ. 1;5,4-μ
ΎρηιιαιηΙφ· έπαινος, (δ).
ον, (τό).
ΎαΐΙ·η·-Ρ/ιιΛ· σπουδή, μελέ \Ρηι.ρρΛ. θέσις,(ή). 2. σύ
στημα, (τό).
τη, άνάγνωσις, (ή).
Ύρηι-άοΑ· δόλιος, (δ),
Ί·
α//<. θυρωρός, (ό).
Ί·ιΑαιψαίΙ[· μοχλός, (ό)·0£·-τ (ΐγτο^. Ιη. 1 σημαία, (ή). ϋ»1'ϊ/,ΟΜυί/^αιηρΙ^ιΛ. στέγη. (ή). 2. πά Ύρο^αΜί/ρρ· σημαιοφόρος (δ,ή).
Ύρο^ια^ γλυπτός, (δ).
τωμα, (τό).
(δ).
Ύυρπι^ΙιιΓ. περιφρονώ. 1»;ΓΙ«.- |Ίγ»ο;ϋτζΛ γλύφω, ξέω.
Ύρο^ηι-ιη^.
εγκεχαραγμένος,
**'
^αηι-ΡρΛ. δουκάτον, (τό).
Ύραι/αοι. παράδεισος, (δ).
^!>+·
Ύραι^αΛ. θετικός, (δ).

η.
-.

\ψΙ>Ίιηυ- έβενος, (ή). ΙΙ^-Λ.^ \!/Ιι//ιιψιυ//ίυ%ηι [,Ι[ιι %- ηλεκ
\;ρ[τιιΐ}ΐιι//αιΊ>· έβραϊκός, (ό). τρισμός, (ό).
^ί—1-«
Ι/ρραι/ΙΐβΙιρξΙι. έβραϊστί. 1·^- ^φΙ^ρηίΜ. ηλεκτρον, (το).-Ρ^ζ^^ι.^. άμιλλα, (ή). *«Λ.£·
\)ρρη,} //^-Εβραίος, Ιουδαίος, ν,μΙ,Ί,,,,ηΙ,. "Ελλ/;ν, (0).
17/πί-γ»///. ληστής, (ό).
\}η.ρι^ιηαιηρ. Αιγύπτιος, (ό). ^ηι-^ιι/ί<Λι/'.εκδίδω.8·4«"ί<£ΓΐΛ
&ΐ· είς, (ό), μία, (ή), εν, (τό). 1»^πι-ίι^. οίδημα, (τό). Ί·«ι_

ί ι. ί ενιαίος,

ενικός, \3ΐρι-βαΛΛιί. αναβιβάζω,
έξοδα, (τά). 8· &/·
ελευσις,άφιξις, (ή).
\ι^ιιι^ιιΛηι.ρΎριΛ^\αΛ,ον (τό). \;Ιΐιαι)Ίι, ,ι,. προσήλυτος, (έ,ή).
1}^&/»«<-ίβ·άποπεράτωσις,(ή), 2· ε'ισόδημα, (τό). Ιγ-^.:
πέρας, (τό).
\}Ι/ΙτιΐΙ.-ΐ}υιΙ[αΑι. έκκλησιαστί1»^. βοΰς, (δ), ϋς,^·
(1 κός, (ό).
β^/1· πέρας, χείλος, άκρον, \}ϊ^1ι ι^Ι, ι^αι1^ιιιιι^ηΐ-ΐη· ΙερΟσυ(τό). Π-ί· ·ρμ-Ρ.
λος, (ό,ή).
μαι.
\)ΐ[ριΐΜΐ{·*'!Ι'>·-Ρ-ρ·-Ίι·[$ΐϊ·) συμ- \>Ιρ\ιιφ^ιιΛια>ίϊ. έκκλησιάζοπέρασμα, (τό).
I; ////// Λ #//ι. εκκλησία, (ή).
\ρ).[.· αιβήρ, (ό).
1;// η ι ·'//ι. ελευσις, (ή).
\}γΐΜΐΐαίι,. λήκυθος, (ή).
1;^ΐϋ'/;ιν</^. τρόπος. 2. δυθμός.
δ· χρόνος, (ό).
ή).
\}ηΐΜΛαι//αιι-ηρ· έ'ρ^υθμος, (ό,
\}ψΜΜ%αΜΐ^ιιΐ. μελωδώ, αδω,
ψάλλω.
(ϊ^οι'/,/.,/. γίγνομαι, γίνομαι.
Χί/α/ύΙ,^. εξέρχομαι. 2Ε£Λ.£ι -^ίΙ'9Ϊ'· γένοιτο.
^/ι»ΐι^. άναδαίνω.
-ϋ7>' 1"ΐΙ·9ΐ" μή γένοιτο! ά
παγε!
ϋ<.11~Λ.}.>
1;/&^«γΐί»^ιιΛ/.ήλεκτρικός (ό). \}ψιιρίΐ!ιι1'- χρίω, *λαόόνα>.
εί, εάν, αν.
ειμή, ειδεμή, άλλως.
^ έξοδος, (ή). 2,.^
^χαμαικέρασον,(τό)

/

\}ιΐραΐ)ρ· αδελφός, αΰτάδελφος, (δ).
Ί\· κώς.
\)<ΐμιιΐ]ρΐΜΐ1^ιΐΜίι. άδελφικός,(δ).
<7<2ρί"^>«ι^5·συνάδελφος,(δ).
\)ηραι^υιυ£[·· φιλάδελφος,(0,
\^^ρια^ριιιιιρρπι ^ριΛι· φίλα.
δελφία, (ή).
νος, (δ,ή)
\}ΐρραι^ρΐΜΜΐΜΐααΛι· άδελφΟκτό.
\]^ρ^ριιιαιαιι/ίιηΐ-ρΤριΛ · ά_
δελφοκτονία, (ή).
(δ,ή).
\ι^ρ^ρ·υιπΙτυΐβ· μισάδελφος,
\}ηρ^ρηι-Ρ[·ιΛι. αδελφότης,
(ή).
^
νεψιά, (ή)
\}ΐΙρορηρ^{" ανεψιός, (ό), ά.
^,^Ι,^ίΆ. «άχνη, (ή). Ί^μ^·
^ιρΊη-ΊιΙιιι^· καλάμινος, (ό).
\]ΐΐΙ,ψ%ηι.ιη· καλαμώδης,(ό,ή).
, \)ΐμ\ιπ<-ρ-ρΛ< γεγονώς, συμ
βάν, (τό).
\}ΐΐΙιηυ. επιβουλή, κακία, (η).
\}ΐφιΑιαιΐηρύ. κακούργος, (ό,
ή).
"(ψ*, (τό).
^η^ιΛ»αΜΐ^ηρ^ηΐ-ρ-ριΛι·%α.ΥΛ()^
\}·φρινΙξαΑι. οδυνηρός, τρα
γικός, λυπηρός, (ό).
ϋ^φκι^. κιχώρη, (ή),
Ψί—1~'
(ή);
\·ιΐΙτρΙτργπι-ΡριΛι· τραγψδία,
\}ΐΙπ.ρ"- ελάτη, (ή), κέδρος,

, 4 ^ ί δόλιος, κίβδηλος»
κα' /. α <νόθος,(δ).
\}ΓΙ^ιιή,Ιιφ. φθαρτός, (ό).
\}/1&ιμΛιΙιιΓ. φθείρω, καταλύω,
*χαλώ.
\}ΐΙ&ιι/νΙηΓ. άνασκευάζω.
χλιαρός, (ό).^
^ΐϊ^ύ" ελεεινός, άθλιος, τάλας, (έ).
κετεύω.
\}ιρ\αΐίιΐΜΐιΓ. εκλιπαρώ, χαθί&ι^1>. 8· \)ι$Ιιρηΐ-\
\}φι^ύαΜ^ΐΜΐρ. δνυξ-λίθος, (ό).
1;ι^ι4ι (τ.
οιμοι! άλοίμονον!
Ιι^ηι-ίι^ίι. δνυξ, (έ), όνώχιον,
(τό). ρ·ε(Λ.«ί.«
ή).
\}ΐ$Ιιρυιι.ηρ. κερασφόρος, (ό,
&^ίτ/ι*«ν.(Α.(1).κ8ρ«τίνη,(ή).
\}ίΐΙίρηι-. έλαφος, (ή), *έλά_
φι, (τό). ΗΛ+'
^Ίϋ"-Ρ· κέρας, *κέρατον,(τό).
\}ΐ2ί"-Ρ' κεράτιον, (τό). ΊΗ·^

^ΐ1ί"-Ρ ή&Ι"Γ' επαίρομαι,
κομπάζομαι.
\}ηιπρ^ρ. έλος, (τό). «Π.»^».^,,
\}·ί· εΙμί, είμαι. Μ
\}ι/ρφηριΑ. ωμοφόριον, (τό).
υπό.
Ιϊ^^ί/. κάλαμος, (ό). Ί-»·^ \}Ί·ρ^α,η.ρΙιιί. υποθέτω.
β^ί». καλάμη, (ή). ϋ~^· \3%ρα>ιιρη^ρρ&. ΰπόθεσις,
(ή).
,
\}Ί/.£· κνίς, κνίδη, (ή), ί,-^.- \}%ραι!ΐ^. υποκείμενος, (ό).
ύποκείμενον, (τό).
\}·1^· φθορά, ανατροπή, (ή)
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Ίβρια^αι/ΜαϊιιαιΓ. ύπόκειμαι, ρευθΰς. «Ι^μ. τί^»
υφίσταμαι.
5«ι^. τόπος, (ό). ί^. β»-^·
\ι'ΐι[ιΙ ιηΙ[^ηι ρ[ιιΛι· υπόστα_
γοργός, (ό). 2^+«
Ιψυι^,/. αρκυς, (ή).Ρ·ίρ· 11^
«ς, (ή).
νι-ρι^Ι^ιπ. υποδιαστολή, (ή) \>ρ>*ιΙ—ΊΡ·—-Ι*ΐΙ> ' προσωοι^
\;%ρ ιυΙΓυιι·). ΰφέν, (τό), (_).
νός, (ό). ϊχΜ·
, (ο,ή)·
{/ι,ριυρ^/,,Γ. υποπίπτω.
\}ρ·ΜΜ^αΜ^αιρά' ταχυκίνητος,
\}%ρια3η^. υπόδειγμα, (τό] ΙφΗίγωυ/φιη. οξύθυμος, (ό,ή).
\}%ραΐβηι-^ιιΛΙη/' . ύποδεικ- ^ραιη-ΙιιΤ. σπεύδω, βιάζομαι.
νύω.
^
^· ^^Γ"
\}αΐιηρ4>ηιι. έπαρχος, (ό). 4,.. \}ραι^ηι-ΡριΛ· ταχύτης, ό^ΙτριιΛφ.έλεγχος, (ό).
ξύτης, (ή)^
; .,-»
1;ιγ&/>ίΓΐ/.έλέγχω,έντροπιάζω. \}ρια^. όναρ,όνειρον,(τό). Ρ.—
];ΐΜΐ[ιαΙ{πα£ηιι. επίσκοπος, (ό). \;ριιιγυ·ρ^·ι·· \ όνειροκριτής,
\}α^ρα^ηυ£Παιιι^υΛ' επίσΧΟπΐ \}ραιγΐΜη.αιιη· } (ό).
ή).
χός, (ό).
Χίρν,ιριι^ιΓίΜΐ^ όνειρόμαντις,(ό,
\;ιιφ ιι 1[ηα^ηηιιι ηρΊ ιη . Άρχΐε_ \ψΙΜ1ΐρΐΜΙΙ·Ι.ΙΜ· 1ΊΜΤΡ)\.9.<3τΊ\ζ, (0) .
πίσκοπος, (δ).
\}ραιιρΜΐπΙίΐιηΐ-ρ-ριΛι· ονείοω\;Πιυ·Γ- ζέω, βράζω, κοχλάζω. ξ*,- β)·
1}ηι«ιΛ"ί"«^· τρίχρονος, (ό,ή). \;ριιιτριιιρηρ&.ηΐ-ΡριΊι . Ονεΐ^ηαιιίίι^· τριετής, (ό,ή).
■ρωγμός, (6).
\·,ηαι·ίυΙι^. τρίμηνος, (ό,ή) \}ρια>ι]ιιΓ· ενυπνιαζομαι. ονει
1;ΐία^ΐ'ψ//· τριώροφος, τρίστε, ρεύομαι,
(ό).
γος, (ό,ή).
[;ριν</-ρΐ·η. ριουσικός, ψάλτης,
],η«Λ<7. προχθές,
#-Λ·
1?,ι«Λι?ί#. ζέσις,(ή),ζήλος,(ό).
\·ηαΛι>ι^ιηίπ· ένθερμος, ζηλω \;ρίΐιά τιηιΐί βριΛι· )
τής, (ό).
\;ρια[υ· στόμα, (τό).
\;„υ/ΐιΙ{[<ι-Ί<· τρίγωνος, (ό,ή) \;Ρι»[υία 1^1111- λα6*ή,λαβίς,(ή).
|;„υιι^ϋ/ιπ/ι//· τριπλούς, τρι.
πλάσιος, (ό).
\}ραι(υ^· νήπιον, βρέφος, (τό).
1;/ι«ι^<ιΛ^·τρισύλλαβος,(ό,ή) 2· κατηχούμενος, νεόφυτος,
\ι„ ηιιιια%1ι· τρίπους, (ό,ή).
(ό).
Ιί».ο/»ίίω/. τριήμερος, (ό,ή). \ίρΐΜΐρι^α/Ίιαιιί. κατηχούμαι.
I}». εγώ. «Ι|Λ«
\;ρΐΜΐρΜΐιΐ£ΐιΐβηι-βΐιΑιΙιιΓ' κατή.
Ι}»»
Α-ιπ. παραυτίκα, πα.
9
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\ιραι[υ^ηι-Ρ[ιιΛι· κατήχησις \}ραΛΙΐίί. μακαρίζω.
\ιραΛφ.
μακάριος.
μύησις, (ή).
είθε! -Ηί+ΙΛ
Ιψ^/υ^,/ψ. άπαρχή, (ή) ^/.«Λ/Τ
ΙΓ,-ρ^'-.
( (ή).
Ίψιιφια/*. συμπόσιον, συσσί. \;ριι,Ί,πι ρ[,ιΊ, . μακαριότης,
1}ριιΛηι-^ρ· μακαρία, (ή).
τιον, (τό).
\;ριιΑΐ£. οσφύς, *μέση, (ή),
ΐ7/>"ί/Ί/ι//ί//ι//. συντρώγω.
\;[·ιυΙ·ι£ιιΑ. φιμός, κημός, (δ) μηρίον, (τό). «1^ Ί··»·»
ϊ»/"»ί/»· έγ^ΰη, (ή), έχέγγυ^/•«"^""«"ΐίτ"»· ευγνώμων, (δ, ον, (τό), άρρ'αβών, (δ). Φ^.
\;ρηι^[ααιι-πρ. εγγυητής, (δ).
*0·
,
, (*)·
\}ραι(υιηιιιΐ[ηρδ: ευεργέτης
\)ρυι[ηιηιιιιιηρίίΙιιΓ. ευεργετώ Ιψυι^Ιυιιιι ηρΐιιί· εγγυωμαι.
~\3ριυ[υιιιΐΗΐι ηρ& ηί.ρ[ιι^Ιι · &ύ- \ιριυ^[ιιιιιι ηρηι ρ[ιιΊι· εγγυησις, (ή).
εργεσία, (ή).
\}ραιβιιηαιι-πρ. ευεργέτης, (ο) ν-ίΚτ θλίψις, (ή). ΙΓμ.
2· 8· \ίραι£υιηίΐιι[-£ίΐιι μαΐ ^«
\ίριιι[ιιιπιυι πρ^ιΐ- ευεργέτου. ϋ/κα^ιπ. ανομβρία, *στέγνη,
\;ρω[ιηιιΙψ. ευεργεσία, άγα_ (ή). ΐ—ρ-^Λ»
Ιήνίον, (τό), ήθοεργία, (ή).
νία, (ή), χα
ϋ/>ι«// . φλέψ, *φλέβα, (ή).
λινός, (δ). ^^/·
^ριαΙ/ιη^ιαιη. φλϊΟΟτόμΟς, (δ,
ή).
τομία, (ή).
\;ραιΐ^ια^ιιιιηηι ρριΊι» φλε6*0- \3ρΐΜΐαιιΛιιαΐ£ΐιιρ· ηνίοχος, (δ).
υ.Γ~-ι~^π!
πότε;
ϋ/ιικιΛ αγέλη, (ή). Ό}-4->
πότε;-^1?°/>ρ· εως
\ιριαιί ΙιριαιΓ. ^. άγε/ηδόν. Ι/"/»!··
\}ρρ!ιίΆ. ποτέ, ενίοτε. ΐί{.«ζ:
Ι/ραΛιη^αΛ. μακάριος, (ο). \}ρρ£#' ποτέ, ουδέποτε.
\}ριιΑιιιιι.^αι. μακάριος, ευτυ Ιρ*. ασμα, (τό), ωδή, (ή),
ύμνος, (δ).
χής, ευδαίμων, (δ,ή).
\ίρ·ιΑιη.. χρώμα, (τό), βαφή, \}ρι^ιαραΛιΙιιί. υμνολογώ.
\}ρη.ινρα/υηΐ-Ρ[ιιΛι. ΰμνθλθ_
(η)· πι·ν«
\ίρι±ίι,,1 &ραΆφ. ποικίλος, (δ). γία, (ή).
λω.
\}ριΙιΐ£ΐρΐ[ιιΡ· συνάδω, συμψάλΥ,ραίίιιΐΙιιΙ'. χρωματίζω, βάφω }}ρ^αιρμΛ· ψαλτήριον, (τό).
ΧίΡΐΙαΙ'· αοω, ψάλλω, ύμνώ.
\}ραΛιΙίΐρ. δ. \)ρυ/ίιαιΐ-ίιηι
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ΙϊΡΙϊ
ϊ»Γ1ϊ
\}ρ^ίβηη_· ψάλτης, ΰμνφδός* \}ρ!ιαίιαιΙι . (\>»ψ)> άγριμονία,
(ή). Ί,^ί-ρ.
~[}ρ^.Ιιι/ηιιηι-Ρ[ιιΛ. υμνφδια, ΙιρΙίίΑιαιΆαί/ · τριακοντού\}ρη.ρ&ια%ΙιιΡ· έηγνύω, κατα. της, (δ).
συντρίβω. 2. σπαράσσω, 5 ^/τ&ιΛΛγιηρ^.τριακοστός^δ).
χαράττω.
(τό) \}ρΙτιΛιρ^ιΐ' τριακοντάκις.
ϊιΡΫριΑ. όργανον (μουσικόν), \}ρΙιΐΜαριι^ιαηΐ-ρΤ-ρΛ> άνθρω^ΡϊΓΐ' ψάλτης, αοιδός, (δ)
παρέσκεια, (ή).
(δ,ή).
λιρί' οπή, θυρίς, (ή). <Π«.£«> \}ρΙιιιφηριιιΛ. αντιπρόσωπος,
^Ρΐ^ΪΡΒ' γείτων, (ό,ή).Ί·#Λ Χ,ρΙ,ρα,Α^^ «Ρ*«ο.
ωήμ
?· δονούμαι,
^ρ^ίΆιαγιΑβ.επίορκος, (δ,ή). 11 1 ( σαλεύω.
1;/»^ ί&ι»^«Λ>^η£-^^ι-ίι·επιορ- \}ρΙτρπι.ίΆ. τρόμος, (δ), τα
κία, (ή).
ραχή, (ή). 2. κλονισμός,
^ρι^ίΆιΐΜ^ιαρΙιιί. επιορκώ.
σάλος, (δ).
\}ρι^.ΆΙτβηι-^αΛΙηΑ δρκίζω, \}ρΙπ-ωΙ/. Κρόνος, (δ), ί^-ζ-^
εξορκίζω.
(ό). ΧίρΙι^ιιιΙ^ιυ^Ιιιΐ. φαντάζομαι.
\}ρι^ίΆΙΐβαι-^ρ^· εξορκιστής \ιρΙίΐ-ιιιΙ[^ηι-ρ-ριΛΐ' φαντα
\}ρι^%πί.ι/< ομνύω, όμόνω, δρ_ σία, (ή).
κίζομαι.
μα, (το) \}ρΙ,υα^ρ. ^. προφανώς.
\>ρη.ηι-ίΆ. δρκος, (ο), ορκω. \}ρ1ιι.1τϊρ· περιφανής, δρατός,
ΙιρΙηι,ιΤ. τριετής, (δ,ή). Ιι-^ επιφανής, (δ,ή).
ΙίρΙτι.Ιτυπι-βΐιΛίι/' . φανερώ,
1 εσπέρα, (ή), εσπέ δεικνύω.
μαι.
ρας, (τό). ^· πρός ^ρ^ι-ριΓ. φαίνομαι, φανεροΰτό έσπέρας. ΙΙ^^Λ. \}ρΙιι-ηρ-. φάσις, 2. επιφά
νεια, (ή).
μαι, δρώμαι.
\)ρ/ι/ΐη[/υ. εσπερινός, *βρα- 1}ρΙιΐ-ηΐ-ρΤΐΜΛιαιιΓ'
φαίνΟ\}ρ1τι-ηι-1βΐ' φάσις, 8·
δυνός, (δ).
-^Ρ^-ρ^β' άφ'έσπέρας. "λΡ' ^· φανέρωσις, (ή).
\}ρΙτ^ τρεις, (οΐ,αί), τρία,
\}ρΐτι/Ίταίίι. 8· \;ρΙταιιΑ
(τά).
ή).
\}ρΙτ^αιρΙίαΛι· τρικυμιώδης, (δ,
\!ρΙι^>ιι/ίι^ΐιΙτ^. τρισυπόστα
τος, (δ,ή).
Ιιρίτααι^ιιΛ' προσωπικός, (δ). \:ρΙ*4£ΊΦΊ" τρικέφαλος, (δ,ή).
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\ίρΙ,ρΙτριιιΐιΙιιιίΐι. τρισμακά- \}ρρΙ[ΐΜΐιΓηιΛφ. νεφρός, (δ),
νεφρά, (τά). <ΙΙΙ.ίηρΐ4«
ριστος, τρισόλβιος, (δ,ή).
\}ρίτ^>4ια%[ι. τριόδους, (δ,ή). 1^/ι£&«ιΛ.χθεσινός(δ).8£-Λ.+ί«
\ιρί^Ι//6ι· τρισσός, τριπλούς, \}ρρ%£. δάμαλις, (ή).
τριπλάσιος, (δ), ^·τριττώς, \}ρρι!αιρ· ίππος, (δ).
(δ).
Ιιρ/ηηαιαιιιρ^.· νέος, νεανίας,
τριπλώς.
\·,ρίι,ρΊιΙ,,ϊ. τριπλασιάζω.
\;ΡΙ> αϊι» ναϊΡ η «//^«Λ. νεανικός,
\}ρί^ηι-αρ' τρίγωνος, (δ,ή). (δ). ^. κώς.
\}ρριηίΐιιιιιιρη ιιΑιαιιΓ* ανθρίζθΐ7/?Α^ίιΐί^ι-/ί.τριακοσιοι,(οι), μαι, νεανιεύομαι.
(ή).
τριακόσιαι, (αϊ), τριακόσια, Χ}ρριηαιιιαιρΐ[ πι-ρ7ριΛι·^ε0'ΐ'Τ\ζι
\}ρριηιιιιιιιιρη:ηΐ-{ρ· νέα, νεά(τά).
Ιιρίψ^ρΡ/, τρίτ»ι,(ή).0«.«.· νις, (ή).
\}ρΙ.-ψ_υυγρ[ι. τρίστομος, (δ, ή) \;Ρ/ιΐ)ΐιιπ η/π. πρεσβύτερος, (δ).
1;ρ/ιι/ιιι///ιΊι· πρεσβυτέρα, 'π'α\}ρ!τ^ιιρριιιιιιηβηΐ-ρΤριΛι· τρί. παδιά, (ή).
τεΐα, (τά).
1}ρρι/ηι_/£ριΑ· πρεβεϊα, πρω_
σάγιον, (τό).
1;ρΙ/,ρυρμΙ·ΐίΐΊι· τρισάγιος, (δ). \}ρρ$ηι.Ιΐ· χαμαίμηλον, (τό).
\;ρΙ.^>ιηιαυνΛι· τρισκαίδεκα.
\}ρΙτ^{παιιιιΐίΐιΙτρπρη. .τρισκαι. \}ρρβ". τρίς, *τρίς φοράς, ί-^
δέκατος, (ό),-δεκάτη, (ή):
-κατον, (τό).
^ρίτφορ/τ^. τριήμερος, (δ,ή). |;////«/ηγΐ7<./«.δικέφαλος, (δ,ή).
Τ?/»ίτ· Θήρα» (ή)> άγρίμιον,(τό). \;ρ//αιρ. σίδηρος, (δ), σίδηρον, (τό). δ^Γ'
&/»£ϊ· έρημος, ακαλλιέργη. 5/»^«»^«"ΐ^/»·κεφαλικόν γράμ
τος, (δ,ή).
μα, (τό).
(δ).
\}ρΙΐαιρ-ιαη.ηρ^. σιδηρουργός,
^ρίΊ· χθές, εχθές, ΆΛ*
\ΐΓ^9' ί-ερεύς, πρεσβύτερος Ιϊ/ι^ιβ^ίτ^^ίι. σιδηρούς, (δ).
(δ),
^
ΊΜΰ
πορεία,άναχώρησις, (ή) \;ρί/ιιιΙ/. δυάς, (ή).
Χιρ[,/ιυιΓ· πορεύομαι, υπάγω [;ρΙριι!ρ^ιΊι. (β"£·-)· δυϊκός άάναχωρώ.
ριθμός, (δ).
^νΦΐ' ταινία, λωρίς, *φα_ &/»4'«^^#ω,2·άμφίβιος,(ό,ή).
σκιά, (ή).
'
Ϊ^Λ, ΧιρίραΙ/ρ. διττός. ^. διττώς.
^/ΆΡ· <*ρήν> 0 » *σφή"να,(ή) \}ρ^αιιίμΛιιι^. τίχρονος,(δ,ή).
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ΙϊΟ»4
}}(>//αιβι. μακρός, μακρύς, (ό). \}ρ^αιρ· μακρός, (ό). Π -«.-Ι·
ΙιρΙ/ιιι/ίιιιιριιιϊι. μακρολόγος, \}ρ1^ιαρΐΜΜριιίΐι. 8· 1}ρ//,ι,β, ι» _
(δ,ή).
ριυ'ίιι
Ι[ΐιι{ΐιιιιΊιιιιιΙ\'
\}[·1[αιβιιαμυΛιΙιιΐ. μακρολογώ. \}ρΙ^αιριιΛιιιιιΓ. διαρκώ. 8· \}ρ\)ρΙ[£υβιιυριι/νηΐ-Ρ{ιιΛι . μα-| \]ρΙριιρυα/ίΙα πι β [ιι'ΐι. δΐάρ«
κρολογία, (ή).
κεια, (ή).
\ρ.Ι^α$Ιύια^α(ύ . μακρύτερος, \}ρ^υιρΙτιΓ· 8· \}ρ Ι/ια/ΐι ίτι/ϊ
(δ)·
|6,ή).
. διάρκεια, (ή).
\ίρΙ^^%ΐΜΐΙ^ΙΐΐΜΐβ . μακρόβιος, \}ρΙ/ιιιρπι-Ρ/ιιΛ> \ 2 · μήκος ,
ΧίρΙ^υιβιιαΙ^Ιίβηΐ-ΡΙιΛ . μα_ \;ρΙριιρηι ί&. 1 (τ0).8·|}/ι^«/^
κροβιότης, (ή).
^ (δ,ή).
ΐιρφαι/ϊιιαΖίρ · μακρόκομος, ΧιρΙ/ιιιι ηρΙ.ιηΙ{. δίδυμος, (δ,ή).
\}ρΙΐαιβιια&ΙηΑ . μακρόνειρ,
(οΐ). κη<*«
(δ,ή).
< (δ,ή). \ίρΙ/ιιψιαΊι</ιι^Ρ . αμφότεροι,
\}ρ//ω/ι,ΐΗΐφ^ . μακρόθυμος, \ιρ//ριιι, . αμφίβολος, (δ,ή).
\}ρ>4>*βιιαιΑη1ηΐ. μακροθυμώ.
\>ρΙΐ—βιαιιίαιηι.ρ-^Λ' μακρό,
θυμία, (ή).
\}ρ^α^%αΑιαιΓ. εκτείνομαι. \;ρΙ/ρ^ηι-Ρ[ιιΛι. αμφιβολία,
\}ρΙΐαιβιΐίΐιηιηριΐΜ&. εκτεταμέ \}ρΙ/ρ·ιιρραιπ.. δίφθογγος, (ή).
\)ρΙΐη.ΐηΐ-ρΐ· 8. \}ρ![ίΐΜΐι /ηι [υ,
νος, (ό).
}}ρ^α^%αι^πι.βαΛΙίΐί· εκτείνω, ^ρ\ΐΙ"^1" διπρόσωπος, ά_
μακρύνω.
κρύνω. πατεών, (δ,ή).
Ιΐρ^ια/ίιΙηΛ παρατείνω, μα_ β/» ///.,»/"< ι/αΛιίίΐί. φοβίζω, εκ_
\^ρί^α»^ύα»^αίααΜύαΜί^Ιία$^* μα. φοβίζω.
βος, (ό^.
\}ρ/[Ι.ι υ,Ίι· υποψία, (ή), φο_
κροχρόνιος, (δ,ή).
})ρΙΐιυβιηι-ρ7[ιιΛι. μήκος, μά. \}ρΙ{ρΊι^· ούρανός, (ό). 1ι^«
κρος, (τό).
πέτρα, (ή). ϋΐ^/τ· γή, (ή), κόσμος, (ό),
\}ρίμα%. μύλος, (δ). 2. μυλό- χώρα, (ή).
\}ρ\αια^ρ· φιλόπονος, (δ,ή). ~\3ρΙΐ^ραριιι^{ΐϊϊιΙ>ιϊ· προσκυνώ.
\}ρΙρααρρΙιιϊ' φιλοπονώ.
\}ρΙΐ\,ιρ,. δίς, *δύω φοράς.
\}ρ1^αΜα^ρηι.ρ-^Λ. φιλοπονία,
^
(δ)· ΊΜ-—
(ή), φιλοπόνημα, (τό). ή). \)ρ///" 7 δειλία, (ή), φόβος,
\}ρ^αιψιΛ^· δισύλλαβος, (δ, \}ρ1ΐ(,ι.ηη,ιρβ. εντρομος,(ό,ή).
\ιρΐ£αιιηΙιιϊ. διχάζω, μερίζω. \}ρ//[>· ψα!> · ευλαβής, ευσε
ΥίρΙρηιααι^-^Λ'μερισμός, (δ). βής, (δ,ή).
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\ίρΙ^ρι-ψη^πι-ΡριΛΐ' ευλάβει \}ρ^ηι-· δύω, (οί, αί, τά).
\}ρίΐΠι.^ΐαρΡρ. Κ. \·ρΙ[}ΗΐρΐΗα, ευσέβεια, (ή).
/'?/"
ίχναίρ
\;ρί^υι^1ι 8· \}ρΙ^ρυιρρΐΜΜη.χ
\]ρΙ{ηΐ-ηρΙιΐΛΐΙι·
8·
\^ρ1^αΐί-ηρ^
\;ρ/(·φ,η. δίΘυμος, οίγνωυιος
(δ,ή).
β βόλος, |δ,ή) \ιρΙ/}_Ηΐη. δειλός, άτολμος, (δ,
\;/ι//ιΐιηΙ,ι[ι· ύποπτος, άμφί. ή).
\}ρΙ(·ίιηΙιιΓ. άμφιβάλλω, ΰπο. \}1·1/>η,ι,Πι [()[ιΛ. δειλία, (ή),
φόβος, (δ).
ή).
πτεύομαι.
\3ρ^ιΑηηί-ρΐριΛ. υποψία. 2 1'/'//"/Η"ΐ<«//· άσύμφωνος, (δ,
\3ρΙΐιι^αιπ.ιιιΙ^ριΐ. διχονοώ, άδιχόνοια, (ή).
1ΐ/>^ίι. £τ«.)ώδίνη, (ή). 11ίΡΕ συμφωνώ.
»£.ίι#.5ΙΙ—ρΛ»»(.« .(ό,ή). \}ρΙ{α^αΐΛαιΙιπι.ρ^ρΛ · δίχό\}ρΙΐ%αιρΙτρ& · ουρανομηκης νοια, ασυμφωνία, (ή).
\)ρΙξίιΐΜΐρύιιιΙΐ' ούρανοκάτοι. ύρΙ/α^ιιιιιιρΙ[· διπλούς, διπ
λάσιος, (δ).
κος, (ό,ή).
\}ρΙΛΐιΙΜΙ^ίΐΙΜΙ^' ούρανοβάμων, \}ρΐ£υ^ρρ. δίστομος, (ό,ή).
8· $αιρ&ραι· \}ρί^ίρΐΜΐιΙ^. 8. Χΐρ^ιαφιΛι^ι
\}ρφιΐΜ,ρηρΙ
\ΐρΙ/ρΐίΐι/.πρδ-. γεωργός, γεω
ΡηΓί>
κεραυνόβλητος πόνος, (ό,ή).
\}ρψιιι
\}/τί^ιυιι/ πρ!>ια1^ιυΊι. γεωπονί\}ρΙ/ίιιυΐ[,Ίι. ουράνιος, (ό)
\}ρ//Ίιιιιΐιιιι£ι· 8· \}ρ!{ίιΐΜΐρΙτρ&> κός, (ό).
\}ρψιιιιη.ιιι^. οΰρανόπεμπτος, ΧίρΙ/Ρ^^ηρϋίΐΓ. γεωργώ,καλ
λιεργώ,
γία, (ή).
(δ,ή)·
^ρΙ/ριαψπρ^πι-ΡριΛί' γεωρ_
\}ρΙΐ%Ι111.Πρ. $· \}ρΙΑΐΜψ/Α*
\;ρΙίίιΐΜΐ£υιψιι,ρυιΐβρ. ΟυρανΟ- \}ρΙΐρηιη.ρηιΙ· γεωγράφος, (ό,
φΐα, (ή).
πολίτης, (ό).
ομαι. ή).
ΪΙρφιΙτιΓ. ώδίνω. 2. μηχανεύ- Χΐρ/ΐραιη-ρηι-ΡριΑ. γεωγρα^^ίιηι,ιιιη.ούρανόθεν 1|(.;1<Γ^ι ^ρ^ραΜίτρΊι. γηγενής, (ό,ή).
Τϊ/ι^ίι^ιΛ δειλιώ, φοβούμαι.
\}ρϊΐ^ινραιρΤ-ρ. δευτέρα, (ημέ \}ρ//ρυιΙ[ηΑ. ) γήινος, επίγειος
\}ρ^ριιι^%. $(ό,ή).
ρα), (ή).
\}ρ1^ρια^ιιιρά· σεισμός, (δ).
\}ρ^ηιηαι%ρ· δίπους, (ό,ή).
\}ρΐ£ηιηαιαια%. δώδεκα, (οΐ,
αϊ, τά).
τος, (ό). \}ρ/ΐρια£ιιιιρ. γεωμέτρης, (δ).
Χιρ^πιηαιιιιιΛίτρηρι^ . οωδέκα. \}ρ/ΐραι£υιφΐΜΐΙ[αΑ· γεωμετρι
\}ρ//ηιηΐίΐιιιιΛρι/ιι. δωδεκάκις. κός, (δ).
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\}1·4ρα,ΐωφι,ι.ρρίΑ. γεωμε.'Ιίρφ%ΙτρυΆγ. ποικιλόγρους,
ρ ία, (ή).
(Μ)
17/.^βι»ο«ιι^ β. ^/.^/.«ι-'ΐϊί.. και, δέ. 81-· «Π^· ^-^Ι··
" "" Α·
\}·-Ιιρ· μόνον, πλην. 1»«1|ΛΕ1.
γηρ&
\}ρΙ^ριαι.ηρ· 8. \}ρΙ^ραι^ρΊι\
!?«-»· ετι, ακόμη. 8«ί«·
^ϋ\ρ"ΓΊ · δεύτερος, (ό). (ό)· 1»φ· εψητις, (ή).
ΧίρΙ^ρηρι^ιΐΜ^ιιΛι. δευτερεύων, ΧιφΙτιΓ. έ'ψω, *ψήνω, μαγει
\}ρ1^ρηρη.Ιιιί· επαναλαμβάνω, ρεύω.
\·/ι//ριΐ(ΐυίΐΙιιΓ. προσκυνώ.
\}φπ^. εψ·/]μα, (τό).
ΐ7/,///"ϊϋ"ί"' · προσκυνητής, \ιρρ%πυ. έχίνος, (δ). «Κ
(δ).
γ|
'
\3ρΙΐΡ·ΜρΛΜΐ^ηι.ρ^ρΛ· προτκυ- \}ορΤιιΛιαιαϋΙτιΙρ· εβδομηκον.
νησις, (ή).
.τόυτης.
^Ρ^ρορ&ι· 4· γηίνως.
\]ορΤιιΛιιαιΑιΙιρηρη- · είΟΟμη.
\3ρ^ορΙι^. διήμερος, (δ,ή)
κοστός, (δ).
τάκις.
\}ρηι-αιΐΜΐι^ιΓ . Ιερουσαλήμ , \}αρΊ η/ΐιαιι/υρι/υ· έβδθμηκθν_
\}ορ-ιιΛιιααπΛ· ^βδομήκοντα,
\}ρ£αίίι[ιΙΐ· ευδαίμων, ευτυ (οί, αϊ, τά).
χής, (δ,ή).
\}οραΑιΙιΙΐρ. έπτάκις. Ητί1
\}ρ$αιΐιΙ{ΐιιριιιρ . ευδαιμόνως,
ευτυχώς.
\}ορΤ-%. Ιπτά, (οί, αϊ, τά).
\}ρριΛιΙΐιι&ιαιί'. ευδαιμονώ, ευ \}ορΎίΜαι^£ηί.ρι· έπτακέφαλος,
τυχώ.
(έ,ή).
\ιρ^ιΐΜϋΙΐηί-ΡρΛ. ευδαιμονία, \}αρΤΐιιηιΐρ· Ιπτάχορδος, (δ,ή).
\;ο[ί)'ϋιιιι1ΊιΙιιυ^ επτάμηνος, (δ,
(*)·
\}ρριαΙΐρ· ^· τριχως, τρισσώς. *)·
}ιρρΙιρ^αΛρ^. τρισευδαίμων, \;ορ%αι%1(ριΛι · έπτάγωνος,
(έ,ή).
(δ,ή).
Χφρηρή.· τρίτος, (δ), τρίτη, ^οβΊ,Ι,α,^. έβδομάς, (ή)·4-$(ή), τρίτον, (τό).
\}<>ρ1Ίιΐ/ρηριι· έβδομος, (δ).
\}ρρηρη.ηΐ-Ρρύι· Τρίάς, (ή). \}ορΨυρ0η. έπτάκις.
\}ρφ%. χρώμα, (τό), ποιότης, \}ορ7%ιυα£ΐαιπρ^ · έπταπλοΰς,
(ή).
τισμένος, (δ).
\ιρφ%υιιΙ ηιΑί-ΐ£ΐ£· κεχρωμα. \}»ρ%ορΙιιιι^ επταήμερος, (ο^

8ΌΛ.
Ά-'ΐίφ- αισχρός, μιαρός, (δ). %ίΜΐ^ρα>βηι.ι^ιιίΐιΙιιί· παροξύνω".
^ρπ}ρ. παροξυσμός, (δ),
^ιαι^ιαιρυυ%ηί Ρρί.%* αίσχρΟ- οργή» (ή)· ^
λος, (δ).
λογία, (ή).
^
(47ή). 9,υΛιυιαινΊι. διάφορος, ποικί3,ι,ι,/Ρα·ι/
· αισχροποιός, ^ι*ΛιαΜ^αΑαία(£α· διαφόρως.
^ίΐιι^ριυι^ηρ^πΐ-Ρ^ιιΛι · αίτ- ^αΛιαιαυήιΙιιΓ· διακρίνω, εκ
λέγω.
χροπραγία, (ή).
^αιΊ,αι^αΛιηι^ΡριΛι. διαφορά,
3,,„^ρ[ιιΐ: σικχαίνομαι, αηδι διάκρισις, (ή).
£>ι«%^κ/^. κώδων, (δ), *κωάζω. ^Γ1·1·4-+' ?
^,ι,ηρη^ρρ,'ί·. αίσχρότης,μι. δούνιον, (τό).
κωδωνοστάαρότης, (ή).
**/«Λιιι<ν. όλιγοστός, (6).
σιον, (τό).
%ν,ί]υιΊιΙ,ι/. προσέχω, παρα.
I φύρω, μιγνύω,
^αΛι^ιιήιΙηΑ Ιζυμόνω, *άνατηρώ.
$<υ^<ικπ/πΛ παραδίδομαι, ά. 9,αι%^Ι.ιΓ. \ κατόνω. 1;*^-—Γ_
φοσιοϋμαι.
πάζομαι.
9ΈιιΛαιϊ,>[/ιι?. εξίσταμαι, έξιπ. Ο,αΛαιριπιυϊψ. δειλία, (ή),φό
ϋ,ι,ιψ/,ι^'ρ/ιηιΊ, . επισφαλής. βος, (δ).
μαι.
^ΐΜΐ%η.ριπΙηί. δειλιώ, φοβοϋαβέβαιος, (ό,ή).
&<ι/ίΐφ»ι-<αά'. φύραμα, ζύμω
8«««^/«-<ϊ·σπυρίς,(ή).
«ίΐϋ/^ίΐ/. επαύριον, Ι^ρί-··^ ««.- μα, (τό).
πτομαι.
£οΛ,βΐ£υΆαιιΓ· λανθάνω, κρύ£,ιγραι,/ [Λ,. ^. όργίλως.
9.α/ΐ,ρι^αΛβ· λήθη, (ή).
2α#(/ιαί^ί/^ίΐΛ οργίζομαι, άγα 3,ιυ%ριιια^ηι-βΐιΛΙηΛ κρύπτω,
καλύπτω.
νακτώ.
%,ι^ριιι,ΐΊιη^ρ[·ιΛι· οργή, ά_ &ΐΜ&ριηι-ι. κρυπτός, κρυφός,
(δ). <Ι\. κρύφα, λάθρα. Ί^^«
γανάκτησις, (ή).
^αΜ^ριιΛιιαιΐ. παρογίζομαι, έ\ &οΑ,ΐ£ΐυα{ΐι&. περικνημίς, (ή).
ξαγανακτώ.
Ά^ρνιγΙ/πιτ·- όργίλος, θυμώ. 3.ιιΑΐ)ΐαπ.%Ιτϊί· παραλείτω,παχω.
δης, (έ,ή).
(6) ραβλέπω.
Χ«ι///»ίΐ/^ΐ"-ίβι· παροργισμός %ιιΛβαΛΙιιΡ' υπερβαίνω, εξέ-
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<Χιηΐιΐ)ηι ΐ)ΐιιΊ,Ι.ιΓ. υπερβάλλω. 9.'"·'·'" ι/"1■·!'·· διαστολή, (ή).
2. περιαίρω.
^αιρ^οΛαιιΑ προκόπτω, α
$<υ£«/0η<-· μύωψ, (δ,ή).
ναπτύσσομαι.
ί>««#ΐίΐ/ί-ιιΛίΓΐ/'· καταφέρω, χα 9Λ"ΐ["ΐ ι·'ΐ]ηι 'ιΐϊι. προκοπή, πρό
ταπλήττω.
οδος, άνάπτυξς, (ή).
8α#ηαί^Μΐί»/η/· καταφέρομαι, 9."'["Ι ιιιΐ)ηΐ-ί)υυ1ιΙ. ιί· αυξάνω,
καταπλήττομαι, διαφθείρο παράγω, προάγω, άναπτύσμαι, *χαλνώ.
Λ ιοί/,/*· καταφορά, (ή) &αιρφπι.%. εύρωστος, (ό,ή).
£<υπ<υ</*. ΰπέργηρως, (δ,ή).
στολισμός, (δ), κό
σμημα, (τό).
<),<ηηυιιϊιιιΊιιιιιί'. ΰπεργηράσκω, 8 <"/"/ «"^3 .κεκοσμημένος, (ό) .
παρακμάζω, Ί·ί'ί«.Λ«£<
%αιρη.ΜΐΜα^ρ. φιλοκοσμοςί (ό,
^αιηαιιίπι-Ρ^ΙιιΛ . παρακμή, ή).
σμία, (ή).
9^ιαρ^αιαρρηΐ-ρΤριΛ· φίλοκΟΜ'
,
,
&ΐαααΛφ· ασφαλής, (ό,ή). Μ!).ι %ιαρη ιηριιιίι,ρ. κόσμημα, (τό).
^αιη.αϊίΐβΙτιί. γηράσκω. 2. λη_ &υ>ρΐ£ΐαρΙηΓ. κοσμώ, στολίζω,
ραίνω, . μωρογογώ. 5· εξί καλλωπίζω.
σταμαι.
ί^ρ/^Υ/ιιί καλλωπίζομαι,
^ιιιηαι^ιιιι-ηρ· προστάτης, ε στολίζομαι.
(ή).
πιστάτης, (ό).
χής. 9,ωρ,/ υιρηι ΊΓυ. διακόσμησις,
&ΐΜηια£[ΛΛι. εξ αρχής, άπ'άρ- 9.·"["/ ··'['···Ί'· κόσμιος, πε_
8«"«/>4ί· άρσενικόν, (τό).
ποικιλμένος, (δ).
^Εί'
τήφορος, (δ). 0,ιυρ,//·υ· νύν, .τώρα, ήδη.
'/,φυ^,. κατηφερής, κα- |, Ζ}/ψ\,
;
> μαι.
ΡΊ/τρ' άνήφορος, (ό). %μΜρρΎΐιηι-ιΓ· έξυπνώ, έγείροί> υιηΊιιιι^ιιι 1»ιη . τρί^απτον> %···ρρίηι·ριίΐιΙιιϊ. αφυπνίζω,
εγείρω.
χωριστός, (ό). ^. χω 9,'"[Ίι- Ιτ·-1 κτύπος, (δ), κτύριστά.
υ-Γ-ιοί·· 9,"'ρΙ/·υ!>. ^πημα, (τό).
&«ιιπω£· διάστημα, (τό). ϋ.ρ«.· 9,υιρΐριΑ,ΐιιί. τύπτω, κτυπώ.
&ικιπ£πΛ χωρίζω, διαχωρίζω. Ί,,-γΛι.^»
πώμαι.
£»ί/#«ι/.//- Πάσχα, (τό), *Λαμ. ^•Μΐρ^αΛφίΓ. τύπτομαι, κτυ_
πρά, (ή).
9,ιαρϊηι-ραι& . εκπεπληγμέ9,ΐΗΐππ· ΡΙ·ιΊμ· διάστασις, (ή), νος, (δ).
κός, (δ).
χωρισμός, (ό).
3.αιρ^ηι.ρα)^αΛι . εκπληκτί.
10

»9·α
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ϋ,ΐΗρϊ,πι ρυΛΐ£. εκπληξις, (ή), ΆροααΑιαιΓ. τέρπομαι, δια
θάμβος, (τό).
^οΆι σκεδάζω.
9.ρουυΛι,ρ. τέρψις, διασκέδα' νία, (ή).
9,"ΐρί>η^ρΙιΐ}ηι ί/ιυ'ΐιΐιιΐ' . εκ σις, (ή).
8.ροαιηαρρπι.ρρί.%.
φΐληδθ_
πλήττω, έκθαμβώ.
9,ινρϊηι ιφιϊ. εξίσταμαι, εκ- ^ροαίι^ηι ηιιιΊιΙιιΙ'- τέρπω, αναψύχω, διασκεδάζω.
πλήττομαι.
^ικ/ιιΛ εκγονος, (δ). 2. σπέρ 9,ρουΊιηι ιί· $· 9,1'θυυ/υιυιΓι
"· α'ισθητώς, έπαι_
μα, (τό). Οφ»
^»»/»*ι Ρ, 7
σθητώς.
τός,ίδ).
%ΐΜΜριίυΛιαι^. θαυμαστός, Θαυ 9,η- οιι[ι. α'ισθητός, έπαισθη9,η.αι&1ιιί. φέρω, φορώ, περι
μάσιος, (6).
βάλλομαι. <Κ-Ι;ΛΛ.£.«
Ο,ιυριίαιΊιιυ/[ΐβ
-θαυμάσια
(τά).
·»~Ι
ίΙ'*=
ρ
γχ
—
» - β θαυμαζω,άπορώ.
Λ . . . ΤΜ. . 1
- ί»ι/ αιύη^ΙΠ,. φόρεμα, (τό), πε
^μιριίνΛιαιί.
,
3,αιριΛιΑΐ£. θαυμασμός, (δ), ριβολή, (ή).
θαΰμα, (τό).
(δ). ϋ/^ωιΛ αισθάνομαι, εννοώ,
9.αιριΛιΐ0ΐαΙ{υ&. θαυμαστικός γιγνώσκω.3»^Λ»£·ΙΪ>Λ..Λ.ί··
1>,αιριίΐΜΐ^πι .7//. εκστασις, (ή), ;>//„,ί/Ι,////,7/. αισθητικός, αι.
σθητός, (δ). ^· α'ισθητώς.
θαΰμα, (τό).
βίΐ^τιΛ»^ηι.^ιΐίίιϋ·ι/,.εκπλτιττω. 9,·ι^υΙ[ΐ]η^ρ}ρι.'ϊι. συναίσθη.
3,αιρΛα^ηι.βρ^. εκπληκτικός, σις, (ή).
(δ).
- .
λότριος, (δ)
9,ι»ριηη·..η]·, παράτροπος, άλ ί^ίΐ^Μί/ίβίίι.α'ισθητήριον^τό).
%ιΐΜρίηηί-ίΐριί. παρεκτρέπομαι, <> γ «!-/<//><_'//· α'ισθητικότης,
*παραστρατεύω.
9,ι^πΛ · ευαίσθητος, αι
Ιξ' τέκνον, (τό).
£ιυι αϊ/ρίνη ηρά/πί*. τεκνοποιώ. σθαντικός, εμφρων, (δ).
9, Ή<
8. ^χαιιηιιιΙρΊριΙ-ηι _ &?«να· έ'ρευγμα,(τό). Ίί·^^.
&φα//η&</. έρεΰγομαι.
Ρρι$ι*
^ρηιιρΊηηι ^οΛ,Ιιιί· άπασχο9.γιιγπη· ρ[,ιΛ. ερευγμος,(δ).
λώ, άσχολώ.
3^ρ.ΐΜΐιφιΓ· απασχολούμαι, έ- ί>γω/#ι«. φρόνιμος, σώφρων,
νηφάλιος, (δ,ή).
νασχολοϋμαι.
^ρω^ηιΑΓυ. άσχολία,ένασνό- 3,ΐ[αιιιαιιιιραιρ· φρονίμως.
λησις, (ή), περισπασμός, (ο). £φ«ιαιπι</ίιιυιΛ σωφρονίζομαι,
*φρονιμεΰω.
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«1,3
9,·/Η·Ίΐιιιιιηηι ι/ιαίιΐι'ί'· σωφρΟ- ϊ&^ηί-^ωίι&ιΛ δηλοποιώ, δη_
νίζω.
στής, (δ) λώ, μηνύω.
Ο,·/ ηΐίΐίηΐίΐι/ηι ,ι/·< · σωφρονί β&^ηι-^πί-ίΛ· δήλωσις, δη_
ζωυ.π»ί
σωφροσύνη λοποίησις, (ή).
νηφαλιότης, (ή), σωφρονι. 9,1'ίΙ"· άσωτος, ακόλαστος,
σμος, (ο).
άκρατης, (δ,ή).
2φΐ«£πι-ί/&· αΐσθησις, (ή), αι. ί>Α·^^ιΛ άσωτεύω, άκολασθηιχα, (τό).
σταίνω.
Ο,γίΛιηι-ιΑ ενδύομαι, φορώ. 9,/ιι//·ιη· ρ-[,,Ίι. άσωτεία, α
κολασία, άκρασία, (ή). ϋΙ~
9,·/1·,ι>η· ένδυμα, (τό), ενδυ
μασία, (ή), Ιμάτιον, (τό). 9,1τη&· ασελγής, άσωτος, δι
Ο,γ Ιιιιιπαΐί-ιψΙ,ιί'. ενδύω, περι εφθαρμένος, (δ).
βάλλω.
ίίτ^ϋιΛ διαφθείρω, φθείρω,
9,·/ Ιτυιιιαϊ ι. ηρ(αϊ· $· 1),ι] 1/ΐιπιιίΊ χαλώ. \(' διαφθείρομαι,φθεί
9,1/%ία,Γ. περιπατώ, περιδια ρομαι. <Πίί»»1Λ«^«
βάζω,
κός, (δ), 9,Ιιηπι.ιΡ· εκχέω, διαχέω, υ_
προσεκτικός, δρατι περ^έω, εκχειλίζω. \ν. έ*κ2¥»^«Λ,„„Λ προσέχω, δια. χειλίζου-αι. ρ·.^. δ»,/-^
φυλαττομαι.
εκχυσις, έκχείλι
8γ "^Ι^^ηΐ-βΐΜΑΙτ^ , διαφυ. σις, (ή). ?
ρατρέχω.
λάττω.
8
ί>ίτ^&ιΛ επισκιάζω. 2· πα^ηί-^αιι-ηρ. ασφαλής, (δ,ή). Ιίίτίι. θϋμα, (τό), θυσία, (ή).
^ηί-^ηι-ρ-ριΛι. προσοχή,προ.
φύλαξις, 2. ασφάλεια, (ή). &1,ϊιιιιραΛι· θυσιαστήριον,(τό).
9,'ΐ οΊι. πράος, ήμερος, αθώος, 9,ΐ,Ίιη· ιί". θύω, θυσιάζω, σφά
σώφρων, (δ,ή).
ζω. 2. ίκδέρω. δΙγΗΗ -V"
^οΊιιιΛιαίίΓ. ήμερόνομαι, σω.
φρονίζομαι.
(τό). ι 9,1/ι,ηιΙ/ϊι· σφαγή, θυσία, (ή).
^όίιηιριΑ. σωρονιστήριον, ]^&ηι»<Λ έ'ρπω. ΙΙ^-^-Τ-·"!^·
9,ΐ[ οϊ,ιιιηηι ι/ιιι'ΐιΐιύ'. ήμερόνω, 3.ΙτηηιΛ. έρπετόν, (τό), έρπε.
σωφρονίζω.
τά, (τά).
9.^ο%ηι-ΡρίΛ. ήπιότης, ήμε. Ο,ΙιιηΙιηηΛιυιιί' 8· Ο,ΙτιηΙτιφιϊι
ρότης, σωφροσύνη, (ή).
9,ΐ,ΗΐΙιηΐιιΓ- Ιδρύω, τοποθετώ.
££γ«Λ. ζημία, ίή). β^Α·
ΜτιΗΜγ^+'
τοΰμαι.
9,/.7/π< ι/υιΙιαΛ. δηλωτικός, (δ). Κ&ιπ&^ιΛ Ιδρύομαι, τοποθε_
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<Λ01ίΐ3^0,^1Ι.Γι·#ί4"'9""π*"π1'/ϊ
4 *5ΐ£>ο>|ζ3 -οι •(σι .ί315-ϊίη

"ΐβ-·"1"ΐ«·η'δ
'5ΐϋί/.1390^ •(^)
ί
'5<ρ(Ρκ ·<33μ55 -ίΐι ·Ρ)Λ01ΧΙτΙθ'»)>

")Κτ!

·?<1η'§ '501Π^Ο2Ι» '5θΟ30η3^3 ·ί/»-»«ΐ5^ '5!ίΐ<>»ιι»σΐΛ
'5ο^σ>ιχ>τΙ *(9)
'5οκ •(ο)
'5!τ(»άΛ5ρ •(Ια'9)
·(?)
νιν&'
ψη^"Ί>"ΐ,'ί'ζ ·οη3ΐ»ζ!ι,ί> ·^ •8
·ι^-ι^^ί««/«τ"47? '»131»01Λ.
·σ)Λ0Μτ1ηλ3^
'5ΐΛΠ3α»(3ΐΛ ·(!{.)
•(9)
"£"»^"»?^ΐί '5οχηιζ!^χ)ΐ»κληί)
•-"■"ΙΦΐ'δ '5ο^η*?5 '·(?) ϊ·4·-!)) 'ρΊνΙΪ^ 'ΟΛρ^χα-Λκλαο -Λ3
'ρ^οΧοιιη ·ωΧ<23ΐ.ο
·Λρ»τι«»ϊ)5 'Κ^Ιλ» ΊΟ130Χ311»
'5ΐ£»^»Α»κΧηί>·^);-"'?7ΰ -οιιη
'»ρ»Χΐ£Λ •(1{.)
γι/ηΛ^}
_3ΐ5αΧ>0π» 'ίΐίΐΛίίωΧ '5ΐ£ΐ30»ι»χληϋ -χα
'ιχηΗοά ·ι»τ!θΛρ%ι*Λ 5«·^+4
,ΒΜ"Λί '(9)'59^ 'Λοιΰώ •(οι)

τΊ^ΊΊ) ήκτΗο^<ρχ>χ)ΐ2 -γνηιο

·^ 'ιιβ 'Λρλ ·ιι.οΐ2 •"•^ϊΐ»
ίρ ρ ίι3Χ3ίίχ ,-ία,
·>-? φ "

·Ί»τ1ηοΛ
, - •
ηηι]^-ιιΛιιβηι1'ζ · "1/.ί331£01ϋρ
ίρ ^α, •VI*
•«Λ/^"»»ίί/8 '5ο<3οΑογιΐ9 •(Ιλ'9)
·β7ί""ΐ7^ 'ίοχιιοΛΓίΛ -»τ!ϊίηχ> ·»9ίΐ> 'Λογιπι>3τ] "(οι) ^■""Ά
'5οΧ •(ψς)
γγβ%ηιη//ΐ£ ·σ)/.»ϊ1τ1ηί)
^ΐΊα"^ηνπ"ΐ,·}ΐ6 * ·5οΧ»ϊ1ο^9
·(<*'?)
1 ': '
(V)
"ΐρ'Ι·ά'1'"Μ^ανα"ΐίΙ'6 ίουΙο^μ^
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8ηι*
£4&*»Λ{·. όπισθεν, οπίσω, κα.
έρευνα, παρατήρησις,
τοπιν. ϋ.Ρ^.Ε.ΕΡ«. Ο*,,»·
έξέτασις, (ή). 2. θέαμα, (τό).
ί>7Τ κράνον, κράνιον, (τό).
£ίΛ/κ#/>ιιΛ. έξεταστήριον,(τό).
3.ΊΛΙτιΙι· ψηλαφητός, (δ).
9,Ί$ΐΗΐ/υ/ΐι. κατανυκτικός, (δ). 9,%%ΙηΡ· ερευνώ, παρατηρώ,
Ρ,/^Ρωι/^ μεταμελοΰμαι , ψηλαφώ.
ί>^£ωί/«ι/ι/. ^ μετανοώ. Φ£-£- {φΑηι-ΡΙιιΑ. έρευνα, παραΛΑ.,Α.*. "
τήρησις, (ή).
ί>,η$ηι-ί/ϊι· μεταμέλεια, μετά 9.ηη:ρΐΜΐ^ηα· Ζωδιακός, (δ),
νοια, (ή).
θυσία, (ή), θΰμα, (τό).
^ιί^^ια^αΛ. δαψιλής, χορ
Λ«
ταστικός, (ό).
Ά,η^αΛιηιι. θυσιαστήριον, (τό).
^ι/"^^1τιΐπι.^αι%1ηί- κορέω,κα- £π4&ιΛ θύω, θυσιάζω.
τακορεννύω. 2· καταΟέλγω.
Ζοαι^ριΓ. έμπλήθω,χορταίνω. 4·νί· ζεϋγος, ζευγάριον,(τό).
2. καταθέλγομαι. ΪΓ«·,>;^ β^- 2. ίσος, (δ).
ί>/»^· δροσερός, (δ). ΌΙ^Ί··
ι'/Λ. κόρος, χορτα 9.ηιΙαι%οΜΐΡ· δροσίζομαι.
σμός, (ό). 2· θέλγητρον, γο
ήτευσα, (τό).
9,ηιI'υι/,ιιιρ· δροσιστικός, (δ).
9,^ρ""ΐ· περισπασμός, περι ^ΐΡ-ά-τΙψ
ναψΰχω.
πλοκή, (ή). 31·,.*· «^ι«»
ί>.η,[ιηγηι 1/υιΊιΙ. ιί- δρΟσίζω, άβιΛτ^ίι. σμίλη, (ή), κοπίδι. 3.η7[η<-ΡΙ,ιΛι. άνάψυξις, δρο_
ον, κονδυλομάχαιρον, (τό). σία, (ή).
χάριν, (π.χ.).
^σουγιά, (ή), Ί·..,^^. 9,ήρ ορ(ιϊιιαΙ/· παραδείγρατος,
9,η, ιι,ρ,υΐι· βοΰς, ταύρος, (δ).
Άιϊξ.' ίνα τι; τίνος ■ ένεκεν; ϋΕΪΕΡ·
λος, (δ).
ίιΛ"-"»· σμύρνα, μύρ^α, (ή). 9.ηι^υιρίΐι/ρ^ιιι /πι [α· βουκέφα9,ηι ι,ψ/,ϊ. Ιλαρός, φαιδρός, εύ
σμυρνιζω. 2. ραλ- θυμος, (δ).
' εϋθυμώ.
σαμόνω.
9,[—>'ΐ\-$> 9,πι ιαρ[άαίι,ιιιιί. φαιδρύνομαι,
^ιίρπι-Ριιη. σμάραγδος, (ό,ή).
£*ί7ικι/. φείδομαι. ΐτ-ΜΜ^' νω, φαιδρύνω.
είρκτή, φυλακή, (ή). 9,"· υιρρηι^ρ/,ίΛ,. ί,λαρότης,
φαιδρότης, (ή).

8υ<η
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%ηι.ΜΐρΡηΑ· νηφάλιος, δρα 9,"ι //ιαι»ι»//,£ ιΛ συμμετρώ»
ήηι-^ί«^α/^η«-^^«-ίι· συμμε.
στήριος, (ό).
9,ηι νιρΛ ία//·· τερπνός, ευά- τρία, (ή).
; ^
ή).
ρεστος, (δ,ή).
γάλλομαι. &η^ΐ£ίΐια/ΐίΐιηρΐ-· ίσΟΤίμΟς, (0,
9,πι .ιιιρ&αίΐ41Μΐιί. τέρπΟμαΐ, ά- %ηΐ-ι^ίΐΜα^αΜΐηπΐ-ηΐ-Ρ^ιΑ· Ίσό3.ηι-ιιιρ£ιιι^η·-βαΛΙιιΓ· τέρπω, τιμον, (τό).
9,ηι ι/ΐΗυ/Ι,ιι- ίσως, εξ ίσου,
ευφραίνω.
ί></< ιαρ&ηι [ϋ[ιιΆι. τέρψις, ά. επίσης. -Ρί-ιπί+', (
ή)·
9,ηι ι/ Μΐυ·ηηι^ιιι<ϊ· ισοθεος, (δ,
γαλλίασις, (ή).
9."· ηιυρ ιαΊι 1· ιί· παραβάλλω, 9, " ι-ι/ ΐΜΐι,,ψίιιΓ. συζευγνύω. |Ρ·
αναλογώ.
γία, (ή). συζευγνύομαι.
9,π, {/ αιιιιηΊιπι^ρ(ιι Ί,. άναλο. %αι.^ΐΜΐι.ηρηι-ΡΙ·Α· συζυγία.
2. συνουσία, (ή).
ί>π< ι/ α,μιυ/1· άναλόγως.
9.ηι_η.ιιιρυαιΙι· σύνοικος, (δ,ή). 9.ηι-ψ·ΐΊριιιη· δμόδοξος, (δ,ή).
9.πι ι/ιυ·ιρπ· ρ/ιΑ9,η^η.1ηί, ζευγνΰω, συνάπτω.
ΐι· συγκατάσυγ*
θεσις, συναίνεσις, (ή).
2. εξισόνω.
9.π< ·ι ιυ[·Ι[·· · Ισάριθμος, (δ,ή). 9,ίι >/ρΊ·ρΊα;/· δμόδρομος, συ_
Ρ.π<-ί//«^«Λ· ίσος, *ΐσιος, (ό). νοδίτης, (δ).
μή, (>,).
««•^«^Λ/· σύζυγος, (δ,ή). &ηι-φ[Αριιι·ιπι.ρΐιιΛι. συνδρο\^ηι.^.ηι.ρ/ιΑ. Ισότης, (ή).
ί\τ&
2£#1.
9."ί>/ »>Ι/;/·η· 'ισόσταθμος, (δ, 2. σύζευξις, (ή). ?
(ή).
%ηι.η.ορηι-ΡρΑ · ισημερία,
ή). 2. Ισοσταθμία, (ή).
ί·ηι-^.«ί^η£ΓΐΛ ισοσταθμίζω. 9,η· /φιυ//. όρείγανον, (τό).
Ρ,"^// ω[β αι-ρ[ιΑ. συζυγία,
$»<-ιη. άπλοΰς, καθαρός, ά_
(ή).
|Α»»ί-/»· μάταιος, κενός. (δ).
■\>^ηι.ρ· μάτην, ματαίως, ά_
σότης, (ή).
^ ^ (δ,ή). δίκως.
Μ^·
9.η^αι^ρΙτ^ιηιαΐ£. ισάγγελος, 9.πφαιιί. σφαδάζω, οδύρομαι,
ΐ«Λ«.«
9,ηι.ΐ£ΐιι&ιιιβι. σύμφωνος, δμό- στενάζω.
φωνος, (δ,ή).
μοφωνώ 9,·ψΆ^. πενθερά, (ή). Ί·«.^3,πι.ψιΐΜίιαβιριΓ· συμφωνώ, δ_ %^υιρια%αιιί. ) δυσχεραίνω, α8ιιι-^ΒΐιΛϋ«ίι.
Ισομερής,
\ γανακτώ, δυσαβ.
\ ι - (δ,ή).
» ' ^αιρριί·
{^ηΐ-φίαιΓαιιΑπί-ΡβΑ· ίσομΟΙ- νασχετώ. ΐ)^·.^^*
..' (ή)
/αλ
τΙίί^^^ ^υΐφ&ιΛ περιστέλλω, περιορία»
ί»«ι-ΐϊΐ«>ωί-^ΐ£. συνοδίτης, (δ). ρίζω, συστέλλω.
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^αιι/πί.Χι. περιστολή, (ή), πε. ^αραριηρ^. συκοφάντης, κα
ριορισμός, (ό).
τήγορος, (δ,ή).
τία, (ή).
({ιηΐιιί. εκκαθαίρω, καθαρίζω. ί\ριΐ£ΐιιριπη· ρρι %■ συκοφαν2. πυρόνω, *λαγαρίζω.
3.ο^· σύνδεσμος, (δ). «Ι-.^.
0.ιιιηι [3-ριΛί
' έκκάθαρσις, (ή). ί»ογ/,/Λ συνδέω, συγκολλώ,
ΐ-ϊΐϊι.
συναρμόζω.
ή).
}
ΟριαραΑ. ματαιολόγος, φλύ 9.0^01^11111. αισχροκερδής, (δ,
αρος, (δ,ή).
αρώ. 2ο}<ιΐ£ΐιιιφιϊ. αισχροκερδώ.
Ο,ριαρυΛιΙιιΓ. ματαιολογώ,φλυ 9,ο^αι^ιιιιιηι.ρριΛι · αισχρο
κέρδεια, (ή).
γος, (δ,ή).
8Λ«.4. θώραξ, (ό).
9.θ£πιη. λείξουρος, λαίμαρ
^ρια^αΜΐ.ηρ. θωρακητος, (δ). γο, π.«μ;^7//<^< . λειξουρία,
λαιμαργία, (ή).
αραι^α/υ. ματαιόπονος, (δ,ή) &ορ. Ια. ( στρατός, (δ), στράV»" · τέλος, πέρας, (τό). 2 2"ΛΡ· ^τευμα, (τό). 1),-+{-Γ·
τελευτή, (ή).
9,οριιιι^.^ριιιιΙριΛι (ίιιΐίΐ-). ναυ_
%ραι·.1ιιί· άποπερατώ. 2· φο α,°χι«> (ή)·
χ^τ^' (*)·
νεύω. £·· τελευτώ. Ι^^-μ ί£ο/Μΐ/^ι»ι-/ιι. στρατηγός, άρ9.ρΙρ··^· εστερημένος,(δ).ΙΓ«.ζ- ^οραιο^ηγα^ ιιιη%1ιι/· στρατο
στέρησις, (ή). λογώ,
τιωτικός, (δ).
ί>/ι//ωί/,β· αδίκημα, (τό). 2 ί>,οριυΙ/ιιΛι. στρατιώτης, στρα_
8/>^£γ«Λ αποστερώ. |ρ· άπο. %οριιΛιιαιί· ένδυναμοΰμαι, 1_ .
στερούμαι.
σχύω, έμψυχοΰ[Λαι, ενθαρ
ΆρΙ{"Ί"<-~ ^άποστέρησις , 6. ρύνομαι *ουναμόνω.
ΡρΛ. 'στέρ·/)σις,(ή).1Γ~ς. ^οροιη/τιη. αρχιστράτηγος,
9,ρ^ηΐ-ί&. (ρ"-*£-ί'
στρατάρχης, (δ). ^
ίδητρα, ρ"ήσις, (ή), £ορΐΗΐ/υιρπι [όιρι.%· άρχιστραΑρναβΎ^όν, (τό), λόγων, τηγία, (ή)^
διήγημα, (τό).
&ο/>ΐΜ^γ· σύμμαχος, βοηθός,
9.ρηι.ΐ)αιιπρΙιιΡ. διηγούμαι. 2· (6)·
„,
, ,
διαλέγομαι.
3,οραΐβηι.^ιιΛιΙηΐ· ενισχυω,ενί>/»πί.0««ιπ/»ι»«-^?^ι,'5>.δΐήγησΐς, δυναμώ.
(ή). 2· διάλογος, (δ).
ϋ,οραιι ηρ. δυνατός, ισχυρός,
Άρη,^ΙτιΓ. διηγούμαι, λέγω, (Ρωμαλέος·
λαλώ, όμιλώ.
τηγορώ. 9.ορΙηι· δυνατός, μόνιμος,*βαϋ,ραιαιρι,,Ιιιί. συκοφαντώ, κα- στακτερός, (δ).
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30Ρ
βο^^ίι.
τρόπον, ώς, δί_ ραν, καθημερινώς. £ώμη, (ή*)*.
κην, καθάπερ. ψ-^· 0"Μΐΐ£' ^ορηι-Ρ/ιΛ· δύναμις, Ισχύς,
βο/ιίω/ί/ω/^ωγ. ^. καθημέ-

I·. ών, β)· φ όντα, (τά).
£'· ·££· αΐ! ώ! &·»'· 11 ^·
ών, θεός, (ό), δν, (τό).
\;υι//ιιι%- θείον, (τό). 2· ουσι
ώδης, (δ, ή).

^ίι. δ ών, δ θεός. ϋ,^ζ.
\/ι,//πι/'/ιιιι . έγκώμιον, (τό)·

£2· δνος, *γάϊδαοος, (δ).
\·*ιι^ί> I. ινΙΙίι . όναγρος, (δ).
Ί·-Γ-.·ί-.
\;ιιιΙ{ΐιΛιηι-Ρ[αΑ· ουσία, υπαρ. ^ηι-ΡΙ/Λ. ουσία, ύπαρξις, (ή).
£ ,,, [,Ι.,Ι>. 8· 1; Ιτρρϊ^ι
ξις, (ή)·
κάθοδος, κατάβασις, (ή).
\^ιυΙΐ[,,). Ομοούσιος, (δ,ή).
\·,υΊιυιιί. υπάρχω, ούσιοΰμαι.
σελίς, (ή). 0~ζ£#..
}·ιυυΐ^α. έ'ντως, ουσιωδώς.
}·ιιι·/η, ι/α/ΐι/ηΓ. ουσιώ, πλάτ. έ> (^"/"^ ^ϊ^ τίνος; ε.
νεκα; διάτί; "ϋ{Α^\· %£"Ί£Ί<
τω, δημιουργώ.
θήλυ, θηλυκόν, (τό), θή. Ι^μιΑ. αύρα, (ή).
άγρίμιρον, (τό). 1ί«.«ι«1^,
λεια, (ή). 8)4.
£ &ι>ρ££> · ^ ενίοτε , ¥κάποτε -ι ί-Η-ν
·

ζ^Λω^. ποθητός, ευκταίος,

εύχή, (ή), πόθίς,(δ).

^^ίωΐί^ιικπηι-ιΛ μάντις, μά
γος, (δ). 3»-^
Ευκτική (εγκλισις) (ή).
^&αιι-ξ;α·. περΐποθητος,(ο,η)·
|>φ£«·ι£ Ιτ^ > εύχομαι, ποθω,
περιποοητος,^,η^.
πόθο ^««"-«γ··*·
ΐχίνΑαηΤ. μπιποθώ, έπιθυ- ^ί»^Α«Α· 8· 1"Ζ*· 2· μανμώ»
τεία, (ή). Λ-ι^ιεί»
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ι^νν
νέαφβ. πότιμος, (ό).
ξι/ραΑ. &ι.£φάρυγς, (δ).
2· ποτόν, (τό). 1*,^.
ζ«Λ^ίτ<Λ πίνω. Κ^+'
ξιΓρΙτρι*%ΙηΓ. επιστομίζω, *ά (^>97<"/£· Έριννυς,^.Έρινποστομόνω.
νύες, (αί).
(^•/ρίτρΙτιΓ. $. ^ιιιιΓρϋρΙίΐίΊ
£ί.τ·
άντί. Ηρ11(.· 2.
ξι/ρίρΐ,ΐρ. φορητός, (ό). 2^. ΰπό. ΙΙ^Ίι». δ. προς, εις.
01— (ψβ^*-)· 4· συν, μετά.
***** ,
ν.Ό'ΓΙ' αθλητής,
παλαιστής,
^
> ^ω
, αΛ^Λ*
. ^
(ό). Φμ,ί^-ι.
Ζ1^"/
{^ιΐρρίαιιΛαρ'ηβιΓ· παλαίω, α μεταξύ. Κ,[,-.-1Λ^.-.>
γωνίζομαι
Ι'Ί,^ιυρπ^ . έμφυτος, (δ,ή).
[^ιΡρρ^ίαιΓαιριηηι.ρ-ρΛ. πάλη,
(ή), άγων, (ό).
(6,ή). ζίί^«Μ^ι«ίΐΜί.^^ι-ίι· εποπτεί
ζ<^ιπίι· αρμόδιος, επιτήδειος, α, (ή), "ϋ-τ-γ'
κεΐος, (δ).
ζ«Αιι»}/5ΛΑ'ίΛί απολαύω, άπο Ρ%ι1.αιΙ/ριΙ· σύνοικος, (δ,ή),οΐ£·Γρη2ρΛριΐ· $ λαμβάνω,μετα.
λαμβάνω. δ-η·Λ-ί"
(^ίι^<ίΐΐϊΐ»ί^ιιιί/Α·ιΛ^ προαπαν
£«/ρίΐί/&ί/". καταλαμβάνω, κα
$ τώ.Ί··
τέχω
ί^ι/ρη.%ηιιΐίΐ-ρ7ριΛ) I κατάληψις, {^ιγωρίια^ ευρύχωρος, (δ,ή),
^ιΓριΛηι-ΡριΛι· \ κατοχή εκτεταμένος, (δ). ι^Τ·^·
δραστηριότης, (ή).
^,γι/Υ.Λΐϋ^//./-. εκτείνω, πλα
(^ι/ρηί/»"-ίβ· κατάληψις, κρά, τύνω.
τησις, (ή)· 2. νόησις, (ή) (^ιι^ιαρΑιιι^πι.ρρι.'ίι^ πλάτος,
καταληπτικόν,(τό). υΛ^Λ-ρ
ιυρ&ιυΐ^πι ΪΪΪλ>
το), εκζ,Λί/ο///· ποτήριον, (τό). Ί·«._ τασις, εύρυχορία,
(^ΐφίαριΛιΑιιαι/' . άποναρκοΰ(^·ίΌΐ«ιΙΐΡΒ" συμπότης, (δ).
μαι. ΙΙ-,,-^Λ,^χ
(^ιΛ^ι«4^««ίίβ·άδιακρισία,(ή),
κώ, ναρκώ.
(^/Λζ/ΐί/ί ///?</· ^ άφηνιάζω.
^υ^αιρ·ί·ΜΜ^ηι.^ρ^ . ναρκωτι
^ιΓιιΐυι^ΙίριΓ· $ |«·|>|·Ί·|·£«£·ι·|·Λ·£· κός, (δ). Π— 2^.«—[.«—·ί«—·
ί^^^ρΙ/Ι.ΰ' έγκολπίζομαι,έγ^ιΐΐΜ^ΐΜΐ^Ιρ^^ηί-βΐΜΛιΙιιΐ. ήνιάζω, κολποΰμαι.
^ΤΖΕ*
χαλινόνω.
£*4*·Ι|*79£·Λ ενάντιος, άπέναντι,
11
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αν*
αν*
ΐ%γγ[·ιϊηιριιι%ΙπΤ· αντιλέγω. £ί»2^. ήμερος, οικείος, (ό).
^ιι^ι^Ι§ΛαμαΛιηί.ρ^ιΛι· άντίΙ./ιηΙ/ιι/η. συνήθης, (δ,ή).
λογία, (ή).
θίσταμαι.
ρΊ,,/ 1,/..ι ///,/,)/, ι/, συνηθίζω. 11_
Ρ^ιι^ι^ριΓιαι^ιαρίπΐ-ΡριΛ» άν. ΙΕΐ/~ί·'
μερόνω.
(^^.Ιτ^αί^πι.βΐιΛιΙη/'· εθίζω, ήτίστασις, (ή)·
^ιη.η.^)ίαιι^ρίιιί . αντιπαρα ζίι^^πι,^ιιΛ&ιΛ συναγείρω,
θέτω,
σις, (ή). συνυφαίνω, συνάπτω.
ζίι^γ^ιΛ«#^/ι«ί.^^ι-ί»· άντίθε- (ήι^ί^ηι-ΡριΛ. ήμερότης, συ
νήθεια, (ή).
ρίιγΙιιΙ&αι'ϊιΙηΡ. δέομαι, Ικε
ΜΓ/ηραΛίτι/*
^ιΐ^ιίαιίΐ . ενάντιος, (ό). τεύω. ϋν^ρΛ^Ι
(ό). ςίι^ Ιί/·1/ιυρ ιαη~ (παρατείνω
<5ρ· παρα^)ΐ^η.^ιίαιΙΐΐΜΜ^ ανθισταμενος, ϊ»£<Λ
£ί/ιρ γ£ι&αΙ(^Ιη£. ανθίσταμαι, ζί»^ Ιτρ^ιηρΙη/',Ιιι/'. ( τείνομαι.
παράταέναντιοΰμαι. Ί·«.ρ2£·ρ·Μ·ρΑ.£ι
ζί/^^ιΛι/^ίΜ|ΐΜ_^^ι.ίι.έ'νστα_ σις, (ή).
^ι^ίρ^· έντερα, εντόσθια,
σις, (ή),
(ν///^ 7/"Λ"'//>;/· αντίπαλος, (δ, (τά). <11~<£πγ*
ή). Ι"«.-^Λ
θεια, (ή), {$·ΐξρ· διά τί; πρός τί; τί;
ζίι^ ι^ρΛ»ΙξρΛί.ρρΛ . αντιπάΐ^ιι^.ιΙ.[ιιίια1)ΐιιρηι.ρ-[ιΛ· άντί- {^ιη.Ι^ηγΆΙαα^. εγκάρσιος, (δ,
ή). ψ εγκαρσίως.
μαι.
χρουσις, (ή).
ΐ%ΐ[π[ιιΓιιι·Γιιιριη· ανταγωνι Ρ^ι^ηι.ιηιαΙι\ιιί· έπισωρεύοστής, αντίπαλος, αντίζηλος, ^'ίί^<I«ί^η^/»· κοινός, δημόσι
ος, (δ). ^· κοινώς, δημοσί
(δ,ή).
δί-^ΛΛ.
ζί/^^^ι/ω/ιΛι/^»ιιι^«Λ ανταγω ως, καθόλου. Ο.^·.-^^^
ζί/^ ίαΛριαίιιιΑ .καθολ ικός (ό) .
νίζομαι, άντιπαλαίω.
{^α^ι^^Ληιί>Μηηηηι.Β-^>Λ> αν ζί/^4«»ί»/ιηί-/&^<-ίι.κοινόν (τό).
ταγωνισμός, (6).
Ιιυι^ιΓχ ρ%ι/.^αιιαη^ίΆ. άποκοπή, δια
κοπή, (ή).
φΊΦρΑιφνη, άντίδοξος, (δ, {^'ί/^ίιΐί^ιιιί/^ι/'. συγκρούομαι,
ή).
^
_ (οΐ). προσκρούω.
Αντίποδες, £ί/^4ι«/ιηι-£&.σύγκρουσις,πρό
Ι!β»ΙψΡΊ'—-ΡΡ'Λ' άντίστασις, σκρουσις, (ή).
Ιίϊ^-»1" διά χειρός. Ι;^^·
(ή). «εΡκί·
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ς·*Λτ
ΰ»7«β2*ιΑ) {Λεσάζω. 2. δι. νϊ'Ριιιι/ιαΙ^πι-Ρ[ι· Ίι· συνδρο
ζί/^ί^/τ/Λ ^ακόπτω.
δι μή, (ή)·
( ΙΝ^-Λ·
ακόπτομαι..
^ριαβίαριΛι. στάδιον, (τό).
ΐ%ι^αι^ίι^ηι-ιιιιι%ΙιιΓ. έκτρα.
χηλίζω. ϋΙ-^&Ι·* Τ"Ζ7 £ί;/?£τ«ίΐ7»ι-ι/'.άναγινώσκω,*δι.
αβάζω.
ΐίι^πι^φι^· εντρυφώ. Ι;»*. 11·^ (^ρίτραιΙ/ΡΒ· σΰνδειπνος, (δ,
£%?«//ι· ήπιος, ήμερος, (ό,ή).
?%ρΐΐ[ΐΐ)αιι,£ρ . φιλαναγνώφιη. πι,,ιφιΓ- αναπηδώ, άνα. στης, (ό).
^ ριον, (τό).
σκιρτώ; ϋ^^-Λ»^· ^'-^+·'V+, ρ'ι,ρΐιρι/αιριαϊι. άναγνωστήζί/^ηΐίΐίίίτίΛ παταπατώ. 2μ- ['Ί,ρΐιριριη. άναγνώστης, (έ).
κτικός, (ο) ΐ%ρΐτραηιιαι-ΡριΛι. άνάγνωΓ%γη·..ΊιιιιΙι· δεκτικός, έπιδε. σις, (ή).
^ ^
(τό).
φ,γ αι ^οιί/π^ΡριΑ · άντίλϊ)- ζίρίτρ^αι-ια^ · άνάγνωσμα,
πτικόν, (τό).
φιρίτρΗΠί-ίβι. 8· Ρ%ρΐτρ$"~
φι^ηΛίΜΐ/ΪΜ· μάταιος, (ό). ·Ι\· ι^ηί,ρ^Λχ
ματαίως.
($>ΡρινΙΐρΒ' 8. ΐίρΐτρια1ιρ0>
ΐ^ι^πιΛιαραΛ. δοχεΐον, (τό). (ή,ρριυιαηι.. εστιάτωρ, (ο).
φιι^αίΛ&ιρ. δεκτός, (ό).υ\«£ϋ%ΡρΙπΓ· οειπνώ.
(^ιι^.ηΛΙτιηί-ΡρΛ. υποδοχή [$>ΡρΙ>£· δείπνος, (ό). α^—Γ
άντίληψις, άποδοχή. 2. ({.«ρ
Μετοχή, (ή).
0%^· δώρον, (τό). ^,.^·
^ιη,ηιΛιριί· δέχομαι, υποδέ Ρ%&^αιΙ/υ&· (*£*)■ συστατιχομαι, άναδέχομαι. Ί--.^—^ κόν, (γράμμα), (τό).
ζί/^ιι/^ίτ//· δωροϋμαι, παρέχω,
^Ιΐί^ίριι^ριϋριοιιηι Ρ["-Ι* · μα_ προσφέρω. Ητ^ί· ίΜ·+' ,
ταιολογία, (ή).
δωρητήρ, δωρητής,
^ιη.ορρΗιαιΙρΊ^· αντιγράφω.
φιύια^ηι-ΡρΑ · προσαγωγή,
£%ρΐΜΐ%αιιΓ. τρέχω. Ί-ί^Λ-ρ προσφορά, άφιέρωσις, (ή)·
ΦΡ^, α>9£· δρόμος, (ό), Ι)-ΛΛ.· ϋ—1—{/«· 2. άπάΟτρέξιμον, (τό).
δειξις, (ή). Κ^-βι
ΐ^Ριιι9αιΙιΡβ. σύνδρομος,συν.. —\\η^ηί.ίϋιρ%^ΐΜ^αί.ρΐιαΛ.ΧΛ.
δρομητής, (ό).
τήχησςς, (ή). 8ν«4
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φι^ω/ηι-ί/ΐι. προσφορά, (ή), (η,^ί»/·. υποσκελίζω. 2^+_
δώρημα, χάρισμα, (τό). 8. ^.^-Ι·4-+· 2. καταδυναστεύω.
ΐί^ηι./ιιΑ. λάμπω, άναλάμπω. ^ιΙ^ηιρΐίΜΜίίΙίί^ηί^^αίΐιΙίΐί· κατακλίνω, κοιμίζω. 1;-.^/-.^·
^,Ι/ιυ/πίΛ. δεχόμενος, (ό). 2· ρίι/ΐηψ/ΊιΛφιί· κατακλίνομαι,
*πλαγιάζω. 1?.«£ΙΛ.£.ι
μνηστήρ, (δ), "υ^^',
ζίΙ/ΙΛηί.ι/'· ρΗπτω,απορρίπτω. (*ίιΙ(πγ/ΐΜΐ%ηι-ίβι· κατάκλισις,
(ή). 1,.ρ-Λ
Μ.
φίΙ^Ι,ρ. έταϊρος, σύντροφος, £ί<ψπ/^. κάρυον,καρύδιον,(το).
(^ίι^ηι.^. καρυά, καρυδία, (ή).
(δ,ή).
ΐ%^ΙτρΐΜΐ^ιιΛ· κοινωνικός, (ο).
ΐ%Ι{ΙίριυΙιαΛιηι.ρΐ·ιΛι. κοίνω. ρ^ιΙ/Ρ^Ιηί· αναχαιτίζω, απω
θώ. 1ΐ{.ρ£ 1·Ι14+·
νια, (ή),
^///^«ν///^· σονέταιρος, (6, ΐ%&ΙτηΙιιΓ. εγχειρίζω, παρα
δίδω. ρ·μ^/^4·+· 2· επι
ή).
χειρώ, επιχειρίζομαι. «ΙίΡ
0%^ΙτριιιΙ/βΙ·ιΡ· συντροφεύω.
ΐ%^Ιιρια^πι.ρ^/·ιΛ· συνεται.
ρισμός, (ό), συντροφία, (ή). ΐ^ίΙιηπί-ΡΙ·>Λ . εγχειρισις,
£ί»ψ&/ι«/»£/ι.φιλέταιρος,(δ,ή). παράδοσις, (ή).
ΐί^Ιτρπι.ρ/ιιΛι· έταιρία, συν 0%&1τπ.η·-ί&. χορήγησις, (ή).
τροφία, (ή).
ρία, (ή). ΐ%&/,ι.^. βλαστός, (δ), κλω_
ίήι^ΙίριιΡ/ιαι.ρ/ιιΛ' φιλεται νάριον, (τό).
ΟΊ,ί/Ι,ηπι.ί/ϋ. αποβολή, (ή). ΐ%&η·-ιιΙτ·Γ· βλαστάνω, βλα_
(»ίί^»ι-^Η»ίιίΓΐΛ καταβυθίζω, τώ. λ^^^'
καταποντίζω. ΙΙ.ρ^Λφ. 8£ Ι^ίίΛηι γι«. καμηλοπάρδαλις,
(ή).
ή).
ΐ%^πί.^ηι-Ά . ^ καταποντισ- (^α#«£/ι. φιλοχρήματος, (δ,
^ί/^ηι.ί&.
^ μός, καταβρο [^ΐιΐι»υ/,ρη> /^[ΐί-Ίι · φιλοχρη
χθισμός, (δ). ■Π-^Λ.·
ματία, (ή).
Ρ%£αΐ0. ί· η·-Ίι<4>>
ποιώ.
ί^ι^ιΛι/· καταβυθίζω, κατα. ^ι^αίβηι-^ίΜΜίιΙιιί- πραγματοποντίζω, πνίγω. |ρ· κατα. Ρ%^ιαΜ.^ιη. εύπορος, πλούσιος,
(δ), «μ^,
ποντίζομαι, πνίγομαι.
ρί/^ι/ηι,/Λ. κατάδυσις, βύ- £ί/£»£.ΐ£. μόσχος, (δ), δάμαλις, (ή)· 8«Λ<«·
ίισις, (ή).
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αυβ
{\Ί,αιιιΛ,αιΙιΐ)[·ιΓ. σονοικειοϋμαι ^ηηηΐ-ιιιη · Οίκοθεν. Ι;^.^"».
ΐ^ιηινυιιιΙ{ΐιη·-ΡΙ"-Ί' · συνοι. ρϊιιπρί,ιί. εκλέγω. 2. δικρίνω.
κείωσις, (ή).
Ο^μ. 2. 3,-ρί. ^4+·
Ρ%ιηαΛιιιιΓ· σπερματίζω.
Ρ^ιαιρ/ι^. έκλογεΰς, (ό).
{'ίιπρηιιιι,ί/ΐί,ί. εκλεκτικός,δι
ΐ^ιιηυΑιΙιραιρ· ο'ικείως.
ακριτικός, (ό).
($ιαιιιΛιΙ>1/αΑ. οίκεΐος, θΙκΐ ^ιηρηγι^ρ^Λ · διάκρισις,
αχός, (δ).
ος,^ (δ), (ή), διακριτικόν, (τό).
ί'^ί/ι«Λ/.
σύνοικος, οίκεΐ- ^•αιρηι-ΡρΛ. εκλογή, (ή).
[^ΐιυιιιιΊιΙ,ΊιιυιΓ. ο'ικειοΰμαι, ή- 2. διάκρισις, (ή).
με:οΰμαι.
κατά, (;«,.,. ί-Γίτ<}·
(^ί/ιη<ι/'ίι^«^.φιλοίκειος,(δ,ή).
ίΛ'/ιυιιυ%ίιιπ·Ίι. 8· (ήιιιιιι>αηΐ-%ι ί^ΜΜ» πρια-ιΓ· καθά, καθώς, ώς.
[ν1ιιηιυ%1. ι^ηι Γβΐι/ΐιίαί'. Οίκείω, ί|//ι/>ϋ//,Λί///</. επιφορτίζομαι,
ήμερόνω.
φορτόνομαι. ΐ^-^Χ·^·
φιποή,/ι. οικείος, οικιακός. Ριιιιιι//,· ,π. κατάγνωσις, (ή),
2. ήμερος,^δ,ή). υ.ΙΕ1ί"Λ'
γκλημα, (τό). α^^Λ.»
ρϊ,ιηυΛ,/ΐβ .οίκογένεια, (ή).3·..- ζι/ιπ^Μΐιυϋι/'.καταγιγνώσκω,
όνειδίζω, καταδικάζω.
φιιπαΛιπ·-ρ-[·ιΛι . οίκειότης , ζ«ιηίτ^ι.^ι6-«Λπαρεκτρέπω,δι
(ή). <·6-Ε/ίβί·
αστρέφω, αποπλανώ.
φιιπυιαηΛ· ο'ικοτραφής, (δ,ή).
(^ιιιπ/ιιΐΊυΊφιΙ'. ΰποδέω, ϋποδέζίιιπ/γι. εκλεκτός, αίρετός, ε ομαι. ί^^ι
πίλεκτος, έξοχος, (δ,ή).

0-

β·αίφ· διάδημα, στέμμα, (τό).
β·υ/ΐ£ ιιιη.ρη, [ίρι Ίι -στέψις, (ή).
^•ιυη-ίηηιιιρι^Ιαί'. διαδηματίζομαι, στεφανώ.
φΌΐφιιιιϊαιηυΑφ · διάδοχος,
(τοϋ θρόνου), (δ,ή).

|9·ιυ^ωι^αι^. διαδηματοφόρος,
(δ,ή). Ρ·-^«.ρ.
(δ,ή).
ρ·«/γ ιιΛιιίηίΐι. διαδηματοειδής,
βΊαφαιηηι.. στεμματίας, (δ).
βΊ^ΐαο-ηρ. άναξ, βασιλεύς,
(δ).
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β·αι^ιυΐ-ηριιιρυρ· βασίλΐκώς. (ά'ΐιι/ /}ΐιιι/ ηι !ίϊ,. επιληψία, (ή) .ι
Ομ^ιμΙ
β·ι,ι/ηι //■ Ιλιγγίασις, σκοτο\Λ·ι,ιι} ιιιι ι,}ΐι,ι,}ΐιι/ιιΓ . \ βασΐλθ- δινίασις, *ζάλη, (ή). Ή-ζ.
(3·ιιΐί}αιι^ηρΐΗΐ}Ιι·
)παΐς, (0,
ή), βασίλειος, (ό,ή). Ε-ζ- (*·α>/υαιΊΛ · έκλιπάρησις, (ή).
ΙΓ^',
^
(*)· Ιϊ«ΐί.-ρ ί-ϊ-ΐ «ιί-ί'
$Ίιιι}ΐιιΐ-ηριιιΙ}·ιΛι . βασίλΐκός, β·ι,ι/ιιιι,Ίιλ- δυσαρέσκεια, αη
{3· μι} αϊ ι η/ιιαΙ/Ι'^ · συμβασί- δία, (ή). 0««.νί'
λεύων, (ό).
λεύω. ^ ιιι^α αΐίιΧίίΐϊι,ρ · *0**Ρ*
β*ίΗΐ}Μΐ<-η[ΐίίΐ//ΐ}[ιιΓ· συμβασί- 4. ^ 2.
γ^ιηαυιι.ηρυΛΙ·ιιιηι 8· \Χρ^*ιιι~ β·ω^ιι/Λίά/τ^· επαχθής, (ό,ή).
{Λ·ιι,/,ιιιιΊΛΙιιΓ· εκλιπαρώ. 2· ε
}1ι/ΐι[ιι1ΐ!1 ι
νοχλώ,
ενοχλούμαι, δυ
β-ιυι/ ιιιι η}ΐ1. ιί- βασιλεύω.
{Λ·ι,ιι/ ιιιι π}ΐιιι ρ[ιι 'ΐι. βασιλεί σαρεστούμαι.
ΡΊΐιριρά. άηδία, 2. κατήφεια,
α, (ή).
\λ·ιιιι} Ιηί. στέφω, *στεφανόνω. (ή). Ί..Λ·· Ρ·-...
|3·ιο/«άΐ£ί///Λ. κατηφής, (ο,ή),
(ίΊιιι^ρ%^υι^ηι.ρριΛ· 8·
σκυθρωπός, (ό). ί»»Ί.ί(Λ»^>
13-ιυΐ} ία ί/ι. άνασσα, βασίλισ. β-αι/ιι^ριΓ. σκυθρωπάζω. 1Γ«.ζ(Λ·ιι,/,,!>ι,ι ρ/,ιΊι · κατήφεια ,
σα, (ή).
ρ-«/^. χηλή, όπλή, (ή), α σκυθρωπότης, (ή).
στράγαλος, (ό). υ.·«^· φιλ.^. ρ·<«//. ^όπτρον, ροπαλον, (τό).
ίΛ·,ί,ρ ιηιι. σίφων, (ό). |ο^Λ«-/,
ρ·«/^ίΐ/ι-/ίΐ/· ράπτω, έμβάπτω, ρ-ίΐι^ιΐί/^ωι^. κιονοκρανον, (τό).
*βουτώ. 1).-4^~ί-·
β·αι/}ΐιψΐ} . > δικτυον,πλέγμαρ-ω^ΐτιΛ στερνίζω, λακτίζω, β·αιΙ}ΐιιρρ. }τιον, (τό). δυποσκελίζω . 1*^4·+ · 11^
β-ω^π^' λάγηνος, υδρία, (ή).
β»ιιιραΐιιΑ· χειρόκτιον, (τό).
Ρ-ηι/^. ενορία, συνοικία, (ή)·
ϋ*·οι}ιιιΊ,ιηιΓ. εκλύομαι, λειπο0·ιαηαι^ιι/ίί. ενοριακός, (έ).
θυμώ. <Τΐ·-,(.(Λ.^.
(Λ·αΐ}/}ΐιΛιιιιιΑ όλιγοψυχώ. δ 'Άα,ηαΛιι^. έπιδερμίς, (ή), ΰμήν, (ό). Α»Γ. δ{·Ρί·
β·αΐ}ΐιίίινιιΓί
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Ρ-ΙΙΛ,
&ηιψιιρ. γάστρα, (ή). ^.\·βί- β-η,Ί,Χ/,ηι /,/ /,ι'η. πάχος, (το).
2. πήξις, πυκνότης, (ή). 5.
ρ·<//////ι/. Θάπτω.
παχυλότης, (ή), ΐ-^ν^.
^•ιι,ηΐφ,ί. πηγνύομαι, συμ- 2.
5. ιι;λ.^.
ρ·/ι///ΐ. δυσεντερία, διάρρΌια,
πηγνύομαι. ·1>~ρΕ(-ΛΛ.^'
^ιαηΙιηί-ΡρΛ- πήξις, (ή).
(ή). Μ.,. ^
ΙΓ-^μ
ρ·/«γ»^ι7//. ταφή, κηδεία, (ή). β·αΆβ. χωρίς, άνευ. 0}^.
β·ιι/ιΓρ· έπίσαγμα,(τό),*σέλα, ρ-αι^/Λαι^Γ.^ινόμακτρον^τό).
(ή). 1^1γ· 2. κωλέα. <Π·-^·<
β·«Λ>. ζωμός, (ό), *σούπα, (ή). ρ·<«π. πέταυρον, (τό). ρ·«_
ί—ί-ΙΤΓΕ*· Β* ί-Ατ—ίπτπ
β-ιαϊ»αφ· λευκοσίδηρος, (ό).
ρ·υΛιυιΓ. βάπτω, βρέχω.
^>Όΐη.αιιΠΐβη·-υαΛιΙίΐί· μαραί
νω. υί^-^Λ-^'
Λ.^·
ρ·«//»ω^. μελάνη, (ή). ΙΓ:-. Ρ-ιμ/ιβ/ι/^ι/*· μαραίνομαι. 0»^
β·ιν%^αιραΑι· μουσεϊον, (τό), β-ιιιηαιι/π^ΡριΛ ·) μάρανσις,
^ΊΐΑιη.πι-ι^Ιτίί· υπεκφεύγω. ΙΙ£- β·<Μπω/ι/η<-ίΑ.
^ (ή), μαρα
«ι-ί..-. υ.
σμός, (ό). ^
(δ).
ρ-ά*^. ακριβός, βαρύς, (ό). ρ·,«/ι«/ί/>· στόνος, στεναγμός,
^αΑ^ιαψ/Λΐ' βαρύτιμος, (δ,ή). \Λ·ι„ηι,/ι,^Ιίΐί'· στενάζω, ϋ,^.··.
^αΛ^ηί-ΡρίΛ· άκρίβεια, (ή). 1-ί·ίΡ·ίτ+·
, #·.»,Λ*·
β·ΐΜΐαιαιΐ· ασθμαίνω. β^ΙΙ·ΡιιΑ&ι·· παχύς, δασύς, πηχ_ ΙΛ·ιιιιηΙ·/>ιιι[ιΐ"ΐι/,ρ · θεατρικαί
παραστάσεις, (αϊ).
^αΛίρωϊφια. παχύνους, άμ- ρ·«ί«γι.θέατρον, (τό). .,1^·
β·αιιπριιιιηΙιιι. θεατής, (δ), ϋ£βλύνους, (δ,ή).
ί^υΛΑριαιίηρρ-. παχύδερμος, ρ>ικ/)<ι/^ι· Ίχώρ, (δ), πύον, έ'μ(δ,ή).
νοια, (ή). πυον, (τό). ί>Γί%.
ριιΐΐιά[ι ιιηίΊηπι ρΙ>ι Ίι . παχυ- ΡΌΐρφίίαΑ· ερμηνευτής, διερ\Α·ιι,%Χ[ΐαΐΐιΐΜΐιΓ. παχύνθ|Λαι. 2. μηνεύς, (δ). Μγί^-ΛΛ·
πηγνύομαι. 5· σκληρύνομαι· φ·οΜριιιϊιηϊιΙ»ιϊ· έρμηνεύω, με
4 . σωματοΰμαι. ΐ-μΛ^^- ταφράζω.
^•αιρ^οΛιρ^· μεταφραστής,
εξηγητής, (ό).
μ·ιυΊι&ριυΐ)ηι ι/α/ΐιΐι ι/'. παχύνω, ψΌΐρ^αΛιη^ριΛι· ερμηνεία,
μετάφρασις, (ή).
πηγνύω, σωματώ.
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0·1;Ρ·
ρ·αιρ^ι/αΛορξ:% . έρμηνευτί-' β-αιφίπ/· χέω, έκ*χέω, χύνω,
κώς.
| κενόνω. δ^ί+4·+· 1»£$Λ·£·
^ιαρρ-αιφαίίι^ . ρ* εμβασμός,
(δ), περιπλάνησις, (ή). 0>«·£.Ί.Λ.ι
πλανώ. β·α>ψηι-ΰΐι. κενωσις, (η), ά
^Όιρρ-αΛΐρίχ^ηί.βα»ύΙΐίί. περί- δειασμα, (τό).
"Ιβ^»
ϊ>Όΐρρ-υιφριΓ. £έμ?ομαι, πε_ β·αιφηι.ρ. κενός, *άδειος, (ό).
β·αιφορ. λιτανεία, (ή).
ριπλανώμαι.
βΊιιριίιυιιιιαρ. ά^ρεΐοί, (δ). β·αι,ρίιιιιριιΐ[ΐ. κρυφίως, λά
θρα. ΐφ^4·
(Λ'ΐα,/'ΐι,υ/,ιη^^πι [>ίΐ . κρυψίνους
ρ·.«ι . δασύς, (δ), β·^^— 2. (δ,ή).
^ ^
' £14+.
£.·τ 3.^1 ·Ρ£.ρ«^«.1«,5. Δασεία, βΊΐι^ϊια&υιι/· κρύπτομαι.
(ή). (').
ψ-/Γ; ™ \Α·ι,ΐ£π, ηιη. κρύφιον, άπόκρυφ-ηιι-ΐΛΐη-ξυ. δασυχαίτης, (ό). <οον, (τό). 2·κρυπτήριον,(τό),
β-ιυι-ιιγ. 8. ρ-ωΐ-υι^πι-ίβι,
I κρυψών, (δ). Ι^^Ί^* ^Γ
Π{$Ίυι-υΐ[/ιιιπι^^ϊμΊιΙϊ
I
'« 1 ιί*./' περικυ,
I . ... . ηρ·αΐ£ηι-!)ΐιΛιΙηΓ.
<_ # 1. κρύπτω.
'
I.
*ι£^
λινδώ. δ^^^ν+'
ρ>α>ι_ω^//>. περικυλινδοϋμαι,
κυλίομαι.
μ·ΛΙ/£/Λ. κρόκη, (ή), *φάδι,
β-αιι-αί^ηι-ίβι. κυλίνδησις,^κα- (τό).
μ ρ^ίτρακύλισις, (ή).
£.Ί·Λ·£ι ρ-ίτ^ωί./^. χειρίς, (ή), *μα_
βΊαί-αΛιαοΑ δασύνομαι.
νίκι, (τό).
ί»!;-1
β-ιαι-ηι-ΡριΛ. δασυτης, (ή). βΊτρ71η-. ελαφρός, κούφος, (δ).
|<ι.^|>
κολα.
ρ·ι/ι</(. πυθμην, πάτος, (ό). 2. \ά·ΐ,[ϊΐί< ινριαρ. ευκόλως, ευ[4>Λ/</ίτ< ια,ψιι· . ελαφρόνους,
δρμή,ίή).^·2·1·^
γϊιαφαΛίβηΐ-βίΜ%ίίβ/· διαπερώ. κουφόνους, (δ,ή).
ρΊτρΤΙίΐ.αιιΑηηΐ-ρ7ριΛ·ί\αγζ>0νοια, κουφόνοια, (ή).
ί»Ό»·ραΛβρ^· διαφανής, (δ,ή). ρ-Ι.ρΐίΐ ιυ'ΐιινιΙ' . έλφρύνομαι,
έλαφρίζομαι.
ρ·ιαφαιη.αι^αΛ. πλάνης, πε βΊτρΤΙη-αι^ηι.βΐι>%ΙηΓ· έλφρύριπλανώμενος, (δ). υ^«^> νω, έλαφρίζω.
Φ·αιφυιηριΓ · περιπλανώμαι, φΊτρ-Ιη-ιαβη^υρί· ελαφρυντι
περιφέρομαι.
κός, (δ).
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β·ίρΐπ-ηι-Ρ/ιιΆ. έλαφρότης, ΐ»Λγ;/,7. πέταλον,ελασμα,φύλ.
χουφότης, (ή).
λον, (τό), *πλάκα,. (ή). ί*«,_
βΊΐ£. νήμα, (τό), κλωστή, (ή)
ρ>/τ/«ΐί/^/ι· εισηγητής, καθο. β-1ΐ[ψ< έλλειπής, ατελής, (δ,
δηγητής, συμβουλευτής, (ό). ή), *λειψός, (ό). £*4*>·Κ~».
ρ·&^ι«γ/ιϊίΛ καθοδηγώ, συμ
βουλεύω, παρακινώ, υποκι
νώ. ΐ:*>ί—»*. &ρ {Μ**
^Ίτΐ^ιιΐρηι.ρ[ιι-Ίι. είσήγησις,
συμβουλή, παρακίνησις, 6ποκίνησις, (ή).
(&·ΙτΙ[%· ώμος, (ό), ωμοπλάτη,
μχις, (ή)· 2· βοήθεια, (ή).

βΊιρπι-ΡριΑ. έ"λλειψις, άτέλεια, (ή). 1;+4*ΐί*·
ρ>ίτ£.. πτέρυξ, (ή),πτερόν,(τό)^
2. βραχίων, (ό). δ. βοήθεια,
(ή). ']·«Λ«·τ·
5. &«„,.,.Λ
ΙΛΊίί αιΜιιΙ'. πτερυγίζω. ·}■«.ρΊτί-αιρΙιΙτ$Γ· υπερασπίζω.*!·».-

ρ·ίπ/. θέμα, (τό), διοίκησις, β·Ιπ-ΐΜΐι.ηρ. πτερωτός, (ό).
[Λ-Ι,ι ιιιι ηρ/,ιΓ- πτεροΰμαι.
επισκοπή, επαρχία, (ή).
(*£·/». μέρος, (το). β·«.ρ«.φι
βΊτφ· λϊπίς, (ή), λέπος, (τό).
(Λ'Λγ»ι«///ι/.ι/'· παραγράφω.
τος, δ),
β·ΙτριιιΙ/αιιαιυρ· ημιτελής, α [Λ·1/φηιη. λεπιδωτός, φολιδω|Λ·//^)ί.ι/. χαλκεύω. 2. γυμνά
τελής, (ό,ή).
Ϋ*ΙιραιΙ{ΐιιιηΐΜΐρηι-ΡΙιιΛι . ατέ ζω. 5. προσαρμόζω. ^«^Λ.^.
λεια, (ή), ατελές, (τό)..
ρ·/,γιι«ίΐϋΜΜ#//· άνήλικος, ανη Ρ^ιριιρί.ρ. συκοφόρος, (ό,ή).
[Λ-^ιιι^·ιφ. σπιθαμιαΐος, (δ).
βος, (δ,ή).
β<£γκυ4ιι«-α/ια. ολιγόπιστος, ^. σπιθαμιαίως.
ί^^ΙΛρ. συκή, *συκιά, (ή).
(Μ)
φ-Ιιρηι^ηι1-111ιηιαιΓ . ^ όλίγοπΐ
β-Ι,ριιιΖιιιι-ιιιιηριί*. ^ στώ, δυ ρ·γπι-//. πυγμιαϊος, νάνος, (δ).
σπιστώ, άπιστώ.
β»£. 1ι: αν, δΐ, εάν. 1^.
βΊτραι^ιιιΐ-ΐυιηηΐ-Ρ^^ιιΛι· όλΐ*''«-· καίπερ, καίτοι, μο
γοπιστία, δυσπιστία, απι λονότι, ι*^·
β·£ιαιηρηίΐ' 8· βΌΐιηρι
στία, (ή).
ρ·ΙτριιΛιαιιΓ· ελλείπω, λείπω, |3·£«^£ίπίτ^. 8. β-£. Ρ£ Ιτΐ-χ
[Λ-ρ/Λρ. συκαμινέα, μορέα,
όλιγοστεύω.
ρ·&/ι6«.«· ίσως.
("θ). δ»»>ψ φηΐΗ'δζ*
ΐ2;
ί

90
β>βπι.. οξύς, δριμύς, στρυ. Ρ'^ιβιπ&ιΑ πβριτέμνω. Β^-Λφνός, (6).
ηι-αι&[·%. οξύγονον, (τό). ρ-ΐφιαιππί-Ρ^ριΛ · πεοιτομη,
(ή). ϋ^ΧΙ.^,
ρ-^ίίΐιί/ΐΜΐΛ μελανίζω, μελαί.
νίζω. ι;+2^^ι^V+,,
ψ^ρ-ηι-ηι-ρ-^ιΛι. όξύτης, δρι. νομαι. 1*«.ρ«.ρΛ«^ι
γ^ριαι^ηι-ΐ)ΐιΛΙΐίΓ. μαυρίζω.
μύτης, δξυνσις, (ή).
ρ·ρ. ίκώπη, (ή), κωπίον, β·/η>ΙτιΓ. ) επωάζω, κλωσσώ.
β·^ι«£.$(τό). *1-£+>
Ρ-ρ^· σπιθαμή, πιθαμή, (ή), Ϋ^ι^ρ-αιρίζρ . γραμματοκομιστής, (6).
φ·[>ρ-1ιφ· έλασμα, πέταλον, ρ-^ω/^κιί. χαρτοφύλαξ, (δ).
^ηρ-ιηιηιΐΜρ* έπιστολοφόρος,
(τό).
$·ρρΤΙπΛι· χρυσαλλίς, *πε. (ό,ή). υ«,Ε.
β·ι/ρρρ· Β· βΊΪρηι.ρΎριΛι%
ταλλούδα, (ή).
^ρψοΜίρΎπΛ. έδρα, (ή), ανά- 'β-ί/ρ^·"*»"/». τυμπανιστής, (δ)
ρ-ι/ρηι-^τ. τύμπανον, (τό). §«.κλιντρον, (τό). ·Ρ}-Ρ»^-'
β·ρφ>υιιί£1· ματάφρενον, (τό). ί—I!
^•ρψΜίαιιιια^' σωματοφύλαξ, Φ·ιίρ1.ΐ)η^ηυίΐι1ιιϊ. καοονω, ζα.
λίζω. η^(θ). ^ΝΙΜΝ·Μ>
ΙΛ-ιΓρΙ,^πι ;/[,<_. καρωτικός, (ό).
^ρψιηβ. επενδύτης, (δ).
β·ρ^πιΛι^>. ώμος, (ό), νώτα, β>ιΡρριΐ· άποναρκοϋμαι, καροϋμαι.
κωσις, (ή).
(τά). 0Λ-^ «Β-ρ.
β*[·1[αιΛιιι η,ΐΜίρί,ηΐ-^υΛΙΐΜΓ . β>ιίρηι.ρριΛι. κάρωσις, νάρ_
ρ-ί/^ίη/'. ) σκιρτώ , άναπηδώ.
στρέφω τά νώτα.
ρ·/τί/· γίγαρτον, *σταφυλο_
*ούκουτζον, (τό). Ι"—^-/ χ^- φύη-α/ύορ-' πυροβόλον, κανόνιον, (τό). Ρ·ί^ι
ιυΊιο[άιιι^\ι<ι . πυροβολίΡ·^«-. άριθμός, ίό).
β-ρι-ρ. στρεβλός, ^στραβός, στής, (ό). ('Κ·^—·
φ·Ίιη.ρ&. ήχος, ψόφος, θόρυ
(*)· Ϊ?λ*·
φ-ρ^ρνίφ. θηριακη, (?,). Ρ·ίρ- βος, (δ). Φ-Ρυς^..·
Ρ·Αχ.^ι£γ(Λ διαστρέφω, έκκλί- β-^ίιαιιΛη^αΛ· εχθρικός, (δ).
^. έχθρικώς.
νω. 1;^+· Ιι«1.(.{ίΙΛΐΛ
^ρι.ρηι.ρ-\ίΐΛι - διασ-ϊροφή , ρ> »Ϋ7ΐΜΐ/ω%Λγ-/'· υβρίζω, εξυβρί
ζω, όνειδίζω. 0}β1^ {Ϊγ^*
στρέβλωσις, (ή).
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ρ>η»»
β^ίιωίΛίΛ/ιι^Ε^ιΛι. ύβρις, (ή), ρ-π^ω^· σιτηρέσιον, (τό),
όνειδος, (τό).
πιχορήγησις, (ή). 2·έφόδιον,
β· ΑυιιΓυιΊ/,ρ · Ί,»,» £>γ
εφόδια, (τά).
2.
^■^ιοΜίΠΛιαιί· εχθαίρω, έχ.
θρεύομαι,μισώ.δ£-2Λ"''· «^"""ί1 Ρ'η^ΐΜ^ίτί/'. έφοοιάζω.
β·ν//«ί(//>. εχθρός, (ό).
ρ·ι»^ηι^ιιΛ μαραίνομαι. ΙΙ.-^Λ-^ι
ρ·^ί»ΐΜίΛΐί-^^ι.ίί. έχθρα, (ή) ρ*#>#ιίι. εκγονος, εγγονός, (δ).
8^4*4+·
\»·ηψ.,Γ. επαδω, γοητεύω.<ΠΡ—
Ρ·<«ΐϋΐ«· άθλιος, τάλας, ου.
στηνος, (ό).
μαι. Ρ·»^ί· επωδός, (δ). υΡςίρ.
ταλαίπωρου. ^ηι[^ηι-ΡΙιΛ· επωδή, γοη_
ρ»^ο£_ιιι/ι«/^/ΐϊ-^ιιΛιίΓ</· κατα. τεία, (ή).
^/«φ*
τρύχω, ταλαιπωρώ,
\Λ·,,ρΙ.,ί. στάζω. 1)Ε1Λ.ί· 8-Λ.
β-2 «*.<»« πι.ρ[ιιΛι · ταλαιπω {Α·αι.ιιΐ£ΐιυϊιιιι β[ιύι · άρίθμη.
ρία, άθλιότης, (ή),
τική, (ή).
ρ-,ζ/ί/η//. ψελλός, τραυλός, (ό). $·πι.ιμμΙιιιΛι. αριθμητικός, (δ),
ΦΙ-^ΐμ.
^
ζω β-πι-έπ/*· αριθμώ, ^λογαριάζω,
ρ-η^ηψηΓ· ψελλίζω, τραυλί. β-ηι-^· σΰκον, (τό). 1>νίρρ«
(Ι·π/ίϊπφιι-ΡΙ>ι&· ψελλισμός, ρ·η«-^.συκάμινον, μόρον,(τό).
(ό), ψελλότης, (ή).
\Λ·ηΐ-[ι} ιυΐΐ 8· Τ·ηΐ-^ιι#^<
&ηψΜΐΐ)ηι-βΐιΑιΙιιί· άφίνω,συγ Ρ'πι./ιυιίΊφΡ · χαϋνος, (δ).
χωρώ.
^
ρησις,(ή).
Ϋ^ηιΐηι-ρ-^ιΛι· άφεσις, συγχώ- β·ηι.£αΛΐΜΐιΓ. χαυνοΰμαι.
Ρή^πι-ι/*· άφίνω, καταλείπω, [3·ηί /ιιιηηι-^α/ΐιΐ. ιί'- χαυνώ, έκσυγχωρώ.
χαυνώ.
νότης, (ή).
-Ρ-/ί<|· άφες. «ΙΓ-.^'
β·ηι.£ηι-ι&{··Ά· χαύνιοσις,χαυ.
Ρ"*νζ· χαλαρός, χαΰνος, (δ). ρ-πι-^ι. μέλας, μαΰρος, (δ).
Β^«.;. Ί-»ρ«ι
τίον, (τό).
Ρ"»ι^Ηΐπ«-π£.^^ι.ίι. παραχώρη- Ρ-»^ίΡ· χάρτας, (δ), χαρ.
σις, άδεια, (ή).
β·ηι-ι^. χαράκωμα, οχύρωρ·η/ί#. δηλητήριον, φάρμακον, μα, (τό). «Μ*·
(τό). Λμ>Ρ.
βΊΐιΛαιιρ. φαρμακερός, (δ).
Ρ·»/!»· χρω^*) (τ°)· Ρί»·|*
ί^ι&Ρρ· θερμάστρα, (ή). Ρ·«Λ- ^ηΛιαρΙ^ηι.. Ιοβόλος, (δ,-ή).
φ-η&ιαι-ηρΙηΙ'. δηλητηριάζω,
&ιάι&· άνάπηρος, (δ,ή). ϋ«- φαρμακεύω.
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ρ.0ε
ΜΚ8
ρ·«ΐ£.^. γνάθος, (ή), μήλον, |3-μ£ «Λ. πτηνόν, πετεινόν,
*μάγουλον, (τό). ΐυ^-^· (τό).
ρ·/ιίτ«Λ ζυμονω. Ιϊί^-ρΛ.^»
?<.ι-//· όςαλίς, (ή), ί·—
β·#«-/ι· ξίφος, (τό), σπάθη, (ή).
ρ·ηί./ι/ίί/£. χρυσόμηλον, (τό).
<Β- ί—ΐτ·<ΐ£·
(
(τ°)·
ρ·π£.«/«. θάμνος, (δ), φυτόν, &Ύΐφ· κόπρος, (ή), σκατόν,
Ρ*/>^η-· κάμινος, (ή).
(τό).
'
Ρ-η»^· σίελος, (ό), πτυσμα, ΡΤ"«^"ν· ^ιάκος, (τό). «1^
(τό). Ρ·ί:^-Γί-+.
ρ-Γ(β. πνευμων, (ο).
ί}^· «•νί*·* βρέχω.
φΊψαιι/ΐΜΐι-' φθίσις, (ή), *χτΐ- {Λ-^,α,Ί,Ι.ιΙ'. πτύω, *φτύνω.
β-οραιφΙπΛ εκτινάσσω, τι_
κιόν, (τό). ΊΛΡ1-Λ
ρ·« «( Γ)ΐι/ΐιΙιιΓ· πετώ, άναπτε. ζω. υ^1+·<ν+»
ρω.
Λ"^'
τιναγμός, (ό),
0^
ρ·«^ι/? "πταμα', πετώ. (1-^· τίναγμα, (τό).
(*η^πι.£&. πτήσις, (ή), *πέ- ρ·οίι· ΰετός, δμβρος, (δ). I)—
ταγμα, (τό).

*υ.υ·
ι)>ιυΐιιι4ηι». δυσώδης, (δ,ή),
•"βρομερός, (δ).
^.ιαΚαΛ^πατπι Ι^^ι-Ίί* δυσωδία,
*βρόμα, (ή).
Α-αιιί. ώρα, (ή). 2· χρόνος,
καιρός, (δ), δ. Ιερουργία, (ή).
Α·ιΐΜΐΓιιιη.£ιπ· ωροσκόπος, (δ,ή).
<}>(ηι/ϊιι^^ι»£γιΛ ώροσκοπώ.
Α-ιαιίαιι^/ιρ αηάΛιΛ ) δίδω προ.
&Η>ιΓι»ιΐ[φ ι(Λι/,μ/. \) θεσμίαν,
καιρόν προσδιορίζω.
^αι^οΜη.ρηι.ρ^ιιΛι, προθεσμία,
(ή), προσδιορισμός καιροΰ.
χρόνου, (δ).

*ΙΜΓ
β-ιαιΑιΛια^. χρόνος, καιρός,
(δ). Ί,-^.
ϋ·αιιΑιΑιηΙ[ΐνι. . προ καιρού,
μετά καιρόν, μέ καιρόν.
ά·αιιΑαΊιια/{ΐΜγ{,ρ. χρονογρά
φος, (δ,ή).
^•ΗΜίϊιΐΜΐιΐΜΐΙ^αΐί^ρηι^ρ^^ιΛι· χρο
νογραφία, (ή), γρονικά, (τά).
^•ί^ι/αΛιαιΙ^ια^αΛι . χοονικός,
(δ).
1
(ή).
ά·ΐίΐιΓαΛαιΙιαιη.^ιη· ποοθεσμία,
Α·αιιίαΛιιαΙιαιΙιΙί·), σύγχρονος,
(δ,ή).
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Λ·ιι1ιίαιΙιιιι Ι^αι·)ηιη . ^ρΟνοδεί. $·ιιΑι[φ. μυλόδοντες, (οΐ). Κ£
κτης, (ό).
^•ιιιί'ιηΊιιαΙ^ιυι ηρ. 710 Οσκ 7. 10 0 ς , ()■,//';/«<-· φορειον, (το). |ί·~{»εφήμερος, (δ,ή).
β"αίιιπ· μοχθηρός, άχρεΐοο,
Λ-ΗΐιϊιιίΐιΙιιί. άφικνοϋμαι, φθά (ό).
νω, προφθάνω. ΙϊΙ-Ρ'ί ζγΊ"+ <)'«Λ//7. δ· ι\*ιι/ίιιιιιυρΐΗΐι
Λ·ίΐιΊιιηηιριυριι^· λυμεών, φθο_
<)·ίυιίίυΊ/ίΐί !ίίι- άφιξις, (ή)
ρεύς, άφανιστής, (δ).
Λ·ΐΜΜΐί'υίΐιη· ίίϊι ηρηι/ηη. πέπανσις, ώρίμασις, (ή).
Λ-ίυΊιιιιη,ι^ηρί» . φθοροποιός, (δ) .
ά·ιαι/αι£αιρ. αποφράς, (ημέρα, 0ΊΐΑιιιιιι(υιη· λοιμός, (δ). Ιί»-ώρα), (ή). Π-ί--,.-»-^ (Κ·Λ,
(]·////;</ιι/</υι//Η<//«Λ. λοιμικός,
^Λ,[ιιί. καιροφυ λοιμώδης, (δ,ή).
λακτώ.
τριβώ.
ά·αιιΓαιι£ιιι&αιιι ^Λιριΐ· ^ρθνθ- ι\>ιηΙιιηιιΐΓ}ηι
5* <}««Λιπ· //ϊΑ-ιιιιΐιυιηΙίΐφ. παρεκκλησιον, (]'ίΗ%ιιιιυι[ ηράι
ευκτήριον, (τό).
(|·οΛ/μι</( ρΐ··Λι. μοχθηρϊα,λύάιαι/Ίημιαρ. λειτουργός, (ό)
μη, πονηρία, άχρειότης, (ή).
ά·αιι/αΐβη^ . ωροδείκτης, (ό),
ώρολόγιον, (τό).
^νυιιιυιι.Ι/ϋ· ταινία, (ή), λώ_
$>ΐΜί}Ρ-£ΐ/ι/. εκρηγνύω, θραύω, μα, (τό). δ^ρ. £>^ί^.
2· έξεμώ. Ί·»-./™αι
,)·ιυηυ/ι.ιΙ . κληρονόμος, (δ,ή).
Λ-^ρ,/ιπι ',Ιί,. Ι'κρηξις, έξέμε.
ί)·ιυηυι'ΐιιβαιι ι)[ΐ· Ί)-^» Ε^Ι" ί^Γ'
«ς, (ή).
,)·^π. οδούς, (6), *όδόντιον, 2. κληρικός, (δ).
(τό). 2. βράχος, (ό). 3^· 2. (}·<αι«
Λ-</. κληρονομώ. ΙΓ£<|·~,~>
(ή). Φ«.«>
(]■»//;</, ^. Ιός, (ό), σκωρία, ό·ιιιπιιιΊιΐ[ 1/ΐβΐιι ηιιίΐιίαΐ· κληρΟ(Υιι/ΐιιΐιυ/ΐ·;)· έσκωριασμένος, δοτώ. ϋ*^<·« ί-1·<τίρ·>+«
ί\·ίίΐηιυΊΐί/-πρΐβ . 8. <\·αιη.ίΜΐ%ι^ ι
(6). Φ»-,|.Ι
(]·ιιΛηαιρ/ιηι.· Ιοβόλος, φαρ ^.ιιιηιιΛιη.πί.ρ-ριΛ · κληρονομακερός, (δ).
μία, κληροδοσία, (ή).
Α-υιΊ'χη ιΙαΓ. Ιώ, σκωριάζω. 4»^<φ»Α·ϋο "άργυρος, (δ). ι}·^{~>
Φ-,-^Λ.^.»
άζομαι. ■)·/>/>. ανδρείος, δραστήριος,
Λ·ιιΛι·[ ηιη[ιιί. Ιοΰμαι, σκωρι- (δ,ή). ι^ρ. 1>$-ττ'
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,Υ/ιιιιι, . πλεονέκτης, άπλη ,).«. <ΐ//ιιι/η· ρΙ>ιΛι. εγκράτεια,
στος, (ό,ή). ρ-.,Λ.+Ι.-.,.ι 8· καρτερία, (ή).
3·ηΐ-η· ϊ. \\,ιρηριχ
,Υ/ιιπ(,. θόρυβος, κρότος, (ο). 3·ηι-η η.αιιϊ. περιέρχομαι, πε
,)·/ηηρΐπί .ανατρέπω, συγχέω, ριπατώ. 8ίι~2/''"ί'
(]·<///> ι», μειδίαμα, (τό). Οςθορυβώ.
άφ,,,,ΙιιΓ. αρνούμαι, απαρνού
(}· «//>/· αναιδής, (ό,η).
μαι. 2· άγνωμονώ.
(]./.γ,ι//. σύλλογος, (ό), συνα ((•/γΐίΐ/ίΐ/· μειδιώ, ¥γαμογελώ.
γωγή, (ή), συμβούλων, (τό), άα/ρΐ/ιι/"· αΰθαδιάζω, τολμώ.
3·υ/ρ$ηι-Ρρι-ϊι. αύθάδεια, α
σύνοδος, (ή).
ύ-ηη,,,^ύη. συλλογή, (ή), α ναίδεια, ιταμότης, (ή). ΙλΡπάνθισμα, (τό).
ύ-η,ιη,/ιυΙιιιιΊι· συνοδικός, (ό). (]·ιιιιι,Ί,,ρ· προσλιπάρησις, (ή).
1;-.^-.^ ί.».^-., -^Λ«»[.!
ύ-ηγ,,,/ΙπΑ συλλέγω, συνάζω, <3>ιπ£γιΛ προσλιπαρώ, εκλιπα
ρώ, ζητώ.
συναθροίζωύ·ηιιηψα-ίβι· συνάθξ)οισις, (ή).
^•πηια/ηΐ-ρη. · λαός, 0'^λθς, δή_ Α·ριιΛΐϋΜ>ί· άνδρίζομαι, έγκαρμος, (ό), πλήθος, (τό). 2$^Λ.. τεοω. ΙνΙφ ο^£^· 8·>«ΑΛ^»
ύψυι^ίυίι. δραστήριος, (ό).
&ρηι-ΡριΛι . ανδρεία , δρα^η^άΙι·α^· εγκρατής, (ό).
ά·ηί.</^αι^ΙηΓ. έγκρατεύομαι. στηριότης, (ή).

ι»Βα
Ι>· 1·«·£·?· έν, εις.
εκ,
από. ^1,^"·
-1' ιηιιιΊι. έν τώ οίκω.
-1» ιηαΛιΙ;. έκ τοΰ οίκου.
^ιππι-ί#. πρός ^«./ε'ις τόν οι
κον.
^«"ρΙ-'
»ι ρω^. προφανής, (ό,ή). ^ν
^ Ρ«*3· ^· εκτός, δ^κ'

|ι ριιι,Ί ιυιιΐιΐιιί· αποσοβώ, α
ποβάλλω.
^4,+*
(ι ρΐΊΐ) ραιηίίιιηιί· εξαιρώ, α
φαιρώ.
Ι* ρί/£· φύσει, φυσικώς.
Ι·/·!».
ώς, ωσπερ, καθώς.
\>ρρϊτι.. έ'τε, όταν. 4«ι~!·»
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ί·ΊΛ,
ΥρρΙ,ι.
δήθεν, τανα.
\\*ιίΌιιιιηΐΐιιι^ρΙϊιΡ· φΐ7»θσθφω·
Χι^αιί^α/ίι· θηλυκός, (ο), θη- 1>«Λ»««»»«««^/»π«.^^«-ί»· φιλοσολυ, (τό).
βμνί»;ί, φία, (ή).
Κ/·«ι///£· θηλυμανής, (ό,ή). \*ι&ιια·ιΑιιΑιιιι£ σοφίζομαι.
\*φαιιΓπ£ηι-Ρ{ιιΛι· θηλυμανία, ^/ΛI#I#ίIΛ/ί«^πI-^ι/Λϊ</,.σοφίζω.
(ή), θηλυμανές, (τό).
ΙκΛμμμΛιμ^ιμ-ι^ · σοφίζων,
Κ/«Λ<«ι/. θηλύνομαι, έκθηλύ- (ό).
νομαι.
\>ιΓιαΐΜοιηι-ΡΙιΛ· σοφία, (ή).
Χίφαιαζρ. φιλογύναιος, (ό,ή). 1»ιΛι«ιιππι-ί/. σοφός, (ό).
\»1.αΐ0ηι-βΐιι%ΙιιΓ· εκθηλύνω. 2· \>ιΛν^α>^αΛ. νοητικός, διανοεύνουχίζω.
ητικός, (ό).
Ίι γ ηι [α,, εξω, εκτός.
ΥαΛα^α,^ΐΜΛ,η^ρΤριΛ. διανοη1* ψΐί.ρ. είς μάτην, ματαίως, τικότης, (ή).
*ϋ·»$^£>
ΥιΐΐΜίβηψί^ρ-ρΛ . διανόησις,
Ι1»/· έχιδνα, (ή). £4Μ-+>
(^)' νοητικόν, (τό).
1γ· άτρακτος, (δ, ή), *άδράχ- 1>//μι#ι»£-μ/£. νόημα, (τό), εντιον, (τό). ΙΓ^^
νοια, (ή).
Ιι^Α. πόθος, (ό), εύχή, έπιθυ- ^ι/α,^ηι-ίΆ. νόησις, (ή), νοΰς,
μία, (ή). Ή.ΡΪ.-.
(ο), διάνοια, (ή).
1>ιΑ εμοϋ, μοΰ, εδικός μου. \>ιίιιι^ηι-^αΛιΙίΐΐ. υποδεικνύω,
\>ι/ΊιΛιαΐρ. νοητός, νοερός, (ό). διδάσκω, φανερόνω, εξηγώ.
-ΥιΐαΆιια^ £. γΑ£ νοητέον. 1» ιϊριιιηρ'ΐι. όμοΰ, μαζή.
11Ϊ.11ΓΛ.1Ε.
ερότης, (ή). ^^η-Ι··
[<Ιρι-Ίι · νόησις, νο_ 1««36Ετ· τι, πραγμά τι. "1^ 2.Η>'
\ΐιίια%ΐίΐιί. νοώ, εννοώ, α'ισθά- ΙηΑ^· τά έμά. *ΠΙΛ·^-** ί^^ι^■^,
νομαι, συναισθάνομαι.
\*ΛιψιιιήΑ. Ί\· τό κατά δύναΥιίη,υι,,. νόημα, (τό), σημα- μιν.
ββ^χ
σία, (ή). 1Γ~-~.
ΐ*λ· πάρδαλις, λεοπάρδαλις,
]<ιΓυιυιηυυΙ( . σοφιστής, σχο- (ή). Ί·.«£|«Λι
λαστικός, (δ).
ϊ*ί»· εννέα, (οί, αϊ, τά).
]>ιΓΐΗ,ιιη,ι,1/,ιι ρ[ιιΊι. σοφιστεί, ϊ>ίΛ«ίΐ^<«-^ι · έννεακέφαλος,
α> (*0· «ΗβΗ***
,
(6>*>)·
,
, ,.
ΐι<Λ«ι/«ι««/»£/ι.φιλόσοφος,(ά,ή). νίΛαιΛ^· εννεαετής, (ο,ή).
|ιιΓίυαιιιυιυρριαριαρ . φιλοσΟ- δί^··—«*_ ^ι*^Χ*φ·ια
φικίς.
φικός, (ό). ]ΛΛιιι«Λί/ϊπ«(.εννεάμηνος,(ό,ή)..
\'ι/Ίυυυιιυιι/ιριυ/[α/ΐ, . φΐλθσθ_ ΥΐϋιΙιρηρη.. ενναΤΟς, (0).
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Χ>ϊ·υΙιι-ιηα>ιΛ>. δέκα .εννέα, (οί, \ιϊφ%υ«1ρϊι, αυτογενής, αυτογένητος, (δ,ή).
αϊ, τά).
]ι%%Ιη-ίηιιιαιιΛιΙτρηρ^.. εννεα- \>Ίψΐ.ιυ//υι^. αυτοκράτωρ, (δ).
\ΐΐΐ£>ΊιιυΙιιιι/ιιιΙ^υΛι . αυτοκρα
καιδέκατος, (δ).
νίΆΖαιρ/ιι-ρ· έννεακόσιοι, (οί) τορικός, (δ).
^Λι^α/ιη^.έννεαπλάσι.ος, (ό) . ΥΐΜ£ΪΐΗΐΙΐα>Ιπι-ΡρΛ. αυτοκρα
τορία, (ή).
νϊΛιιΑαιι&ηι/ · ένενηκοντου- Χ>%£Ϊιιιιΐ£αιιΓ. αυθαίρετος, (δ,
αυθαιρέτως. ΦΙ&τί
της, (δ,ή). <
τά). ή).
^ίιιιηι-ί/. ένενήκοντα, (οί, αί, Γ-τΙ-Κ ί£«
τον, (τό),
Υ&ίιορΙτιι^' έννεαήμερος, (δ,ή). Χ&^Λιινίδια ιίηι-ΡριΑ. αύθαίρε]ήι£. τις, τι, τινά. "Π^ 1·|«Ι>(·· \Λ),ρ%αι^^. αυτόματος, (δ,ή).
Υΐι^ΐιιιιΙιη^. αυτόκλητος, (ό,ή).
Ι^,ρ· υπάρχοντα, (τα). ΙΓ~[; ^^ίιωίωίί. αυτάρεσκος, (δ,ή).
\ϋι^ιαι^ια&ηι-ρ-ριΛι· αυταρέ
ιπ-ιη· , ■
16φ)ι. αυτός, (δ), αυτή, (ή) σκεια, (ή).
\*ΐιιφΐίΜΛ&\ΐίΐϊΛα*ιι:ρΙιΐΛΜ^* αυτοαυτό, (τό). ΊΗ-Ί·^»
\ίΐψ%ωρΐΜΐι-· αυτάρκης, (δ, ή) χειροτόνητος, (δ,ή).
νίι^ιαιριαί-ηι.^ρΐ.%· αυτάρ χΐΐι^ΑΐΜΐ$ηρη.ηρ. £ έκούσιος, αυ_
χδι,ρΐιΐΜΐ^οόιιιρ. ^ τοπροαίρετος
κεια, (ή).
Υΐι^ΐιαιρη^ΐΜ. αυτοφυής, (δ, ή). (δ,ή).
αυτοπροαιρέτως.
^^ΐιαιμαι-ιφι- αυτόρ^υτος, Υΐι^ίΐα^ινρά'. αυτοκίνητος, (δ,
(δ,ή).
ή).
Χήι^υυιρηιΛ,. έμφυτος, (δ,ή). \Αΐ£ΐ!Βΐι>£ρ· φίλαυτος, (δ,ή).
νύ^Λιαι^ρρ. αυτόγραφος, (δ,ή). 8. \$ιΧύαια£ρ>
Ιό^Λ·«/«^/»»«./ν> αυτοκέοαλος, \(υφΜΐιαιΙι· αυτόματος, (δ,ή).
^. αυτομάτως.
(ό,ή).
νίψΊιιιιιΐη;· αυθύπαρκτος, (δ, γίϊιαΑίΓρΙίρΙτΒφ· αυτόχθων, (δ,
ή)·
ρ&^ίτ«ιφ»/?&·αυτουργός, (δ,ή). Υύ^ΑιρΊι· αφ εαυτού, αυτομά
νΐι,/ΖΐιιυιΙ ηρίτ[ιιΐ'- αύτουρ^ώ.
τως,
ή)·
νν,ρίιΐΜΐι^πρ^πι-ρΐρι.'ίι· αυτουρ Υ^^Αρί/υαΛ· αυτεξούσιος, (δ,
ϊ&^ΛιρίβιαΑιηι,ρριΑ · αύτε_
γία, (ή).
(δ,ή).
χάι^ύαιη.υηη. αυτόδικος, (δ,ή). ξούσιον, (τό).
]ΐι,,/Λιιυ/ηα. αυτόφωτος, (δ,ή). \>ί$φιηι-ιιηι-.ίΆ· αυτοδίδακτος,
γΛφ>%ιαιηι-ρ. αΰτήκοος, (δ,ή). \Λι^%ορ1^υ· αυτόνομος, (δ,ή).
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ποα
|>2<αι/&£ΐ«-- σφήξ, *άγριομέ. |>»4ι
άν δμως, άν λοίλισσα, (ή).
πον.
φ«ν«^£-0·
^«^τ· ευθέως. β· ϊ>«Κ-αιιΓ«φΐη-φ- πωλάριον, (τό), Ιι»ψ
Ι·£ΐι/^ί«//»/Γ· όναγρος, (ό). β,.- 1ι«^π/ίι· ευθύς, παρίυθύς, εν
τω άμα.
Ιι»£ηι-^?^ι-ίί. ουσία, πραγμαν,ηι,/α,ρ. ονηλατης, (ο).
Ι';/·ι«Λ· ήγεμών, άρχων, ^ό) τικότης, (ή).
_^
(η).
^^«^%«<^αΛ>· ηγβμονικός,αρ. ΥαΙ^ηι Ζρ. άνασσα, δέσποινα,
χοντικός, (ό).
^ω ]ι</ι^α/α. εις τέλος, μέχρι τέ
\<;/„υΛυίΊιιυιΓ. ηγεμονεύω, αρ- λους. |}Λ-*·Τ—ηΙ·+·
1>,/·/.,//,/ι^. ήγεμονίσκος, (ό). 1» ιβτρι»/. επί, περί, ΰπέρ. Κ.
1>,^/μΛ«/ι^ . ήγεμονόπαις,
Ιγ». πράγμα, (τό). ^«
(°,ή).
Χ>ΐ[υαΑ,ηι-Ρ[ιιΛι. ηγεμονία,άρ -1γ»ο^· πραγματικώς. Η[>ιΙ·+'
γοντία, εξουσία, (ή). <ΐ|^- ]ΐρίυ//υ/ΐ/· $· ΥαΙ^αιΙριΑιχ
\*[·$μμ%. κορμός, (ό). Η«&ι·1-'
\>ΐ(υιιι%ηι-Ζ{ι· ήγεμονίς, *άρ_
άληθής, (ό,ή). ^· α
χόντισσα, (ή).
ληθώς,
^^ιίπΛ άρχω, δεσπόζω, ε". \>ριαι.ιιιρυΛίιιί. 3ΐκ«Ιθλογώ.
|γ»«νι ιυριιΛιηι ρ7[ιι/ΐι. δ',κα'.Οξουσιάζω, (ό).
1'9<-/ί//ίΐ/· καταβαίνω, κατέρ. λογία, (η).
^
^
\\ραι^ιιιιΙ £ιΑ νομικός, (ό).
χομαι.
νϊΐΗΐ[η·%. κατάλυμα, (τό). Ί·*. ΥρίΜΐ-αι^ιηπί-ρ-^Λ· νομική,
]·^/</ι/«Λ/ιι>*· καταλύω, *κο. (ή).
(6).
νεύω.
τής, (ό). ]>ραΗ.αιφαι*ι . δικαιοκρίτης ,
]<9ΐΗΐ-ηρ. καταλύτες, *κονευ- \ΐριηι ιυι[ίΐιιι·ηι 1<}ρ.ι*1ι· Ο'.κα'—
οκρισία, (ή).
|ιν\«_ι7Λ. κάθοδος, κατάβασις, \>ραΐί-ιιΛιαιιΓ. δικαιούμαι.
-»· αληθώς, δικαίως.
(η).
τε&ίζω. |ι/ιωι
ϊι^Μΐ_0«Μί»&>/·καταβ(.βάζω,¥κα. |γ/ιχ/< «','//'· αληθής, δίκαιος,
\>η^α. ΐρις, (ή), ουράνιον τό_ (δ). ^· δικαίως.
ξον, (τό). 0.[^Η -νΛ·· ; *"*« \Λριαι-πιΊι^>· δίκαιον, δικαίω
Ιμ»^· ΐ£ οέ, και, άλλά. 111.- μα, (τό), δικαιοσύνη, (ή).
\ιυΙιιηΙ[α/ΐι. ουσιώδης, πράγμα,
τικός, (ό).
ματικώς
\μ,Ι^ιι,ιι^,ι. ουσιωδώς, πραγ.Ι ζω δίκαιον.
13
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1»·βΡ·
^ρίτιαρ- I άλλήλούς,πρός άλ- \·ι^ριυ^η^βΐηΊιΙ/ιΓ. Οίκ-ίΙΟπΟ'.Ο
υ,αι, σφετερίζομαι.
ΥρΙ,ρ·χ,3. \ λήλους.
^/»ι«^««ίι^ι-/ι.εκα(ττος,έ κα
θείς.
1»5τ/»«.· /•ρ/ί'- Ρί- είθε, *ά[λ_ \>ι-ρίίΐΜΛβΐι^ΙΛιψ· οικείοι, (οΐ).
\>ι.ρηι]ιιιραΐ(τ· αυτομάτως, άφ·'
ποτε.
ελαιον, ελάδιον, *λάδι, έαυτοϋ.
(το). β-.^
1·«·"[£« \^.ρη^ρ-[ιιΛι. ίδιότης, (ή), I»
1»ι_^ ιιΛιη^. αύρον, (τό). ΙΓ£«+ δίωμα, (τό).
μυρεψός, (δ,ή). Κ,ρ· εστί, ΰπάργει, είναι.
1Γ^«+^·
δόνω. -2/^· ουκΊβτι, ουκ υπάρχει,
^I-/^&ί/. χρίω, άλείφω, *λα-] *δέν εΐνο*.
εν £ιπ^ οφ
Ι·»^». αυτού, έαυτο.ΰ,, τοΰ ιδί. ^ ^ΡΡ^Ι
ου. ·βμ^{Χ(1*
θαλμού.

\^ιιτρΡι.ρΡ%ρ-ηα. λαβύοινθος, Χαιβι. πλατύς, φαρδύς. (δ).
\.·ηβιαϊ&ιηι.οιρ. εκτεταμένος,
Ι^ικ^ω^Ι/. θρηνωοώς.
(δ).
δαϊνω.
\αΐ[ΐιιιηΙιιι· κλαυθμών, (6). 1>««^ίιι«'ίι«ΐίί/'.πλατύνομαι,*φαρΪ,—Ι&' ίκλαυθμός, θρήνος, Χ^ΐίί^ΐιυίηηι^βΐι/ΐίΙι ιί· πλατύνω*
Χ^ΐΜΐ^πί-ίβ,.^ (δ), *κλαΐμα, (τό). \αιβιωφτη^ηΐ). πλατεία, (ή).
Χαι/ναί-ρ. σέλινον, (τό). ·ΡΙ~ ΙΓ^τ-Λ.
δος, (τό).
\αΜ^ΐιηι.ρΐ>ιΛι· πλάτος, *φάρ1.Μ#^ι«Γ.^οπτρον,^όπαλθ7,(τ·ό). Ι^ωί/^Ηί^Λ^. περιδέραιον,(το).
Ι.»*"*· λεκάνη, (ή). Ι&μ.
Ι,ικ^αΑινφ^αι · λεκανόμαντις, (ό,ή).
Χ^η^Ιοί. $. Ι^αιφΙτιΛ
(τ°)·
Ι^ω^ίΜ/ι. κυνάριον, *κουτά£ι,
1^α«/. κλαίω, θρηνώ.
1$"ί«4«· λαβή,λαδίς^ή').^»»^!

\ηΐΐι^ηίΐιη^· περιστήθιον, (τό).
\ιμμΊι$£. στήθος, (τό). Ιι^—·
\αιΐΜ^ιηΙιρ. λαμπάς, λυχνία,
(ή), φανός, λύχνος, (δ). ΙΓ—
σχεσία, (ή). 0-ς
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ι>η,
Χ,ιορ. σχοινίον, (τό). 2. π«-|
πα. \§τ^ΐΜ.ρ^ύι, πικρία, .πίκρα*
γΐξ· 3 ."χορδή, (ή). 1>$. ϋ£. (ή).
Ι,&ι/πϊι. λεμώνιον, (τό). -Ε,·
Ι^ιηραφι/ιι· νευροσπάστης, (δ) Ι^Ιτ^ί^/,. άναιδής,(ό,ή). Ο,ρΙ^&Α^η^ιυΙ/. ορεινός, *βου_
\ιαρΙι$Τ. τανύω, τεντόνω, στη. νήσιος, (ο).
\1ηυιηί^ίΐιΐ}. ορεσίβιος, (ό,ή).
νω. Ί·«-ρΛ^·
1_«»5Τ· κλαυθμός, θρήνος, (δ)
]^ίη.%παΛ. υπώρεια, (ίι).
^ν?1ΐ£ , , ..Αϊ
Ιι&«πι_ι/'. λεαίνω, λειαίνω,
1^α»ί.. κάλος, αγαθός, (ό).
£. κάλλιον.
τρίβω.
1_ιμ< ίί,>ι<ι/ΐι. κρείσσων, καλεί
\1ιρη.αι^ια^. ήπατ4της,, (ό).
τερος, (ό).
υιΊΐΛΐιΐ- καλλύνομαι, κα.
%1ΐ(·1ΐ· λεϊος,όμαλός,^δ). δ^-^·
λτρτερεύομαι,
,ίΐ,ριι ,/ιηΊι/π/. καλλύνω, Ι^Ιτρ^αΛιαι/. απεκδύομαι. ϋ«καλυτερεύω. λοσύνη, (ή).
Ι^αΐΜ.αι.ρ-ριΛ. άγαθότης, κα. \ΗρΙ^ηι-ΡΙ·Λ . φαλακροτης,
ΥοΜφαιιηΙιιϊ· λυμαίνομαι, κα. (ή). Ρ·^Η-χιί-+·
1^- πλήρης, γεμάτος, (ό).
τατρώνω.
\ραι^π^ πληρέστερος, (ό).
\αιφΙηϊ· λάπτω, λείχω,
^«/^««.ίβ.καταβρόχθισις^ή). \^αι1^ΐΜΐιηαιρ[^ρ^ιιαίίιηΐ-ρ-ρΛ^
Ι^Ιταιηίΐ' δρος, βουνόν, (τό).
πληρεξουσιότης, (ή).
Χίιιαρ^. ήπαρ, (τ«), *σηκό. \£ιαί.ρρ· άφθονος, (δ,ή).
Ί^ρυΑαιιϊ. πληρούμαι. 2. εμ,.
τιον. ϊ?^(·»
πλήγομαι, δ»^-*- 2.8ί,Λ.4«
χΐ,ηζη^υ. λεγεών, (ό).
Ι,&^πι-· γλώσσα. 2· διάλε \ραια^α. πληρέστατα. <ΐ|£ρ
ρ«.Λ.Λ
κτος. 2. ΙιΙ««Λ.
Ι^Ιτι/ηι-ια//· γλωσσίς,(ή). μώ. \£ιΐΜ£ηι-βαΆιΙιιί· πληρώ, γε.
ΥΗι^η^αι^αιιηΙιιί. γλωσσοτο. μίζω. 2. -χορταίνω, έμπλή.
γίαρηι-αΑιρ· λάλος, φλύαρος,
λίβανον, (τό).
.Λ.4
\1ί^ηί-ιΐ· λείχω, γλείφω.
\1ιψ»1ΐ. Ινδικόν, (τό). 2^^.· χμ. λίμνη, (ή).
Κ1"!/"
(ή)· 2. πικρός, 1^£>?· ούλον, ^α. ουλα, (τά}.
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γίνβμβι. β· &^«Λ^ιΛ
^. (*.^)· πλήρες, πλη
^[α,ηι-ίΠι· γένεσις, (ή)
ρέστατα, *σωστά.
ί^,ηι-ΡΙιιΑ' πλήρωμα, (τό), \ΛΛ θλίβω.
πλησμονή, (ή).
άδηφαγία, (ή).
^αΙί/Λ. κνήμη, (ή), σφόνδυ.
\%ηι.Α πληρώ, γεμίζω, δ«(λος, (ό).
Ι£ηφ· λίτρα, (ή). «Ι.ρΛΛ» \η^αΛιαιιΐ. λθύθμαΐ.
αναιδής, (ό,ή).
σιμον, (τό).
αστράγαλος, (ό). 111εί Ι^,ι^ζ/Λ^. λοϋσις, (ή), λού1^//·»Ί'4>· βάσανος, κάκωσις, \η^μιραίΐι. λουτρόν,(τό), λουτήρ,((ό). _
^
1^^6ιΛ παρενοχλω,ρασανιζω \πΙ^. άπλοΰς, ψιλός, μονός,(ό).
μοχλός, (ό). ΙΙςτΕί-. \"Ί* πλεΰσιμον, κο/ΰμ^ημα,
1>«/^3· σύζυγος, (ό,ή).
(τό).
^αιΙ/^Ηΐ^αΛ· συζυγικός, (ό). χαγαΙξίΛ- πλευστικός, νηΙ &ιυϊ/ι/ΐ,ιΓ. I συζευγνύω, συ_ κτικός, (έ).
\}>ιιι\3[>ιί. $ ζεύγω. $Ρ· συζεύ- \ηγνιί. πλέω, κολυμβώ.
γομαι.
Ι^Τΐ» νήκτης, κολυμβη,
Ι^Α,υΙ/,/,,· ρ[,ιΛ,. συζυγία,σΰ- τής, (ό). 8«.ι^.
ζευξις, (ή).
^ (τό). Ι,«ν*· ^οώδης, £υτός, ρ"ευ_
1)Α«»^ιί«»^ι»ι-^^ί.ίι,διαζΰγιον, στός, (ό). υ·<-|·<->
Ι^ΛιΛ ζευγνύω, *ζεύγω.
φως, φέγγος, (τό),λάμ,
\άηρη.· 8· 1_Αα/^</. 2· ((•••ρ «Κ (*)■ ^Μί'
, .
4^Ρ«ρ.~5).συ?τοιχος,(ό,ή). 1·^γ»/« αιΜιιϊ· εκδίδω εις φως.
ν,η·-ηρΙη}3. οπή, (ή).
\^πρι^ηι-Ρ^Ι,ίΛι. συζυγία. 2· Ι^η/ι. δρτυξ, (ό), όρτύγιον,
συστοιχία, (ή).
(τό). 4|>0·ο^^>ι
Ι^ινι/*. χαλινός, (ό). 1?— ^
\ψιριΐ.
\ άναισχυντώ, α- Ι^η/ιΑ. >αίαλον, (το), σίελος,
\1{ΐανΑιαιί. ^ ναιδευομαι , ά- \αρ3Ά,. ^(ό),*σάλια(τά).υ.ι|.»»
σελγαίνω.
\ΛηρΧ%αι^ιΊι. σιαλώδης, (ό,ή).
1,Ι/·η/ι. ασελγής, ακόλαστος, \^ηρ£ΙιιΤ· ναρκώ, αίμοδιάζω.
(ό,ή).
γΐΐΜαηι-Ρ^^ιΛι. αναίδεια, ασέλ \Πρΐη. οκνηρός, αργός, (ό).
γεια, (ή)·
τέναγος, (τό). Ι4*£
Ι,"/»Λβ· όπισθοτονία, (ή.)

υ*
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1.01»
^««-· ψύλλος, (6).
Ι,ηι υίΐ/ιι;/_ρ. περιθώριον, (τό).
\ηι-αΜΐιαΜΐϊ. λούω, άπολούω.
\,π ιιιι/αί/ιυΛι . λουτήρ, (ό), ί±υυ£ιι/ΐι{ι
λουτρόν, (τό).
Ι^ηι ι,ιυυι/φι η . άκτινοβόλος,
\ ηΐ ίυ;ι„ι ΊΙϊι. λούσις, (ή), λού_ φωταυγής, (ό,ή).
σιμον, (τό).
ιιιηι/,υ,/πι ρ[,ιΛ· · φωτα\ηι-ρΙ%αι. λοβός, φάσηλος, (ό). ψία, (ή). 8Λ.Ί.Λ.,
^ ή).
Ι,ηικιι//η/,ιο«. μισοφανής, (θ,
Ι,·»».*, ζυγός, (ό). «Ιί,.-Ί.- Ι,»· ηιυιηηι . φωτοδότης, (ό).
ζεύγος, *ζευγάριον, 1,ι»ί-«ι«#/κ«/ί/.φωτιστήριον,(τό).
(τό). 2^ρ.
Ι^πί-υιο^ηι ^α/ίίϋτί/.φέγγω,φω
Ι^ιι.ΑιαΙ/υυΊι. διαλυτικός, α τίζω.
ναλυτικός, (ό).
Ι.»"
"/'· φαεινός, φωτει
|.«« }> ιιί},1. ,ΐ. λύω, διαλύω, α νός, λαμπρός, (ό).
ναλύω, καταλύω. 2^^+·
«ιοί π/,Ι/ιί- φατίζω, φέγ
γω, λαμπρύνω.
Ι,ΐΜτϊαΑ/,ιί, $. ()/,//,,/«//,/„/. \^ηι ,ιηιι ιι/ι[ι^. φωστήρ, φω
\ηι-^ηί.ίίί,. λύσις, άνάλυσις, τιστής, φωταγωγός, (ό,ή).
\^ηι^ιιΐΗ·-ηρηι ρ[ιιΛι· φωτισμός
(ή)· ϊ^-ΙΝΑ-^γ*·
(ό), φώτισις, (ή).
Λ..
Ι^ηι-ίΛί^.λεπτόν, (τό).ϋ"~Ί·^
1 ηι.ιΙΊ^αιφπ/,ι . τραπεζίτης, Χ^ηι-Ηΐιιφνυ^ιΓ. φωτοβολώ,α
(ό). ϋ.ΓΓ.|.
κτινοβολώ, λάμπω, 1ϊ£ΐ^·|^—
Ι^βί-η. σιωπών, σιωπηλός, (ό) Α.£.. Φ-ρι«.Λ-^>
νεια, (η).
\ηι.υΙιρΙιι-ηι-ΡΙ>Λ* φωτοφά0—*Τ»Ι
Ι,ηι,η^ί/^ίΛ σιωπώ,ήσυχάζω \π. „[,Ί,. Σελήνη, (ή), *<?εγ^ηι-ααιμίιρ· φωσφόρος, φω γάριον, (τό).
ταγωγός, (ό,ή).
1,"'ώ· λεύκωμα, (τό), κα
φωταυγής, (ό,ή). ταρράκτης, (δ).
\ηι.ιιυιΙι[ΐ[ΐ. φωτοφορος, (ό,ή). Ι^ιιι α, 1/υ/ι,, σεληνιακός, (ό).
I,««-«/ω/£«#ιί«Λ£.φωτολα|Απής, 1 «/ υΐ,^α^ιυ^υι· σεληνολάτρης
(4,ή).
(
(*)·
Ι^ηι.ΜΜ/'ίίϋί^. γ·^*^ υποφώσκει,
*έξημερόνίΐ.
Ζεύς, »1>»· Διός, (ό).
Ι,»· ιιιΐΛίιιίαιΊι.φωτοειδής, (ό,ή). \η· ,ίΐη,,ιι. σεληνιαζόμενος, έ?
Ι^ί/οΛ^ι^.φωτοβόλος^ό,ή). ι».ληπτικός, (ό). Ι)^·^·
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ι,οβ
ι,υΐϊ
\αΙιφ^.
άκοή,
(ή), 2· ώτίον,
\^π^ιΑιπιπ[,ιί· σεληνιάζομαι.
\%ικ.ι&ηιηιη-&£*Α · σεληνία- ους, (τό). ^,·.^
Ι^οΙτιΓ. ακούω. 2.
2.α
ακροάζομαι.
σμός, (ό), επιληψία, (ή).
1,/ιι.ιπκ/ιΛ λοιδορώ, χλευάζω,
\ιίι,ιιίΐιιαιί. λευκαίνομαι, *ά_
καταφρονώ.
Ίηι-αιυιΐΜ. λωτός, (ό). 41·Ί··τΙ~ σπρίζω. ΙΙ^-γΛ-^··
\ΛοΜβηι.βΐΜίι>ίιΐ. λευκαίνω,
*άσπρίζω.
Υ,ΐΊ-ρ. άκοη, (ή), άκουσμα, Ι^ιΛηα^ρ. λευκόχρυσος, (ό).
(τό). 2· φήμη, (ή). δ· υπα
κοή, (ή). \>\}·τ}ιι 2· 2.£ 5. \αηιιη· ρ[»Λί· άκοή, 2. ΰπα.
ί£1«·..£1>
όοποιώ. κοή, (ή). Ί-χ-Ιϋ-Ή """Μ"
—ρ..
«ς, (ή).
Ι,ιμ./» αιιΛΙιιΓ· άγγέλλω, εΐ- 2.
Ι,ι»-/» β/»· εργάσιμος ημέρα, Ι,ρω^Ι/ηι-ΡΙ'ΐΛ · σύμπλήρωΙ^ιιοίικ/ι/· πληρούμαι, συμ^καθημερινή, (ή).
πληρώ.
^πι,/^.ί γλαυκός, ^γαλανός,] πληρούμαι.
1^
^ (δ). 2. νήφων, νη Ι^ραι^πι-βΐΆΙι·^· πληρώ, συμ_
φάλιος, άγρυπνος, (ό, ή). Η^-ν Ι^ρραιριαρ. άναιδώς.
\ρρρΐί· άναισχυντώ.
λ.#. 2. α^,
> ·
] »[ αηίΐιΐ.ιΐ'· καίω, άδ^άπτω, Ι^ρρηι-ΡρΛ. άναίδεια, άναΐφλέγω.
^Λί«.^.ι σχυντία, (ή).
Ι^α/ΡΙ·*. ολισθηρός, (δ), 'ϊ·-.^- Ι^ρΡπι-ΡριΛ (ηι^ιη^). σκοτο.
\α/ρ&ριί. ολισθαίνω, ι·»,/»*· δινίασις, (ή).
\αΐρ^πι-ΡριΛι. άναίδεια, α_ Ι^ρηι^ΡριΛι. πληρωσις,εκπλήρωσις, (ή), πλήροψα, (τό).
ναισχυντία, (ή), ΙΙ^··^^1
Ι^ηΙτιΙίΐνβι. ^. λάθρα, κρυφί- 2. πλησμονή, (ή), δί^-^-ρ..
ως.
ΊΚΐ^*
Λ·?'
σιωπώ, σιγώ. (!--..
ζίγ {ί-ρΐ
\ηΙιΐ)ηι-ΐ)αΑιΙιιΓ. κατασιωπώ, ]^ρηΐ-ίΩι·
—(ι ρρηι-ίΆ ι.,ΑΙ,,ί. εκπληρώ.
κατασιγώ, καταστέλλω.
ΧηρΙ^. σιγηλώς. ϋ»-» £«—< Ι^ρπι-ίΆ μιι.αίιρ. πενσέληνος,
\ηη·-ΡριΛ,. σιωπή, σιγή! (ή).
\υαιρΐΜΜ%. άκοή, (ή). 2. ά- Ι^ι^ιηιίριη. I έξυπνος, δράστη1^>;<^«· $ ριος, (δ).
κρο«$τήριον, (τό).
Ι^ηΙτίρ. άκουστός, «ξακουστός, Ι^ρΡαιΛηπί-ΡριΜι. Ιλαρότης,
2. δραστηριότης, (ή).(ό-). Ι-,Μ&·

ι,*α
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ι,οο
1,/ιιη&». κατάσκοπος, (δ,ή). Ι^αΛ/ιιΛ παραλείπομαι, εγ
καταλείπομαι.
\^ιηΙταΙιιΓ· κατασκοπεύω.
χ^ηι-ίΆ. έγκάτάλειψις, (ή).
1^Ηα£ιι<η^Ε7^*.ίΗ κατασκόπευ Χ^,ρηι ηιυΊιΙιιί. παραλύω, χαση, (ή).
λαρω. Ι^ΜΑ^*·
1//π< >]ΐιΑιΙ,·Γ· πληρώ, έμπλή- \^ηη/,Ι{. επενδυτής, (δ).
θω. δί^ο^ρΛ»^»
Ι,οίΐ. βρύον, (τό). Ι;;---".!
Ί^αΛιΙίΐί. καταλείπω, έγκα- Ι^οηιαρ^α.^ βρυόεις, βρυώταλείχω.

Ιου.*
\ρωράρια/, άπατεών, πλάνος, \>αιάαιιίηι ά . συρφετός, οχψεύστης, (6). 2. άπατηλός, λος. Ί*~·5~ (("·{£)<
(ό).
Νηι/ο «ζΛ^. καγχασμός, Ί·~ί\>αιρΐΜρυ*£ηΐ-ΡΊ*ι%· άπατη, [Τ|] ϊ'α,/ιιιυγ. πυτία, (ή). Β}-τ"
δόλος, (ό).
παίζω
1·αιρί,ιΑ άπατώ, πλανώ.2. εμ. ν>ιιι[·ιηι αι· σαθρός, ¥σάπιος,
^αιρί^αιίραίΐ' ί· \ριιιρΙτριιι/. \*ιιι[ι,ιηΙιιΓ. σαλεύω, σείω, α
Χ^. 2.
/«£· νατρέπω,
τροπή, (ή).
\>αιρΙΐ[ιιΓ. άπατώριαι. Ες|.«Λ- }ΡΜυριιηηι.ί&. σάλος, (δ), άνα\αιιιρηι.ιι[·Ιΐ· άπαχηλός, οολε. \ηιαύιι/ΐιΐ.ιϊ- δάκνω, δαγκάνω.
\ΜαιΙ>α)ΊιηιριιΙιαΛι · δηκτικός,
ρός, (δ).
γραμμΜή)· (ι.&ίίΡ)< (δ).
^
^
μα, (τό).
Ι»^^/. μάχη, έρις, (ή), ίμ+ι \«ηιί>·ιΑ,ιιι Ιίϊι. δήγρια, δάγκα^αιψίιιιΙ/ΐΜΐΐι. στασιαστικός, ε Ι»«/^. άωρος. 2·ω[Λ0ς,.
ριστικός, (δ).
\»ηιψΙΊιι-^. γλεύκος, (τό).*μοΰ. \ααι^ηι,ρρι-'ίι. άπειρία, (ή).
στος, (δ). ζ}Ρ~..
βλάπτω. 2. ώ[*ότης, (ή). _
(ή).
\»ιιι[,}ιιΐ[ΐΙίΐΐ: καθαιρώ, φθείρω, ]α<«ΐ|. παίγνιον, (τό), πΛίδιά,
]»ιιμΑ. δασύς, νονορό.ς. *ί·«.(Λι
'/<"//''/· άθυρμα,
αθύρ
1"'"</«'//'' · γλαυκώπις, (ή), ματα, (τά), παίγνιον, (τό).
γλαυκόφθαλμος, (δ,ή). 0.^ |ιιαι<^«/«<»/'7 · σκυτεύς, σκυτοτόμος, (£,ή).
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ΐοα-ϊ.
]"ιυιΐηι///τΓ). συμπαίχτης, (ό). ]νιι,)Ρπι/- κέντρον, (τό). υ.ρε
Ιαίυ,/ιυ,^. ήσυχος, γαλήνιος.
δέλεαρ, (τό). Ι^Λ
Μ)·
I" ω ^ι«^
είρίνΐκός, (0) \Όι^Ιιιί . περκάζω . 11.^-*ειρινιχώς.
^ΊαψαγαΊιαιιΤ· είρίνεύω, ή. 1»ω^»«-Μ/Α-· πέρκωμα, (το).
Υ'ιιΐ]ΐηιιιιΙ'· σκιρτώ, άγάλλοσυχάζω.
\>ιιιιΐαιηαιν^ρ· φιλήσυχος, (0 μαΐ. 061ίρ»ΛΑ. δ-^ί;/.;..
ή).
■
, ή)· Ιοαι/ιηοΛι^· σκίρτημα, (το).
^ιαγαι^αιραιρ. είρίνοποίος, (0 |πΗ/^ιηωηιυ^. αισχρημων, α_
\ααΜΐ^ια^υΛ^ηΐ-^ίΜΛΪίΙίΐΐ* καθησυ σχήμων, μιαρός, αισχρός,
(ό). άσγημόνως, αίσχρώς.
χάζω, συμβιβάζω.
\>ΗΜψιιτιηι-ρ-Ι>ιΛι. ειρίνη, ήσυ- 1>,ι^υιιιιιι ιη//Ιι·Γ- παραδειγματίζω, καταισγύνω, *θεατρίχία, γαλήνη, (ή).
\θΜΜ^αιιί- παίζω. 2. σκιρτώ. ζω. Ρ^γΜ·*·
\^ΐίΐ^αιινΐίΐίΐ1^ηι [<Ι'[ιι'ΐι · παρα
δειγματισμός, (ό), αίσχος,
\>ιαγιιιι^ιιιιη^ιΓ. όλοφύρομαι.
ΥοαΜηίΜΜαζρ . φίλοπαίγμων , *θεάτρισμα, (τό).
γ< αϊΙ αϊυ··) η ι ι/ιι/ΐιΐιιί. καταποΐ(Μ)·
1<ΐίΐι<Ι«ίί.ιΐίιριιι.φλύκταινα,*<ροΰ. κίλλω.
Υ'υ^ιιιηι ;/ . ποίκιλμα, (τό). 11σκα, (ή). 1·-.^.^.
1ιι<υγρ«ί^/.#Λ σαγηνεύω. 8«~- 1»<»^· καρπός,- (δ), γένημα,
(τό). 1Γ{^«
νατρέπω.
[«αιφα,ιί. κιγκλίς, (ή), κάγ \"·ιι'ΐιιΐ υΐ[ΐΙιιί'· διαστρέφω, ά_
γελα,(τά). Ί'-^-.φ-ρΛ.^^. («αιίίφα'/ι/ι^. διαστροφεύς, (ό).
^Μυγη^. σταφυλή, (ή), στα \ηιιΛιη.ιιΐ[ΐηι.υϊι· διαστροφή, α
νατροπή, (ή).
4~£1"·
φύλιον, (τό).
\αιι·ιΐπ· ρ/·ι Ι,, επήρεια, (ή) ΧαιιιΊ,^. πόθος, (ό), εφεσις, (ή).
ί>1·ρ· ^Ι^ρ"·1
Ρ«-Λ.£ }αιιΆΐ[ ι·ιηΊ·Ιϊΐί· ελέγχω, ϋ£1ιιΐΜ/^»αι'/ίίΐ/(/'·υ.αρα,'νοααι.<1· —
ΜΐΜ'
,
( ν-ί(ιιιιιψη/^πι ι/αιΊ<ίπί'- μαραίνω \»αιΊιη.αιηΐΜΜ>ηΙ··ί· Οίκτείρω. ΐί~
\<ιιΐ][,} - σκόλοψ, (ό), πλήκτρον, \ααίίι^ηΐΛΐΓ· φ ώ, * ζηλεύω.
(τό). ΙΓί^—^ δ^ί- «1^
\αν,%ΐ[αΑ£· φθόνος, (ό).
\ο^[ΛΙιιί· κεντώ, πλήττω. 1]*^. \>ιιΑιη.Ιιιϊ. διοχλίζω, *ζαλίζω.
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\''υιηΙ.-ιί- άποκνίζω. «1^+^-^
1οιιΛΛι»/τΒΐ-/».σπάργανον,(τό)
Ί·.-1^.»^.<
σχιόνω (■■,««'//. μικτός, μεμιγμενος,
\ΐυ,Ίι&.υΐ[ΐ[ΐΙίΐΓ. σπαργανώ,*ιρα. |«<ιια%. ^. μίγδην.
\«ιηΐ,&Ι.ιΐ. φλογίζω, καψαλί. ]»«#ηΐ>α/^· συγκεχυμένος, (δ).
ζω, *τσιρουφνίζω.
\ηυ/ιΛπιι· δαυλός, (6). Ι7·»π·1 \"α.ηϋαιΙιΙίΐί· συγχέω, μιγνύω. Ί·-.ρΕ1ρΕρΛ.£·!
\ααΐι, η · [<}■■ έργαστήριον, (τό) ]βία»»ί/ΐίΐ^η«-^^ί.ίι· σύγχυσις,
\ααι%ηι^ριιινψΐΜΐι· εργαστήρι.
άρης, (δ).
Ιπωηί/ιζι^τίι^η/ι· ασυνάρτητος,
^αιΛι^ιΛι. βρυχτ)Ομός,(ό). «Ι—| συγκεχυμένος, *άνακατωμένος, (δ).
\αΐΜΛι^ηί.ίΆ· οιον/μα, ογκωμα, ^ω,ιΐ,Ιι//,. κρατήρ, (δ).
(τ>ί//«'^/Γ/>'. μιγνΰω, συμμιγ(τό). ί7^2^ν· Ί·«.^«ρΛ.·
|υϋ/·/ι/<"»· 8. 0"Λ^/Λ»<
νύω.
μένως.
\"ιιι *ιίιι/ΐιι/ ιιιιΓ· §.
\ιί*υ/ϊι~ ί·υαηίφ/υια-η.%· ^. συγκεχυ\·ια^%· ποίμν/], (ή), ποίμνιον,
(τό). ι>ΗΗ
ή). \>α»ι&ηι-ιιι&· ) μίξις, σΰνθεσις,
\αα»^ίιαιμηι^ κτηνοτρόφος, (δ, \»υιΐϊΐιπ·/,ίί. \ *άνακάτωσις ,
\>αι^ϋαΐ[ται^· κτηνοοΌσκός, (δ).
1β«ι/^. σταυρός, (δ).
\οιιηΐιηι-ρη.· κρίϊσις, (ή).
σταυρό Ι' αϊ/·υι ψι/η. μάστιξ,(ή), φραγ_
*σταυρόνω.
γέλλιον, (τό).
ίατ^-ί"
|ο.·„ 4 «////./«· σταυροφόρος, (δ,ή) \μ·υραι^ιιΛιίιι(· μαστιγώ. Ί·.^!»/«*»«//>//<.·/. συσταυρόϋμαι. \«ι»ψα»//. βράχος, (δ). Τ·»,-.:
|α/ι/«»/Λ/.->.· σταυροειδής, (δ,τ,) }ρΐΜΐρυιΙ[Ιϊΐϊ· φλένω, καψαλί
|υ μι 4 «ι υ/ιν,ιιι- σταυρολάτρης, ζω.
\αιαρυ/ΐι· καυτήοιον, έκδόριον,
\α,ι,^ιιιι11,[,„ιιι (δοί»)· υψωσις (τό). &»$.Ε· 8·μ{<
\ιΐι»/ψπι ι//υ· κατάρρους, (δ).
τοΰ σταυρού, (ή).
Ιπΐϋ^/Γ/ΖΓΐί/^. εσταυρωμένος, (δ).
1»αί^&/ί»«-^^ι-ίι · σταΰρωσις, \ααιρ^α,ρι. άπατεών, δόλιος,
(δ).
>
(δ).
Υίαι^ΙτιΡ. σταυρω, σταυρονω. \αυιρη αι^υαιΙ/αΛι · άπατ^ϊλός,
44
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ι«ΐϊ·ι.
\"αΐ[ΐ,1 αι[ιιΙιιί'. απατώ, δολιεύ- \οιαι-ιιιρρ%· ζοφώδης, (ό,ή).
^•αιι-ιαρπι-ίΆ. εκλειψις, (ή).
ομαι.
δόλος, (ό), ραδιουργία, (ή). Ιβμκ-βι/μπ· λάχανα, (τά). 1;^Ιιιϊ· δολορ^αφώ, \ααιφαι%. εμπόδιον, κώλυμα,
μηχανεύομαι. 2. δολοφονώ. (τό). μ,^,.
\ααιφαΑΙιιί· καταργώ, εμπο
2·δμ ΚΙ- ^σί-τΉ·
καταργούμαι, εμ
\αιιιρί^ιιιι^ίΐιΊιηι
ιΊι · δολο. δίζω,
πλοκία, μηχανορραφία, ρα ποδίζομαι.
διουργία, (ή). *
Λ-}·· \>ιαφιιΑιηι.ίΒι . κατάργησις,
\<ιαΐ[ΐΙ.ιΐ· καυτηριάζω. δ·»ιπ~- κώλυσις, (ή).
Ιοβι^ι/^/. άγκυρα, (ή). 2. ρά_
\ιΙιρ-ιιιιϊ· ϋποβλέπω, *στρα_
3Ί?>
θεμέλιον, (τό).
βοκυττάζω. 1^ΡΡ «{«.{.Λ»^·
,.^. 2. δίΡ1-+ ^
)α«γϊ^ια/^ίΓΐ/. κατακρημνιζω. Υ^ρΐ^ιΐ. κερατίζω. "Π·.-)&Ι*Λ*·
(ή)·
\ναφΙυιαι/ιιιι\ί · ψηλαφησις, ^^ΐαια-αιρ· παράφρων, (ο,η).
\αωρ[υαιφΙιιΐ· ψηλαφώ. |£|.> \α/τ^αιι^ιυρΡιΓ. παραφρονώ.
ΙιιηΛΑ. καλαμών, (ο). Ί··»/^ \>Ιι^ΐΜΐι^ιιιρηι-ρ-ρΛ· παραφρο
ρος, (ό).
]«υιρ>Ιίΐβ. ψένω, ψήνω, βράζω. σύνη, (ή).
\·ι!ΐ£ΐιιιΓηι-ιιι. συνετός, εμπει|α^ι»ι/ά>£η/'. κατανοώ, εννοώ.
1<·κ//ιπ^(τ· πυρά, (ή).
Ιΐιυρηιυ//ψ- δυσημερία, (ή). γ>1>Ιιαιίιηη·.ρριΛ· σύνεσις, εμ
πειρία, (ή).
\ηιιιριηΙ.<ιι>. ξανθός, (ό). 'Κ-Λ \αΙιι^ιιιιι^ιαυιιιιΙι· μήνίγξ, (0).
η^ιμ
_
_ (ό,ή).
\ι·ιυριηΙ.ιϊ. ^ΐνίζω. 1^1 1'·^1
\ηιιιριιιη;]· £>ΐνίθν, (τό). Ι^ι ]α/,γα/ι//ι. νουνεχής, φρόνιμος,
Ιοωι.. πτυχή, (ή). δ£-Ρ$-> 1»%»· νόησις, (ή), νους, (ό).
\αιαι-ΐΜρ· σκότος, (τό), ζόφος, 2· εγκέφαλος, (ό). 11ΓΕΐ; 2.
(ό), σκοτία, (ή).
\ααιι-ΐΜΐραι}> . έσκοτισμένος, (ό). γ>1τ^>%ιιΐί.ρ%. πρύμνη, (ή)·Ί>£
ανάπηρος, κολοβός, (ό).
\η„ιι ιιιρίΗ^ρΊι. σκοτεινός, (ό).
\η αϊι ωρι»υI, ρ. φιλόσκοτος, (ο,
1"&<2[· βέβηλος. "υ-^«Γ· Φ;-»
ή).
\ααιΐ-ΐιιρΙ·ΐβΐιι 1/αιΙιΙ.ιΙ- σκΟτίζω. \αΙηΐιιιΡΙ>ι-ρ · σκολιός, διε
στραμμένος, (ό).
\ααιι-ιιιρριϊ· σκοτίζομαι.
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\>\ιγι>ΡΙιι ρΐιιί. διαστρέφω,
ΙΜ/Ι.ιί. σχίζω. 2. σπώ, απο
ϊ»^. βρόγχος, (δ), αγχόνη, σπώ, μαόώ. Ιϊ^^Λ.^.. 2. Ί·β_
(ή)· ·ίΛ+' '»ϊ?·"2ί
ΥΙιγ^ίιιί. άγγω, πνίγω. «Πβ^εμποδιον, κώλυμα, (το).
^Ιίηί/ιυυιαι^· αστείος, ευτρά
πελος, (ό). ε-^-^ι
\«ΙιιΐΙ[ΐιιιηαιΙ/{τιί'. άστεΐζομαι. \>ρ-αΛι· κέντρον, βούκεντρον,
(τό). ΤΤί^—!·
\η/πι/ιιιιιηιιιΙ[ηι.ρβι-'ϋ· ευτρα ^ρίτιί. κεντώ. 0«£.Λ«£>
πελία, (ή), άστεΐσμός, (ό). \>ρ ηι-ίΆ· προεόρτια, (τά), πα
ΙηίΓ^ί. λύπη, (ή). Π,^Λ.^.^ ραμονή, (ή).
Ιι/ι,/ιυ/υί,,/'. Οαρ(δώ, ενθαρρύ
\«Ιιηβη<-ΡΙ·ιΑ. (—^)· άθλίό- νομαι. 2· γαυριώ. ^««γΐβ
της, δυστυχία, (ή). *»βυ£·
^Ι,^ρ/,Λ. βλάβη, (ή). ϋ«- \ι^·ι^ιΐΜ^αΙΐβηΐ-βΐΜίΐιΙίύ' > ενφαρ\<Ι,ΊιΙ,^η,Ίιιιιιί· μαλΘακίζομαι ρ"ύνω.
\η!τΊιΙ. » ι,ιη,α γυιΊιΙ. ιί . μαλθα. \Ί·Ρ· οδύνη, (ή), πόνος, (δ).
κίζω.
0.^·
μαι.
\αΙΛΙτ^η·~ρ/ιιΛ. μαλΟακία, (ή) \α^ριιιιί. υποπτεύομαι, φοδοϋμαλθακός, (δ).
κόμμι, (τό), δητίνη, (ή).
\>ΙτΊψ- τρελός, (δ). 81·^
\αΙτ£ιιιψι
καρκίνος, *κά.
βδελυγμία, (ή).
βουρας, (δ). 2-.ί»1.ίϊ·
-Γ
φ;
\«Ιιη.ΐΜΐιΓ· δυσαρεστούμαι. Ιι^— \α(ιη&. συνειοός, (τό), συνεί
^14+·
δηση, (ή), συναίσθησις, (ή).
\ιιΙ, η Ιϊΐί'- άποστατώ, στασιά β-^Γ- ^-Β- δίτ—Ί·
ζω. Ί-^ί-^ΕΓΛ-^
χάλιξ, (δ).
\αΙιιΑΙιιΐ· άποόυσπετώ. ϋ—υ^ ^Ί"Η['ΐΜΐ' φάσμα, * στοιχεί.
όν, (τό). Φ^.
]α/,^·ιι,/ «//Λ· κεραμεύς, (δ) ]></ιιι,ιι- σκληρός, ωμός, (δ).
\α1ίβ^1ηη1ι% · καρκίνος, (δ). 0^1.
_
ρώς.
1.1*^.
^
ρ-**μΛ· Ιιι^μι». ^· αυστηρώς, σκλη\αΙ,^Ιιη1^ι. πήλινος, (δ).
1»^<π. πυκνός, (δ). ϋΕ£· Ρν£>
\αΙτηΙιιίηρΡ . οστρακόδερμα, |»^<«ίΐΜΐιΛ κωφεύω.
(τό).
κον, (τό). \»Ιιαΐ)·ιι ηιιΛιΙί,ΐ: κωφώ, κωΥαΙ,^/ι- κέραμος, (δ). 2·οστρα. φαίνω.
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κυΐ\>ΐίιί· έκριζώ, αποσπώ. ϋΙ·*+ ΙΙπ'ί/ωι/ΐ'ί/ΜΐίΛ συγγενεύω, συμπενθεριάζω. Ι»^/" ^-Ί.^-Γ
^(Λψ. [Λςα, (ή). 1)^-4-+·
\»ΐηι.ρ[ιΑ· κώφωσις, κωφό. Υυνιι/ρ. συγγενής, συμπεντης, (ή)^ ^
-ρ-Α^· θερός, (ό), συμπενθερά, (ή).
|α^ι»ί./»^. άσπάλαξ, (ό). 1;^
\>ΙΡ>ηαΜΐι>Μΐιΐ- σαλεύομαι. Ι)·»^ >ΐ,ι«ι/π«>. φιλόστοργος, (έ,ή).
\ϊΛιαι^η·-ΡρΑ' επιγαμία, (ή).
1 *συμπενθέριασμα, συμπενΙφΑ>91ι·/. χρεματίζω.
\α]ιΆ£ριΛ. χρεματισμός, (ό). θεριόν, (τό)·Λ
Ιιι^ρϊ&ι/". μέμΟΟμαΐ. 1»ίρ£«.Λ«£ι Ιοίΐίΐ/^&ίΛ φείδομαι, κηδομαι.
\Λαι^ί.ρρΐΛ· φειδώ, (ή).
Ιο^ηι-*. στυππίον, (τό).
ϊήι^αιββ. περιχαρής, (ό,ή)·
γΛ^Ι/^ια^ιΑ.
συγχαρητή
Ι»η&αιφ· οίκτοός,λνπηρός, (ά].
\αη£νιιΓ· οίκτείρω, λυπούμαι. ριος, (έ,ή).
\α·ρ,ΓιπυΑι,ι>· συνείδησις, (ή). Υυ^αιιΤ- χαίρω, αγαλλομαι.
2. γελώ. ΟΗΜ**
\αι/ριυι^1ιρ· συντάκτης, (δ).
**· 2· ψ-ι**·
,
Μ^Λ^Ί συναθροίζω, συνάζω. -ΡίΜ^ίΜ-ι/" ρίΐίη-α*ι υι*η*. α
1»ι/&ιΛ πίνω. 1»^+» δ· ζ«Λ^4«Λ ποχαιρετώ. Ί,1··»— ιτι/·^
]ο%Ί^ι,φα·. εύθυμος, (ό,ή).
Ι»·Λ»/», ζύμη, (ή). ΙΓ«..,~>
φϊ,^ΐΜ,ιΤιπριϊ' εύθυμώ, τέρπο.
\αιΓηρΙιαι^ ένζυμος, (6,ή).
μαι.
τέρψις, (ή).
^ιίπρίιιί·
ζυμώ,
■ 1
-5" I ' *ζυμόνω.
Ί-I
\&η.ιαιΓιηη·-ΡρΛ
· ευθυμία,
\α,Γ„ρηιΛ. ζυμωτός, (ό).
. —,! ,
ν^ί&. πόσις, (ή). 1^.
ΙΛ^-ϊ-ητ-Λ^Λ χαροποιώ.
!Λ«,«ΛφροντΙς,επιμέλεια,[ή). ^/««^τ· άνωμαλια, ατα.
γΛαηΛα&ηι.. επιμελητής, κη_ ξία, (ή).
\&1ΡΡ· ζήτησις, (ή). 2. αί
δεμών, επίτροπος, (ό,ή).
\&ιΐΜΐιΓιηάηι-ΡριΛι· κηδεμονία, τησις, (ή), δ. προτασις, (ή).
επιτροπή, (ή).
\&ιαΜΐ£αιΙρΛΐρ· $. |«ν/1ΛΙ#/ί/ίΛ«ί ϊ Υνη.ηι.ρΐ·Λ. ευθυμία, (ή).
\α%αιιίαιΙ{Ιιιραι ρΙ[" Ί' · 8· \&Ι1Μ- ,\α%γροΛψ. αίτημα, (τό).
\]ρϋη:ρΙίΐί· ζητώ. 2· αιτώ. 5·
ιΡιιίύηι ρΊρι 'ίιι
\ίύιΐΜΐϊαιρΙφιΓ. > επιμελούμαι, δέομαι. 4 . επιζητώ, εξετάζω.
1&υ*ιΆιί·
} κήδομαι, φρον Κ.ρΜμ. 2. 8^μν+· 5. ρμ.
τίζω, περιποιούμαι.
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Ι»^-/""-1"^· αίτησις, δέησις, ]ηηζΐΗΐ[ΐι/ΐιηί[<ί(ιιΛι· φρόνησις,
ικεσία, (ή).
(ή)·
]»ϊι//ιιιιΐιαΊι. θυμιατήριον, (τό). ]αη^ιιι^Ιτραι^αΑ. μαγειοικος,
νίι^ιαρ^ΙαΓ. θυμιάζω, Ουμιώ, (ό).
7 'ρος, (ό).
\απί,αιΙ^ΙίριιιΐΜ£ΐηη· αρχιμάγει.
^θυμιατίζω.
1»ίι(π/#^η£γ^ι-ί».θυμίασις(ή). Ίαη^αι^ΙτρΙηΓ. μαγειρεύω.
\»%1ηρ. μήλον, (τό). £[Λ«· ^η^ιιιΙ^Ιτρπΐ]· μαγειρεϊον,(τό).
\αηί·αιΙιΙιρηι.ρΤριΛ4. μαγείρΐ2.
Υ>%&ηρΙΛ(ι. μηλέα, (ή).
κή (τέχνη), (ή).
\·Ίι£η^ . συμπόσιον, (τό), ευ ]*ηζιι&ηα· 8· ]ι>π4μι^/γ/»»0ι
\αη^ιιιφα£αιη.. οψοπώλης, (θ).
ωχία, (ή), «ί,^ρ.
γΛηι^ίΓ. φράττω, έμφράττω. \α,ΑαιρΐΜΐρ. μάγειρος, (0). Ο,^ί]·»
|υπίίπ/. φρόνιμος, σώφρων, (έ).
1»»!^. χοίρος, (δ), *γουροϋνι, \*η^»1ιιϊιηιιρριαριιιρ . φίλοφρόσύνη, (ή).
(τό). 8#Λ-ιΐ ^
^Γ·Η' νως.
Ι»/ί4&ι/ω£/^/ιΠί-^^ι.ίι·φΐλθφρθ.
1»«ΐ£· κνημία, (η).
\°,,ηα,//. βάλανος, (ή), βαλά- \αη^Ιη/ηι-ΡριΛ. φρόνησις, (ή).
νιον, (τό).
βόρβορος, (ό). Ηπίι;
(π«γυΛ. καλάμη, (ή), καυλός, 2*Ρ+Φ
ρ
*>)·
\ααε.1ιριιι1ιιιιυ· βορβορώδης,
(ό,
(ό). ο-ΛΑ ρί-,μ.
|νι>4»ι.ΐι.
σκεπτικός,
(δ).
11^»(ιτ>
1)-{·
πίδιά, (ή).
\αηηαιιηαίΐιΧ. άγράς, *άγρια- ]αΠίΐ(απιιΙτι/. άποκτείνω, φο
\>ηψαριιιύ. χοιροβοσκός, (ό). νεύω, σφάζω. ]?ίΰ>1-ΐ^+>
\>ηάπη.ια<ιξύ'. κατηφής, (ό,ή). \αΠιφιηιιηι-ίβ>· φόνος, (δ), σφα
\ρηάηη.[ιιί. σκυθρώπάζω.
γή, (ή).
κρουνός, (δ).
1"π</π/ι/»ι-^/η-ί/·κατήφεια,(ή). Υΐι,ηαψα^ · σωλήν, οχετός,
Ιυ^/υΛί/Υ Α»//ι· καρκίνος, αν.
κριός, (δ). 4·»}»
δραξ,(ό).%φΗ^
\αηριη$[ιιΜι·θλθΖσ6θς, (ό). 3>Ε- Ι""/ΐ · έξιχνίασις, έξέτασις,
\ηπ[ιιπ„,!.
επινοώ, ε^ευοί- (ή). Ιΐρ-^Λ..
σκω.
8(-Ζ£*Λ4> ]αη;ι>. δραπέτευσις,(ή). Ί·-.^-.»
1»π£. σκέψις, μελέτη, (ή). \αη/ρ. μίτρα, (ή), διάδημα,
\>ηΙ{υιιΓ. μελετώ, σκέπτομαι. (τό),κίδαρις,(ή). Ρ"~ί· υ~Γ|·ί>
]«,,//,,, !/ίι- α- \>ηΙρ
ταπεινός, (δ).
Κιίω/^Λ. σκεπτικός, φρόνι -Φ [υηίιιιιρζ· χαιμαί, κάτω,
πρός τά κάτω.
μος, (ό).
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\οη^ηρηι.ρ/ιι-%· τραχύτης,χον
αρ^ιαραιρ. ταπεινως.
{■■«//«</.ί«.·,/^ιη. ταπεινόαρων, δρότης, (ή). (
,-ΛΛ^ι
(ογμμιη/τ/'. χωλαίνω, ί*·^^».^—
(δ,ή).
|>αίΐΗΐι>4<»ι/<η&</>. ταπεινοορο- \ϋη^ιηαΛιιιαΛι^>. βασανισμός,
I" η'ΐ/ιυ]ΐ*ΊΐιιίΊιιπ' [<1[α Ίι · ταπει (δ), τιμωρία, (ή). 1^2+ΙΛ.-5|-«
\>η^ίπιιίΐιι^ΙιιΓ· βασανίζω, τι
νοφροσύνη, (ή).
\αηΐιιιιρ£ιΙϊΐιιΐί-ΐ]ΐι/ίιΙΐΐ?* ταπεινω μωρώ.
1>ιΑιαρϊ£ιΓ· ταπεινοϋμαι, κύ- \>η^ρΐιι^ ηιη. ^ πρόσκομμα, έμ_
Υ>η£ιιιιίΐι. ^πόδιον, (τό). |Λ~
πτω.
χαηναιρ^ηι-ΡΙαΛι· ταπεινοτης,
ταπεινοσύνη, (ή). 2. ταπεί [ιι,ι,,/,ι,'.ί. χέρσος, (ή). Ί·ΕΓ>
νωση, (ή).
Ιί:ίΗ-ιιί— Χαπι^α/ίιαίΊιιυιί . χερσεΰομαι.

2. κλίσις, (ή).
1«ίίί«ιιι..ΰγρος,(ό). Ι;·^· ζ«£·£>
ΙιΐΗίίΗίΐ..
υγρασία, Ικμάς,
(ή)·
1»/>ΐιια> υιΊιιυιί". ύγραίνομαι, νο_
τίζομαι.
νοτίζω.
\>αίιιαίΜΐ^ηι.^ΐΜ&ΙηΛ υγραίνω,
\ριϋ$ιαι.ΐΗ-Β-ηΆ· 8· |απί/ι«ί.ι 2»
)ιΐπ)/£υ/λ· βρακοζώνη, (ή) .(!··£
Ιιιηί/^. κόπος, (ό), *κουρασις,
\ΐπΐΛ^ίΐι1^ιιΛΜ. κοπώοης, (δ,ή),
*κοπιαστικός, (ό).
Ιοηί/^/ιι/'. κοπιάζω. 1?ίρ«-^Λ«^·
1·πίι£ηΜ-Ρ[ιιΑ. πόνος, κάμα
τος, (δ).
\>η^πρ. χονδρός, χονδροειδ/,ς,
(ό). ^· χονδροειόώς.
Υιη^ηρυΑιαι/. τραχύνοααι,χον
δ,οεύω.

[ι,,,,/,/ιι/ί;/,. σισόη, (ή), βό
στρυχος, (δ).
|ΐ;//ι ιυυ/Ι.ιιι. αυλάρχης, (δ).
|] μ*^ μ*«««η!
|»ηηιι^. κοίλωμα, (τό). 'Κ-Λ.-α!
\>πυιηιΐΛΐιιΐΜΐΐ. ΰπισχνοΰμαι, υ
πόσχομαι.
\αηυιηπι^ιιι%ιιι^^ρ. εζαγορευτής, πνευματικός, (δ).
1»ηι#ι«π^ίζΛ£ίΛ δμολογώ, εξο
μολογούμαι, έξαγορεύομαι.
\απΗΐιιηι[α/ίιΙϊΐ]ηΐ-υιιιϊιΙιιΓ* εζθμολογώ, εξαγορεύω.
]«πυιπηι£·ι/ϊιηιι· όμολογών, (δ).
\αηαιηηι/αήιπΐ-Ρρΐ-% . δμθλθγία, έξομολόγησις, (ή).
\α„αιηηι-ίΆ. ΰπόσχεσις. (ή)·
ή,-,.,
]>πιη. γόρτον, *χορτάρι, (τό).
1»ηιη£«^&/ί. χορτοφάγος, (δ,ή).
Ιυ,,,,,,/Λ. απούλητος, άγρεΐος,
(δ)· 1'2.ν ί—ρ-Λ"[«

μιρ
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Μ1Ρ
]»ηι»/Μΐ.£ια. χορτώδης, (δ,ή).
τάφρος, (ό). 2.—
\ιηιηΙιιρΥϋ . νόρτίνος, (δ,ή), ί—Γ'
\»ηρη-· σάκκος, (ο). 2—{-.^
*χορταρικόν, (τό).
\αηιηΙπί. απορρίπτω, αποβάλ \αηρη.. γερανός, (ό). ρ-.-ρΐ».»
λω, έκβάλλω.
Υ>ηιαηρ. λοξός, πλάγιος, γυρ \μηρΡ . πρόνονος, (ο). 2. νό
θος, (ό).'
2. Φ£ί,
τός, σκόλιος, (ό).
Υ·πιηηρΙτι)Πΐ-ΐιιιΛΙηί. εκκλίνω, \<η,/,/,Ι ,ι/;,„,ι/'. νοθεύομαι.
\«ηρΡ αιυπι.ΐβΐιΛιΙιιί. νοθεύω.
πλαγιάζω. 2.αποπλανώ.
\αηρΡηι-Ρ[ιιΑ. νοθεία, νόθευ\αηιηηρ(ιιϊ. έκκλίνω, άποπλα. σις, (ή).
\>ηρ/Α. 8. |»Γγι»
νώααι.
^ηιηηρύαιίι· σκολιός, πλάγι.!1»ι>/ι4^ιΛ σκέπτομαι, διαλοος, (ό). υ~^— ϊ;^»
γίζομαι, συλλογίζομαι.
\>ηιηηρη· ',Γΐι. παρέγκλισις, ά- \αηρ^,η·-ίΠι. σκέψις, (ή), λο
ποπλάνησις, (ή).
γισμός, (ό).
^μηιπηι-η. άντικνήμιον, (τό). |»ίγιίπι_^. συμβουλή, πα!»«/». βαθύς, *βαθουλός, (ό). ραίνεσις, (ή). 2. μυστήριον,
(τό).
στικώς.
^ιπρίΜΜ^^ιη. βαθύνους, πολύ- 1»η^ί^?^Μ/ρ£ΐγι.σπουοαίως,μυμητις, (ό,ή).
^ (ή). |ιι,γ>ϊ//γ '"//'/ «/Λ . μεμυημένος,
\αηρ>ΜΛ^ιπηΐ-ΡΙιιΛι. βαθύνοια, (δ).
(δ).
]ρηρΐίΐιί'ίΐι%1[. πανούργος, (ό,ή). Ιαπρ^ρι^ιαδηι.. μυσταγωγός,
^ΐπρ^ρι^ιιι^ηι.ρΐιιΛ) . νο/,σις,
]α ηριυιίΊιΑ*1{ηι ρ/ι·-%. πανουρ διάνοια, (ή), συλλογισμός,
γία; ραδιουργία, (ή).
(δ).
(
^ ή).
Υ>πριιΛι. σκηνή, (ή), σκήνω \οηρξρφΐΜΐΙ/αι%. σύμβουλος, (ό,
μα, (τό). 2. Ιερόν βήμα, (τό).
]αηρυ/ϋαιιί. βαθύνομαι. δ^Ί— \α,ι/Α/ι,/ ,αΙμ/Ι,ιί'. συμβουλεύω.
)πηρζρ/[αι/ιι/[ιιΓ· συμβουλευο.
\ιηριιΛιΐΜΜρι^. κύβος, κυβικός, μαι.
(ό). ΙΓί>—+ί
1- ·Ρί-^· 2— ^ηρ^ρη-ΐΜΐΙ^πιρ^Λ. συμβου
λή, συνδ'άσκεψις, (ή).
\αηρΐΜΛΐπ^. υποβρύχιος, (ο, η). Χαηρ^ριι ΐΜίραΛ· ρουλευτήριον,
(τό).
στικός, (ό).
|<ι»/»ί/»^ αη-ηρ -συμβολικός, μυ_
\αηρι^·)"^>ι>ιιΐιΙιιί. βαθύνω.

ι»υι*
μι*
1»η^. κοίλον, κοίλωμα, (τό). |σ»<-£. κωφός, (ό).
)αηι./υ· φλέγμα, (τό). ^«.^Λ
2. ^υτίς, *σοϋφρα, (η),
Ιυηι Λωι^. συγχυσις, (ή). δ·»^\»ηρ^Ιΐβηι-^αΛιΙ>ιΐ· υποστελλω, καταστέλλω, άπομακρύ. ^αηι-ΛΐηΐίΐΙ,-ιί1. συγχέω, *άνα_
κατόνω.
(ό).
\ι>πρι[ι^. συστέλλομαι, εντρε. |ΐ)«£-<//>. πλήθος, (τό), σωρός,
πομαι. ΙΙ-ι^Λ.!. Ι1-ίΙ»1Λ-{.> Υ>αΛ^. θυμίαμα, (τό).
Ιαπρ^πι/ριΓ· ^υτιδοΰμαι. (1?£-- \αηι-ηϊι. τΰρβη, (ή), δχλος,(ό).
\α„,_α,ι,φΐ.,ί'. έκφεύγω, δραπε
τεύω,
(ή).
\»ηρ*ηι.Ι/η. συστολή, (η).
\»ηι-αιαφηι-ίΠι. οραπέτευσις,
\απρηι[ΐϋ^. όπτός, (ό).
\>ηρηι[Ιιιί. όπτώ, όήνω, ψέ- ]ιι»<γ.Λ. δέσμη, (ή), δεμάτιον,
' 0«γ~>
νω. ·ΡΙ·η»η }Ιι4'+'
°[Ααι (τό). δ^'
\«ιΐ[.,ιι[[,,Γ. καίομαι, άλγώ, δέ. \αηι-3· δωμάτιον,ταμεϊον,(τό).
\>ηρηϊ{ηι.ί&. οπτησις, (ή),ψή_ ]αηι-φ· πώμα, (τό). Ί·».£~£.>
σιμον, (τό).
ιίχύ+< 1»„,ρ. άροτοον, (τό). υ~ΐ~-:
\»ηραι.ρ-Ι>&. βάθος, (τό). 81~ \αηρι.. φρύγανα, (τά). 2-|£
\>ηριααιραριπ· ανώμαλος, (ό,
ή).
ταθραύω. \«ηΊ,Ιίΐί· συνωθούμαι, επιπί
\αηριηαιΙιΙιιϊ· συντρίβω, κα. πτω. \{· συναθροίζομαι, συ
\αηριπαιΙιηι-ίΠι. θραΰσις, (ή). νέρχομαι. (*ί^ι»ΛΛ.^«
]«η%ιΙτιΓ. ^έγχω, ρΌγχάζω.
2. συντριβή, (ή).
ΊβηριηρΙ/· έδεσμα, φαγητόν,
\οη π^ιη^η^ηί ταραχώδης, (ό,ή) .
(τό).
\α„3. τραϋμα, (τό), πληγή, {αηηι[ΐΜΐαΐρ· φιλοτάραχος, (ό,
ή).
χοποιός, (ό).
(ή). ϋ-.Γ«.
\αηηι[ιαριυρ·
ταραξίας,
ταρα1»»»ι^6·<Λ ^ τιτρώσκω, τραυ.
Υ>ηΐ}ηιηΙιιί· ^ ματίζω, πληγό- ΪΜΐηϊ[Ιιιϊ· ταράττω, θορυβώ,
άναστατώ.
νω. 1?«ίρ*»[*»Λ*^ι
υ
^ηι-ηΙοϊ. ερευνώ, εξιχνιάζω. \»η.η<1ρ·ί· ταράττομαι,
1>π, ,^η^ί/ϊ,. έ'οευνα, έξέτασιο, βοϋμαι.
^ηπφ,^ΡρΛ. ταραχή, (ή),
(ή).
]<ιηι-^.προσκομμα,(το). 1;Ί·^ θόρυβος, (ό).
\υπκ)ιυΊι . όχλος συρφετώ- Ι»«/γ». ψίαθος, *ψάθα, (ή).
δης, (ό).
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ΐν,οο
Μ*»
\>πιηιαρηιρ· σκληρώς, έντό. |α/>(υιΛ τάφρος, (ή), φραγμός,
νως.
ι|*4* (δ), αίμασιά, (ή).
Ωραίοι, συμβουλή, παραίνε.
\>νιηυιιιριιρίΜΜΐιηβ· σκληροτρά σις, νουθεσία, (ή).
χηλος, (δ, ή).
^ (δ,ή) \*ραιιηιαριαρ. παραΐνετικώς.
Υ>αιπιιιαρρια' σκληροκάρδιος [οραιιιιαιΙ]ΐιιΊι . συμβουλευτί\λΗιιιιιιΗριΐίηι £1 ι^Ιι* σκληρΟ. κός, παραινετικός, (δ).
ϊψαι,ηΙ,-ιΓ. συμβουλεύω, πα
κάρδιον, (τό).
^υιηαιι{αιρηΐ-β-ρ&· σκληρά. ραινώ, νουθετώ.
\»ριαιπιηηι-. παιδευτής, παγωγία, (ή).
\>ιιιηυι;ιηι ηιιιΊιΙτιΓ· σκληρύνω. ραινέτης, (δ).
\·αιηηρ. σκόροδον, (τό). ϋ-ρ- Ν/>ια0. Ιμάς, (δ), λωρίον, (τό).
Υιιιιι,π. [,1[,ιΊι. σκληρότης, (ή) \αρΙιιΐ: εμπηγω. 0<.£|~Λ.}.ι
Ιο/ι^ιΛ εμπήγομαΐ.
]ο<π<ιΛ<(ΐ<ιΛ πυκνοΰμαι. Ι)».*- ϊ·ρΡρ%. άκοσμος, (δ,ή). 2·
\αιηιιΐβηί-ΐ]ΐΜΐίιΙιιΓ. πυκνω.
δυσνόητος, (δ,ή).
]αιπ^ιηΙ.ιί. γαργαλίζω. Ί·Ε- \ορ£/·ρ· καλύβη, (ή).^»-^^·
Υαρηριιη. γαύρος, κομπαστής,
\>ιαψηηι-ίΆ .γαργάλισμα, (τό) . (δ).
\>ρπριιηαΛιαιί· γαυριω, χομ.
\>ιηηι-ΡρΑ. συκνοτης, (ή).
πάζομαι, χομπάζω.
\οιπρι
\αρηριιηηι-Ι&· κομπασμός, (δ).
διάκρισις, (ή)
\αιηρΙίΐΓ. διακρίνω. 3>~ρ{\βριπηι-ρι· φόδ'ητρον,(τό). 9·«ρ4·+·
?°Ρά> (*<)· α.»-^-^.,
βίζω.
ΐΊιιρπ· ΡριΛι. διάκρισις, δια. \αριππίΐβΐιιΊιΙιιί· πτοώ, έκφο^ραι/ναιιίριη. εύθυμος, (δ,ή). Υίριη^ριί- πτοούμαι, τρομάζω.
χοϋμαι.
\>ραιριαϊΐιαΜΐΐ. εύθυμώ, ευω_ \>ΐ)ίιιΐ' 8· ΚΪ/πΐ-ΐΛ
\>ρΐΜΐ^ααΜϋ^· ευθυμία, (ή).
\α3„, !//,. εμφραξις, (ή), φρά\αρι*ι[ι>&ιιιΊιηι-ΡριΛι· ευωχία, ξιμον, (τό).
πανδαισία, (ή).
\>φυΛΙτιί. I επικαλύπτω, πω_
γιραι/ιιηα. θάρδος, (τό), ένμάζω.^ίΡ^+.^-.
θάρδυνσις, (ή).
Ιίριιι/αίΐι αϊ. ι/'. ένθαρρύνω.Ί·..^- Ι»ο^. ασθενής, αδύνατος, (δ,
13
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ΐαου
\>*ρ-ηΑιηιιί· ασθενώ, άδυνατώ. \οοααιΙΐ!)[ιιΡ· συνδιαλέγομαι
\>ο[,)ΐιιί. εισάγω, εμπήγω, συνομιλώ.
1μμνη43ρμ-/'^Ά· συνδιάλε*χόνω.
\οο[<}ηι ρ[>ιΛι. ασθένεια, (ή). ξις, συνομιλία, (ή), διάλο
Ι»·^. ανόητος, άφρων, (ο,ή). γος, (δ). ϋ·μ+{.^,ν4α
|βο«^ι/. δμιλώ, λαλώ.
^οψι.ρΐ%Α. ανοησία, αφρο Ιοουί/ίυ//· αλέκτωρ, (δ). ΐ»ίρ«<£
1»οώα/^. μνηστήρ, (δ).
σύνη, (ή).
\<>Ορι· 8· )ηηίρι>
\αο:/,ιΛι. θρόος, θόρυβος, (ο).
1»β«^. λόγος, (δ), δμιλία, λα
1ηο««ι^<ι<ί>. λογικός, (4). *· λιά, (ή).
Ιροηπ^. εΰλαλος, (δ,ή).

άκρα, (ή), άκρον, πέ ΪΤια&αΛ/ιιΓ. κυμαίνομαι, σεί
ομαι. υ·^ΐ^Ί.4,+·"~ι.ΐΓ'Ι·Λ-ί"
ρας, (τό). ΠΆ
Ιγιμι-/./ιιΛ άνατέλλω, αναδύω, ΧϊιηάιιΑιηι-ίΆ' κύμανσις, (ή),
κυματισμός, (4). ΙΠ·{<· 0~£·
άνακύπτω»
&α>^πι.«β>. ανατολή, άνάδικ. ^—Χ/— :
Χϊοιανιαροίρ· χρυφίως, λά
σις, (ή).
θρα, κρυφά.
(δ).
ΪΤ»£. πτυχή, (ή). δ£-Λ-Λ
^«/«^ . κρυφιογνώστης,
Όια^ιαδ- ) πτυκτός, *διπλωι.
ϊταιΑί/ιαιφυι. εχέμυθος, (δ,ή).
ϊγηΐ[ΐιι!>η. \ μένος, (δ).
χ^αι^ΙηΛ πτύσσω, διπλώ,*δΐ- Χϊαι&ψ,-ιΐ'. καλύπτω, κρύπτω,
αποκρύπτω, επισκιάζω, σκε
πλόνω. δ£-Ρ4·+*
δαπάνη, (ή), έξοδα, πάζω.
ΧϊαιϊΙΐηρ-. σκέπη, (ή), πέ
(τά). 1Γ-.»Γ-^«
*ο·«ι////.ι/. δαπανώ, έξαδεύω. πλος, (δ), κάλυμμα, *σκέ2· πωλώ. ν·»^
Ιβ- πασμα, (τό). \»^\-·*
\)·ιιιάπι /[. κούφιος, μυστικός,
(ή). δ^+·
&υιριηι-ί&. κατανάλωσις, (ή) I (δ). ; <
Χ$υ4ΐ{. οπή, τρώγλη, *τρύπα,

γται.
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&α>$αιι/ίη.>Η . τρωγλοδύτης, Χτ^ιηρικΙρΑ . γελοίος, (ό).
(θ),
ϋςΡ·.
ΌιαΙ^Ιιιί' τρυπώ.
\Τ**>μη**£ρ* φιλοσκώμμων,
\3ΐΜΐ\ηια. τετρυπημένος, (ό). ^περιγελαστής, (ό).
'*"*"7/'^Γ^· γελώ, περιγελώ,
ΧΤαιΙΐ^Ιψ* «όρος» (ό), πόροι, περιπαίζω.
(οΐ).
(τ4) ΙΡηη/. κόμη, (η), βόστρυχος,
ΪΤαη^φ. άνΒος, *λουλούδιον, (δ), φενάκη, *περοϋκα, (ή).
^αι^ιαρίτρ. άνθηφόρος,(δ,ί|).
\Ταιι1^ιιιρΙτρΙιιΓ· ανθοφορώ.
\ΐιι/ιΙίυ//ια/ . κόσυμ6°ος, (δ),
ΉΐϊιιρΊαιηιΐΜρη. · άνδοστόλΐ- κοσύμ6°η, (ή), *φιλές» (δ).
στος, (δ,ή).
^ια^νι^αιρι^. (8«ί/). τώνΒα. ΉιηιΠτίΐψ. κρόταφος, (δ).
ΐων (εορτή),
ή). ΧΤαιΛιί· μασσώ, μασώ. 2^^αιηΐ^ηιάηίΐηιΐ. ανθολόγος, (δ,
1^ηι>Λα»ΛΐΗ^ηά ιηιΑΙηΡ· άνθο. &«<(/>· άκρον, (τό), άκρα, (ή).
λογώ.
ή).
^
ος, (6).
'Χ^α/ιι^υΑΙτρ^' άνΦοβαίοής, (ό, ΧΤαι^ιαη.ηβι. άκρος, κορυφαΐ~ΪΤ**η1ΐ*>ΐι·1Ι· άνθών, (ό).
Χτ^ρα,/Ιψ. πλήρης, (δ,ή).
ΧΤατ^ρΗΛ[ιηαϊπρ · ηχροτερία)Τ«·^<«(.^(ΐ>. άνΙηρός, (δ).
σμένος, κολοβός, (δ).
ΙΤίΠΐ^""^"""-^/^^· ανθηρό- ΧΤια/Ρ^ιιΑο.. άκροτελεΰτιον,
της, (ή).
λογώ. (τό).
\Τιηι^Ιρ^ι^ρΜί ιαιΛΙτιί. άνθο- "&·κ£ρνήιιιια*· κορυφοϋμαι. Κ.^
ΧτυυηϊιΙία·^ ) άνθινος,άνθινός, Λ.£ ρ^^Λ,^»
λοβώ.
ϊί-Η/^^ίτ^ί/- ^ *λουλουδένιος , ΐΓατ^ΜΜΜίτίΛ άκροτηξίιάζω,χο.
(0).
^
μάζω. \Τ^ριΐίΐππ^ρ^ιΛ. ακροτηρί1ϊ*"Ί{("£ άνΰώ, βάλλω, άκ- ασις, κολόβωσις, (η).
\ΐιΐίΐΙ^Ιτβπι.βαΛιΙτιί. άνθίζω. Χΐια^ρίΜίαιηΑΙι^) . άκρόδρυα,
(τά).
ΪΓΐΜίφρ. γέλως, περίγελως,(ό). \ίΐΜΐ]ρηιΜΛ>1 νιι%1τι/· §4
*περι.έλι,γον, (τό). Ι^-^..^. ρωαιΙ.ιίι 2· συγκεφαλαιώ.
ϋ*«<^ιαι£πι. γελωτοποιός,μί. \Ταηφοί-/^ριΛ. άχρότης, (ή).
μ°ς> (ό).
λί«, (ή). ΊταΑυιΙι. καταγέλαστος,
\ϊ>αη^ιια1>η^ρ[ιι.'ίι. ευτραπε.' ή).

Μνυ
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Χγα/ΐιαιΙ^ίίΛιαιιί. καταισχύνο ΧΤοΑραι-ρ-ρίΛ. βάρος, (τό),
μαι. Γίη}^»^*
βαρύτης, (ή).
ΧΤυΛορ. γνωστός, γνώριμος,
ΧΤαΑιαΙ/ΙίΜΑ καταισχύνω.
(δ). ^σμ· ν^υ}. ιγ-^-λ
ΧταΛαιΙιηι-Ρ^ΙιιΛ· καταισχύ Ό·ΛοΒ·αίυΐΜΐί' γνωρίζω. 2.
γνωρίζομαι . Ι*«Λ|.Λ»£.. 2·
νη, (ή). Ιΐ^»·
ΧγιιΛ,^ιυ^. επιπόλαιος, (δ,ή).
Χ^αΛ^ιαγιιι/^ίη. ελαφρόνους, ^αΛιορ^ηί-ΡρΆ · οίκειότης,
γνωριμία. 2. σημείωσις, (ή).
(δ,ή).
ΪΤιαίηι-ι/αΑΙτιΓ. γνωστοποιώ, \)Ί»η. δένδρον, (τό).
ειδοποιώ, άγγελλω, δηλο_ ΐΤιοπα^. δούλος, ο'ικέτης, θε
ποιώ. ·Π^^ρ4.+«
ράπων, (δ).
Ί3ιιΛιηί.^ηι.ίΆ . ειδοποίησις, ΌΊαπ-ΐα^αιριαρ· δουλίκώς.
Ϊ?ιιιη.αΐ£ΐιιριιιρη0 · δθΙ>λθπρε.
αγγελία, (ή)
ΧϊιιΑιρ. βαρύς. 2. σφοδρός. πής, (δ,ή).
δουλικός, (δ).
δ. βραδύς. 4. επίπονος, (ό).
Β-ΙΧΤ· 2. ε^ν^· δ. 4-1·- \ϊ·»πιι^αιΙι[,β. σύνδουλος, (δ,
ή).
^ 4. ψ-*,
\$αι%ρηΜριιιρριαη. . βραδύγλωσ \)Ίυη^ιη//ηΙιιΓ. συνδουλεύω.
1ΐΓ«»ηι«;ι«Λιωι/.δουλοΰμαι,*δου
σος, (δ,ή).
ΧΤιαίιρηιρΙίηϋΙιιΓ. επιφορτίζω, λόνομαι.
^««/«ι «^«ν«/.δουλεύω,υπηρετώ.
έπιβαούνω.
Χ¥υΛΐριιιη.ρΊι· βαρύτιμος, (δ,ή). \ίιιιηιιι/Ιτβηί.^ιιΑΙτιί< ΰποδου.
\ίιΐΜ%ριιι^Ιιι^ηΐ-. 8· ΧραΑρυι— λώ.
'ΰίΜΜΛίυ^αι-ρ-ρΛ. δουλεία, υ
ρΜΜΜρριαη*
ΌαΆιριιΛίΐΐΜΐϊ. βαρύνομαι, κα_ πηρεσία, (ή).
ΐΡ«Μκ«ίί»4γ».φιλόδενδρος, (δ,ή).
ταβαρώ.
ΧϊυΛιριι&η.αιιί' > βαρυμελής, \}·ιιιιιΐΛΐιιηιιΛι. δ?νδρών, (δ),
(δ,ή).
ι (δ,ή)· δάσος, (τό).
\ίαΛιραι^Μρά· βραδυκίνητος, \)··υηπι ιιι. δενδρώδης, (δ,ή).
ΧΫιαα^Ιηί'. μασσώ. 2^1^+«
Χ}αίίιριαυ{£α· βαρέως.
ΧταΛραιαρραι . βαρυκάρδιος, \γΐΗυ,ρηι ίΙΐι- μάσησις,(ή). 2^(δ,ή).
ϊϊιαίιρίΜίρηι.βΐι&Ιη/'. βαρύνω, \γυιριυι . δίψα, (ή). I],-*.
επιβαρύνω.
}^αΛρμΐβηι-βΡ^. φορτικός, (δ) 5,·ηιριιι· /«.δίψων, διψ ασμένος,
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«►Μι
Χΐιυριυι [ιιΡ. δίψώ.
ΧγΙ.φ.
^ χρίσμα , επίχρι\γινριυι Ι/ηυι- οιψαλέος, (6). Χγ/τφιιι^. $ σμα, κονίαμα, ά_
στίβι, στίμμι, (τό) σβέστωμα, (τό). ΙΙΕ^..
ΧτΙιι/ιΙ·/]ψ· κατάπλασμα, (τό).
Χτνψρΐ,ιΓ- στιβίζομαι. 11£-Γ4· ΧγΙιφί.ιί. γρίω, επιχρίω, κο_
νιώ, *άσοεστόνω. ΐν{~/«£>
\γυι^υι//.ιΓ- έκτείνω, εκχέω. ΧγΙΐφΙιιΓ. κλίνω, γυρίζω, γέρ
διαδίδω.
νω. ^4·+·
Κον> (το)·
\Ταιι.αιΐ(ιιΤ. εκτείνομαι, έκχέ- Ιρ^». θεσμός, (έ), εθος, εθίομαι, διαδίδομαι.
Χ?(ιιαύαΛι· ΐρις, *δόξα, (ή).
\γ·υ ι-ιν/ η ι ί/ΐ,. εκτασις, διάδο. Χτρί' βλαστός, (ό), κλών, (δ),
σις, (ή).
κλωνίον, (τό). 8»^
Χ)·™·/· ^ιαρ^αΛΙηί· χειροκρο. Ιγ/τ*. μαστός, (ό), ¥βυζίον,
τω, επικροτώ.
(τό).
1?ίτ*· δαρμός, (6), δάρσιμον, Ήρ&ινιι· 8· \γΐΜΐ>ΐρι
(τό). ΦΙ«βΙ*> ^
δίζω. Χίρ^υΐίίριϊ. γελώ. 1)^»(^+ί
ΧτΙτΜηΡ. τύπτω, δέρνω, £αβ- ΪΤρΙοΜίΑ. χελιδών, (ή). Ί·^Χτί^. καλάμη, (ή). ΐ«/ει>
\Τΐτρ. γέρων, (δ), Ιι^ρ^-,.. ΰ/^<«ηΐ!;ηι.4·άηδών,(τι).<1|£·-ιΓ
πρεσβύτερος, γε.
ροντότερος, (ό).
Ιί^ίι. γένεσις, γενετή, (ή).
ΐτΛ/τω//»///· γεροντικός, (ό).
\Τΐΐ[ΐΐΜΐΙ[ηιπ. γερουσία, (η).
I» *ί»4"· έχ γενετής, δί^-^·
ΧτΙιριιΑ,υιιΤ. γηράσκω, *γερνώ "Α*· γύρος, κύκλος, (ό). δ^Γ·
ΧΐΙτραΛπβ. γηροκομεΐον, (τό)
Χτ/τρωιηια&ΙηΓ· γηροκομώ.
ΐρ^/ί ΙρΜ[,1[,Ί<. γαλαξίας, (δ).
ΧγΙτρίίΐιπιΐί^πι βριΛι. γηρβκομία, (ή).
ΧΤρραΛι. βερύκοκκον,(τό). Ί·—
Ό^ρη^ΡρΑ. γήρας, (τό), γη Χγ/,ρΐΜ%αιΐ[π/ΐι· πορφυρούς, (ό).
ρατειά, (τά).
ϊτί,,π,Α/,. γραϋς, γραία, (ή) Χίρριι·Ίιιη!>ρ.Ίι. φορφυρογενη.
\γ I,ρ ηι ΊιηιΙρυΊι · £. \γίϊριυΙρΐΜ% τος, (ό,ή).
·
^ ·
\τΙιρπιΛιρ. πρεσβύτης, γέρων ΧΐρραΛιρ. πορφύρα, άλουργίς,
(ό)·
,
ΧγΙ.ρυι- οπη, τρύπα, (ή), σχί- Χγ[ιριιΑ[ι γοιηρ. $. Χγραι&αι%ι
σμάς, (ή).
Χγ/ιι ραι/ρχή». φθισικός, (έ).
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ΧΠΜ.
φθίνω, τήκομαι. 8— &*Αί· γενήτωρ, (6).
\7ίιφ&ιΛ ί φθείρω, τήκω, $ρ«
'Χγρι.ρηι.ρριΛι. φθίσις,(ή), [λα. "φιϊίριΓ. } φλείρομαι, τήκομαι.
ρασμός, (6).
~\ΐΐ>η11η-· βλαστοειδής, (ό,ή). \?%ΊιγιιιμιιΑ. γενεθλιαλόγος,
(έ,ή).
_
ΧχΊ,ΊιιΙιχιρηιΊιΙιιί'. γενεαλογω.
Ιτ/Ηΐκίΐϋί/^. καπνοδόχη, (ή ΧγΊιΊιγιαριυΐιιιι [<ϊ[ι<Λι· γενεά.
()<«·£«
ή, λογία, (ή).
γενητικός, (ό).
ΐΓ^ίωιη&ϋ»»^· καπνοειδής, (δ,
Χτρι/ηί"· καπνίζω, Θυμιάζω. \/ΐ4%^ιυΙΐυΛιη^ρ[ΐίΛ . γονί.
μότης, (ή).
ΧγρΛΙτ^^ 8· \ΤριιιιϊαΑΐ£>
"φΛιι^αιαιίιια· πρόγονος, (β),
ϋβ&β. 8· χτφ^ρ*
\?Οιιΐ. Θηλάζω, βυζάνω, £ο. ^ίι/»^. γονεύς, γενήτωρ, (4).
γενέτειρα, (ή).
φώ. ^Λ^+·
\τ*ηι-ί>ρ . Θείον, *Θειάφιον, Χγίίηΐρυ1^α/ϊι* 8· ΧΥΐΑι^-ίυΙ^ιιι%χ
\γΗηιΛιη.> τόκος, τοκετός, (ό),
(τό).
•χρ&ηι-ΗΙ. εκμυζησις, (η),
γένα, (ή). ΙΓΗιΤ*»
ϊί^η^. μικρός δάκτυλος, (6) \}%ηΛ^- γέννημα, (ϊό).
\γ,/ρι%ρ. στροφιγξ, στροφευς, Χτ%ηι.0ΐΜΑΙηί> μαιεύομ«ι» *ξβγεννώ.
ν<{οιπ· καλάμη, (η), καυλός, ·φιηι.Βρΐ. (**^ (%}*
(ό).
ΐΚί Χ?%ρα>Γ/ρηΐ-ρΐμιΊι . γΟνυκλίσκιώδης, (ο,ή). ϊι£-*(— σία, (ή).
\Τ-έΓαι/ιΙ/βτ»ΐ-ι/α&Ιηϊ· έπισκιά- ΙτΙμ· σιαγών, (ό). 2(Ή>
ζω.
μαι. \γηΙημ*υ/(. ξ αυχήν, *σβέρκος,
ϊ?ί^ι^«Α άπαυδώ, παραιτοϋ. Χγη&ριυΙ/· ^ (0). 1Λ«{.ι
"&%ω%[>ιΓ. γεννώ, τίκτω, ^ 1?»ιΛ νηστεία, (ή). 0Ρ—
ΧτπιίίαΙρ^Λι. νήστιμος, νηστί
γεννώμαι, τίκτομαι.
Ϊ&1τρ1τ1ΐ . άσπάραγος, (ό) σιμος, (ό,ή).
«Κ-^ {.Α/«·<ι>
ή)· ΧγπιίαΛίΜΐιΡ· νηστεύω.
οκνηρός, (ό). (*Κι4^
\?ίι/5τ£ί«»ίγ». φιλόστοργος, (ό,
Τ&ύΙιΐηι-ΡριΛι. τοκετός, (ό), ΐρ»ι^· κράσπεδον, (τό).
γέννα,
θάλασσα, (ή), πέλαγος,
ϊ^ίι^ίΛ γεννώμαι, τίκτομαι.

ϊγπ*
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\}π^ιαη^ίια$β. θαλασσοπόρος, ΧΤηι-ιαΑαιιΐ. όκνηρεύομαι, α
μελώ.
(Μ).
)3ηι^ιαι^ύΐΜΜ^ηι.ρ-^ιΛ' θαλασ \τηι-ιηι.ρρΛ. οκνηρία, άκησοπορία, (ή).
δία, (ή).
Χ?ηι[ΐΜΐ&ΙΛι. θαλασσογενής, (ό, ϊ?ηι-[ιι. καπτνός, (δ).
ή).
(δ,ή). 8—ΛΛ.
ΰ'»/·«£'κ-^·θαλασσόπληκθος,| ^/η.*. μυελός, χυμδς( (δ).
Ιτπψυί/. λίμνη, (ή).
Χτα^Μα^ινι . θαλασσοκράτωρ, Χϊπί.^. μηκτηρες, ρ*ώθωνες,
Λά)·
, „ · τ*
'(νηι/ιυ//υι^/η/. θαλασσοκρατω. Χχηι-γΜ,Ιι. παγις, (ή). 8—Χτηφϋΐίτ/ιίί.
) καταποντι. Χτηι&ψ» γόνυ,*γόνατον, (τό).
\τ η/{ιαΟι
^ σθείς, κατα β**
βυθισθείς, (δ).
ΐΓ#»ι.ιχ. καμπύλος, *γυρτός,
Χ?ηι\ιιιιίΐΜΐριηηι ΡριΛι. θαλασ. στραβός, (δ).
σομαχία, (ή).
χ?ηί-φ. σάλος, (δ), σάλευμα,
ΧΤηφα/ΐΑ. θαλάσσιος, θαλασ (τό).
σινός, (ό).
(δ,ή). ^ιγ·π&</> μετασχηματίζω.
\Τηφυ%ιΛα% . θαλασσοειδής, ΧΤι^αφιΙ'- μετασχηματίζομαι,
'<?πι/νια{ΙΐΗ>. ποντομέδων, (δ). τρέπομαι.
\Τηφααηιι |/ίί^<Λ καταπον ϋ>α6ι/· κάμπτω, διαστρέφω,
τίζομαι.
λυγίζω.
Χ?ηι[ιιιψιιιιιηιιιΙ{. θαλασσοερ. \ϊη.η·-ρΊ-ρΛ. καμπυλότης, λύγάτης, (ό).
γισις, (ή)·
\ΐη,//πιΙίρΙτυ^. παράλιος, πα Ήριαρ- δέσμη, *μπόγος, (δ).
ραθαλάσσιος, (δ,ή).
\τηι//ηιρ· ακτή, (ή), παράλι. ΪΤραιρίιιΓ' άποδέω, συνδέω*
ον, παραθαλάσσιον, (το).
*δένω.
\γη/ιιυΊι. ^ευστός, (ό). II. -^-ι \?ρΐ[ριί. κυλινδοΰμαι.
ΧγηρίαΓ. £έω, καταρρέω. ϋ.{~ \)·ι/ιΙα)'. σείω, κυμαίνω.
Χτφρίί. κλυδωνίζομαι, κυμαί
\ίη£>ηι-ί&· ^οή, δεϋσις, (ή).
νομαι.
ΪΓ»»/. κόλπος, (ό). 1·^«-1.·
\γά.
Ι σύ! βρέσύ! ^«.'ζ»—»
Χ?ηι Ι/ΐψ . ^άκος, 'κουρέλι,
(τό). Ί^ί-ητ-Ε»

«ιυ.β·
Λχαιρ-ηη^ύ^ιί^ έπιποθώ, έρώϊρις, μάχη, (ή).
1ιω</ Ι,ιΓ. ) ερίζω, μάχομαι, όι_ μαι.
•ιμ/^/κ/. ^ αμάχομαι. <^-^£1«, \\ιιιρ πιφίιηιι. Καθολικός, (ό).
\\α·ρ-ηιφΙ{ηιιπι.ρ-[ιΐ-Ίι· καθολίΐ|ΐο^¥ ί»ι_/<7/>< στήριξις, στε_ κότης, (ή).
\\ηιρ-ηι-αι& · στάγμα, (τό),
ρέωσις, (ή).
\\ιυ·ι^η^ρΐιι)'. στηρίζω, στε_ 2. ((·./.) αποπληξία, (ή).
ρεώ.
ΐ]«ι<£ΐΛ κατασκευή, κόσμησις, Ιιαι^ι/ιι/^. λέβης, (ό). 'Κ.^Ί..
(ή), κόσμημα, (τό).
Ί«"/;· άλώνιον, (τό). £«.ρΛΛ»
1|η/^ι/2γι/· κατασκευάζω, α ΐΐυι/ιιΛιιυ· πρ· δεσμώτης, δέ
παρτίζω, άποτελειώ, άποτε. σμιος, (ό).
ΐ)α//ΐϋί/γ////. έπιδέω, έπιδένω.
λώ.
\\ιαψϊηι-ΐΜΛ^· κατασκευή, (ή)
8. 1]κιςτ<Λ
ΜαιιιιΛΙιιΓ' συλλαμοανω, φυ
σις, (ή),
Ίχιαρίτιϊ. στάζω, σταλάζω. λακίζω,
ΐιια/ωί/^· σύλληψις, φυλάκι—
\\αιρ-Ιι^ηι-βαΛΙτ·ί· αποστάζω. ΐ]<«^πι.ικ^. κτήμα, ΰποστατίκόν, (τό). ΙΓ}-ιί'
ΐΐιυ^/^. σταγών, (4), στάγ. Ι)ΐκ^πι.ι»^. κατάσχεσις, (ή).
μα, (τό).
λ}ιυ/,/Ί,. γάλα, (τό). 1]}-^.· \\ιι»ιηι-ίί. κρατώ, κατέχω. 2.
\\ιι»ρ-'ύΐΜΜμηί-)>ΙηΓ . γαλακτο- αποτρέπω. Ρ·.-ρΛ.{-·
τροφώ.
(ό,ή)
\\ι»Ρ'ΐιιιιΙΐ1.ρ. γαλακτοφάγος λ^αι^ηι-ίΆ· σύλληψις, κατάσχεσις, (ή). 2· έ'ξις, κατά\\αιβ-ΊιαΆιιαιΐ. γαλακτοΰμαι.
Λ\ηιρ*ΐιιιιΐΜηιΛι . γαλακτοτρό- στασις, (ή). δ· σχέσις, (ή).
ωος, (ό,ή).
2. α^ρ. 4«ι: δ.ιτμ.
ΐ|ί«^Αηγ/Λι. ποθητός, τρισπόθητος, έραστός, (ό). 11^.—
ΐ)ΐ«^. εκκρεμής, (ό,ή), \ί,«ΒΙί1.
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Ιΐα^ναιφίαίι. αγχόνη, *κρ£μά-ί Ίχαιγα^Ια. λεύκη, (ή). Ί·«~
λα, (ή).
\ιαι/υαιιΙ·ιΑΙηΓ. απαγχονίζω \\ΐΜΐγΐΜ0ιαρ. καλαμάριον, (το).
Ιικ/^ΐ(ΐ//τ7. γόης, μάγος, (ό) λ\ιυ ^ιχαίρ. κράμβη, (ή), *λά4}».^
γεύω χανον, (τό).
ΐιιυ^«ιι/^>7&</· γοητεύω, μα_ \\ιιι ι^ιιι ιίρ ιαι^ΐίΐίαιη . κραμίθ\\αι[υιιιριιη·-Ρ[·ιΛι · γοητεία, πώλης, (ό).
Χ\αΐφΜΐΊιη.. καλάνδαι,(αΐ),πρω
μαγεία, (ή). _
\\Μη[αΙιιΓ. κρεμώ, *κρεμάζω.
τοχρονιά, (ή).
\\„,\ιιηι.ΐη,. κρέμασμα, (τό), \\αΜγΐΜΊ$^αιί,. τιθύμαλλος, (ο).
έξάρτησις, (ή).
ΧχοΜ^ια^ΐΜΐί. ψελλίζω, τραυ- ΐ]ι»>£ΐΜΐ^αγ>. τύπος, (ό), υπό
λίζω. Φ^ν^+'
ιτΐ-' δειγμα, *καλαπόδιον, (τό).
\\·ηΙ/ι»%. κραυγή, (ή).
ΐ|ι«//^ι«#^ι»ί-^ιιιί(ίΓΐ/.χωλώ,*χω—Ραιαίιαιί' >ι\· κλαυθμηρώς.
λόνω.
- νιον, (τό).
1\ιλιΙ{·μ/ιιΙπΓ. ^ κράζω , κλαίω , Μ""ΐ/Λ> βάλανος, (ή), βαλά^•«^«Λ/τιΛ^ κραυγάζω, οιμό- Μιυι[ι,[,. βάλανος, δρύς, (ή).
ζω. 3 ί,-Λ ^4-+·
ΐι<«^ι/<£· { κρίνον, λείριον, (τό). \\ΐΜΜγ>^βρ&. χωλότης, (ή).
^ιμιΙ/ι»±· \
λάσσομαι. ΐι«/ίί. πίλημα, (τό).
\\ίΜΐΙξΐΐΜ·%αιιί. απαλύνομαι. μα. Ιΐινέαιη. όμιλος, (ό), σύνα\\$υΙ^·Ιιυαι^ιι. άπαλώς, μαλα ξις, (ή). ιΠ-*ιΗ
κά,
μαλάσσω. \\αι&αιηΐιιί· συναθροίζω, συ
Χ\ίΜΐ1^ιφΐ}πι-ιιιιίΐιΙίΐί· απαλύνω, νάζω, συλλέγω.
\\αιΙ/>ιπ·.ρ-Ι<Λ. άπαλότης, μα \\ιυ£ιι,π,ιι ίΤΐι- σύναξις, συνο
λακούς, (ή),
(ό). μιλία, (ή).
^Ι*.
\\ιαΙξηι ψ άπάλός, μαλακός, ΐιι,ΐΆΐ,ιυ/. πιλωτός, (ό).
Ιι«*4. σκεύος, (τό), άποσκευ. \}ΐ„ιΐ. κεΐμαι, διάκειμαι, δια
(ή)· 1:ίί·-·
τΡ· μένω, δ—[.Λ.{·>
ή, ήτοι, ειτε. !;«..
ΐι<«ζ<«//«γ. εργάτης, (ό). £ρ. ΐι>κι/.
χ^οΛ^ίΜΜί-πρΙιιΐ. κατασκευάζω.
1 1 ,.,.ι,υ Ά/,Ί,. αύτοθελής, (ό,ή).
ΐ]/ο<2· χωλός, *κουτσός, (ό).
Ι|ΐ«/2""Ζ· άντρον, (τό). Μ<
Μ·»!/·**//· προσηνής, Ιλαρός.
\\αιιι·*>·ΐ· χωλαίνω, ΰποσκάζο).
^. προσηνώς.
16
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«ιΙΜΓ
\^ΐΜΐΓιιιί/ιη/ιΙτιΓ- ποοαιροΰμαι. Μα,,^Ιπί. ζώννυμαι, ¥ζώνομαι.
λουσίως.
\\αιιΡιαΙξΐΛΐρηι.ρ-ρι?1»' προαίρε «Κ-^ΊΛ.^..
\ιη,Γ„ι[ρ%. ^. Ακουσίως, εθε_
ση, (ή). Ιγ—Λ·^·
ΐ]κιι/<κ^/>^. δμογνώμων, δμόγ. ΐ]ΐι>//#>ι.^>£· γέφυρα, (ή). ΨΙ-β^—
*"
νω.
νώμος, (δ,ή).
λχιιι,ίαιί^ηρ . διεστραμμένος , ΐ|ί»ι^»££τ«Λ γεφυοώ, *γεφυρό_
ΐι >/<./,/)· βουλή, όέλησις, προ_
στρεβλός, (δ).
ΊίαιιΛιιΙ/ηρΙηί . διαστρέφω , αίρεσις, (ή), θέλημα, (τό).
στρεβλώ.
\\ιΐΜίίΐΜΐ1^ηρη·.ρ^Λ· διαστρο Ιΐιν^αιίι. " στάσις, θεσις, (η).
ΐ|α/^αΛι«/ι/. ΐσταμαι, συνίφή, στρεβλότης, (ή).
σκιρτώ.
\ιιη<Γ,ι,1/ι//>,ι: δμονοώ, συμφω σταμαι.
\\υ,(ΡΙιιί. κροτώ, επικροτώ,
νώ, συνάδω.
έπικρότησις (ή).
\\αιιΙΊν//ι/ηι ρΐιιΛι. δμογνωμο- 1 1 ο////
σύνη, (ή).
*αη.Ηρ% λ\υ^/ιυί/. θρόμβος, (δ). 8—<*[~Ι
Α· εκουσίως. 8. ΐι«#_'νΐΗ/<//««^&ι/' · κατασταλάζω ,
* "
ΙξοιιΑΜί/ω^αΛ
' ' . θεληματικός
" "
1 στάζω. 8*Α-/-ί«
(ό).
(δ,ή). Ι)ΐι^*. σπινθηρ, (δ). *τσιμ_
ΐιαιιΛΗ|ο<^/ο^».αύτοπροαίρετος, πλίδα, (·η)
\\ιαιίαιρ. θόλος, (δ), *καμάρα, 1|Μ7|Λ<ϋ///η/. άστράπτω.
\\ΐΗ^υιψι. σπινθήρ, (δ). 2.
(ή). -Ρί-^Γ'
θολώδης, θο κεραυνός, (δ). Τ·^^^· 2.
^ΕΙΤΕΓΕ****
βολω.
λωτός, (δ).
1ιΐΗ«/Ιι/^αιΑ£Γ«- -θολοειδής, (δ,ή) . Ιχια^ΐΜίψιια^ιαρΙιιΐ· κεραυνΟΧχιιιβίΗΐ^Ιιιυι^ιυ^ιη* σπίνθηρΟ—
\\ιαιΓιυριιιρ. θεράπων, (δ).
βόλος, (δ,ή).
\\ιν^ηηρΙι· άνθραξ, βουβών,
1ΐαιιΛα<.ηρ. Ικούσιος, (δ).
(δ). Ι»Ε(,-,.<Εί» ■
εκουσίως.
\^ιιιιίυιι.ηρ ^^ρίηί-ηρ^' εθελον Μ«ν*#"»/»· πυρίτης λίθος, (δ).
τής, (δ).
^
(τό)
\\ιαιϊΐϋί.ηρηι.ρ-ρΛ. έκούσιον, Ιιμι/ι/". Ιστός, (δ), κατάρτιον,
(τό). υι-Γμ.
Ι]κμ/£γ^π<2· βουλόμενος, (δ). \\ΐΜΜ^πι.ρ-ΙιΛ· στάσις, κατά\μαΛβηιιηι-ρ-ρ^Λι. βούλησις, στασις, (ή), στάσιμον, (τό).
θέλησις, (ή).
θέλω. \\^ηιΊι . στερεός, μόνιμος,
Λιαι,ίριί. βούλομαι, ευδοκώ, (δ).
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Μϋ."υ
Χ^αι^ηΛπι-Ρ/ιιΛι . στερεότης, Ιΐ<ιΛ>9»ιΛι. πήχυς, (δ), *πή.
μονιμότης, (ή).
χη, (ή)· υ*
1)1x^0/7. καϊσαρ, μονάρχης, (δ). Μιν^ρ^Ί- λύχνος, (δ), λυχ
1]«^ιπκι<ι· εράσμιος, αξιέρα- νία, κανδύλα, (ή).
(δ,ή).
στος. 2· εύρωστος, ζωηρός, ΐι«Λ^7Λ»/ιυ///γ». λυχνιοφόρος,
\\·ιιΊι[υιιΐ[ΐίΐιΊιπι [ιΙ[ιιΛι- προλε
\\ίΜΜ^ιηΐΜΐηηι.ρ-^ι^υ* Ιλαροτης, γόμενα, (τά).
\ΐια%/υΐΗ<ι £»·.προγνώστης, (δ).
έρασμιότης, (ή).
\\^ιηπ.αιιΓ. ^ σκιρτώ, άλλομαι, \\ια'ΐι[ιιιιιΐ[[ιιιιη^ρ[ι^Ίί . 7:00Ιΐαγιηη^ι/'· $ αναπηδώ, πηδώ. γνωσις, (ή).
Ιι^λ/ηι^^/υ/. προγραιρή, (ή),
ΥχαΛιαιιΤρ/,- έγγαμος, νυμφευ. πρόγραμμα, (τό).
μένος, (δ).
κωνίτης, (δ) ^ιι,Ί,/ιιυιι/ η/ΐι · αρχαιότερος,
Χΐια%αΑη^· γυναικών, γυναι. πρότερος, (δ).
]|αι%<«£. χλωρός, πράσινος, ΐ\ιυΊ<1>ιυιΛυιΊιορ . προεγνωσμένος, (δ).
(*)· Ηζ*1!
,
\\ιιΛιιμ)^>ιι^.Ιι>ι· χλοερός, (ο) 1]α·ΐ^π«4ΐ0£. προληπτικός, (δ) .
Χ\ΐΜΜ%αΜ^αήιαί·ΐ. πρασινίζω.
\ίίΐΛ/ι/υιΙ/ιιΐ£αι-Ρ^Μΐ-%' πρόληΊχίΜΐιιη^αιίΜΐυφΗρρ-· πρασινό- «Κ (ή).
\\·ιίΐι[ι·ιιι"~.ιιιι,. πρώιμος, (δ,ή).
φυλλος, (δ,ή).
Λ]μιΑιιη£ίυΐ]ηι^ΐ}υ*%£τι/* πρασί- 1\ΐΗ%£υΐΗ&ιαη.ΙιΐΗ£. προειρημένώ, πρασινόνω.
(ή). *νος, (δ).
έησις, (η).
· χλοερότης, \\ιι/ΐι[υιιι&ιιιη.ηι ρ/ιΐ-% · πρθρ_
ΛιαΛίαΐβ/ι. γυναικώδης, γυναι \\ίΐϊΐι[ι1111ιιιιι\έ/ιιΛιίίΐιι
πρθωκείος, θηλυπρεπτις,(ό,ή).
ρισμένος, (δ).
\\υίΐι^ιιιιιυαι^η· ρ^ιΛι· 6'·
\\νΛιιυ<[·- κάνναβις,(ό).·ΡΙ·Ί..^.ι
υι&υιπ ιιι Ρ[ιι'ΐίι
\\ιιΛιψιαΜΐ.πρ. ό'ρθίος, (δ), δί^· \\ΗΐΊι[υαιιηΙΐΗ. προβλέπων,προορών, (δ).
\ίΐΜΐ%η-%Ιηϊ· εγείρω, Ιδρύω, υιΊι[αιιιιιιΙιυηι Ρ/ιιΛι. πρόβλε.
στηλώ. [τ· εγείρομαι, στη- ψις, πρόνοια, (ή).
\\ιιιΊι[ΐ)ΐιιι ■ ^. πρωΐ. 2· πρό_
λοΰμαι.
Ιιχο^ι^^ι/· (>^)· σταματώ.
τερον.
2. ^{(.^.(Χ.
ΐ|αΛ/φ5/π<_£&. εγερσις, ΐδρυ. ιιιΊι[αΙιιϊ- ορθρίζω. 2· σπεύ
σις, στήλωσις, (ή), νος, (δ). δω, προφθάνω. ^Ρ+1·1· ί·»^ΜαΛι^ηΛ. ορθός, έστηλωμέ- Λ*· 2·ΐ;{1.ριΙ-4'+· ΗΜ^'
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1|κμ^κΛ/«/·"/>·
δέσμιος, δε
\\ιυ%1απι ρ[,ι%. πρωϊμότης,
σμώτης,
(ό)·
(*)■
πέδαι,
ΊχυΛΙ/αιρ· κόλυμος, κιναρα. 1μ»<ααΛφ« πέδη,
(αϊ).
*άγκινάρα, (ή). £1#1«?·
μόλυβδος, (δ). ΐ**-*Μ·»ι,ηΐι- κανών, νόμος, (4).
δεσμωττ,ριον,(το).
ΐΐ"Λ<ηΊ,ιυγ/>ρ. κανονογιάοος,
(Μ).
1 (δ).
1ΐ«Λίΐί^/τι»ι_^^ιΛι.κανονισμός, ΐΐω,,/,υ/,/πιγ. μολύβδινος, (ό).
Ί\ιιΛιηΊιιηΙι<υΊι. κανονικός, (ό). Μ··ιιιι·"[·^ · φαρέτρα, (ή).
ΜαΑΆΙιιϊ. κανονίζω.
***** , , ,
ΜιΛηι Ι·ι· ενωρίς, πρωΐ.
1| μι///ίηΛ δέω, συνδέω, *δέ_
ΐι <«/,»/,- «Λ κράζω, φωνάζω.
ΙΓ~>Λ.~Ί.<
ΐι>«
δωροδόκημα, (τό). νω, δεσμεύω.
ΐίικίΐ//,//πίθηξ,
πίθηκος,
(ό).
■ΉίΗ1·
(Μ).
]\αι^ιιιιι ιυ^πιρά. δωροδόκος, ^ινυ/η/ιη. κυανούς, γαλάζιος,
^ (4,ή).
\\ίΐι^<ιιη ιυί][ΐϊ) ηΐ-Ρ[ιιΛι < δΐύρΟ- (ό). ίτ—ί>Μ·αα{η^ιηια^^%. κυανόχρους,
δοκία, (ή).
^αι^ιυηιιΛιιιιιΓ· δωροδοκοΰμαι.
ίΐιυϊΐαηιυηιιι . δωοολήπτης, |ΐ]ΐ«/ζικΐι«. κραυγή, (ή). ·Β—
ϊ£«2!
νίοχος, (4).
(6).
ΐΐα/^α/π &ιΛ δωροδοκώ. Ι^ς-| ΐ)<ι>πιυ^<ιι/>. άμαξηλάτης, ή\\ιιιη.ΐΜΐι^αιρΙαϊ· ήνιονώ, κυ
ΐ)^,//^ δερμάτινος, (ο). ϋ"&~ βερνώ, διοικώ, δεευθύνω·
^•υ,/,. βύρσα, (ή), δέρμα, ΐ)Μ/πΜίΐ/ίϋ///>*· διευθυντής, κυ
(τό). ΓΤ^Ί»
σφίγγω. βερνήτης, (4).
&·/. περιδέω, περί. Λ\ιαη.αι·ΙΐΜΐρηι-ΡΙ>Λ. διεύθυνΙ|ικι^. δεσμός, (4). 2. πέδη, σις, κυβέρνησις, (ή).
\\,ηπιυ<[ιΊι- κάρα, κεφαλή, (ή).
(ή), «1.^· 2. <Π.-^.._,.«
\{ΐΜίΐι^ιΐί^. δασμός, φόρος, (6),
^αιηπίβαΛΙτιΑ ένιδρύω, οι
τέλος, (τό). ΊΛΓφ
Ιίαια/ια^Ι·!)· συνδεδεμένος, (ό) κοδομώ, εγείρω. Τ·»«γΛ.£.
^αιι^αιΙ/βΙιιΓ. συνδέω.
\\αιηηί.ηηι-ίβι. ίδρυμα, (τό),
ΐιιυι^:ΐ)Ι/ι//·ιί- συνδέομαι,.
Ί\ιαα^·Μΐ^πι-ΡΙΐίΊι· σύνδεσμος, οικοδομή, (ή).
(4).
(ό). *£+Α4φ Ιιαιη^. όίρμα, (τό), άμαξα,
ΐ|ΐο<^<βΐ>ιά>γ<»4. δεσμοφύλας

ΙΛΙΓ
„α8
- 125 Ι^υιυίι/ηι ηηιΊιΙιιϊ. ά~ΟΤθέπω, 11 αϊίαιυρ //1 ΐίίΐιίαίί· τελειοποΐεμποδίζω.
οΰμαι.
1]ι»»^ι«· κασσία, (ή). Ρ*«.^Ί.« \\ι·ιιηιυρ Ιτ[·ν ι·ι I; υ ■ εντελώς.
1|ιι#»^ιΛ άποσείρομαι, παραι \\ιιιιιιιιιρΐι[η* [<)[ι^Ίι . τελειότούμαι,
(ή). της, εντέλεια, (ή).
ΐ)ι//«//<«*. υπόνοια, υποψία, \}ΐιι„,,ι,ρΐ-ι/'. εκτελώ, τελειώ,
\\οΜ>ιΙ^ΐΜΜ^αΐί.πρ· ύποπτος, (ο, άποπερατώ.
ή).
ποπτεΰω. ^αιιηιαρ/ι^. εκτελεστής, (δ).
1ιικο^ιη^£γι/. υποπτεύομαι, ΰ \\υιιηιιιρηηιυΐ{αΛι . τελεσιουρΛ\ιιιιι1^αι>>ηιη. ύποπτος, *ΰπο_ γικός, (ο).
(το).
\\\α>ιηΐΜΐρηι-·Μΐ}ϊ. άποτέλεσμα,
ψιάρης, (δ).
\\ιαυ!/,ιιριιγ. εσχάρα, (ή). ί>«- \\ΐΜΐαιαρηι.Ά . Ικτέλεσις, τε1|ι»ηπε.<Λ αλωνίζω. 4*"ΓΛ"',' λείωσις, άποπεράτωσις, τε_
··■^■»)·'V+,
λευτή, (ή).
1]«<ι/>ωψ. άστειότης, (ή), ά_
τέλειος, τετε
στεϊσμός, (δ).
λεσμένος, (δ).
ΜαιιηαιΙ/Ιΐίί. άστεΐζομαι, πε Ι|<υιη»ι-. αίλουρος, γάτος, (δ),
ριπαίζω.
·
ή). γαλή, (ή).
Μα,ιπ^Ι/Ιτρ^υι//. κωμωδός, (δ, (1ΐ««ιη««ν· 8· 1)"ν/?«"7·
Ι]ικ<η<υ^ρ£Γ/ι^£Γΐ/. διακωμωδώ. Μιαρ· καλώδιον, σχοινίον,(τό).
\\ι±ιυιΐίΐΙ^Ιιρ^. ηι^ρριΛι. κωμω
δία, (ή).
^ΟΜίηαΜί^ΐΜ^ηΐ-^ίΜΛύίιιΓ, λυσσώ, Χ\ιίιρ £. δυνατόν, δύναται.
λυσσάζω.
φόρος, (δ, ή).
Ι]ιαιπαιι^· λυσσώδης, παρά- Ίι»^ιι«^ηι-·Λρορ5ορος, (δ). <Ι|«.Ι]<κ«ι£κ^ιΛ λυσσώ, μαίνομαι. |1|<ιγικΛ· δαφή, (ή). 8£+£^
λυσσά, μα-;1|<"/ιιι/<^. κύκνος, (δ). β·^
νία, παράφορα, (ή).
\\ΐΜΐ$παιρ. κορυφή, (ή). ΡΊ-φ^' Ί«'/""«γΛ«η· πρόδρομος, (δ,
Ι|«/ιπικ/><κ^. τέλος, πέρας, | ή), Ι^·^^-^
πίθος, κάδδος, (δ).
(τό), συντέλεια, (ή).
1|£»ιπ«//>&«»1. εντελής, (δ,ή),Ι ·Ρ}-£·
τέλειος, (δ), ρ·^.^ ποιώ. \%αιραιιφ·. άποσκευή, (ή), ε\^ΐΜΐίηα*ρΙτ[ΐΜΐιηρ&ίιιΛ'· τελείΟ. πιπλα, (τά). 1,-ι|—«
\§00ίΠΜΐρί£ΐαφΐβρ*σΛΐ-&βιΛι· τε. Ίιιαριαι-ιιΛ. συνοδεία, (ή),*καρα6άνιον, (τά). -ΡΙ^-Λ·
λειοποίησις, (ή).
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Χιιαρψ. τάξις, κλάσις, (ή). ΜινρΡ' άγκιστρον, (τό). 0^1~ι
ϋα~· 1\£-^<
κτοποιώ. Μιαρρ. οπλή, (ή). 4-^ίτ·''—Ρ
Χχιιιρη.αΜ^.ρίιιί'. διατάσσω, τα- ρΜΧ«ιΙ,,Λ.ζΛ-ϊ.-. δυνατά.
\\αιρη.αιη.ρη^ρ:ΙιΛ- διάταξις, ϊ\ΐΜρρ· ^· σφόόρα, σ'-ροόρώς,
Ιι^/./,λ- σκορπιός, (δ). 11^^·
ευταξία, (ή)·
λ^ιΐίρ^ΐΜΐαφιη. ταξιάρχης, τα \ΐα>ρρβ- πάθος, (τό), ^· πά
ξίαρχος, (ό).
αρχία, (ή). θη, (τά).
μίζω.
Χ\θΛρι^ιαΐΛ^ίιηηί.ρ·^ιίΛ» . ταξί- \\υιρ!»1ιιί. ύπολαμβανω, νοΙξαψψαιίίΐία· I εύτάκτως, τα- ΐι^/Λ Α///, «ι/, δοκοΰν, (τό).
'ΜνρΊ·»·-·
^κτικώς, έν τά--ΐι«"/>*^. δόξα, γνώμη, ιδέα,
ξει, κατά τάξιν.
| (ή).
φμ,
\\αιρη.ιηι-ηρ. εύτακτος, (δ,ή).:1|<ι>/ι£/ι. σκληρός, (ό). ϋί·Γ£1·
2. κληρικός, (ό).
\ΐ]ιυρΑριυριυρ. σκληρώς.
Μ">ρφ""-"ρΙ"Α $· Μ^ρι^ι- \\ιΐΜρύριιΆ»ιιιιϊ· σκληρύνομαι.
ρΙτιΓ· 2 · κατατάσσω. ϋ;^.~^«. \\αιρ>>ριηυ^ριη. σκληροκάρδι.
ος, (ό,ή).
νω.
\\ιαριΙιιιι ηρηι [3[ιΐ-Ιι. 8· ΛχΐΜΐρ~ λ\υιρϊ)ρΐΗΐριι ι^ιΐΛΐιΙίΐΐ· σκληρυφΐΛ*Μ[ρηι-ΡρίΛιχ
τω. \\ΐΜΐρ&ρη·-ΡρΛ · σκληρότης,
\\„ιρ,] Ι.·)", τάττω, τάσσω, θέ_ (ή).
Μαιρη.Ιιιί. (*-·ΐ\)· ΰπανδρεύω, ΐ)ιυρ/ρι,Ίι,[υιί/· πλακοΰς, (ό).
νυμφεύω,
^ιαρ^αι^Ιηί· καγχάζω.
\\ιυρ^υυιΓ. 8· 1|γ»*Λι/. 2. α7Χ ΜηιρΙρι,,ιΐιιΐ. εκτείνω, ορέγω,
γινώσκω, *2ιαβάζω. 0^·»-Λ»^« προτείνω.
\\·υρ!ιΐ[ι. δυνατός, (ό).
ΜαιρΙραιηιιιΊι^ι · έμβάλλωμα,
Λ\ινρΙι1φ·ι. συμπαθής, (ό,ή)
(τό). 17-.Λ-.
βαλλόνω.
\\υιρί,Ιρι[ιιΡ. συμπαθώ.
\\ναρΙρΜΐηΙίίΓ· συρράπτω, έμ_
Λ*.
^ (ή). \\αιρΙ^Ιιιί· Ιτι.
^ έπιστομί.
ΐ\ιυρΙ,//'/π^ρ/,·Ίι. συμπάθεια \\ΐΜΐρΙ^Ιίΐ)ηΐ-^ια%Ιιιί. \ ζω, (Βΐμώ.
\ι·ιιρΙιιϊ. έάπτω, συρράπτω
ΜυιρΙ//,ι,. διαβήτης, (ο). Φ1γ_
ΧμνρΙΐίΓ. δύναμαι, ¥ειμπορώ, ΜινρΙρη υι. χάλαζα, (ή).
\\α>ρϋ· βραχύς, κοντός, (ό).
Μ·"ρΙι· ηρ . αναγκαίος, (ο),
έπάναγκες. (τό). ^^..μ.. ΐκ^ϊί 'ρ^ωρ£^. σύντομος,
\\·ηρ&ι-ηρηι-ΡριΛι. αναγκαίο, επίτομος, (ό,ή).
ή),
της, χρεία, (ή). Η^ΐ"
^-ρ&η^ιΛ. βραχυλόγος, (ό,
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^ίηρ£α,ραι%4ηΤ. βραχυλογώ. Μνρηη. δυνατός, Ικανός, (ό).
\\ινρ&αιριιΑιηι.ρ[ίΐ-%. βραγυ. ^«.«ρ^ι
πορω.
λογία, (ή).
^ σος, (ό,ή).
. \\υιρηψΜΐ%αιιί. δΰναμαι. *εΊ[Α_
Μια/ιό.,!,ιΐι,ιπι. . βραχύγλωσ Μ^ρη^πι ρ/ιιΊι. δύναμις, ί_
ΐι ιυ/· λ ηι>ι Ιιυιΐ]. βραγυβιος, (ό. σχΰς, Ικανότης, (ή).
ΐ]ιι//>π«. σέλινον, (τό).
ι>
ή).
* 2?—
\\ιιιρ&αι^ιαιιιιιΙι · νάνος, (6). 11<.γ» ,ίΐΙ/- σκυτεΰς, σανδαλιΧΐΐΜΐράιαιΙριπ· μικρόνους (ό,ή). ορ(όάφος. (ό,ή).
\\ΐΗρ£,ιιιΙ\„η< ρ/·· Ίι. μικρόνοί- \\ιαρη, /'«"/· άμίς, ουροδόχη,
α, (ή).
^ τόμος, (ό,ή). (ή).
1~φ
'
Μαιρ&ιυηοιπ. επίτομος, συν- ν\·υροαι. ενδεής, άπορος, (ό,ή).
Ί}ΐυρ£αιηοιη[ιι-·
συντόμως. \\ιυροιηιιίΐιιιιιϊ. άπο'ρώ, στεροϋ1\ιΐΜρ&ιιιιηΙιιί· συντέμνω.
μαι.
\ίιυρ£αιιηΙια. μΰωψ, *Χθντ0_ '.ΗΐρΟΐΙΐΙϊΙΗ/ . $· \\Ι1>ρΟΙΠ%
(ρθαλμος, (ό,ή).
■ (ή). ΐ\ιιιροιη/ιιΓ. έπιποθώ, έπιθυμώ.
\\ιιιρ&>ιιιηΗυη^ρΐιιΊι. μυωπία,
Ί\>υρ£ΙηΓ. βραχύνω, *κονταί- Η·ιψοιιιηι [,)[ιι-Ίι. ένδεια, απο
νω.
νιος, (ό,ή). ρία, χρεία, (ή).
Μιυρα.,1 ιχΛ,ηιΙ^ΐα,^ βραχυχρό- Η·>ι;)[ιΊι. άξίνη, (ή). Ή-^Ι».
ΜΐΜΐρ&·ίαιηΐ-β-ρ&. 8· \]υιρ£ιιι~ \ΚΐΜΐφ,ηιι.ηρ· άξινοφόρος, (ό,ή).
ιΓυιηι β[ιι'ΐιχ
\)ιι,,]ηι ρ[α "η. θέσις, στάσις,
ΊξιαρύηιπΊι. βραγΰπους, (ό,ή). κατάστασις, (ή).
ΜΐΜΐρΛηί[3-[ιι.Ίι. βραχύτης, (ή). \\ιιιι/π· ,ρυ'ι,Ιιιί. καθιστώ, άποΊ\·αρ£ηιΛι£. κολοβ.όρ^'.ν, **ου_ καθιστώ.
τσομύτης, (ό,ή).
(δ).
πηλός, (ό), λάσπη, (ή).
ΜυιρΊ[·ρ. ερυθρός, κόκκινος,
Μν^ραίφη/ΐι. ερυθρούς, (ό). \\ηιι ιηη ηρ!) · 8. Ρ·ρηι υη
ΜίΜΜίίραι^ιη. έρυθροπάρειος^,ή1. ΐι<"ΐ<"// πρΛ πι ρ [πΊι. πηλουρ\\ιηρ·?ρ%Ηΐ£. ερυθραίνομαι, κοκ γία, (ή).
_ (ό,ή).
κινίζω.
■ (ό,ή).
ψιρ,η. πλινθόκτιστος,
Μυ/ρι/'/'α/ίι/ί/,//. έρυθρόνρους, \\ΐΜΐί,αίυαιιΐ· άποπηλοΰμαι.
Ιΐιυριί/ιιυηηι ιρηΊιΰιϊ· ερυθραίνω ΐι<«/ «««'/». ΰδραγωγεϊον, (τό).
Ιίιαρι/ρ]ιιΑ $. \}ΜΜΐρι/ρυυ%ίΜΜΐίΊ
Μί"{"ΐ'/·η, /,//,, Ί, . έρυθρότης, 1 1 ι ///<//. μαστροπός, προα
^κοκκινάδα, (ή), ερύθημα, γωγός, (ό). ΦΙτΗμ·ί«
("Ί)·
(τό). «Κ»^^.
\\ιυι-ινιιΐίΐ· ρΙΐίΊι. μαστροπεία,
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\μμ·-1ι^. πήλινος, (ο, ή). 2«- \\Ιιι1^αΜΐ.ηρ. υποκριτής, (δ).
Ιιωι,/ίέ· κιμωλία, (ή). ΡΊ-^ί- Ι|/τ/^ιοι ηριυρυιρ · υπΟΧΟίτΐ..
\ι„,ψΙ/ΐΜφΐιιΓ. τρίζω, χροτώ χώς.
χός, (δ).
>ιί ι»ι πριιιΐ^ιιίίι * υπτκριτί^α,φί/ΐΜίφηι-ίΆ· τριγμός, (δ) Ιι&^^ιι/ι-η/ι^ι/. υποκρίνομαι.
1ι««</<ηι-£·παγίς, (ή). Ί·«.£«Ί.&»> 1[Λη/Λ ι^ι πρπι [(}ρΐ-Ίι . ύϊΤΟκρί^υιι/ιηι-Μΐ·^Ί"^- καμμύω.
σία, (ή).
^ιαφί/αΛ κολλώ. Ι,·-^^-.*. ιφ,^Ι^,. πρόσχημα, (τό), προ_
Ιΐαφα».. πέρδιξ, (ό,ή). Ή+^+' σποίησις, ένδειξις, (ή).
ΐ)//Λ/,ι/ι,_. χορός, (ό).
Ίικ^ω«.ιι/^ι«Μ», ορχήστρα, (ή). Ιί&^ιη. κηλίς, (ή).
δύσφημος, (δ,ή).
1]«»^ιιιι-ίΓΐ/· ορχοϋμαι, χορεύω. \}Ιι,ρπ·
Ικίφακ.^. όρχηστής, χορευ. 4&ι/. σπαρτός, (δ), σπαρτίον,
(τό).
της, (ό)·_
ίχίΛαυι/ ηρϊ> Ιαϊ. ζωοποιω.
1|&«/<Λ ζώ, βιώ. Ιί-.^-/-.^!
1]&ιι/</·άναζώ,άνα£ιώ.δ}Γ£]^ν<ί> \\ίιΊιιιιί^ιιϊΐι· 8· \\Ι,ΊιυυιΙ/ιιιΊΐι
Ι,ί,^ν· ζωή, (ή), βίος, (ό). \λΙ,Ίιι„1{[·Γ). σύμβιος, συζών, (δ).
\\1/ι,Η,Ιΐ!)π^μρ&. συμβίωσις,
δόλος, (δ).
_
^ινΧρρ, $. \\ΙΑιυΐΜΐιηηΐ-%
ΙΐΑ-ι^· Ιλκος, πρίσμα, (τό).
ΐ]ΐΑιυ±ι,ηρ^.
ζήδωρος, βιώδωΓ- «Η-*· ,
ΧιΙ/ηιιιΙ/ΐίΐ/,ϊ. αμφίβολος, (δ,ή). ρος, (δ,ή).
\\ΐιΊιαιαΙ,ρ. φιλόζωος, (δ,ή).
1ιίτ/£ίΜ^Μ//»Α£ιΛ αμφιβάλλω. 1\ΰΊιυιυ/ιρηι /<}ρι Ίι· φίλοζωία,
}\Ιιη^ιυ^·υρ^η·-ΡΡιΛ· άμ*ΐβθ_ (ή), φιλόζωον, (τό).
λία. (ή).
>
' (ή). \\ΙιΊιυιρυιρ. "ζωοποιός, (δ).
\)Ιι,1„ΐΐιΙι- Ελκος, (τό), πληγή, \\ίΛ^αίΐΗΜΐρΙιρ .ζω^φό; ος(δ,ή).
Ιίΐι,/Ι,, - φλοιός, (ό), λίπος, ΐιΙ,Ί,γω^,ν,/ /,ρ . ζωγράφημα,
(το). <Κμ)**£ι
δίζω. (τό), είκών (ή).
Ιιϋτ^Αι.ίυ/'. λεπίζω, *ξεφλου- νχΐιΊιι/ιιιιΐι,υιίριυίρι/ΐι. ζωγρα
γ'//'./' Ι'
διασπώ, σπαράτ. φικός, (δ).
ΐι//;<γ ιιιΊιιιι,ι ρίαΙ'. ζωγραφώ.
τω. Ψ~Γ _,_.*«. ι,
1)Αη^ΪΓ,^ηι./Λ«. σπαραγμός, (ό). ΐ\ΐ/ι, ι/ ιαΊιιυι/ ρ,η ρΙι, 'η . ζω
ΐι&^ί · πλαστός, κίβδηλος, νό γραφιά, (ή).
θυσία, (ή).
λχΙιΊί,^ΐίΐΊιηΐΓ^ιι^πι ρρ^Ίι. ζωΟθος, (δ).
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ζωογενής, (ό, ^ί-αι-Ρ' πενθίρά, (ή). ^«.^1
ή). 2. ζωογόνος, (ο,ή).
1)^/»· δέλεαρ, (τό). ϋ(.Λ
\\ΙιΊ,^ιιίΐιΐΜΐί>Ί,Ιίΐί. ζωογονώ. ΐ|Αγ·ι»^πι-/ι. τροφή, βρώσις,
\\ΙιΊιη.ιΐΜΐιιιιΙρκιρα^· ΖώδίΟν, (τό). (ή), Εδεσμα,, «αγητόν, (τό).
λφριαίΐρίιΐρ- εέώδιμος, *φα\\ΙΛι^αιϋαΛιιιιί· άναζώ, άνα_ γώσιμος, (ό,ή).
1)ίτ'/ι/^ ιιΛιυιηηι ΐ]ΐι/ΐιΙιι/·Ζ<ι)0Τ;0'*- 1]&/>ικ^&ιΛ τρέφω, εκτρέφω,
ω, ζωογονψ.
διατρέφω.
φύομαι.
\\{,%^ιι/υρ ζώον, (τό).
ΐι Ι.ριυ ///>/"/· τρέφομαι, βκτρέΙ,^α,^.ζών, (6). Β-^-βΜ» \\ΐτΐ··ιι///ι/·1. τροφεύς, (ό).
1)/////^ ιιΛιπιρ(ιΛ· ζωή, υγεί Ιι&^κιι^. έφαγον. 8· η«-«»ί"Λ
α» (ή)·
+Η: Χχί,ρΙ^Ιιρριΐ. βραγχιάζω. Τ·»*-·
ι,/,^Υ/.Λ. κέντρον, (τό). υ*
ΛφΊιυιυρίϊρ· 8 · \\ΙμΊιι[ ιυ'/ίΐυρ/τρι
είδος, (τό), μορφή, (ή).
ν^ΙΑιυΐΜΐ^Ι'ι,. ζωογόνος, (ά,ή). ΐ|Λγι«γ. τρόπος, (ό). Ι*-^
ΐ^ΙΛααι^αΛι. ζωικός, (ό).
ΐφριγαιΙ/ι/Ιι·/. συμμορφοΰμαι.
1]έί/«*«ι#£γ7. 8· ΧφΊίΐαα^ρι
\\ίιρι·1ιιι1^ηι ρΐ>ί?ΐι . συμμόρΛφΊιαιααιηι-, ζωοδότης, (ό), φωσις, (ή).
φόνω.
ζωοδότειρα, (ή).
\\1ιρι^ηί^1ίΐ-1·ιί. μορφώ, *μθρΙιΙιρυΐηιΧίι-η^ρΐιιΛι. μόρφωρηι ΡριΊ,ι
σις, (ή).
φόνομαι.
ί|ϋ?.«<2"'//"'^'· βιοτικός, (ό). Λφρα^ίΜΜίιΐΜϋί· μορφοΰμαι,*μορ^
\φρα^ιαα· κάρπασος, (ή), με_
\Λ\,Ιιηιιιίριιι^ιιιρ^ιΐ. 6',Ό, Οία. ταξωτόν ύφασμα, (τό).
τρίβω, πολιτεύομαι.
Λ^ΙίΊι^αιιρυι^αιρηι ρΐρι^Ιι · βίΟ- \\ΙιΙ·ιφΜ>ΐΜοιη.ηρ&. μεταξοϋφαντή, συμπεριφορά, διατριβή, τής, (ό).
ή).
πολιτεία, (ή).
ή). ΐι/,^ο^α/ϋΛω/. καρ^πάσινος, (ο,
Ι|/<^ΐϋ^α^πι.ι». β(,ω(|>ελής, (δ, \1.ριψαρ■«Λ. \ είδος, σχήμα,
ΐ]£ταιυ«. κεράσιον, (το). ·Ρ^~·^ \\Ιίρι^υιρΐ2ΐΊ^. ^ πρόσωπον(τό),
ι,/ί«ω«Λΐ//ι. κερασέα, (ή). ί·£- μορφή, (ή).
ίΐ&ραξίαρίΜΐΐΗΗΐβφιί, §. ΜΙτρΧ^ηφΙ^. [ζ.~μ.
ΰδρία, αι·ν\βρ·ϊ·
(ή). 1·»·-^1«γ
ρ» ρ»^,»^ι \\Ιιριι^αιραΛ,αιφηρ, ^ρΊιριί. μ£_
χ^ιΑ&ρι. κόσσυφος, (ό).
τασχηματίζομαι.
17
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ΙφραΐαψοΛίΙιιΐ· κατασκευάζω, \ι[Λιιιιμαιη[·α. κινάβαρις, (ή).
σχηματίζω.
μαΐ··
ΜΙτρίΛίνιρυΛί/ιι/ . σχηματίζο. \\^,Ί)ηιιίηιΓιΛ. κινάμωμον, (τό).
\φρα£ΐα^ίιΐΜΐι. μεμορφωμένος, ΐι/τί'ΐί. ^ άγριόγοιρος, (δ), {«(Λέσχηματισμένος, (δ).
^Ιτριι/ιυφπ^Ι,ι/. μεταμορφοΰ- ΐι/ιαιυ[,,Ηη. ήμίκλειστος, (δ,ή).
Μ[·ααιρηιηρ. ήμίκυκλος, (ό,ή).
μαι.
\)1ιριη1τι/. ποιώ, κτίζω, Ιδρύω Μ/""»^ηιΛιι · ήαισφαίριον ,
ΐι^πΕ-^αιλ&ιΛ ζωοποιώ, ζωο. (τό).
Ι}[,ι,,ι,,//ψ. ήμίθεος, (δ,ή).
νονώ, σώζω.
\)[ιυΐΗΐ{ΐίΐιηηιρ. ήμιτελής, (δ,
Ιι^ι»^· σιαγών, (6).
\\γ»^ρΛ. κυφότης, (ή}.
Ιι/ι«<«//ί ^· ήμίφλεκτος, (δ,ή).
ήμισυς, (δ), ήμίσεια, (ή),
\\1,,,ιυΧιυ/ΐι. ήμίφωνος, (δ,ή).
ήμισυ, (τό).
1ι^ι/κ>ι/ϊκ^. ήμιπαγής, (δ,ή).
ΐι£» '/τ ^ί·«. έξ ήμισείας.
ήμιθανής, (δ,ή).
ΐι£«π. κήτος, (το). 11^.·. «{... \^[,αιαιίαιρ^ · ήμιάνθρωπος, (δ,
1ι£ι». στιγμή, (ή). %»φ~ι
*>)·
1ΐ£«π· σκοπός, (ό), σημεΐον, ·ί/,Η«ν/». ήμίανδρος, (δ).
\\[ιιιαιααίρΙ{ίΗί-Ηυΐ£ · ύποδιάκο(τό). Ιί^ρ.
4τ«
\\βΙιιΓ. άμέλγω, *αρμέγω νος, (δ). ^
\\[ιυι,ι·ιΙ<· . ύπομέλας, (ό).
^ρίιΓ· τρυγώ. ΊΙ»^ ^ί^Λ«£ι \\[ιιιιιιιιιηηΐ-υι& · 8· Μ^"""ΐ[·£>*
ΐιβ-ηαι. άτονος, νωθρός, έκλε. 1]^ι>ιι>ιπ. 8. ^αιαΙ^ιαιηΐΜίρχ
λυμένος, (δ).
(δ,ή) ΐ]λ<κι>^ΐΗ.£<Ά&<Λ ήμισευω.
*ΦΊ?ίΙ*' φλεκτός, βΰπρηστος, \\[·ιιΙίφΙιαι·/. ήμίεφθος, *μισθ_
^6^6ίΛ φλέγω, κατακαίω. ψημένος, (δ).
Ιι/'"ί^· ήμίονος, (ή). Ί—ρ^.
Μ£η]?1> καυστικός,(ό). Ιί»^^ \ι[,υηι[[·Ίι· κατά το ήμισυ.
1^π<_££. καΰσις, κατάκαυ. Ιι/ιι/ιμ»//. γνωμών, κανών, (δ).
Ι|^ιηι>«· 8· Ί£»»«
σις, (ή).
Ιφαιριήι* κίτρον, (τό). 11^»*
Μρρ^'π. κιθάρα, (ή). 8.
ΐι/τί>. γυνή, («£"·-)· γυναικός,
Ί^/»· άσβεστος, κονία, (ή).
(ή). ^«ρ(.«
Ιΐ/ί»
νυμφεύομαι.
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"ψ 1/[·ρ αιρ^οΑΙτιΓ. χρώμαι, ΜΜ{·"-ρ-[ιΛ· συστολή, συμεταχειρίζομαι. Ί·«·.ιι;ΛΑ^. στροφή, (ή).
-Φ ψ/'Λ αγ^ΐΊ-ίΆ. χρήσις, (ή) ΐ!*ηι.. δριμύς, οξύς, (ό). 1)^·
Ιι/ιριαΙ/ζ. κυριακη, (ή).
^ηι-ΙιιΓ. δρέπω, άποκόπτω,
\\/ιραιηηι.ρριΛι· οικονομία,δι. .αποσπώ.
της, (ή).
\\&ηι-η·-ρ-1>&. δριμύτης, όξυ_
άταξις, (ή).
Ί\ρρβ> πεπαιδευμένος, γεγυ_ ΐ>//1/ιΓ. ϋφαίνω. δ«^-~—Λ~£·
ΜΙ/ι^οΊ'· λασίοφρυς, (δ,ή).
μνασμένος, (ό).
1ι/γ>ι£. πορθμός, (δ), δίοδος,
διέξοδος, (ή).
ΐι^<Λ οκλάζω.
1Γ^+.
Μρρ#> πάθος, (τό). Λ· πάθη, ΐι^ι»?. κερχίς, *σα'ίτα, (ή).
(τά), πάθημα, (τό). 8^·ΙΜΙ/ηι.· χόχκυξ, *κοΰκκος, (δ)
_
ύ+'\λ*ΊτΡ'<β· περίαμμα, φυλαΐι/^. πλησίον, *κοντά· Ί}^- κτήριον, (τό). 4«Λ»^υ
ΐι^5Γ· «ί· δμοϋ, μαζή, δμοΰ μέ 1ΐ^&/>.
) κλήρος, κληρίχ^φριιιΙ^ιιΛι. }κός, εκκλησια
1)/><7</ /άιΙ/Ι&πι-ι/ . λακτιζω. στικός, (δ).
^«.-ί^.
1|^ι-. μαστίχη, (ή). \}~£ζη> \\ιρφαΜΐι. νησίδιον, (τό). 111ι^«.«. γόης, μάγος, (ό). «Ι£— "ΐϊϊΑ* νήσος, (ή), Νησίον,
(τό).
Χί>ΐΡΙηΓ. σκαλόνω, κομβόνω,
Μ[ηίιΛιιϊ. \ καταπίνω.
κομβοδένω. Ι^^ρ.^. 8£-~
\\1_αι·Ρ%· άνθερεών, (δ). 2Μ·
Μφ·ί-ι· κλίμα, (τό). Ι^Λ
ΜάηιιηΙιιΓ}κνήθω, ξύω,
ΐι^&ιΛ
>δάκνω,*γαρ.
Ι(^(ιι/ηι ^α/ΐιΐιιί. ) γαλίζω. ΐι£~

\\1^ιρι/υ^· σκύβαλον, (τό),
κόπρος, (ή). "^««{.(Ι»
Μιρ^ιφιΓ. ^ διυλίζω, *στραγγί*\Όρτί"ϊ· \ ζω·
διυλίζομαι,
στραγγίζομαι.
ΜιρϊρΊιη,ρ. κέραμος, (δ), κερα
<ι**/.. πλεονέκτης, φιλάργυ μίδων, (τό).
ρος, (δ,ή). 8· £«- 0.¥«"4»
\\&^αιιααιΙι. λιθόστρωτος, (δ,
ΐι*^ι/. /Ί-ίγ· συσφίγγω, συ- ή)· ^«(ΤΕΓεΛ^' _ °«» (τό_)'
\\!>^ρ,ι'- $ στέλλω. ΪΡ· συσφίγ. ΐ]£/ί£. άγγος, αγγεΐον, σκεΰομαι, συστέλλομαι. 0{·ϊ·-| 1]£<2<"ψ· δπλή, (ή), ^«νί"1—Ρ
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Ιι</<α^· σκελετός, (δ). £«ι}- \$ΐ£ηίη.ριιιιϊ· *μαοτυριάτικον,
(™)·
ΐι^ωΐα^/ι . άνάδοχος, (δ),
Λ&αιϊίιιιρη.. ) ερμαφρόδιτος , 'νουνός, (δ).
νά, (ή),
ι&ααΓα,ρη [, . \ άνδρογΰνης (6). ΐι'ίφικι/ν^ι· ανάδοχος, *νου_
1ιί/^Λ»Λ σφραγίζω, *βουλόνω.
2. δειλός, (δ). Ί-β^-ί»
ΐήωιΛ»^. ^ γυναικομανής, (δ, 2. βαπτίζω.
ΐιν,ω./>γ/.. ή),
νία, (ή). \(υ^,ηί.ίΆ· έπισφράγισις, (ή).
1(υιαιΓηιηι-ρί·ιΛι. γυναικομα- Ιι^"»/- άσφαλτος, πίσσα, (ή).
\(ι,ιηιι^ρ- γυναικόφιλος, (δ, η).
ΐ(λ(ΐι<η· άνανδρος, (δ,ή). Ί-βρ- ΐι2^η. στάθμη, *ζυγαρία, (ή).
2· βάρος, (τό). δ.κρίσις, (ή).
ΐόιαιιαίίαι^· μισογύναιος, (δ). Ρ"1·ρ-ί>· 2· Ρ·-ΓΡ|·· Ο.-ί.εη.Εί'·
1]%ι«ιη^ιΛ έκχαυνοϋμαι. ΐι^£ Ο * 0*^1—^Μ·^Μ» Μ* Χ
\\>ηΙιιί: σταθμίζω, ζυγίζω.
ΊύΐϋΜ^πι-^αΛιΙι^' γυναικώ.
ΜΊ'γι [""-!{■ λίβανος, (δ), θυμί Μΐη-αρί}. πλάστιγξ, (ή).
αμα, (τό).
!)«..[>
\\Ί,[,ί.%. σχοΐνος, σπαρτός, (δ ^ιπιαι/ραΛ^' έλεγχος, (δ).
νι7'/'./>· σφραγίς, *βουλα, (ή ^^ιηιαι/μΙιιΓ . ελέγχω, επι_
κτής, (δ).
ΤΓΙ·ί5^-ρ«
««<£·'· πλήττω.
λ&2Λι[ι. πτελέα, (ή). ^«γ- \\^ιπια·ϊμρ^. όνειδιστής, έλεγπροοΌσκίς, (ή). 8>£(_ \^ιηαιιϊρατριιΙ^υΛι . ελεγκτι
κός, (δ).
\{υύ[,ρ%. σήσαμος, (δ}, ση ΐΐ;«πωιγ/ιί>^·
κατά κόρον.
σάμιον, (τό).
ΐ|ίι^//πίί. σύνδεσμος, κόμβος, Ιί/τ?/τ. βούτυρον, (τό). Ρ·^
|ΐ|π^. καυλός, (δ), λαβίς, (ή)·
(δ). 8Ηί-Λ
_ ΐ|ΐιπ£«ι^<«1ι· γυναικείος, (δ)
0~|«
λος, (δ).
1)%>».^. βάπτισις, (ή), βά Μ-ρ-ηι· στήλος, κίων, στύπτισμα, (τό).
1|ΐ>υ>Ηΐ^. φαλακρός, (δ). 8»«ι; \η[νΙζιΓ. πατώ, καταπατώ.
_ #ιΛ£« Μηριηι-ίΆ' καταπάΐησις, (ή),
Ιΐ'ίΜηιοΙιινι/'.φαλακροΰμαι.
καταπάτημα, (τό).
ίβιηηί.ρ/ιι.'ίι . φαλάκρωμα ,
κοπετός, κλαυθμός, ό(τό).
δυρμός, (δ).
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ΐ)η*/»/". οδύρομαι, θρηνώ.
ΐ|η^ηιγ»ιίτ</" . λαφυραγωγώ,
\\ηΙ/ΙπΓ. λειώ, στίλβώ, όμα_ ληστεύω, σκυλεύω.
λύνω. Φί-ΓΤ-ί'
41·^+»
λ^πΙ/η^ι,ψιυ'υ. μεγαλορ^ήμων, συλώ.
(ό).
(ό,ή).
μονώ. ΐ]η^πιγιη^. αρπαξ, ληστής,
ΐιηΙ/η,£ΐιψ,Η%Ι,ιί'. μεγαλορ^η- 1]π^π«π</· Κολοσσός, (ό).
ΜηΙιηΐ""[Ι··ι· ύψαύχην, γαΰ 1|γ,^π,/. κόφινος, κάλαθος, (ό).
ρος, (ό).
ΐιη^Λ. κάλυξ, (ό). 1,Αι>*
ΐ)»«ί. αστράγαλος, (ό), *κότσι,
Ιιη^πφιΛ^. κόμπος, (ό). <ΐ;~Γ^ΐ (τό). α2^.
Ιι»ζ»««//. πόρπη, (ή), κομβίον,
ΐ\π/1πί,γ. λάρυγξ, (ο).
(τό). 8ί-^4·
ΜπΙ/ηρ^Ιι,!". λαρυγγίζω.
ΐΐί»ί»"ίϋΐπ. περιττός (άριθμός),
ΐΐι//«/ΐ7/'/""· κροκόδειλος, (ό). (έ). Ρ·μ«
_ Ν-*.
ρ-}Λ...ς.
ότης, (ή). Ι|»^* στέλεχος, (τό). 1^—
ΜηΙ/ηι ρΐ,ι^. έμαλότης, λει. \ιη&·ιΙ<ιι· βολβός, (ό).
Ί»ί<"^. κύμα. 2. ορος, (τό). λ^πίπιφιί'. έκκόπτω, κατα8·»η~· 2. 8-^·
ρά, (τά). κόπτω.
»
Ί*ΐ· πλευρόν, (τό).
πλευ- |ΐ|πι/ϊ<. κόμης, ■£·*.. κόμητος,
Μ"Ί·»Ι{1·9. σύζυγος, (ό,ή).
(έ).
Ιιηιιια&ιαι.. πλευρίτις, (ή)· \\ηιΓυηι.ρ[>ιΑ· κομητεία, (ή).
Μ<"ΐ[ίΐι>"·-ηρ. θωρακωτός, (ό). |4φ2· διάρροια, (ή). Ι'-ί-.^
ΐ)π/«. παρθένος, (ή).
ΐΐη^π^ι/.όδύρομαι,έκλιπαρώ. ΐι«/</>· σωρός, (ό), στοιβασία,
στοίβα, (ή).
\\ηψίϋΐΊ,ιαι ηρ· πλάγιος, (ό). Ιιβ,/τ. τυφλός, (ό).
\ιηη_,ϊαΜΐφιΡ. πλαγιάζω. 1;»Χ \\η'ι,ηιυΙι- κοντάκιον, (τό). 2.
εγκύκλιος, (έπιπτολή), (ή).
ΜηγΓι,. μέρος, πλάγιον, (τό). ΐι«ί.,ρ. λεκάνη, (ή). Ι,Ι^λ·
\\ηηίΆιη^. πλαγίως.
1ι<ι';/^.ι«Λ//ι_. λεκανοειδης, (ό,
ΐΐο^&Μπ^αιΐ.μεράρχης, στρα
ή).
^ ρ-^. 1)Μ·$«
τηγός, (ό).
\λπΊψΙ,^. κογχύλη, (ή). Ρ·—
ΧιηΊψΐιη· έπιγονάτιον, (τό).
Μο^ίΛ^ιιΛ πλαγιάζω, κοιμώ- ΐ|/»^»ιί£πΛ τυμπανίζω, ξυλο
μαι.
λεία, (ή). κοπώ,
λαξ, (ό).
ΐι»<2»<γπι-ιπ. λάφυρον, (τό), ΐιη;ιη. βώλος, σβώλος, (3ώ_
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Μ*ι· κλήσις, πρόσκλησις, (ή] Λίπρ^ιη^αΛ· ελκτικός, ελκυ
στικός, (δ).
ΐ]τγ>Φ&<Λ ελκω, έλκύω, έχΐΐη.////· καλώ, προσκαλώ.
σπώ, αποσπώ.
\\π{ιιιηΙι· σήμαντρον, (τό).
Λ\„ά,ιυιπΙΜ[·. βστιάτωρ, (ό,ή). Μηρ{·. οχετός, (ό). ()[--£.«
Μηρρι· πυρήν, (ό), *κουκούι,ηι ίΓΐι. κλήσις, (ή).
ι,πΛβ. συμπόσιον, (τό) τσιον, (τό). 21-+^Ρ^1·+«
\\ηρρΛ. σκύμνος, (ό). «ΤΙ—.».
ΐ)/ΐ£γ. βλέφαρον (το), ΐιΐ·»^ Ι]ηρ&οΑιΙιιΤ. καταστρέφω, α
νατρέπω.
1\ηιι/υ1/ι- ΟΟΙΟν, (τθ).
ΐι »»//·&. χάλιξ, (ό), χαλίκιον, ΐΐηρ!>ιιΑρ£. καταστροφεύς,(ό).
\\ηρί)αΛιηί-ίίϊι · καταστροφή,
(τό).
ΐ)«ι/. βοΰς, (6), βόδιον, (τό), ανατροπή, (ή).
♦αγελάδα, (η).
\\ΠρΙιαιη. χόνδρος, τραγανός,
μαι.
Μη,////,ρ. βουμολγός, (ό,ή). (ό).
\\ηρ%ιριϊ· απόλλυμαι, *χάνο_
ΙΛ4+ ίε^ε'
Μηιη[·ίΛ· κάρδαμον, (τό). ρ·£._ Λ\ηρΊι<ηι 1Πι . απώλεια, (ή),
♦χαμός, (ό).
(ό,ή).
Γν
·
ΐ)πρ π ι/,υ ιί'[ι αϊ . μεγαλόφρων ,
Μηοιηριαύ· σφαγή, (ή)
Μπιπηρ·»!/· κλάσμα, τεμάχι- \\ηρπ,[\ι. εύστοχος, διορατι
κός, επιδέξιος, επιτήδειος,
ον, (τό).
Ιξπιπηρίί/'· κόπτω, σπώ, σπά (ό,ή). ί»£~ι: ο^~-ιη· .
νω, κατακόπτω. 2· σφάζω, \\ηρηι[η·-ρ-ρύι· ευστοχία, έ_
κατασφάζω.
4·+· 2. Ί>&- πιδεξιότης, οξυδέρκεια, (ή).
Λ.£«
νος, (ό). \\ηρπι αιιΛιΙιιί- άπολλύω, *χά_
\\ηιηηρηί.ϋΐΒ· σφαγή, (ή), φό_ νω.
Ι|»/». κυοτός, καμπύλος, (ό). λ^ηρπι αιπ. αφανισμός, χαμός,
(ό), άπώλεια, (ή).
Μηι ΐϊΊιΙ·· πεύκη, (ή). 2«Λ υ«—
Μηρ^Ι^πρ. κεκυφως, (ο).
Μη/ιιυ^αιη·υ· γρυπός, (ό).
\\ηρ·ιΛίαιιί· κάμπτομαι, κυρ- ΐιπ(_<2· αίλουρος, (ό). υ<Λ«~ρ·
1]πι.^. (<—ι^). κυφός, (ό). *!»«./τοΰμαι, ταπεινοϋμαι.
Χχηρυιηη^ηυ/ΐιΙιιί' . κάμπτω ,
κλίνω, ταπεινώ.
(ό,ή). \\ηι.ρ^· τρύγος, (τό). ^«.^
Μηρι· χέρσος, άκατέργαστος, ΐ|πι-</. καμψάκης, (ό), σταμι«π/>^(«^* χέγχρος, (ό). δ~Γ£· νίον, (τό). 8(»{1}<
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ΜΠΦ
Μίί-Φ
Ιι««.^. πτυχή, (ή). Ί·»ρ· 8£— \\ηφίιιί· λαξεύω, λατομώ, κό
ίΙ-Λ
,'
«"""Τ! πτω.
Ιμη. .καστορχιον, (ίγο).Ί·«*.Ί.- ΐι<^////</· πισσώ, *πισσόνω.
\\ηι.Ίι^. φαλακρός, (δ).
ΐι«<«*. έλασμα, (τό). ΡΊ-Ι^ι
ΙΐΙχ'ί/Λ'/ί. «· 1| /<,!/!.
(τ0)' Ί\η.ιηιΓη^. ειδωλομανής, (δ, ή).
1)#»<. »<«. κοιλία, (ή), πλευρόν, ΐιπ υι,ί'„ιηι [,)[ιιΛι . είδωλομαΐι»»ι «//'· ναύθα, πίσσα, (ή). νία, (ή).
1]π«Λ/. σφύρα, (ή), σφυρίον,
Ι)πι.π^. ειόωλον, (το).
η). (τό). 2ν^Λ
_ ' ή).
ΐ|ηί
παρθενογενής, (δ, ΧιηυιΊιιιι^ιιψ· σφυρήλατος, (δ,
\\πι ιιιυΐ/ιυΐ- μεράρχης, τοπάρ- 1)„ιμ· ι.,^ΐΜ,ρηι [άΐιι'ΐι. σφυρη
χης, έπαρχος, (δ).
(ή). λασία, (ή).
_
^4-+»
\\ηιυυιΙ/ιυ^ηι /<//,ιΊι- μεραχία, \\ιιαίιΛιί. σφυρηλατώ· 2^+£ί1%ηυΐΗφΙι·ιΛι. παρθενικός, (δ). ΐιπΊι/ιγικ^<#ι.ειδωλολάτρης, (δ).
\\ηι.αιΐΜΐίΊιΐ]ρ. παρθενομήτωρ,
ειδωλολα
τρικός, (δ).
Λ\ηι.ιιιαΊιοιιϊ· παρθενευω.
ΐιηιιιιι/ιιι\ιιιΐίΐί· ε'ιδωλολατρω.
Ιι η ι αυΛ ηι/ . παρθένων, (δ).
1|π ιιιιΐ[ιιι^111πι [<1ρΐ-Ίι · ειΟωλο1ΐ/«.»π«-/?/»ιΛί· παρθενεία, (ή). λατρεία, (ή),
ΐιη^ι.. μάχη, ^ιλονεικία, (ή).
\\ηι ιιι. 8· Μ"/·[·Ί'
\\ηι ιιιΐ.ιί'. σωρεύω, στοιβάζω *μάλωμα, (το). _
^ει^-ί"
σ'α' (ή)· *ν&—ΐι· £<*χις,
Ι\αι-ιαηι-ί&· σωρεία, στοίβα. ΐ|«Λ^&ιΛ γρύζω, γρυλλίζω.
Ιΐ/ιι./». σκάφη, λέμβος, (ή).
^απι-αιίφ^. άντίπαλος, (ό,ή).
\\ηι ριν[ΐι*ΐ[>' τυφλως
^ηηι.αΛιη^. παλαίστρα, (ή).
\\η»-ρΐΜίΐιιΐΜΐί. τυφλοΰμαι, άπο_ 1]ηη«-«ι«^. φιλόμαχος, (δ,ή)
^ηηι.ΐΜΐραίρ· στασιωτης, (ο).
τυφλοΰμαι
\\ηι~ρΐΜΐαι·ΐΜψιιιη' κουραπαλά- \\ιιηι.ριΓ. μάχομαι, πολεμώ,
της, (δ). Ι]*»!·*·^ ~*ι»»*ςΐ
*μαλόνω.
\\ηι_ριιΐβηι.^ιιϊΐΜΐιιί. τυφλά:, ά_ \\ηηιΛιΙ{. γερανός, (δ). Ρ·--^»·
\\ηη·-·ρ. πυγμή,
ποτυφλώ.
ΐΐπ<-/ι^· στήθος, (τό).
Γ"*"ί"
Χ^ηι-ρηι-ρ-ρΛ. τυφλότης, ¥τύ- \\η.ιρΐΜΐ{ιιιρΙιιΓ· κολαφίζω.
Χ^ιιφαι^ιυρπ^ρΐιηΛ. κολαφιφλα, (ή).
ΐ|»^α»*»^.λαξεατός,(δ).1}ΛΛ·ι σμός, (δ).
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πυγμαχία \ψοιΙΐαιΙ^αι^. πυρεΐον, (τό)<
δών, (ή) Μξίαι^αΛ. παθητικός, (ό).
Χΐυΐφίϊ- λύπη, θλίψις, άλγη λ^^ιιαΙ^ιιια^ίΐι^αι . πυρολάτρης,
\]αΐ/!>υ>ΐ/ι. λυπηρός, θλιβερός,
\\ρΐίΐΙ^ίΐΛα^ιιι^ίηηι Ρ
πυρΟαλγεινός, (ό).
\\υΙ/ΛΙιι/ηι ΐ)υΛιΙΐιί· θλίβω, λθ- λατρεία, (ή).
ίφιηήνψηΑ. πύραυνον, (τό),
πώ, πονώ.
Τ|»//*^«Λ λυπούμαι, θλίβομαι, θερμάστρα, (ή). ΙΓ<4φ»ςΒ«·)··>
άλγώ.
^ρ,ι \ψοΜ^[,^. συμπαθής, όμοπα1|ιπ«<ψ· διαθήκη, (ή). Ί.—^- θής, (ό,ή).
1\ιιιυι//υ·/··υΊι.
ζ}·γ ^Ί' \φα*1ιυηι.[£ρ& . έμοπάθεια,
ΐ]ΐπ<ι/<.. λίνον, λινάρων, (τό). συμπάθεια, (ή).
ΙΐηιριαιΓυιριη[ιΙ[

θητικός, {ό).
Μρ1*ιρ· φορητός, (έ).
ΜρΙΆ φέρω, αίρω, βαστάζω,
φορώ.
}β^ν+*
Μρί,ιί. υποφέρω. 21·+4'+· Β«~^ρ
ΜρΡ^ίαΛ. γυμναστικός, ά_
σκητικός, («).
\ρρΤιαραΜΐι. γυμνάσιον, άσκη_
τήριον, (τό).
ξασκώΙΐιη^^ί/". κλαδεύω. <Π—ν«.Λ-^>| ^λρρίΆ γυμνάζω, άσκώ, έ_
Ιι<ππι.9. ρύγχος, ράμφος, (τό).!Ί/#'"#Α,Λ'· γύμνασις, ά_
ΐ]>πιη&</· κεντώ, μαστίζω, (3α_| σκησις,
σανίζω.
(τό). \\ρΡη<-ίΆι. γύμνασμα, (τό).
1)<η/7Μί*. τομή, (ή), *κόψιμον, '·λΗ^ χελώνη, χελώνα, (ή).
\\α>ριιι>ιιΙιιί. κατακόπτω, κα_
\*ρλΐΜΛΐιη3. περιστήθιον, (τό).
τασυντρίβω,\\ιπρΙηΡ. κόπτω, τέμνω. 2.
κείρω, *κουρεύω. ΊΗ-«·»ν+· 2. ΜρΛν&ιΐΊ-ηι-ΡριΑ. στηθόπονος, (ό).
Μ-ηρη3. τομίς, μάχαιρα, (ή). ΐΐράΙηί. μυζώ, ^οφώ, άποκνίλ^αΐβΟΜί-αρ. ^α^.φωτός, (έ.).
ζω. 1ιΙ·4γ4·+«_
ΐι/>ι«(τ. πΰρ, (τό), *φωτία, (ή). ΧφΙΐ/Λί· διπλούς, διπλάσιος-^
ΜρΉίρνρΙιρ· πυριφορος, (ό,ή). (ό). *4 η»·
λινόσπερμα, (τό),
λινόσπορος, (ό). ΗΗ^Ί· ρ».
·'{νη-Α-«
^
(δ).
\\,ηΊ·^1<·>·}· λίνειος, λινούς,
Ιΐιπ&ιΛ στίζω, "υ^ρ· ίΐ1^*·
Μ»φ[ψ· προίξ, (ή).
νζ<"'''./?· γαργαλισμός, (ό).
Ιΐιπ/^ι/*. γαργαλίζομαι.

ίίΡΙΓ
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μοβ
»ι/ι///ι'ϊ.. δις, εκ δευτέρου.
"ΐ/ιπί-//· πτέρνα, (ή). 1;#+^>
Ρ^ΓΤ· - „ _
» , —^αιηίιιιιιΐρΊ'Ί Ι(ρΐ"ΛιΙ^ι·ατΐ\ΐψ/^ίιυ//. διπλούς, 2. διπρό σβοδρομώ, επιστρέφω.
σωπος, (δ,ή). Ιν£
2·
ΐψιι/ιιι//. κατάστημα, έργα.
\ψΙ{Ί,^/{(,. διττώς, διχώς, 1ν£ στήριον, (τό).
ρος, (ό).
1|/ίημΑ-/<· νεώτερος, μικρότε.
Ρ-ΓΤ»
Ί\[ΐφι·ιιιΓιαΜιιΐΜΐ. διπλωμένος, ^ραιαίραι^π/ί».
(Λ<[- ^{.ρΐ
ΐγι«ίί. ^θρτρσκεία, (ή), δογ(*)■
Μ[·φι·'^ΐ"[>1{· διώροφος, (δ,ή).
Ί/»^ίΐΒ»ιγβ»«η^^.διπλάσιος,(δ). Μροίιιιι^ιιΛι. Θρησκευτικός, (ό).
ΜρψιοΜιιιιαιηΐφιϊ· διπλασιάζω. ΐψοΊ,ωΙιΙ·!)· δμοθρτρσκος, (δ,ή).
Μ[·ψιυιαι·ιΐ">1{·ιι-ΡΙ·Λ· διπλα Μρο%ιιιαξ;ρ· θρήσκος, (δ,ή).
σιασμός, (ό).
\\ροϊιιιιι-ηρ. ασκητής, μονα
^•^ίιίτ/Λδιπλώ, *διπλόνω,δευ χός, Ιερεύς, (δ).
τερώ, επαναλαμβάνω.
ΐφα·ιπ&ιΛ{ λακτίζω. 2£$£{.
\\ρψιηί.ίΆΐ' επανάληψις, (ή).
ΊψΙμαΙ/ιΐ· ερευνώ, εξιχνιάζω, \$Ιιιϊ. συνάπτω, συγκολλώ,
*γυρεΰω. Μ,^ς^ £ΐ«.ρ«Λ.£>
*συνενόνω.
ΐψΖυΐΜ. κολοβός, (ό).
Μ,'/ί/$Ιι<ΐ· συρρ'άπτω. Ι^Ι*^»
ΐι/>£ιαιπ£π/.κολο£ώ, *κολοβόνω ^9"Ρΐ' κοινωνός, μέτοχος,
\ψ&αιιηηι-ίΠι. άποκοπή, κολό.
βωσις, (ή).
Μ·ιηρη.1ίΐΐ'· συγκοινωνώ, με
ΐψάί-ιί. βρύχω, τρίζω· ΐϊ^ΕΓ" τέχω,
(ή)..
^πρ^.Ηί.ρρίΛ. συγκοινωνία,
Ιΐρ£ρί&· κώλυμα, έμπόδιον, Ίο^/γ^γ· υπόδημα, (τό). 2£«·$-<
(τό). ^ε
)ίο*//ιιιΐ}πρύηι-ρ-[ι·Λι. υποδη
Μρ&ριΛι. τρυγμός, βρυγμός, ματοποιία, (ή).
(δ).
Μο^ιιαΙραρ . ΰπόδηματο^δά8· \\ρ&ΙιιΡι
φος, σανδαλοποιός, (ο,ή).
·ΐ/»//ΐ5(ΐ»ι-^ι-ίι.άδάυ.αστον,(τό).
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πνεύμα, (τό), πνοή,
(ή). Ί»ν$μ· «ί,,-ί.
ϊ,ιιιιΐιυηιυ^ρ . προφορά, (ή).
«ΗΜΗι
' ' '
(δ)·
4<"φ «/γ Μΐιφ/ιι ιι . προφορικός,
4 ω '/
καταβρωχθίζω.
ίωγω'Λ/π/'. ενδύομαι. δ· ΙΙ^ι/ι^«/(/ί/Λγιγπγ. δαψωδός, (δ).
4</<ί/ί'/-/'7'"/^/"-^'· δάψφδία,
(ή).
« '
Ια,^ρ- αγνός, (ή).

4<μ
Ιαιίαι^ίιΓ · καταδιώκω, κα
τατρέχω.
Ζιη£1ίΛ/><· διώκτης, (δ).
4«'/«<^'ν χυτός, ίδ). 31·β+4"
4"»/«"ί»»ί-ί&. καταδίωξις, (ή).
^οι/ιιαΙιαΛ. χωνευτικός, (δ).
4

τήκω, αναλύω, *λυ_
όνω. ^Ιι4,+'
^Μ^ίπ-Λ"^. φθίσις,(ή). Ί,^Λ
4«/Ζ^«· χωνευτής, (δ).

4"ν,7· κάμινος, (ή), χωνευτήριον, (τό).
ί^ιιιι^ιΐί ηια'ίΛιιί. |νδύ(ι).
^ιιΐξπι.ιυ^. χωνευτός, (δ).
^<"ϊ· βήξ, *βήχα;> (*)·
^ιαιηι.^. άλώη, αλόη, (ή).
ζιαηαιιΓ. βήχω.
Ζιαψαρ. θρίδαξ, (δ). |Γ~Γ»-^
ζαιψιιρ. χίλιοι, (οί), χίλιαι ϊ,ΐΗ,,,ι-ΊΓΐι. τήξις, άνάλυσις,
(ή). *λυόσιμον, (τό).
(αί), χίλια, (τά).
• -^^««^«.χιλιάκίς. •ΠΛ+ν.,.Ι. 4«"(γ· εναντίον. Ί>«·η£· &£ί·ί··
ί^ΐΜίραραια^ιαιηρΙ^. χίλ'.Οπλά- ϊ^ΐΜΐΙρα>η.ηΜρ&. αντίστροφος, (δ,
<πος, (δ).
ή).
^αιψιιριαα^Ιιια· χιλίαρχος,(δ Ζ,ιιι Ι^ιυ ιυρ&ηι βρΑ · αντί(ή).
1·αηαιριΐΜ· ηρ. χιλιάς, (ή), χ στροφή, (ή).
4
π^///"Λτ. άντίθεσις,
λιάδες, (αϊ).
ίιαιιιιιιρΙτρηρ^..·χΐ\<.Οσ'Ζ0ς, (δ) ζια/ρη//. Β. 9,ηι^η.ιηΙ^^ρηχ
ΖιυΙ/ιυΙ/ΐΜ,. άντικείμενος, (δ).
^ιυΙ/ιι,Ι,,Η,/ι,ί. άντίκειμαι, έ_
4<«^«- μόλις.
ναντιοΰμαι.
^αι^ια^ρρ. αντιπαθής, (δ, ή).
Ιιαίιιιύα/ΐψ. διωγμός, (δ), {ιιιΙ{υι£υ,ηΙ.<ί'. φΐλθνεΐκώ, £ναντιολογώ.
καταδρομή, (ή).
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\αι1^ίΐι&αιη.ηΐ-ρ-^ιΛ· ΙΟίλονίΙ ^ΜΝρφφανφιιΛι. κοινωνικός, (ό).
χία, (ή).
)
ή). *αιιΐηρ,]ΐιιί/[,,/. συγκοινωνός,
2,αιΙιαιιίΐΜΐριή· αντίπαλος, (ό, (δ,ή)·
ΙαιΙ{ΐΗ,ΙΊΜιπ· αντίρροπος, (ό,ή). ^ιηηηρι^ιιιΙΐβΙιιΡ. συγκοινωνώ.
Ζιυ[{ΐιιιΙ[ιιπ[ιιί. άντιρ^έπω,κλί- ^ιι·Γ^ηρη.ιιι^ηι_ΡριΊι. συγκοι.
νω.
νωνία, (ή).
ίΐϋΙ{ΐιιιί[,ιπηι ρΐ<ιΆι. ^οπή,χλί ^μ/^π^ι^/ι/Λ κοινωνώ, μετα
«?, (ή)· ΏΊ^
λαμβάνω·
(ή).
^αι^ιιιαια^. ενάντιος, (ό)
ίυι^π/ι^η^ρ/,ιΛι . κοινωνία,
-($"1 ^αιΐ/αιηαιψι. τό εναν ^η/ι^π^πι //Λ. μετάληψις,(ή).
τίον, έξ εναντίας.
γω. ^αΜ&ιηρ. έλυρα, (ή). 2~£τ~Γ"
_*«μ^γο#π ιιιΙ^ιηριΛΙι ιί'. άντίλέ- ^αί£ίιρ. εύάρεστος, (ό,ή).
^ίΐιΙ^ιιΐίίΐυΙ^ιιιραιίιΐΐί^β[>Ι-Ί*< άν_ Ιιν&ΙπΓ. συνδιαλάττω, δυσωλογία, (ή).
πω. ^•μ^^ι*^****^1
^ αιγαία α/^τα//^ Ιτ^ · αντίφάρ. ί^ια&Ιίβηι-βΐιΛιΙιιί· αυαρεστώ.
μακον, (τό).
4<«ιί/"/*·εΰαρε?τοΰμαι,ευδοκώ.
τίθεσις, (ή).
αρεστός, (ό). «· ^ι»~
^,ιυί^υυη ΐυΙ^ιαριουηί ^ρί"ϊι. $
2^ίιιΙ^ιηη ιυί^ιυριιιϊιη1 Ρ[> ι
Ι^ΐΜ,ύη^ . δρεξις, διάθεσις,
^ ιιιΐ^ιιιιίιιιί^ίΐιιϊιίίριη · 8. ^ιαί[ία- προαίρεσις, (ή)·
σκω.
ίί'ιυριιιι
^ια&^ιιΛιαιιΡ. εύαρεστώ, άρέ^ιηΙ^ιυ,ιιιιΙφ,Γ . έναντιοϋμαι, ^ιμλπι /<//» ευαρέσκεια, εΰανθίσταμαι.
αρέστησις, ευδοκία, άοέσκεΐ^ιαίιαιηοί^πρη.. άντίδίΧΟς, 6- «, (ή)·
πεναντίος, (ό,ή).
της, (ή). ^ιαύηι-ΡΙιΛ· συγκατάθεσις,
ϊ.ΐΜΐΐιυπ.ιιιΙ[ηί [ιΙ[ιΑ. έναντιό. (ή). '(·.»,[. ι_ »|Λ»ι
ΖινΙ/ιαιιαιρινρ. άντιφατικώς. ^μ»»/· γεΰσις, (ή). δ«·*>
±ιυΙ[ΐηαπι ρ/,ιΊι . άντίίοασις, ^ωι/". (Λ»Λ^) όμοΰ, σύν, μετά.
^ιαιΓαιρΊιιηΙι. σΰνοικος, (ό,ή).
(ή).
,
4«"^/»Λ κλίνω, έεπω.
ζαιιίαιμηιΑ· όμοουής, συμ
4«"(τ»»<η5!ιί"ΐ//β.'Αντίποδες(οί). φυής, (ό,ή).
Ζ""ΙΡ£· βρόχος, (ό), *δηλυά, ^ινι/άΐφΐι/ι-αΆ. συνεπαρχιώ(ή). Ιγ*+·(
της, (ό).
*α»ΐηΓγ. μέτοχος, κοινωνός, ^ωΛ//^. ) ομοούσιος, (ο,
(ό,ή). ^«.^,
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^ιιιιϊαιΐ] ηηι ρ-[ιι'ΐι· όμοούσιον, ^αΊ/ικάν/^//"/*. όμοφωνώ, συμ
(τό).
νος, (ό). φωνώ.
ζαιιΛιιφηι,ιΑαη. συσσωρευμέ- ^,η,ΙΊι,Χιι,^ι,ηι-ΡΙπΊι. συμφω
Ζ[αιιϊιΐΜη.αιυ\ συνταξιώ- νία, 2. (ΊΗγ)· σύνταξις, (ή).
ϊ.ιιιι)Ή,ι/ ι,,ιιη, ///,!/ ■ \ της, (ό). Ιιυιί,αΧΙ.ι ■ όμοσχήμων, ο
^ωιίαι,/ 1,,,· [^[ιι'ΐι- σύνθεσις, μοιόμορφος, (ό,ή).
^ιιίίΓαι&αΛιίΜΜα^ιιιη^. συνθδθΙ(ή).
ζαιΑιιψιιριί.) ομογενής, ομο_ πόρος, (ό,ή).
2,αιι/*>£αφιμι^τ.πααβόρος,παμ
^ΐΜΐ/ί/ζί////.· } εθνής, (ό,ή).
* ιυ ι/Ία,/ <>/ι. Ισοδύνομος, (ό,ή). φάγος, (ό,ή).
^,α,ιΓ,υ/,Ι ηι, . όμόθρΟνΟς, -(ό,ή). ^ιαιίίιιιΑίί/η. όμομήτριος,(ό,ή).
2^ιιι ιΐιυάίαιΐυ/ΐίΐΐΜΪι* δ. (].ιζ/(/'ιι/„ Ιυ,,ΙΊυιφ,ι,. όμόφρων, (ό,ή).
*'/<"//<«///.,//:
(ό,ή). Ιιυιίαι.ίυ,[ιι1'. δμοφρονώ, όμο_
^££#ιΛιγΑγηι . όμόγλωσσος, νοω.
4«ΜΐΛ»/«α//Ηΐ»ί#·'Ακαοημεα (ή). 4«"«Λ"ΐΛ«»£.^^£.ί/. όμοφροσυ>ι//</'<"/ι/ηί· όμόγνωμος, (ό,ή). ν/}, όμόνοια, (ή).
^ΐίΐιΙΊιι^,ιΑιιι Ρ/ί,Ίι. όμογνω- ί^αιιίαι^ιιιρί^. όμόστεγος, συ_
νοικος, (ό,ή).
παν, (τό).
μοσύνη, (ή).
*αιιΓαι!>/ιΊι. όμογενής, (ό,ή). ζιαιΓαιβι. σύμπας, (ό), σύμΙιυιίυ,Ι/. ό"λος, πάς, (ό). ^· -4ω«Λ»/ίι^ι_. δλως, πάντως.
ζαιιΓυι/ίιαι£ΙΛι£· πανδαμάτωρ,
ό"λως, πάντως.
παμφθόρος, (ό,ή).
^ιαιίατ^ιαιφιΓ. όμογνωμονω. ί^αιιΓιιΑιιΓη/ύ. παρόμοιος, (ό,ή).
ζαιιΓια^αιρφΙιιΓ· συντάττω. Ιαιι/ΌΛηΛ· όμώνυμος, (ό,ή).
£υ*ιΓιηΙ[α*ηφηΐ-£ί?-[ιιΛι* σύντα- ^ωιΛιΛηιΛηΐ-ΡΙιΐ-α· όμώνυ.
ξ'ί,
,
,
ή). μον, (τό).
^ιαιΓαι^Ιτπα£· ομοιότροπος, (0, Ι,ιαιΐαΜ^ΐΜΐιιρ^Ιι. παγκόσμιος,
Ζ,αίΐίαι^ροα. όμόθριρκος, όμό_ οικουμενικός, κοθολικός, (ό).
δοξος, (ό,ή).
σκον, (τό). ^οαΛυ^αιρ^Ι·^ · όαόνωοος,
ϊ,ίυιϊαιί/ιιοηικ-Ρ/ιιΊι, όμόθρ'0- (έ,ή).
' (ή).
^αι,/ίαίω^,. όμοπάτριος,(ό,ή). ^α>ιΛιι^ο^ηι-Ρ/ιιΛι. σύμπνοια,
4ϋΐιΛϋίι«£/ΐϋ^. όμήλιξ, όμή_ ^«ίιίαι^ηιΛ^. όμόψυχος, όμό
λικος, (ό,ή).
ή). φρων, (ό,ή). ^
ΙοΛίΙΊυ^αιι ια,ι, όμόπιστος, (ό, Ιυ,,ΐ'υι^ιαφ. σύμμετρος, ισό
^«ιιΛιιίιι^Ι. ομόφωνος, σύμ μετρος, (ό,ή).
τρία, (ή).
ζιαιΓιιι£αιιρηι-Ρ[ιι-η . συμμεφωνος, (ό,ή).
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^αι</αιιγ(ΐιυ>^(-· δμότιμος, '.σο- ζαιιΑυρΙιιΑ, όμαίμων, (ό,ή).
ΙίΜΜίίιαρ^ιαΙ^. απόλυτος, ελεύ
τιμος, (δ,ή).
θερος, τολμηρός, θαρρετός,
^ιαιΛιαιοιη· σύντομος, επίτο (ό). αρ*. ^^.ψ
μος, (δ,ή).
ηοαιρι., ^ΐΜΐιίΐΜίρί,ιαΙ^. ^. παρρησία, ε
^ιαιΓίίαιοιηίΛΛρινρ· 8. ^ιμιΛι#- λευθέρως.
ζυιιΓαιηοιηΙιιί· συντέμνω,
ζιιιιΑιιρ&αιΙ/[ιιΓ. παρ^ησιάζο^ιιη/ϊιιηοιιι^ι.· ·Ι^· συντόμως. μαι, τολμώ.
4«Η«/ωΜοΐί»Μΐ.^^/ι-ίι.συντορ.ία, ^ιυιΓαιρ&ιιιΙ[η^ΡριΛι· τόλμη,
επιτομή, (ή).
(ή), θάρρος, (τό).
^ιυιί'ιυυίτηιιι'ίι· 6' · II 1> ηινίΛαιί^ίΐ} : ^οΜίΐιαρηιιηι-ΡΙΐί-'ίι· άοιθμητίζαιιΡαιαΙτη. δμογενής, όμό- Χή, (ή).
' § (ό).
ουλος, (δ,ή).
ί^ιηιΓιαρηι-Ιιιιιη· συντεχνίτης,
^ιαιΓίΜίαηίΛί. όμότροφος, (ό,ή).
1,ι,,Γ,ιιαιυΐ[ΐιιι!> . διεσπαρμένος, ζυιιϊιαιριι,η.· δμόδοξος, {ό,ή).
διαδεδωμένος, εκτεταμένος, ^ιιιι/αιφαιηΙιιΓ. (31·· «■$)· δμΟ(ό).
δοξώ.
ζαιιΓαικιιηρρ. δμοστοι,χος, σύ ίι^ιΓμαι//. νήπιον, (τό). 2· μα
στοιχος, (δ,ή).
ή). θητής, (δ), δ.νέηλυς, (·ί«-)·
^ιυιΓιυιηΙιηιιι//- όμοειοής, (ο, νεήλυδος, (ό,ή). 2»*»» 2.
Γ*
ζαιιΑυρ. αριθμός, (δ). 0»)2> ζιαι/ραιΙιαΑιαι/'. νεανιεύομαι.
ζιαιίαιρ. άρίθμησις, (η).
ϊ^ινιίριιιηΐΐΗΐιϊ. αιρω, σηκόνω.
Ιιι,,ΐΊυρ. λόγος, (ό), έξέτασις, 2. αναβαίνω.
ζαιιΐριαρ. αποθήκη, (ή). &/(ή). ^|Μ£
-Φ ΖαιιΛιιρ. ξίά, ένεκα. 1>^ρ.« ^οΜίΓραιραΛι. μήτρα, (ή). Γ~ζΛ
ζαιιΡηιριιιη.ηι.. λογιστής, (δ). {ΐΗίΓμαιρΙιιΓ. αποθέτω, ενα
Ζ υιιίΊαρΙηή ρ7ζ · ^ ΰπόθες ότι. ποθέτω.
Ζιαιιίρ.αιρ&ηι-1&· επάρσις, αζιαιΛορΙπί. ^αριθμώ, *μετρώ. νάβασις, (8Λ)· Άνάληψις,
£αιι/ΊαρριΓ. ) 2. λογίζομαι, νο
μίζομαι. 5. κρίνω, νομίζω. 1·υι/ραιρηι^. Σείρήν, (η). ^·
Σειρήνες, (αϊ), δμ^^ί·
♦Μ·
, 7.°^ (τ°)·
^ιιιιίραιριηιυ^. προγωμα, τβί·
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ί^Μοΐριαι-. ■ φήμη, (ή), κλέος, ^ιαιΙΙιααιηι ρ^ρι^ΐι· σωφροσυ(τό).
[Λίζω. νη, φρονιμότης, (ή).
1·υι/ρ.αιιΑιιί. διαφημίζω, φη_ ^ιηιΛηπ. σάγμα, σαγμάριον,
^αιι/μίτρ&ιΓ. υπομένω, υπο (τό). υί-4-Γ· Φ-ιτ"·· '
^ιαΛιηΙιιί. έπισάττω. Ι)1·4τ'
φέρω-, καρτερώ.
^ιαί/ρΙτρηΐ-ρ-/ιιΛι . υπομονή,
^ΐΜΐιίΙτρυιιΓ, ^. σωρηδόν. Ι]}·-καρτερία, (ή).
ζίΜΜίΓρηρ. ασπασμός, (ό), φί 4 «/ιΛζ-πι-^^ί-ίί.όμοούσιον, (τό).
^ω#/>ρί/γ»»ι.ίιΐΜ^.πανδέκτης(ό).
λημα, (τό).
^αιΐίρηι-ρΙιιΓ· κατασπάζομαι, ^αιι/^/τρια^. δμογάλακτος, (ό,
καταφιλώ, άστοάζομαι, φιλώ. ή).
ί-ρι—Κ
ζια&ιι. εΰχυμος, νόστιμος, ^αίΐ/ηαί/ιΑ. πείθω1, καταπείθω.
(ό,ή).
^
(ό). 4«η/>ι^^· πειστικός, (ό).
ί^αΜίΚγΜίίια^ιιιΙι . οοεκτικος, 4«»ι^ι. άλαλος, βωβός, (ό).
ΖαιιίΙπιηι-ΡΙιιΑ . γλυκύτης ,
ί^ιαιίρ·ιι%αιιί· βωβαινομαι.
*νοστιμάδα, (ή).
ζαιι&ιΓ. καρύκευμα, άρτυμα, ^αιι/ραίβηι-βΐιΛΙιιί. βωβαίνω.
^αιιίρη·-ρ[ιιΛι. άλαλον, βω_
(τό).
ζαιιίΙη/αιΙιΐΜΐϊι . κεκαρυκευμέ- βόν, (τό).
^ΐΜΐιϊορΙ^ϋ. πάς, σύμπας, ό
νος, (ό). ΡΙγ&Ιφ'
ζαιι/ϊτιΓινιη. ανάλογος, ίσος, λος, (ό)· ·)\· πάντως, όλως,
όλοκλήρως.
κατάλληλη» (ο,ή).
2^ιυιίΙίΐΐαιιηιιιρι*ιρ· αναλόγως. 4«ν· Αρμένιος, (ό).
ιΠηίαΜοΛιΡ. συγκρίνω·, πα 4"ί(ΐ«//4-/».άρμενόφιλος, (ο,ή).
^ιη^αιυιηιιίύ. Αρμενία, (ή).
ραβάλλω.
^υιΛιΓιυιιιπι^ρ^ιιΛι. σύγκρί- ^ ^Ιτα,α#. βλέμμα, (τό).
^αι^ΐρ. κάτοπρον, (τό), κα
σις, αναλογία, (ή).
^ίαιΛΛιί· καρυκεύω, άρτύω. θρέπτης, (ό).
νιστί.
^αιΛαιπ. σώφρων, φρόνιμος, 4<ν/&/»£-)ι (1|.ϊ.—.)· ^.άρμείαι^ίιρ^ΐιαι^ια- άρμενιστής,
νουνεχής, (ό,ή).
£ΐΛΜΐίΙΐΐίΐηαιρυ*ρ · σωφρόνως , (ό).
ατής, (ό).
φρονίμως.
μαι. ί^ια^^ηψ παρατηρητής, θε_
^αιΛαιηαΑιίΜΐιί . σωφρονίζο. ζαγΙτβΐηίπι-Ρ/ιιΛι. θεωρία,πα_
^ «7////«'//ιυΐ]η1 1]ιιιΐιI, ιί. σω ρατήρησις, (ή).
φρονίζω,
στης, (ό). 4«^%π<.ΐϋ^. βλέμμα, (τό),
^ΛαΛίι$αυίβηι
σωφρονί- όψις, (ή). 4~£(·2
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^«*^Ρ4«ι^(7&<Λ^ επινοώ, έβευ. ^ίη^ιιΐΛΐιηιεϊιηι ρ[ιι-Ίι. πατοωϊ,αιχρ-ηι^Ιιιΐ. βρίσκω, πορί. νυμία, (ή).
πάτωρ, (δ)·
ζομαι. Π^ί^,ι^+'
^Μ#^ί«ίγ£Γίί».πατριάρχης,προΖ^ρΖ^ρηι-ίΑ· έπίνοια, έ. 4 ι*ι^ριυιΐ]Ιιίαιυ ιηΊί - πατριαρφεύρεσις, (ή), πόρος, τρόπος χικός, (δ). ^
χεύω.
(δ). 2«Ρν· δίγΛΛ.
ζαί^ιΓ· βλέπω, θεωρώ. 2 ^ιΐΜ^ραιιιφιηιι$ριιίΐι· πατριαράναβλέπω. δ. παρατηρώ. 4 χεϊον, (τό).
άποβλέπω. ^«.^Λ.^. 2. 5ί- ^ιυ^ιΐΛία^Ιί αϊη ι ι£ιι% , Τΐατν.ί-ΓΟ"· *'·ί1Γ*'" «ρ·£Λ»£· 3 αρχεία, (ή).
.
*
Ζ αϊ11, ιιιι,Ι, ρ. φιλοπάτωρ, (δ,ή).
· πατροτκόνος,
^υι^Ιζ. Χάϊκ. «(ό), (υίός τοϋ (δ,ή).
'
ή).
Θωργώμ και προπάτωρ τοΰ 4 αΜ)ρηιιηΙιαίβ, μισοπάτωρ, (δ,
Αρμένικου έθνους)
Ζ^ρΙ,Ίι,ιιί/υιΊ,. πάτριος, (δ).
4 <«///<«////.
) Άρμένιος,(δ) 8* ^^ρίιιΙ{υ/ϋ.
ή).
Ζ^ρΙ&ιαυζρ. φιλόπατρις, (δ,
Ιια^ηινΙιια'ΐι. υβριστικός, (δ). 2.ιι^ρΙι'ϊΐΊΐιι[ίρηι [ο
. φιλο
^««/ίη/'"^· ύβρις, βλασφη πατρία, (ή), πατριοτισμός, (δ).
Ζ"^ρΙΛι·*ι·->ιΐΐΐΊ · πατροπαρά
μία, (ή)· ^
»
4«ν<»ν*Γ,Λ ΰβρίζω, βλασφη δοτος, (δ,ή).
μώ, κακολογώ.
Ζ^ρΙ'Ί'/'· 8* ^αΐ£ρίΜ*1[η/θ Αϊ^ι«/4η^. βλάσφημος, υβρι
ρ ίιΊι ίΐι ί^ιαΊι ι
Ζυιΐρΐ&ρ,ρ. πατρίς-ίδος, (ή).
στής, (δ).
ζΐΜΐ^ηηι.ρ-[ηΑ. ύβρις, κακο
τριά, (ή).
λογία, (ή). 8· 4«νί"^"'ί'#> ζ^ρηι.ρ[ιι.%. πατρότης, πα_
^^ηί-ρ-[)ΐ-%. Άρμενισμός,(δ). ^ια,ΐρορί/ΐι. $. ^ιιΐ]ρ111ρ ιιιρ,
4 «ν/·· πατήρ, προπάτωρ, πρό ^αι/^ιυ^ιιΛ (ζ«ι«£)· Αιτιατι
γονος, (δ).
κή (πτώσις), (ή).
*ι^ί,//.</'. αιτώ, ζητώ, έξαι_
ζ^ραιραιρ. πατρικώς.
4 «ν/»««//ι/», μητρυιός, (ό).
τοϋμαι. δ^^+ι
^,η„,„, ,·„). αίτημα, ζήτημα,
τ-ιεί"
,
^ω^ιιΐίγ/,-^ πατραλοιας, (δ). (τό).
^
(ή).
Ιυ^ριυ[αΊιαιιί. οιλόστοργος, Ιυι^η, !/ί,. αίτησις, ζητησις,
(δ,ή).
' τοώος, (δ). 4«Ά· μάμμη, (ή), *γιαγιά.
Ζυι^ιαι//ιιιΊ,. πατρικός, πα_ 1^-+ «Χμ
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σύν, δμοΰ. ^φ. 4«Λ£»ϊ-0«Λίτ«/'.άναπαΰω,κα.
41-Λ
λον, (το). ταπάύω.
4 «Λ«Ά «/./»· όρυκτόν, μέταλ- ^α/ΐιι/ ηι^Ι.αι/ · τεθνεώς, μα
ί,ιιΛιαιιψΜΐιι· <ί\· καθεκάστην. καρίτης, (ό). ιγι.ρ;.-λ ρ-ς.
&ΡΙΗ·»
ος, (δ,ή)·
*ιιΛ//ι^υι^ϋ/^πί γ/υ . αεννα- ζαΛφίΡιΓ. ήσυχάζω, άνα_
παύομαι.
^«Λω^ιυγο/ι. καθ'ήμέραν.
ί^οΛΛιιΐΜίΜ^αιι^ορΙιαι^· καθημερι 2,ιιι'ΐιΐ[ ιιιηυιί(ΐι/Ίι. ήσυχος, ήσυ^ (ό,ή).
νός, επιούσιος, (ό). 41·Γ $-Ί·+£< χαστικός, (ό).
^ηιΐ,,ιιιιιίΐίΐι,,ι> . κατάστασις, ΖαιΊ,ιι ,ιι,,,,,,,/,/, . φιλήσυχος,
(ή), περιστατικόν.
πε 2,ιιιΊ,ι/ ,,ϋ,ία/,υ/ΐι . ήσυχαστήρΐριστατικά (τά), τρόπος, (δ), ον, άναπαυτήριον, (τό).
παρεπόμενα, (τά). 4«»ι;1;ζ£«ι; ^«»'ί»^^άίη/'.(5υστέλλω,*συμ_
μαζόνω.
2\,„Ί,,/ «Ά
σύμβολον, (το) 2\ιιιΊ,,//,η, οίϊι. επαυλις, (ή).
^ιιήιι^αΛιια^ΙηΓ. συνάζω, α
θροίζω, συμβάλλω, συνεισ. ΙιυΊι,/ ,ιιρ,η- ήρεμος, ήσυχος,
πραύς, (δ).
φέρω.
Ι,ι/',ιια/ΐιιιι/[πι-ρ'/ιιΛ . συνθή 2\ιαΊιΐ£ υιριηαιρυι/1* ήσύχως, 7}νομαι.
κη, συνεισφορά, έταιρία, (ή) ρέμα, *σιγά.
4
««'ί<γιι^ιιη&«/'.ήσυχάζω,πραΰ.
ΖιιΛίφζιη. όμοιος, ίσος, άνά.
^ ιιιι,ι/ ιιι/,ιιιΙιι/ηιι/ιιι'ϊιΙιι4'. κα
λόγος, (ό).
^ΗΐΊ/γ/ιηιπ. άνάπαυσις, κα_ θησυχάζω, καταπραύνω. δ^Ί·τάπαυσις, ήσυχία, άνεσις, ·4Γ44· Ρ"1«+^ 1£4·+'
2.αιΐιι/οιρ,ι,ΐι,/ηι ΐ)[ι} . κατα
(ή). Ι..^ρ-4.ΙΙ,
πραϋντικός, (δ).
4 «Λιφ[ΐίηιι/ΐιιιιιί. εξισοΰμαι.
^ιιιΊι,/ /ιιι,ιυιιιιιηι^αιά . Ισόθεος, ζΐΜ&η.ιιιριηηΐ-ΡΙιιΛι· ήσυχία,
(δ).
_
ναλογία, (ή). καταπράυνσις, (ή).
2,ιυΊιηΙ·ιιιηι[,1[ιι*ΐι· Ίσότης, ά- Ιιι/ι,,/Ι,/,Χ. ένδυμα, φόρεμα,
2\·ιιΊιι/π/ΐι.
κατά· (4~>5«.- (τό). Ρ.-^-.'
ζοιΊ,,/Ιι/,^ . Ί,£,. δμοϋ, σύν,
2
οεσμος, (ο),
... οεμα, μετά. ϊΐρ.
Ι^αίιη.Ιιρ^Ιιιί' κατασκευάζω,
(τό). «1»^ Ι*^*·
£ιιήιφ η/ι/
Ζ,ιιΐΐ,ι/ηι ηΙ;. εκ παρασκευάζω, έτοιμάζω.
διαδοχής, διαδοχικώς, κατά 2\ιι·Ίιι/Ιιρ^Ι·ιί'· παρασκευάζο
μαι, Ετοιμάζομαι.
διαδοχήν. υ,Γ
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-^οΑι^/τρΟταιι. μέλλων, (ό) ζιζ/υγ/ιυαιι-ηρ. δημόσιος, οημέλλουσα, (ή), μέλλον, (τό) μοτελής, (δ).
έλευσόμενος, (δ). Ιι^^Ι*· ίαΑιιιηι-ράΙιιί. υπομένω, ΰ_
^«Λ^ίτ/«ίηι-ίΆ-προπαρασκευ ποφέρω.
ή, προετοιμασία, (ή). 4«·- ^ωΐ/ /γ/ «<_//· αΐνυγμα, (τό).
4·"ί»7^*ϊ·
κατάλληλος, ^α/ι,ΐτιΐ: εξάγω, έκβάλλω, α
αρμόδιος, (ό). ΙΓ£-Λ—4τ Π-^ ποβάλλω,
ζω.
Ι-^Β,ίι&ί/^ίτ^ υη<-ρ· χατασβά^αΛιη,^ηι· Λ^.. κατέναντι, χα ■ζιιΑιΙιιΓ ημι ^Ιι^ηί.· μετα
τάντικρυ. 1·«·π£· ^"Τ!£ γλωττίζω.
^α/ΐι/ι,
8· ί,ιαΊΐι
ΙαΑγ/,Η. παράταξις, πανή- ^αΛι&αιρ. σύνεσις, φρότησις,
γυρις, παράστασις, θέα, τε. ευφυία, (ή).
<ρυώς.
λετή, έορτή, (ή). &ρ.ΐ.1β ^α/ι,£ιαρΐΗραιρ. φρονίμως, εύ_
ζαΛιάοιρΙπι. συνετός, ευφυής,
ίοΜΐ»^·». σύγγραμμα, (τό).
φρόνιμος, (ό,ή).
ί^αΛι^ΐΜφιΐ· συναντώ, συμ.
πίπτω,συμβαίνω. ^Λ^συμ. \ίαΜΐιηί.ί&. αποβολή, έξαγωβαίνει. Ρ—Ύ \^ι^+'
γή, (ή).
_ι5πα«'
4 ιαΊι,[Ιιιιιηιιηι [ί[,ιΛι . σΰμπτώ ^αιίι#»ι-/ι. όλος, πας, συμπάς,
ΙαΑΐ[ΐαιΙ{ΐιίΐί· όλικός, χαθολίσις, (ή).
σύναντησις, κος. Π-Λ.-Λ.
2,1»%γ[,υίαγ[ψ . άγωνοΘέτης, ^·μΛ^>· όρυκτόν, μέταλλον,
(τό). ν^μ·
^αίν^/ικαι^ΐΜΑ. θεατής, (ό) ζαι^Ια/· I τήκω, κατατήκω· $Ρ·
^Λν41'
λιί?> (Μ) ^ΐί^ίΛ τήκομαι, κατατήκο.
^αΛιι^Ι>ιιι$Μΐ£ΐιιαιιαρ . δημοτε. μαι. Ι;Ρ^4+· Ϊ?γΚ+'
ί^αΆιη.^αιιίΐια»ιί'. άναδεικνύο- ^ι«»^ι.. λόγος, λογαριασμός,
μαι. 2· αγωνίζομαι.
υπολογισμός, (ό).
£~Τ·
ί^ιιΐΐι^^ιυιααιΙΐΗ. 8- ^αι%ΐ[[ι~ |4«ϋ«/"· ανάπηρος, (ό,ή). 0«υΐ3ΐί^ιιιΙιι
ί^αΛιι^^ααιριιΛι· θέατρον, 2. 4«»2οί.^ι>'. λογίζομαι, κρίνω.
βουλευτήριον, (τό).
2· λογαριάζω. 9.ΛΛ.£. 2.
^ίίΑι^/ιηαΐβπι-βαΛΙηΡ · ανα υ-,Λ-ί.
_
5' ,
(ή).
δεικνύω.
4<«»«ι /Α. τήξις, έξάντλησις,
19
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ζαι^οι. ευμενής, φιλάνθρω- ζαιυιαΐ£. ήλικία, (ή). 2. άνάστημα, (τό).
2.
πος, φιλήσυχος, (δ,ή).
%ια£*>ιιιΙ[ΐη% . διαλλακτικός,
^ιαυιαΙ/αιη.Ιιη. ύψιλοΰ ανα
^ια^ιπαιριιΛ· Ιλαστηριον, (τό). στήματος, (ό,ή).
4<«2<πι«/ιαγ>. διαλλακτήρ, εί- 4ικ»ιυ//ιι/^5Τ* προ6°ε6*ηκώς, ήρινοποιός, (ό).
λ'.κιωμένος, (ό).
^οι^ιπίτ^ηΐ-^αΛΙηί· δίαλλάτ- 4<"ΐ»«^«<//^· συνήλιξ, συνήτω, συνδιαλλάττω, φιλιώ, λικος, (ό,ή).
ζαι^ιπριΑ διαλλάττομαι, συνδιαλλάττομαι, συμφιλιοΰμαι.
Ζ>ΐΕΐ}ΐηηι.ρ[ιι.Ίι. ^ οιαλλαγή,ει.
^ια^αιηΐ-ίΛ. \ ρίνη, Ιβίλία,
(*ι).
4«ι^ίτίΛ στενάζω, κραυγάζω.
ζιαίΡιΛ. στεναγμός, (6), κραυ
γή, (ή)·;;
ν
ϋΛ{Ρ..
ζαιαίια. είτα, έπειτα.
ζιαο{£Ιιιΐ{. σπουδή, (ή), ϋ.^^·
^αια/ΑΙτα/· ·ι£. μετά σπουδής.
κι··
Ζιιααΐ£1ηΐ{1ηί'. σπεύδω. 0.^^
4
ΰλακτώ. ^«{^Λ-^.
Ι^ΙΙιιΛι· } ΰλακή, (ή), *γαύ.
ζαι^ηι-ίΆ. ^ γισμα, (τό). 4~£·
ιγλζ;
Ζ,ιαηια^αΛβ. στεναγμός, (ό),
οιμωγή, (ή).
Ιιαηια^Ιτι/'. στενάζω, ο'ιμώζω.
φόρος, (ό).
-4«"/&(-<«π/>4ί . παγκράτιον,
(τό). ·

^ιαααιϋΐιιί. άψικνοϋμαι, φθά
νω. 2. ωριμάζω, δ. εννοώ,
κατανοώ, ϋΐβίι^** 2' ^γ£ζγ
ζιιιααΛιΙιιΓ. γ^£<£ δει, πρέπει,
άπόκειται.
^υυαα/νριΓ, 8. ^Μααα&Ιτι/Ί
^αιαοιριη^ κοινός, δημόσιος,
(δ).
·
_ νή.
^ιααιαριαΙ^ΐΜίμιιιρ. κοινώς, κοι£άιηαιριι>({ΐιιρΐρΐ-· Ισάριθμος,
(Μ).
ζαια&ιριαίραλ· Ισημερία, (ή).
*υΙ·ίτ—ϋ
(*)*
^ιααιαριιι^ια^ρρ. Ισημερινός,
^ιιηίίαραι^ΐΜΐβ· 8· Χ^ααιαρίΜΐί^χ
^αιααιριηΙρ*ιιΐ. μερίζω. 2. κΟΙνωνώ· «Ι^^^. 2· ϊ·^*.^. Γρ~
^αιαιαριιι^ηι,ρ-ριΛι· κΟίνότης,
(ή), κοινόν, (τό).
^ΐΗΐΐΐυριαΙ{θφηΐ-ΐη · κοινωφε
λής, (ό,ή).
ζιαυιαριαίι ορ. μεσημ6°ρία,(ή).
^{.Ί,
νός, (ό).
ί,αιιιιαριιιΐ^ορίιιιι^· μεσημ6°ρι_
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4ι«««</><«^ο/ι^ΐι· κοινώς, δη
υ υι ιιιρ ιιιη η ι 1/ , εΰοωστος,
μοσίως.
(*,ή).
_
^
'
ζαια/ιρ· (β—«- >^*^)* ί>'· \"οιι/>ρι ^ιιι11ιηιιι%ιιιιΓ, $. ^ ιυιιαιυιιιι ιιι_
ί,ιναΙ/. στάχυς, (δ), *άστά- ΊΐΙΗΐΐ,
(τ0).
χυον, (τό). «Ι)»^·
ή). ^ιιιιιιηαι^ιιιι[ι . στρεόμετρον,
4«<«ψ<«/ι&/>· σταχυοφόρος, (δ, 4«μ«πι»^γΪ(μ· ^ στέρεος, μό_
ζιααΙιαΆαιιΐ· εννοώ, καταλαμ. Ι,υιιιιηυιιπ.
\ νιμος, ευστα
βάνω. υ.ΐ·^ΐ~Λ~^-«
θής, βέβαιος, (δ). 2. ^. ευ
^ίΐιυΐ^ιυβπ^ ίΆ. κατάληψις, (ή). σταθώς, βεβαίως. υ~;£;·
I ίαυαϊαϊα,ω/ΐν/ΐί. βεβαιοτικός,
£ιααΙ(ίοΐ}ηί-@ΐΜΑΙηΓ· πληρΟΦΟρώ. α,Χ^ρΛ^»
(δ,ή). ^ιιιιιιηιιιιηαι%αϊιί*. στερεουμαι*
^υιαί^α^ιυι^. σταχυολόνος,
ί^αιιιΙ^ιυ^ηιι^η^Ρ[ρΐ-% . στβχΟ. ^ιιιιιιηιιιιηιιι ^ιιιιρ■ $. ^11111111111—
ολογία, (ή).
! ϊ,ιιιυιιιιιιιηιιιΚιιιιρηι £ιΐ-%·5~Ζ~
^•ααηιιηί-ΡΙίίΛι . Χατάληψίς, ρεομετρία, (ή).
Χ^· 2ι
νόησις, γνώσις, (ή).
^ 11111111111111111Ιΐρ^11· $· ^111 11111111111 '
^ιυυ^ρ. ιρόρος, (δ), ε'ισόδη. Ζ^ιιιιιιηιιιιηΙιιΐ. στερεώ, στερεμα, (τό), πρόσοδος, (ή). Φ„< όνω, βεβαιώ, έπιβεβαιώ. *ί·«Ζ,αιαηι-· γνωστής, ειδήμων,
(ό,ή). Ί,.-^.-^
ζιαυπι. ι/άφι/. γιγνώσκω, κα
ταλαμβάνω, νοώ, εννοώ. 11ϊ^ιυ,ιη, Αιυιι- καταληπτός, (δ)
^ΜΜΐαηι.ίΆ. άφιξις, (ή), φθάσιμον, (τό).
ζαιαπιΑ. εν ήλικία, δυνατός,
ικανός, (δ). 2· ώοιμος, (δ).

^ιιιυαιαιιηριΓ. ερείόομαι. 8·
^11111111αϊ ιη111% ιιιιΓι
ζιιιιιιιιιιιιηηι-ρ7-ρι-%. στερεοτης,
κραταίωσις, (ή), υποστήριγ
μα, (τό), βεβαιότης, (ή). 2.
στερέωμα, (τό). 2· ΐι^ί+.
^11111111111111Π1^1' 5. ^ ιηII111 111 ι/ι:
^αιαιηιαραΛ . υποστήριγμα,
υποστύλωμα, (τό).
^ιαυαιπι-ίΆ. σύστασις, (ή).
4«>ιη. τομή, (ή), *κόψιμον,
(τό). 2. κόκκος, (δ). 2. ρ·,-

ίιΐΜΜΐιηί.^αΑιΙιιΓ· άγω, φέρω,
προφθάνω.
μόνιμος, *γερός, (δ). ^ιιιιιιιιιί) · §. ^ αϊιιιηι. αι&ι
{"-Λ)" χονδρός, (δ) ^ιιι ιηία1/πιη ηρ . περικεκομμέΛ.
νος. (δ).
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^ααηαΜ^ηιηηρ αΜη%ίτιΓ» περι 4««/·αιψΜΐη* γνήσιος, (0). ^ί^·
κόπτω.
Ιιυιηι,ΛΙι,ί. κόπτω, έκχόπτω, ^ 111ρ111 ιιιιιτιιιριιιρ · γνησίως.
αποκόπτω, τέμνω· •Ρ1·«·ιν+Ι ^ ιιιριιιτριιιηιιιΐιιιιιΓ> έζθΐκ£101>της, (ή),
Ι^υιιυΊ,ΐ,ιΓ. τελειώ, άποτε- μαι.
λε'.ώ. \{· άποτελειοΰμαι, έκ- ^αιραιιρΛΐιηηΐ-ρ-ρί-%· γνησίΟλείπω. <Π}|1^ρ4+· β"^+μ.>ν*« ζυΜρυιϊ. τραΰμα, (τό), πλη^αιιπαιφηίιιιη. · τοαπεζίτης, ' γή, (ή). 1,^..
4 ίαρ·ιιι. Νότος, (δ). 1,«·ι·«<·>
ανθολογώ. Καίρια· ,ι^ι,Ίι. νότιος, (ό,ή).
^αιρρηι ρι. §. \>ιιιρρη^[αι
4««<«ι/ι//· κόκκος, σπόρος, (ό). ^ιιΐ[,1ιι_υι%;ι[ι. επιπόλαιος, (ό,
ρ^-Χ
4<«μ>/ιλ. πυρήν, (ό), *κουκού- ή). ^. έπιπολαίως.
τσιον, (τό). 2μ£ρ<Γμ«
^ίΐιρί,ι,αΛι^ΐτιΓ. διεξέρχομαι.
^αίΐηΐ£ΐΙ·ιΓ· άσθμαίνω.
Ζ,ΐΜΐιηηψαί^ιιιΙι. ΧΟπτερός, (0). ζυιρρ-. λείος, όμαλός, (ό).
, ,
*ϊ)·
^αι,ππρ . τμήμα, τεμάχιον, «ί-Τί
(τό). 2. τόμος, (ό). Φ-Ρ1« ^ιιιρΡ ιιιιιιιιπιιιΙ{. '.70~ε8θς, (ό,
ζύιρρ-ΙιιΓ. δμαλύνω, *ίσιάζω.
ζιυαιηι-αιύ. τομή, διαίρεσις, Ιιιιιρρ-%ηί-ιΡ. άναπηδώ, άπο_
σκιρτώ, έξιππάζομαι. 1·-ρ_
άποτομή, (ή), μέρος, (τό).
^«ι«ηηι_ιχιλ^ι/. αποχωρίζομαι.
Ια,ρβη, ρ/,ίΊι. δμαλότης,(ή).
^Μΐιρρ-ηι-^αΑιΙιιΐ· αποσοβώ, α
ζααηηι-ί&· αποκοπή, (ή).
(ή).
£ιιια>πι-·)α&ΙηΓ· άποδίδω, άν ποδιώκω,
ταποδίδω, άμείβω, άποτίω, %υ£ρρΐα·-!}πι.!&. άποσόβησις,
4ίο/»^·πλήκτης,(δ). 2·πλήκ_
βραβεύω. 1^ν4-*<
^ αιιηηι ^αΛιίτιί 'ρ ιιιαΙ&£. ά_ | τρον, (τό). 4,·~ρΛ· 2. ϋ«>»
Ιΐίίρρι.ρ. εκατόν, (οί,αΐ,τά).
πογαλακτίζω. υ£~.^£Λ·
44»
^«ιιηηι^ωίιπ^'.^άμείβων, άν.
Ζιυν,ηι.;,/ι\.
^τζποδίδων,
άποτίων, (δ). ^«^.^(.Ί»
Ζ·υιηπι-ί^η^ί&· άπόδοσις, άν
ταπόδοσις, άμειβή, άντιμει.
6*ή, πληρωμή, (ή).

ζιιιρρι.ρνα^.^ιρ- έκατογκεφαλος, (δ,ή).
■£·"/'/" ραι^ΙιηΊι· έκατόγχειρ,
(δ,ή).
£αιρρι-ριαι/ϊτηΐ] . εκατονταε
τής, έκατοντούτης, (δ,ή).
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^ιαρ/·ι ριαι^αιιπρ^· εκατοντα- ζιυρύ. παλλακή, παλλακίς,
πλους, (δ).
^
^ (δ,ή). (ή). Οτ-^·
^ιυρ[,< ρηιιΐ{1ππ. έκατόνταρχος ζαιρ&ηργρ. νόθος, (δ). Φ£ί«
£ινρρι.ρΐΛ*ΐΛ(Ιηηηί-ρΤρΐ-%> έκα- 4"τ»ιί«ι_^^ι_ίι.παλλακεία,(ή).
^αιρπί,ιιι^. πληγή, (ή), κτύ
τονταρχία, (ή).
ζιαρρι-ρηιι-ηρ. \ έκατοντάς, ε_ πημα, (τό).
. μωρώ.
^αιρρί-ρίαιΐ/. ) κατοστάς, *ε_ 4<ϋ/>πι_(ΐ>ό£ηΛ μαστίζω, τι_
£ιυρηΐ-ΐ/< δ· ^αιρ^ιι/ύ/τιΓι
κατοντάδα, (ή).
ίαιρρι,ρΐΊρηρη. .εκατοστός, (ό) αιρηι-αοί. δυνατός, Ισχυρός.
4
φόρος, (δ). Ια-ρ-·ί.
(ό). «Κ-^νρ^,
{β..
4·"/»^· λειτουργία, υπηρεσία, ί,αψιη.α/Β· πλούσιος, (δ). 8^1Ια,ρηυΛ,ρ^.. γάμος, (ό), ♦χα
(ή). 1"Εΐ>ρ«
4τ£· ανάγκη, (ή). ΗΓ1·+'· ρά, (ή). δΗΛ-Ί'
ίιαραύ. νύμφη, (ή). Ί^Χ·
-|·{«ΗΙ»4£. έξ ανάγκης. 4&·ιτ Ι^αιραίίΐΐίΙ^ιιΑ,· νυμφικός, γα^ιαρ^αι^/ιρ. καταναγκαστής,' μικός, (ό).
αιριΛαΛιιΐίΐΓ. νυμφεύομαι.
(*).
ί[ΐΜΐρ1^ινη.ρΙίΐί. καταναγκάζω. ΙαιρηϋιιιραΛι. νυμφών, (ό).
ί^ΐΜρΙ^αιάηγιι^· φορολόγος, (ό, 4 αιριΛαίβηι-^αΛΙη^· νυμφεύω.
ίΐΜα%αιι.£ρ.
>παράνυμφος,
ή).
^αιρΙ^αΛΙαΓ. τύπτω, πατάσ ζαιραίιΐιιιρ^ρ. \ (ό,ή).
σω, κτυπώ, δΙ*>·Ή·
ινρυιπιηΐιαρίη/'. καταδυνα
στεύω, βασανίζω.
ζιιιρί/ιυϊιίαί'. θραύω, *τσακώ. ^ωραιηοΜ^ίαρηι-Ρ^ιΛι· δυνα
ί^ίΐΜρΙ^αΛιΙίΐΐ. συγκρούω. 4,*·— στεία, τυραννίς, (ή).
^αιρααιυΑίΐιιΓ· πλουτω. ζω.
— γ ίίρί&αϊύη ^ιαρΙξΜ&ΙτΜ»
αΛΙαί. πλουτίσυγκρίνω.
Ι·^*· 4«/>«ι>τΑη/. έμπήγω, έμπηγ_
Ζωρ^αΆρ,Γ. έρώμαι. Ο.^
νύω, χώνω. υ-Α^-Λ-}·
ζινρηαπη^Ρρτί*· πλούτος, (ό).
2^***ρ/ρΜα^ια^ια%^, §. ^ ινρΙ^ΐΜ- 2^ινρα· ί· ^αιρβηΐ-ί&ι
^•ΜρΙραιιηΜ-. υποτελής, (ό,ή). ^ιαρβία^αΛ . ερωτηματικός,
Ι"-.^^-,^.
κης. (ό). «^.#ώς.
^ιηρί^ιαι.. ανάγκη, εξ άναγ. ^•Μΐρ^αΛΙτιΓ. ερωτώ. υ^Λ.^·
Ζ^αιρ1^αΜί.ηρ. αναγκαίος, (ό). ζαιρί/ιαιραρά.. εξέτασις, άναΖίΜΜΐρ1ραΐ-Λίρηι.ρ7-ρΐ-%' 8. ^αιρί^ι κρισις, έρευνα, (ή).
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ζαιρ^ΐΗφηρ&Ιιιί. εξετάζω, ά- ^αι^Ιίρ^ρ-. συμπόσιον, (τό).
νακρίνω, ερευνώ.
ί^ιαρ^ηι^ιΛιϊιιϊ · περιεργάζο Ιαι3ίαιιίίη/'. άνηθον, (τό). 2^ίμαι, διερευνώ.
Ϊ^-ΦΙ"^· ψίξ> *ψέχα, (ή).
^αιρ^αι^ιΊι'ίίηι-ΡριΛ. περιέρ
γεια, (ή). 8. ί,αιρ^αιφηρί,
ζαιρι/ηι-ιαύ· ερώτημα, (τό). |^ι»^0(.|&^. αδηφάγος,άπλη
στος, (δ,ή).
·ΐ'ΐ"ΐ:
4<ν/>9·"-4' μάντις, γόης, *μά- 4<«/·-. δρνις, 'όρνιθα, (ή). Ρ·»γος, (δ). 9>«·|^|>>
Γ""2ί
^ιαρ^ηί-ίΆ. ερώτησις, (ή). !)»_ 4«μι-. πάππος, προπάππος,
^ιιι[ΐΐ]ηι.ιρπρΛ . 5. ^ ιαριρυ^. (δ).
ή).
φαρ!%
μί, (τό). 4<»ι.(κ^^ιπ· οιωνοσκόπος, (ό,
4«/#· άρτος, (ό). *ψωμίον, ψω. 4««-ω//ιι->/%. πελεκάν, (δ).
^αι^ιυ^πρί» · άρτοποιός, (ό).
4«"-«"^ιο«·άλεκτροφωνία, (ή) .
4·»#"»7^/>·άρτοθήκη, (ό).
«Λ«^. δρνιθοσκόπος, (δ,
^αΐβΐιιΐ£ρ^. σύσσιτος, (δ,ή).
ή). 8* 4""^"/7 ί
ίκ*α^αιΙ^βΗΐ.ρφιΛι. συσσίτιον, ^αιι.ΐΜ»^ιΛι^ηΐ-ρ-ρΐ-% . 0ρνΐθθ_
μαντεία, ο'ιωνοσκοπία, (ή),
(τό),
συσσίτια, (τά).
^αΐβαιφα^αια. · άρτοπώλης , οίωνισμός, (δ).
^~£[££>
^αι^αήι. πειθώ-οΰς, (ή). 4·~1_
*ψωμας, (έ).
ζυιι/αηηηι-. ψωμοδότης, άρ_ ^ιαι.αΛαι^ΐίΛι. πειστικός, κα_
ταπειστικός, (δ).
τοδότης, (δ)·
ί^οΜβίαρίΜίρ· 8. Χ^ία^αα^ηρ^
^ϋΐυιΛιι^αΛ £. πιθανόν.
^•ιΐβΐιιριαρηΐ-ρ-ρι.%. άρτΟπΟΙ- ^ι«ΐ-«Αι«ι^α»ίιηί-^^<-ί<. 8· ^ίι»
ία, (ή).
Ζ^ρίζ- νυμφαγωγός, (δ, ^αιι-ιΐίΐιαι^πι-ρ-^Λ· συγκατάθεσις, (ή).
ή), α,^,.
^ιυ^ΙιφΙιαϊη. αρτοπτης, (δ). ^αιΐ-ΐηϋΙτβηΐ-βα/ίιΙηΓ . πείθ(0,
4«"^· μ?λία, (ή). 8^η— καταπείθω.
(-,.*), ^
4««0/ι//. άρτίδιον,
Ίίψωμάκι, %ιν/]αήιι
πείθομαι.
ζαιι-ιιΑιριΐ. πείθομαι, κατα(τό). &*4+*Η« ·
£ιαβΙ[ΐιιιηιιι/[· παράσιτος, (δ, Ιιαι-ιιΛιηί.ρ-^ιΛ» . συναίνεσις,
(η). 5· ^ιυι αΛιαι^ηι ρΐ<·Λιι
ή). 8-^-1-^.

— ϊ£ί —
«ΤΟ*
•η/ξιιιητηηιη'^ '»13κίΐ3ί35ρ 1 '
(ρ)']|Ε(3ρκοι.κηΛ·«^«»»»Αι/«-«π^ '5ο1»3?ξ1 ·(?)
< 1 "-7 1 "
'
•ύιηηιπ-ιπι'7 '5θ£"1 '5θ10τΙθ Γ30Λ3Ο ·(<{■) '+ί'ϊϊϊ-ΊΙ
'5ολογ_ -(ρ)
' ' ,·[ψο)
"^""""ΐ'"^ \ *ν9Α
'»1^0Λ.0Β ·(!{.)
"ζ ιη ι πι ιι πιτίΐΐιιϊ ί///ϊ · 'ΪΟΛΙ ΛΟΥΊΟ
'5(0 ·5ρ>λθΥ»Λ»
Τ
I'5θτΗ»ΛΠΟΟΛ1
Vι
'ύο1ιη·ύπιηη>-ιιπι7
·('*'?)
' ·(<**?)"'

"ί"ν
»^ι#πιηπππ»^ ·Ρ)Π33«0134 ΛΧ""ν1
ψιηιηιη-ιηι^ ·1»ΐΗθη31ί>111ϊΪ3
ψι]ι]πιιηιπ-ιιπ^ '5ρΐ*ω *(ρ) -/^
'ί'ΐΗ'ϊχ
•ικυΙο

Κ^?^/»ι7»ϊ#7/»-ϊηι^ · 0ΤΟ1ΟΟΛ1

ΊΕϊΙηο ·8 ^ •,/""""»»""" "Χ'Ζ
'5ο=3 -(ν<?)
'
:·(4'ο)
•ηηπι^ρπιύηιηιπ-ιιίι'% 'Μί.03ϊ)θ·£Π
·ήιπιζιηύιηηιη-ιπι*Ζ '5θ(ίΐ3ϊ)ρΧ>1
'ΪΊϋΙΐΙΟ^. 'ΐΛΜ1*0ϋ>')Μ.1Γί3 -ρ,
*(ν·)
Η|8·*Μ
-ΊπιηΒπιιπιη-Ίΐη^ 'ίρΐ-βΐΐΐ •((ρ)
^ υίηφίήίΙίηπΓΠ-ιηι * 'ίΌ^Ο^ΟΛ^ '«0132Ι. •{ΟΙΟΙΙΟΙ.ουΐ
·(<*<?)
"
•«5 'ήηφιπιππι-ιιπ'γ 'ί"]%'Ρ "»ΥΥ_»
■ρι]ι)πιητη-ιηι'2 •·»τ1η01>ΐ5|
ηη^^ηιιύιπηιη-ιιη^ · '5ΐΛΐρΛ1 'ί»υι '(θΛ5*ο'3πτ!ηΛ -»ά3κ»Λ»
·(((.)
"
·ι»τ1 ·ρ>ι»Υ
·ρπιηηιιηηιη-ιιη*ξ -ηθΊ30§3^75·10
•η^ΙηιηιηηπίΊπι'Ζ ) '5θ)ά»ί) "Γ·3
-ιιηηιηηιη-ηη^ ■ '5θΛ1;3κί |~3ξ) '(οι) '5ΐΛ(ορ^»ά3κ»ΛΧ) •(Ια)
'5ρ»»2 •ίω^'ΐϋχ»
•οο^Λ'/ά ^ /7ϊ ^ ιΡηι πι }] ι\ΐτι · ·§ ίπι·.^ ~ΐτίγ
γιηυιηιπ-ιιη^ ίΡ)Ί»§3^Κ'12 -300
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8. \\>ηι[ηιριι^ ^γηραιρη. προσηνής, ήμε
ρος, ήπιος, (δ,ή).
ίαΐί.αι^ιί. συνάγω, συλλέ ^Ιτ^αΛιηιΓ. πραύνομαι, ήμε_
ροΰμαι.
μερώ.
γω, αθροίζω.
^ίτ^ΐΜΐ^ηι.^ιιΛΙηΓ. πραύνω, ή^χΜ-α^^· συνάκτης, (δ).
Ζίαη-ια£πι.ί&. συλλογή, σύ_ ^ίτ£α»0»»ι.^£.πραϋντικός (δ).
^ίψα-ρ-ρΛ. ήπιότης, πρα_
νάθροισις, (ή).
^ιί/^ρ. (ρ—
ω(^ν' ότης, ήμερότης, (ή).
^ψωΐπΗ. έ'θνος, αλλόφυ
*αύγόν^ (τό).
ζιαιΛαιη.· ΟρνίθίΟν, *0ρνΐθά_ λος, εθνικός, άπιστος, (δ).
χι, (τό).
Λ£Ε·
ζιηι-ηρυ . όρνιθοθήρας, (ό). ζίρ-α&ηαΐΗίριίίι· έθνΐκός, (δ).
ζιαι.ηραηι.ρρΛ. όρνίθοθήρα, ^ίρΤ-αΛιααηι.ρρ'Λ. άπιστία,
(ή). 8^-},^+.
(ή), «ΐβ.^.
ί,ιυι^ιηηιΊι. όρνίθών, (δ), *ΧΟΌ~ ί,ίαΙΛ. "Ελλην,(δ), Έλληνίς,
(ή). 1ϊ»·Λ«Λ«
μάσιον, (τό).
4<«<-^><<//· φάττα, φάσσα, *αγ. ^Ι,ΙΐΙΛιιυΙίαιΊι. ελληνικός, (δ).
ριόρνιδα, (ή). 1ϊ.η-Λ #-{>Γ- £ΐΐ{ρ1Αα>0ρ. 8- ίΙ/μΙΑι,
4&^· 8· ί^αη.ηι^ΐΜίΙΐφι
ί^ιιιφιαφίιιί. άφαρπάζω. Ί·~Λ- Ι^^ιμαΊι. δοκός, (δ,ή). 8^1·**
ίΐ^ρ. χυφός, (δ). 8. Μπ·-ί* 4'-*"ίίί/ι//'^· όχημα, (το).
^Λρρ^ί^Ιιρξ/ίι· Έβραίστι. ζΙτ&αΑριΓ. επιβαίνω, Ιππεύω,
^Ι,ρρ^βρ. Έ6ραΐος,(δ}. &ί~ •καβαλικεύω.
^Ιι^αΛη^· πτύον, (τό).
^
επιβάτης, αναβάτης,
συλλαβή, (ή).
(δ).
4 1·ι1. ίί. συλλαβίζω.
^η.ΙιιΓηύ. ήγεμών, (δ,ή] ^ί^Ιτ/οίΐιορ. Ιππευς, ^· Ιπ
πείς, (οΐ), ίππικόν στρά
Χί^ιαΙ^ΜίΛί. Λεκτικός, περι_| τευμα, (αό). α^—»^.
ΙΙ, ί>Ιτ^ιυΙ[ν/ϋ. Ιππευτικος, Ιπ
παικτικός, (δ).
πικός, (δ).
8.
>/ιΛ^"/μ//?ηι· ίππαρχος, (δ,
^ιιΐί.ιΐί^>ιιιριιΛ·

πραύς, πράος, ήσυχος ζίΙΙιΙπι-Ρρι.%. Ιππασία, (ή).
(δ). 4«"ΐ£Λ
ή<*ύχως
^Ιιψυρίί,ρ. πραως, πραέως,
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ϊ,ΙιλίΛιυΊι,ρ- στεναγμός, όδυρ 2,1. ι/λπι γιι&Ι,ιί- πνίγω, κα
μός, (δ).
ταπνίγω.
«^^[Λ.—2«
Ζ,ΙτΜτίΙηί.) στενάζω, οιμοζω, ζΙι<ΐ1ηι-!ΐ/ιΙ{. πνιχτός, (ό). «)«ζύΜζιΓ· \ οδύρομαι, *άνα. 44γ<2π/«· ήλος, (δ). £+-1·ρ.
στενάζω. 0.ί«-^·ρ ^4·+·
Ι^ΐη^' δευστός, ΰγρός, (δ).
^ΙίΜρ,ι,ί. λύζω, *λυξιγγιά_ 2^1ηιηί.ιί. χέω, χύνω, εκχέω.
ζω. Κ^+'
4 1' <>ηι ρ/ιιΊι. $· 2.1· <*!·<> "''',[>< Ι^γκ-ίΆ. χΰσις, (ή), *χύσιΖ,Ιι!) π, ,/,υ'ίιΐ.,ί. έπικαθίζω, ά- μον, (τό).
ναβι&χζω.
44Γΐ^ηι_«&//".κα9·/;λώ,*καρφόνω.
ζΙ,ηηι.αηίί&. καθήλωσις, (ή),
ζΙτΙΐΙιΙ[α/ίΐΐ£. λυγμός, όδυρ- *κάρφωμα, (τό).
^Λτίι^ί». ψόγος, (δ), περίπαιγμός, (δ).
-/"/'/ · οκνηρός, αδρανής, (δ). μ«, (τό).
ΙΓ~-^-Γί-.
ρ·μ·«ιΗ:
κτο?» (*>ή) ί,ΙΛι^%ιΐΜΐ^ιιΛί· 8· 2. 1"} !""//"'<"
^Λτ^Μί^ΜΤ'ί'"-/»· δυσέκπλη-' ^ΙΑιτ^υΙιιί. ψέγω, χλευάζω,
πεοιγελώ.
ΙΙίψΙ,,,,η,ιη- ράθυμος, (δ,ή). ^ΙΛιη-Ίφ^· χλευαστής, "περι
^Ιτγΐ.ηι-ΡΙιι-Ίι. δαθυμία, ό. γελαστής, (δ).
^ΙΛι^ϋηι-ίΠι. γερίγελως, σαρ
κνηρία, άμέλεια, (ή).
ι^Ιπί. γζΜαρ!>ος, (δ), πλημ κασμός, (δ), χλεύη, (ή).
μύρα, (ή)'.
Ι^υηι-ιϊ· ΰααίνω. ^»^+<
2,ΐ,ιιΙίηιιιν<Ιίΐϊ- ) καταποντίζω, ί^Μ^ιη. ήούς, ευχάριστος, (δ).
Ζ^ιφι^ιί·
\ καταβυθίζω ,
κατακλύζω.
2Ι.^ιιιυιριυΊι. ήδύλογος (δ,ή).
2ίιιι[ιΊΐ"·Ιι- ήγεμών, ήγούμε. ^Ιτ^ίηυιριυρ· Τ|θεως.
νος,(δ). Ϊβι-ρ^Ί-ι; 8·ΙΓ<«_ ^Ιι^ιηαι^Ι·. εύάρεστος, (δ,ή).
8.
ή).
^//^άυί/ν',/,ί ^ιίι^ίΛ πνίγομαι. ^Ιτ^ιπαι^^-. ευδιάλυτος, (δ,
^/τ^ιπηι/υιηΐιιί. ήδυπαΟώ.
^ίτι^ίωι/^Ληι.^. πνιγηρός, (δ). 2^Ιτ*,αιαι{υιιιηίβ-£ιιΜι . ήουπάθεια, (ή).
^ Λ- γΛ/ι</. ( πνίγομαι, κατα- 2Ι.:···ι,ι/·,ο,ι. ήδυεπής, (δ,ή).
£Ιπΐ&Ίιηι.ι/· πνίγομαι.«Ιβ^-^. ^Ιί^ίπα»^ι»οιιηί.ρ-^ιι^ΐΛ* ήδυέπει.
ςίμον, (το). α, (ή).
μ«ι/^ι
ζίιηΧΗίΛΒι. πνιγμός, (ό),*πνί•20
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Λυη·
ί^ίι^ιηιιιΙρ\ιια^. άβρ06\θς, ά ζ/ιηΐΗΐ-ηρηί-Ρρί-ϊι. αποστασις, διάστασις, (ή), άπόστηβροδίαιτος, (δ,ή).
ί^^ιηαιΙ^Ιΐβαΐ-Ρ^Λ. άβροβίό. μα, (τό). 8· £ΐτη.ια0ηΐ-1&>
της, (ή).
>
ή)· ζΐιηρ. μακρός, μακρύς, (δ).
^««««'ίαι^^'-· ευάριθμος, (ό ^· μακράν.
θεν.
ι^Ιι\ιηιιΑιιαιϊ. ήδύνομαι.
ζίηπι-ΜίΜη· πόρρωθεν, μακρό..
^^
ή) ^ίυιηίιΓ· άπειθώ, άποστατώ.
Ι^^ιηιΐΜ^αΛ^- ήδύπνοος, (6,
^Ιτ^ιπαιίΜ^ιιιιπ^ρ. εύαπάτητος, Ζ,1ιιιαιηι-ΡΙ>Λ. απείθεια, α_
(δ,ή).
ποστασία, (ή).
ζίτιη. Ιτι. ^ίιη^. ίχνος, (τό),
^^κιω^ιι, ηδυστα.
^Ιτ^ιπιιιαξρ. φιλήδονος, (δ,ή).
τατημασια,
^/τ^ιηαια^ρπί.ρ^ΙιιΛι· φίληδο. 4ίτ«ι. (».·^)· δμοΰ, με,Γ μαζή.
-I· Μιιηη. όπισθεν. ΙΙ^-τ-Λι
νία, (ή).
ίΐί^αιιαιηΐίΐι^ι. ήδυφαής, ήδυ. ^ΙηαιίίψΜα/· ακόλουθος, (ό,ή).
φανής, (δ,ή).
£ΐ/ιπυιγ%υιΐ)· πεζοπάρος,(δ,ή).
^ίτ^§ηυ»^ηί.^α/ϊίΙ»§Γ · ήδύνω , ^Ιτιηαΐί^ίιαιι^ηι^ρ-^ίΛί · πεζθ—
πορία, (ή).
νιχνεύω.
γλυκαίνω.
^,ιπίπυί-. ήδέως, ευκόλως ί^ιηοΜί^οιαΙιιΓ. εξιχνιάζω, ά_
4^2<Π>£^"'ί · εύποόσδεκτος,
άνίχνευσις, έρευνα, (ή).
ιαια^^,
(δ,ή).
£&2<η^ΐι. ευκολος,(δ,ή). Ί·;^· ^ΙταιαιΙι^. εφΊξής. 8· 4^·· ήδονή, (ή). 4&ιπι«4«»> ιρί/ιιΐ. προφθάνω.
4&<ηι»(/αι.ιι» ι£Α[ιιϊ· καταδιώ
4*τ»ι. έρις, οιχόνοια,(ή). 1>^-> κω, διώκω, επιδιώκω.
4&αιι/φ/τ/>. τηλέγραφος, (ό). Ι^ιιηαιφίυΙιιί. διερευνώ, έξε.
τάζω.
ή).
. τηλεγρά-] Ι^ιααι^ρ^ρρ, περίεργος, (ό,
φημμα, τηλέγραμμα, (τό). ^ Ιηηαι^ρ^ριαρνφ .περ ιέργως.
£ΐτα>ιιιφρ£ρπι-Ρ{>ιΛι. περιέρ
γεια, (ή).
πομένως.
^ΙαιυΑυιιΡ. απομακρύνομαι,. ζΙηηΙιι_ιοριιιρ· ακολούθως, έ_
^Ιιη.ιαβαι.ίΆ. απομάκρυνσης, 4&<»&ι_ι«ψ. πεζός, (δ). β~,»Λ..
(ή).
νω. 4&«>&<-ι»7»ιΛΐφ. > πεζόν, —ε_
^Ιιηιιΐβηι.^αΛΙΐίΓ· άπομακρύ- ί,ΙτιηΙιι_^Ι^αι^ορ . \ ζι,κόν στρά
Ζ,Ιτηιυι ηρ. μακρυνός, (ό,ή). τευμα, (τό). β-,«Λ «..+1γ>
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^Ιτιι,Ι,ΐ-α,^ααΛυι,α, . πεζομάαΐοεσίς,
χος, (6,ή)
4
ια^ιΐίΐΛαριηπί-ρΤριΛ ·ΤΖΖ 4&/»/ί«-ί«· οπητιον, *σουολιον,
ζομαχία, (ή).
4*/"/^· Ικανός, αρκετός, (ό)·
^ίτοιύι_ϋί///η/. πεζεΰω.
Μρΐτ·
, _ Ι*γ«
^^ιιιΙιι~ιιιΙ]ηι [ι}ριΊι ■ $· ^ίτίπιυ ^///ι/ι^ωίιιο/. ^.Λ^. αρκεί.
4ν4· άροσις, (η), όργωμα,
^ΙιιιιΙιι-Η'Ίψ- επακολούθησα (τό). 2^.^*·, _ ?
αποτέλεσμα, (τό), συνέπεια 4&/>^ίτ«Λαροτρευω, όργώ,*ορ.
(ή).
Ρ«#/ι γόνω.
(ή). Ιί-ρςί·
£ΐτιιι[π-ΐΜΐη[£α· 8* ^Ιιίΐιίιΐ-ι± Ιΐτρ&. σχισμάς, *σχισμάοα,
^ΙιιπΙη-α'^ηι-^ΐΜΛιΙιιί'. εξάγω. '^ΙτρίαΛΙαί. I σχίζω, διασχίΪΙτιι,ί ^/ιιΙ'- ακολουθώ, Επομαι ^ρ&ΙτιΤ. $ζω, *ξεσχίζω.
ζΐηηΐιι-αη· ακόλουθος, (δ,ή).
ί,Ιηιιίΐ-η^πι.ρΤριΛ . £ βκολού- ^ίτ/τΛ/ι. σχινος, (ό). 1]-^^
ζΙιιηίι·-πι-ΡΙιιΛι
^ θησις,α ^[ΐΧΊιηι.ύ'. εκρηγνΰομαι, εκκολουθία, (ή). ί· Ιϊ^/ιιυ^αί. σπω. Φ—^ΐ^Λ·^ι
^«^-.Λ,ΐι
^ηι^ρΤ-ριΛιι
ζ/τρ&.ηιηΐτιΐ. κατασγίζω. Φ«4&ι»/£4ίπ»£·κατά μικρόν,βαθ- ζίρ&ηι.ιιι&. σχίσμα, (τό).
μηδόν.
θύς αΐρεσις, (ή).
ί£ππ. ευθέως, εύ_ \£Ιιρ&ηι-ΐΜ<>ιιιΙ(αι%.) σχίσμα.
ΙΙπιι/,-\£.· όπισθεν, κατόπην ^£γ>άπ(-ια£π^.
^τικός, αι
ρετικός, (δ).
(δ),
4&"»/>· πεζός, (δ). ^. πεζώς ^/ι-^»· (Λ-*—.*.). Έρμης,
^Λγ»οι . πέρυσι. ·Π(·^(^>
4^/»* κόμη, '/αίτη, (ή), ϋ-^. ^ΙτηβίιΓ. άποδιώκω, εκδιώκω.
ΗτΐΗ»
(ή).
4£γ/.<".
5..-;|)."Ηρα, ^ΙιρβΙιιΓ· ανθίσταμαι, 2. αναι
£ΐιραιγιιιΊ<ι[ηιψ- Ουλόθρίξ -0ΐ3. ρώ. Ζ&ίρ ^4·+·
λότριχος, (δ,ή). ^ §
ί,ίτρφΡί' διώκτης, (δ). *)>»{.<—
Ζ^ραΜίη. φαλακρός, (ό). 8·»^· ^Ιιρ^πί.ίΆ. άποδίωξις, άπο_
^Ιιραιρί,αι^. λυσιχαίτης, (ό, βολή, 2·άναίρεσις, (ή). «·
\ΥΙ,ρ</ηι ί/ΐ„
Ι^ίί'
4 6/»««-ιι/» -τριχωτό ς , (ό).*ει«.. 4*5· άψίς, (ή). {Η4Ρ#>+ ιΚ4^/>^<π^πα. ΑΙρετικός, (ο). ^ίι-αιιί. (»-·^)· αναπνέω, *άΡ μ·^
ι
νασαίνω.

4Μ,
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^Ιίι[,1/υυ·ηιι. (^(,.,^»—«,^.) "Η $Ι*Τ {-Λ)· ξάνδιον, (τό),
«αιστος, (δ).
*κ-/]νάς, (δ).
4^ο/ι. δυνατός, ισχυρός, (δ) ί/Λ»^· πέντε, (οΐ,αΐ,τά).
Ι,ηοραΑιινιΓ· κατισχύω. 2. εν. 4^ί/γΐΜΐΛ/««/-πενταετής, (δ,ή).
δυναμοΰμαι.
μις, (ή). Ζ/·Ί"ΐ ιί ΐΊιΙ· ΐ"ΐ · πεντάμηνος,
Ιηο^η^ρΐ·^· Ισχύς, δύνα- (δ,ή).
'
γ (Μ).
4£ί»· πειρατής, (δ). 1·»-ρ««Λρ ί,/Λ^ιαίι^ρίΛρ· πεντάγωνος,
πέμπτος, (δ).
4^· τάλας, άθλιος, (δ). 01~ 4/Λ»ι/
ζρϊΐγζΜηαιρ. πεντακισχίλι.
Ζ/ιιμΊιιιιιΑ απορώ, εξίσταμαι. |· οι, (Λ).
( (οΐ).
Ζ/,υιηιαΙ/ιυΊι. εκπληκτικός, κα. ζρ%ηίΖιαρρ·-Ρ . πεντακόσιοι,
ζρίφζαιρρι.ρίτρπρι^. πενταταπληκτικός, (δ).
ΐ£*,$ηι.Ά· εκπληξις, (ή), κοσιοστός, (δ).
θάμβος, (τό).
πλήττω. Ι/'ι,ι^ΐί,/Ίτυ,Ί,. πεντασύλλα2,/,αι^ηί^ΐΜΛιΙτιΙ'· έκθαμβώ, εκ. ~'ί> (Μ)·
ζρ%η-\ιιιριιιρΐρ· πέμπτη, (ή).
ίΗη·"· [Ονη)· '7δ?α' Μ· ΦΙ*Μ>/τίί.
'
■ (δ).
ΙΙ>ίΓΐι· θεμέλιον, (τό), κρηπίς, 4/'''"/«/"·"»/'^ · πενταπλούς ,
1/ιΊ,ιι.ιιιΐ,^ΐίΐ Ι,ι,/ι,. πεντάφυλβάσις, (ή). Ρ·1·4ς
^ρίΆαιι^ρρ. Ιδρυτής, (δ).
λος, (δ,ή). .
.ή).
^ρίΆω^ρΙπί· Ιδρύω,άνεγείρω· 4/<''<// ο/./<«</. πενταήμερος, (δ,
Ζ^ρϊΠιιιιη.ρηι.ρΎριΛι . ΐδρυσις, Ι^ρΊιρΊιαιιϊ. άναπνέω, άσθμαϊνω. 11.·[--ι «,,λ,αι
θεμελίωσις, (ή).·
ζρίΆαιριρί ΜαιΛΙη/· κατεοα. Ζ/ιΊ,/Λιηι ΛΓι,. άναπνοή, (ή), άσ
φίζω.
σίζομαι. θμα, ΰί^^· υ^-Λ»
^{ιί&ιυία/ιΓ. θεμελιοΰμαι, βα_ ϊφί.ιιΑιη.. ασθενής, άρδωστος,
£[·ίΩιαια{£υ. βασίμως.
(δ,ή).
δωστώ.
1[,ί&ιιιρ^ΙιιΓ. θεμελιώ, *θε. ^ρι-αί%^ιιΛιαιιΓ. ασθενώ, άρμελιόνω.
σις, (ή). 4/" ηΐΐιιι ιυΊ'πη. νοσοκομεΐον,
4/>ίβ>ΐ"/ϊ£ηι-^/ι«-ί». θεμελίω. (τό).
.
ή).
ί/,ίίΐ,Ιτιί. 8. ^ρίΑιαρ^Ιη/,
4/ι«-«/ίΎ«/Μ»&«· νοσοκόμος, (δ,
ζ(Λι· παλαιός, άρχαϊος, (δ). ^ρι_α/ίι^υΛ^ηι.βΐΛΐ%ίηΓ . εξα
σθενίζω,
ή). ΤΓ-,ρ»^-»
-\> ^Ίιπι^ίΠι. έκπαλαι.
4/^«-«"ίι^«">· φιλάσθενος, (ο,
£{·%ιαρνΐ[ΐ. πειρατικώς, λΐ[)- ^ρί,αΛ^ηι.ρ7ριΛ · ασθένεια,
στρικύς.
άρ^ωστία, νόσος, (ή).
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ί,Μ»
ί,ιτη
II"-Ρ · χνλΑς, χυμός, (ό), 6. 1/ιι.ραΛιΐΜίΐΤ. ξενίζομαι. ΙΓ£—
γρόν, (τό). ^$ηχ ^ ^+υ}·"
*/ιι./^ι«/.///>. χυλώδης, (ό,ή). ζ/ιι.ρα&ΐΗ}. ξενοδοχεΐον, (τό).
^Ι>ι.ί>αΛι[ιιί. ^ τήκομαι, κατα- ίρ·-ριυυ^ρ. φιλόξενος, (ό,ή).
4^«-ό·Α·ιΛ ^ τήκομαι., αναλύ ^[·· ραιαρρηι^ΡριΛι . φιλοξε
ομαι.. ^4-+·
(ή)· νία, (ή).
ίφ^ηίίηι. τήξις, άνάλυσις, Ζ[ι· [,υ,ι,,Ιιιι,η. μισόξενος, α
4/γ«^. καλύβ/), (ή). «Κ-^. φιλόξενος, (ό,ή).
4/π_ιγ<υίηηιι."Γπατος,(ό). Ί·Α. Ιρ'-ΡΡ^'^—Ι' ξενοδόχος, (ό,ή).
»«[«»«
«5 (ή)· ^ι-ΡΡ^ι,Ι^φιΓ. φιλοξενώ, δε_
^^ΐΜ^ιΐΜίηηιιηι-ΡΙΐίΛ· υπατεί ξιοΰμαι.
ί[··-α· ) πλοκή, (ή), πλέγ- \2φί.ρρ%{ΐΐΜ>ΐΛΐ.ρ:[η& . δεξίω^/<<.«αιά-, ^ μα, πλέξιμον, (τό). σις,. υποδοχή, (ή). ».
ρίΛυ^ρπι^Ρρι/ι,,
Ζ/η ηιαί/· πλόκαμος, (0).
Ιρι-ρηι-βριΛ,. ξενιτεία, πα
2ιρι.ιιαι%[ιι/· περιπλέκομαι.
ροικία, (ή).
Ζ/>ι ιΊ. ιΐ'. πλέκω, συμπλέκω, 2,Ρ4>ηι-ρΤρι.Ίι. άθλιότης, τα
περιπλέκω. 1;.-Γ4·+·
λαιπωρία, (ή). υ^^,
4^«-«/>«· Βοριάς, Βορέας, (ό).
εύπειθής,ΰπήκοος,(ό,ή).
ΦίΓί—£
Ιΐη·-ΡριΛι. εύπείθεια, υπα
Ζ/,ι^υ/,,ιη,^,Ίι. βόρειο;, (ό).
κοή, (ή).
ίφι.ι/υ. τέκτων, *λεπτουργός, Ι&^αΑ^ρ. ψιθυρισμός, (ό).
(δ). δΚίίτ'
3>Ε"Πΐ!1Ε'
^[ιι-ιΛιυιΙιαΛι. τεκτονικός, (ό). Ι^ϋΙιιί.
ψιθυρίζω. 3·Ε«2Ι?.-.2. τεκτονική, (ή). 2. δ>-Γ^Γ- 4<Α»^£/ι. ώμοβόρος, ώμοφάνος, (ό,ή).
τικός, (δ).
Ζ[α ,,ί,Ι, ,ι'. τεκτονευω, τεκ- 4ιΛ^Β/^Γΐ«ί#.μαντευτικός,μαν.
ταίνομαι, οικοδομώ. 8£*-ρ- 4</«ν&«/^. περίαμμα, φυλα.
κτήριον, (τό). 4-./-,^
Ζ[·ί ,,Ίιιι·). τεκτονεΐον, (τό). 4«Λίί/6ίΛ οίωνίζομαι,μαντεΰω.
2.['ΐ- υ'"ηι [<1[ιι Ίι . 8. Ζ[ιΐ-υΊιυι~ £ιΑι*/αι.ρ?ρ&. οιωνισμός? (ό),
ίρι/ΐι. 2*
μαντεία, (ή).
ί^ρ/,Λ. ώμότης, (ή). 2£,ξένος* (ό). παρεπίδη.
σμος, πάροικος, (ό,ή). β-^-Λ-. ζιΓαι,ιπ. ειδήμων, επιστήμων,
^ιΛ/ιαιριαρ. επισταμένως.

ί,ι/ιηιιΛιαιιί'. έπίσταμαι, κατα[Λανθάνω.
σις, (ή).
ζιίαιηι-Ρ[··Λι· εμπειρία, γνώ.
Ζ%αΐφ£ιη· αρχαιολόγος, (δ,ή).
ί^ΐϊΐ§^^ιη%Μΐ1^νιΐι. αρχαιολογι
κός, (δ).
^ γία, (ή).
2^αιη.ριππι.ρρ·Λ· άρχαιολο.
ί^Ιιιηίριδας· 8· ^»ί-ι
£ίιαιΐ£ΐΗ%ΐ].ίτι/'
^ ύπθ^ί#«#^ιυΐ/γ^^Μϊ-^ιι/ϊιΪΓί/. ^ τάττω, καθυποτάσσω, δαμάζω.
ί^ιιαηαΛι^ριί' υποτάσσομαι,
υπακούω.
ί^ιοΜγΐΜϊι^ηι-ρ-ΙιΛ. υποταγή,
υπακοή, εΰπείθεια, (ή).
Ζ^ιινρΜοα· 8· ^ϋαα^^ιηχ
^ίιιηριοαηΐ-ΡριΛ· 8. ^ϊιια^ριηπί-ΡριΛιι
+ί^+>
ζίΐΜ&υι·/. παλαιοΰμαι.
2^>ιορ. τρόπος, (δ). 2-^· 8·

£ϊιιαΐ)ηι-β·ιΑΐΓΐ/. παλαιώ, *παλαιόνω.
^Ίι^ιαΙ/ρ. πενταχώς.
ί^ΐί^υιιίιαιιίΐιΙιιιΛι · πενταδά
κτυλος, πεντώνυχος (δ,ή).
^Ί,^ΙπηΙ/· πεντάς, (ή).
^%ψρ^α. πεντάκις, ^^,+ίη^'
1%ΊηΙ{. Ινδός, (δ). φΨί},
^ίι^^ιαΙ/αΛ· Ινδικός, (δ).
φιηΑίαιαιηαΑι. Ινδία, (ή).
Ιί&,αΑ. ληνός, (δ). Ι£ρ«
1{-«£·
·»·«>> β/ΐ)«
4*ί&ιΛ θερίζω. <Ι|^+ (·,.-,Ι'ιΛπι-ίϋι. θερισμός, (δ).
ϊ$ιηιηρ. δάκος, ^· £άκη, (τά).
#—+Η
κάμινος, (ή), φούρνος,
(δ). 3>.-Γ.-1>
ζϊιηι,ρρι-Ίι. άρχαιότης, (ή).
ζί^ΙηΓ. ηχώ, βοώ. 2· προφέ
ρω. 2 · (ζ.^Λ,). πνέω, *φυσώ.

-ζίωρ £. δυνατόν. Ί·».^.^.
Χυυιριιιη.ξαι. επινοητικός, ε. ξυ^ηι-ίΑ· ήχος, (δ), βοή, φω
φευρετικός, (δ).
ϊμ»/^ νή, (ή). 2. προφορά, (ή).
ξυιηριιαιριηηΐ-ρ-ρίΛι· 8· ^ρ. 1«·1. φροντίς, μέριμνα, (ή).
2%ιαρΐΜη ηρύϋιϊ· κατορθώ.
β1Μ.»Μ*!
φΜΗΐ/ι
φιηΐΜριιιη.ηρ&ηι,ρ-ριΛι. κατώρ.
ύρΑ 8.
ζηφίαραιρ&ηι.. κηδεμών, ε
θωμα, (τό).
φιιυραΑαιιΓ. επινοούμαι, έ. πίτροπος, (δ,ή).
φευρίσκομαι.
Ι^ηι^αιραιρί^αι-ρ-ρΛ· κηδεμο
φιαιρωι-ηρ. δυνατός, (ή).
νία, επιτροπή, (ή).
^ιιαρίιιί. επινοώ, εφευρίσκω, ζη^ιηλ. εμφροντις, (δ,ή).
σοφίζομαι.
£%αιρ£· έφεΰρεσις, έπίνοια, ^πι^ια^ηι-ΡρΛ ν επιμέλεια,
μέθοδος, (ή). 8. 4%"7>· ·ϊ— ^η^ιιιιΛ φροντίζω, μεριμνώ.
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Ιη^. έλιγμός, (δ). 8^{,.
ί"1"Ί· (+1γ)· πτώσις, (ή).
^ηη-ΙϊριιιρΧπι^· $·
ιχιριιιρ— Ι^η/ηψηΓ. περιτυλίσσω, κυ
4«'/ Ι,^αιρΧ ^ίίιριί. άναβίώ, λίω. 2. (+{.ρ). κλίνω.
άναζώ.
(δ,ή). ζη[πι[ηι.ίΆ. κλίσις, (ή). I.
Ιηη ΐ/,/πι αιρ& . ψυχαγωγός,
Ιηγΐι//,. πνευματώδης, (ό,ή). 4»»*· πυκνός, (δ). υΕ£. Ρ·Ε^ /,-ί/αΛι ■ 5. ^"<^ Ιίΐη/ιι ή). £>«·* Μ£*ΜΜ««Ι
Ζη<{Ι·/{η/ιηιι. ψυχοφθόρος, (δ, 4 π*/"/"· πυκνοΰμαι.
4 π* πι/<///<-'//· πυκνότης, (ή).
μόσυνον, (τό).
^π^ίη-ηρι ΙηΙ{ΜηΙιιΙρ.Ιτρ. Όκτώβριος, (δ).
4»γΑ·7ί^ άθλος, (ό,ή). 8· 4"Τ χ°^?? (ό), χώμα, (τό).
Χη^Ιτι^/φ 8· 4"'/ '' ^Ύ'"/"1
ΖηφΙτι&ριη. πνευματοαάχος, 4"<Ζ· γή)
έδαφος, (τό).
(ό,ή)·
^/;/^//»ο7·.. ψυ^οσώος, (δ,ή). ^πη^ιαρ^ηι-ρ· πρόχωμα, (τό).
^π^ί,ιιζρ- φιλοψυχος, (δ,ή). ΐ4"7""ϊ"/'*· γεωργός, (δ,ή).
4 «ι; Λ //<*//< · ψυχομαχών, πνέ
»ΗΡ4·
(6)·
ων τά λοίσθια, (δ).
ί^ηψΜΐι^ηρ^αΜί^ιιΐΐΜ· γεωργικός,
ζπφΐιι.πρ. πνευματικός, ψυ. ^π,ρυιΐηρ&ηι ρ[,ιΊι. γεωργία,
χικός, (δ). 2. έμψυχος, (δ, (ή),
ή). Ρ—;»4· 2·
\ηηαιριιιι[ι· σανδάλια, πέ
^ητ^Ιι, πριαίιιη,ί. ) έμψυ^οΰ- διλα, (τά). Φ--,η-ϊ".
4«^/<Γί-»»/·^«/*·
^ μαι.
|4«(ϊ««*/Λ· γηγενής, (δ,ή).
^ηΐρ· πνεΰμα, (τό). 2. <1υ- Ι^ηψαΙ^ΐΜΐ^. γαιοκτήμων, (δ,ή).
χή, (ή). Γ.-;· 2. 25.1,
4»γ"////ν· γα>.οφάγος, *χω^π^/ιαΛιαιιΤ. πνευματίζομαι. ματοφάγος, (ό,ή).
8· ^ηι^ίίί-ηρ^ιίχ
ζηφΡαιυξρ· 8· ^ηι^Ιιυ^ρχ
^ηιραιίιιι·ι· καταρράκτης, (δ).
ιμιίΐιΐϊΐί· εμψυχώ.
ϊ,η/ιυϊ,ΐ,ίΓ. ^ αποκαλύπτω. 1Γ. ^ητραιίαιι^ρ. 8. Ζ'1"Γ·*''Ι"1 "ι
4"£<Ά^<Λ ^ αποκαλύπτομαι. 1«Ί«νΡ» γήινος, χοϊκός, (δ).
£η£αι%ρ. άκατακάλυπτος, α ^ηψυ'ι,α,ιί. άπογαιοϋμαι.
σκεπής, (δ,ή).
«,^. ζηγι/υιΐιιΑι. χοοειδής, (δ,ή).
4 ι»^«Λ συνάζω, αθροίζω.
ζηιριιι/ηι-υιιΑιΙηί. άπογαιώ.
^ηι^1τ^%. 8· 4"ϊ"ν/'^"

— 160 ί,ηυ
ζηαΙηΓ. ρέω. Ιΐ4/-^.ι
^π^ιΛ άνεμος, αήρ, (δ).
ι
(Μι)· ^ηυΐιιί- εκχέω. υ,^^Λ,^ι
ζηιρΐυιρίτρ . άνεμοφόρητος ,
4«γ'Λ«ί«"/». ριπίς, (ή), άνε. ^ηι£. δροσερός, ψυχρός, (δ).
μιστήριον, (τό). βν,^-^ί
4«^·>1"ί/«/»//«/'. ανεμίζομαι. 4«//· («.^). άνεμος, αήρ, (δ).
4 ηψϊΐΜΜ]η$ιυ> · ανεμοστρόβιλος, ^ηψι,^ιυρ. έιπίς, (ή), μυια(δ).
' (δ,ή). στήριον, (τό). ΐ^ιί-χΐ··
ί^ηιιιϊίΜΜ^ιιιρά. ανεμοστρειρης, ζηφιιΖιαρΙη/'· δροσίζω, αερί
^ ηι^ίΛϋ^πι^ιη.χελιδώνιον, (τό). ζω. Ο^Ί^^.
^ήι^αι^.
ούαί! φεύ! οΐμοι!
ί^ηιρίηι.ιη· άνεμώδης, (δ,ή).
^ηι[ιιΛιαΜΐί'. δροσίζο^Β 8· 9.η~
4»'/π« ««· γεώδης, (δ,ή).
ζηφιΑίΜΜ'ϊιηΜίί. επισκιάζω. \ρ·
Γ-ίΐΕ'
επισκιάζομαι. Ίί-.-^ί- ^4-+·
£»{γ·
δμοα σύν.
ι,αιη., ^ηφαΊιαιι^ηρ. σκιεοος, επί.2, αιΙ'ιιιι^ ιιιι ιιιη · $. ^ ιιιιίιιιι^ αϊ*. σκιος, (δ,ή). Μ-^μ^.
^ηφιΛιια^πρίιιΐ. σκιάζω. 2.
^πιΓιαΐ^^Ίι· $. ^ ιιιιΓίυ!)[ΐΐιι
προστατεύω.
^ ηι[ιιϊΐιαιι^ηρηι^ρΎριΛι. έπίσκίζηιΆρηυ· "Ομηρος, (δ).
ασις, (ή). 2· προστασία, (ή).
4«3Τ· 8· !»»/<
^«^""ν* (^ν)· μεγάλο 4πι/«/Λ^'. σκιά. 2. σκέπη, (ή).
πρεπής, περιβόητος, (οικο ί^ηιΙαΛφ ι/Λι[ιιί. προστατεύω,
δομή), (δ,ή). 0Ή5--Γ («£|~) σκεπάζω. ·
4«/£0· πλήθος, (τό), όχλος ζηφΜ/ϊιηβ· σκιάδιον, (τδ), σκι
άς, (ή), ζ^μ. ^ζ+'
(δ).
4»/*· κράνον, κράνιον, (τό). Ιηιΐρυ,. κοιλάς, (ή). 81γΙ*
Ιηι£ρι-. ποιμήν, βοσκός, (δ).
ι[ηι ιηρ ιηρ- ποιμαντικώς.
ζηηηιϊ. "Ρωμαίος, (δ). Ρ»»/·
4»«· (β-·^)· εδώ, ενταύθα. 4 η^ηι-Μΐ^ΐ"ί/. ποιμαντικός, (δ).
Ιηι[ηι ιιιηρΊιιι . άρχ.ποιμήν,
«1—Γ~. «Ιποιμενάρχης, (δ).
4"«· ρύσις, (,ΐΰσις, (ή).
^ηαωΊιηι ιη. δευστός, ύγρος, ^πι[ηι.ίηί. ποιμαίνω, βόσκω. _
(δ), α^, _ (τό). α^Ρε. £πι£πι.ηι.ρ[ΐί.Ίι. ποιμασία,ποι.
2^ηααΛ·^>. ρΌϋς, (δ), ρεύμα, μαντορία, (ή).
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ί,ι>η
ιΙ·%1>ιΐ. έγγύζω,
^αψηηιΐΐιι-. κοίλος, (6). 2»·-- 4"<-<γ
Ητ Ητ«
. , (*)· πλησιάζω.
Ιη·.α/. Ί·». εγγύς, πλησίον,
^η/ιιι<«'ζιιιι>/·χοιλαίνομα'..2··»| σιμά. ϋ«.£.£ΐ.>
4<"-"//· έσχατος, τελευταίος,
(ό). ολ.
4»«ι- οτμη, *μυρωοία, (Α). 4«ι«-/». πϋρ, (τό), *φωτία, (ή).
εύωδία, (η). —ζη<-ρ αιρΙ^ιιΛιΙιι/'. πυρπολώ,
ζηιηΐιιι· εύοσμος, ευώδης, (ό, κατακαίω.
^κ/ικιπικ^' υπήκοος, (δ, ή).
4»<ι·/πΛ όζω, *μυρίζω, βρω- ^ ιΐ(*μίπιυ{[ΐυμουρ · ευπειθώς.
4<γ·"Ηΐοί///ί//. / υποτάσσομαι,
μώ.
ί^α^αιιηιιιΙίριΓ· ^ υπακούω. Ρ·—
^ηιηηιηαΐίΓ· $. ^παιπιηϋ ιΓ»
^ηιηηιηΙΐ[[·^>· Οσΰρησίς, (ή).
^ηυιηιιιΐι ιί- ( ΟσΙβραίνΟμαΐ, *μυ ί,ι^ίααια,Ι^ηι [<)/ίι % . ΰπακοή,
ζηιηηαφιΓ- \ ρίζω. Ί·β£.(«.Λ»£.ι εΰπείΰεια, (ή).
4»/»· φρέαρ, *πηγάδιον, (τό). ί,^ΐΜίριπ. υπερήφανος, άλα£ηριι*ϋ. 3· ^ορα/ΐι$
ζών, (ό,ή).
^ (ά,ή).
ζηργίιιϊ. καθομαλίζω, *1σι. £ ιι^αιριπιαρ αΛι . κο υ.πο ρ&τ\μων,
^α/ιυριπιυρίΜίρ· υπερηφάνως,
άζω. δ^-^ν^^+'
ί,ηρ^ιΛτ. ορίζων, (δ).
άλαζόνως.
(ό,ή)·
ζηρΑ^ι. προσπάθεια, (ή). 2«— ^α^αιριηιαιί^ιπ . ΰψ'.λόφρων ,
^α/ΐΜίριαοΛιιιιιί. υπερηφανεύο
1"ΙΤΛΛ..
ί^ηριϊαι^. όρμαθός, (ό). 8^> μαι, επαίρομαι.
^ηι^ηι.· ^ωμαλαΐος, (ό). Κ ί^α^αΜριηηι,ρ-^Λ . ■ υπερηφά
νεια, αλαζονεία, (ή).
^πί-ΐι^ια^αιρ. ληστής, (ό) 4··- 4«^/"Λ 8. 4"«-«γ· 2·1·«
4»«-·Λ ωμός, (ό). 2· («-· άω. Ιιι/α,ιηΊψ. πολυτέλεια, (ή).
ρος, (ό,ή). Η-Λ
^πιί»· διάβασις, (ή). Η^τ· ζαιιηρΰ: καλλωπίζομαι. 0}-«—£ 4λιΛ» Ηι*Λ*Ι>ι· -κατορθώ.
ζηΐτιηηρ. £ήτωρ, (6).
βέρος, (τό). 2. θερι £η.?τιηηριαΪ£ΐιιΪΜ< ~&α*ριηιυιιι*ι„
σμός, (ό). ΙΙ^Ί·
ζηηη.. μισθός, (ό), μισθοδο4·»-ιγ· προσεχές, (6). β-(.|Λ· σία, (ή). ^(ί-φί·.
21
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^ηη^ΙιιΓ. μισθοδοτώ. Ι^Ι-φΙ- ΙραιάιηρΙιΑ Λ αποτάσσομαι,
ΙριαίΖ-αιρρι/. $ παραιτούμαι .
1*ηφΤ. 'Ρώμη, (ή).
(ό).
^ηπφΓιχ^αι^ιιΛ . "Ρωμαϊκός, Ζ^ριαΛαιρη^ρριΛι. ) αποταγή ,
} παραίτηΙη,·,[,Γ^Ιτ3[τ. 'Ρωμαΐος, (ό). 2[ραι</αιρη·-1&.
<πς, (ή). 1«~/ι.}^«.*
^η.^α·Ι{. φήμη, (ή). %φΑ
4/>α/^&,αι. άδεια, (ή). 1>£·
^α^αι^ιΛηιΛ . περιώνυμος,
ω(///>(// ιιιηΐιηι^ίί'. 8 · £ρια**
ιίΐΜρρίΓχ
(δ,ή).
2,η.^αί^αιι.αρι περίφημος, πο. ΙραιλρΊι. πυριγενής, (ό,ή).
ΙρατΙ^Ιτρ^. πυροειδής, (ό,ή).
λυθρύλλητος, (ό,ή.).
4« ♦"/^γ£γ</· φημίζω. 2«.£}£1·ιν+ ίρ^^ίϊ- πυριφλεγής, πυρί4«4"ν· γίγας, (6). ■ ^
φλεκτος, (ό,ή).
ζΐΜίξ^αιριηρ. γιγαντιαίως. ^ρΐΙΜ^ρρ. 8· ^ρΐΐΐρΐίρΐ
ζ4ΐ/(^η,1(α&. γιγαντιαίος, (ό) ίραιΐιι^αβ. χονευτήριον, (τό).
4«4τ«ν<"^&/><7· γιγάντειος,γι.
γαντώδης, (ό,ή).
(ό) ζραιΖαίίι. πυροβολος, (ό,ή).
ΖαΙ/ια/ηι-ρ-ριΆ. γιγαντισμός, ίραι^αΛιη. . παιδεία,γύμνασις.
^αΙ^ί,ιί. έγρηγορώ, επαγρυπνώ . 2. δίαιτα. δ· όδηγία, (ή).
ι^λ ρ·-(}λ 2. φι·ρ4ί: 5·
έγρήγορσις,
ίροΜ^αΛιη.ιιιαρ^αι . γυμνασίεπαγρύπνησις, (ή).
^α^ηι-ίΆ. αγρυπνία, (ή).
4άΡΓ1ί' (έ)·
^υΙ^πιΛι. έγρηγορών, άγρυ ζρια^αΑι^ΙιιΓ· γυμνάζω, παιδεύω,όδηγώ, καθοδηγώ. Ι*Ίγπνος, (ό,ή)_.
4<πι^/πι>. μίμος, γελωτοποι.
ός, (ό). ΙΓ.-^..^^,
ΙριαρΙτρ. πυρφόρος, (ό,ή).
{ρυιιΓαι^αιά. διατεταγαένος,
ί^ριαρηι-ιφι.
πυρίπνους. (ό).
· (ό).
. πυρίπνοος, (ό,ή).
προστακτικός,
^ρινρηι.ηρι. ήφαίστιον, (τό). ζραιιΑιΑι. προσταγή, διατ'α.
"Α · πυρίχρως,πυρίχρω. γή, επιταγή, (ή), διάταγμα,
(τό). £.Γρ. Ι^Ίι
^ίτ'Λ
τος, (ό,ή).
ίραιϋιαραιΙ^αι'υ · παραιτητι.
,κός, (ο).
ίάλλω ΙραιΛιΑι^ι, ειμαρμένη, (ή).
ΙραιϋιαρΙιιΓ. παραιτώ, απο.
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ί,ου.
ζριαιΛιΑαιραίίιΙη/' · χρησμο_| 4/™«2"/^η/»£ηι/^ι-Ϋ/. θαύμαόοτω
τουργία, (ή).
(ο,ή).
^[ΐιαίίιυΊιιιι η [,Ιτ,ί. θεσπίζω, έν ί^ρυα^ίΜΜί^^ιπ . τερατοσκόπος,
τέλλομαι.
φ^ΛΛ {ίρ4·+ ^ραι^ψιήι. τεράστιος, (δ,ή).
ί,ρριΛι· θέσπι. ΚΑφ^ι
στός, (δ).
σμα, (τό), εντολή, (ή)
4/><"^<"//'· θαυμάσιος, θαύμα^ριιιιίίΛΐΊιυυ/ρνΛρ Ιραρι] . ^ 00γ_ Ζρ"ΐ;νΙρ''ρ·Ί· εξαίσιος, (δ).
2, ριηιϊιι/ιιιυΙριιρη ρη/ϊι · \ μα , ^ραι^αΛιαιϊ. θαυμάζω, έκ_
(τό). Η.*~,^, ^1 Λ.ι·<ι·1-ί· πλήττομαι.
£ριαιΑιΑαιίαΑ. έντολευς, (δ). £ρυ,%αιι/πι ηυ/ΐιΐιιί . έκπλήτ_
τω, έκθαμβώ.
^ριαιίΊιιΊιιιι^ίηιιιπι Ρρΐ-ϊι. ΤΖίΖ- ^ραι^αιφαιη.. παράδοξος, (δ,
ράβασις, (ή). ·
νος, (δ). ή). α<-,Η.
ξως.
^ραιιΤιαΊιαιηπι.. έπιτετραμμέ- ^ριυ>ιιιιριυηυιιιρ!^υ· παραδό^ραιιΛιΛαιιηαιρ . επίτροπος , ^ραι^^. πεπυρωμένος, (δ).
επιτηρητής, (δ).
λΡ^γ^Κ·
(*>)·
ί^ρΐΜΜΐΓ$ΐΜίιαΜΐηίαρηΐ-Ρ-^ί^Ι>* επί- ζραι^^ηι,ρ-ριΛ . πυρίπνοια,
τροπή, (ή).
%αΑα&>, £ραΐ£ηι5ι£· $· £ριυρηι^η^ιη
^ριΐΜίΓα/ϊιαΜίαηί. . 8 · %.ραΜ&ιι~ 4/""2£· δαϋμα, (τό). 1Γ£—
^ριιΐίΐιιΐΐιΐΛΐίΐιηι^η* 1<1[ιι'ΐι· πρό
σταγμα, κέλευσμα, (τό).
Ιρη^Ια,,,, πυριγληνος, (δ,ή).
ί^ροΜίΐαίΐιαιιπρΙιιί, κελεύω, ε. ΙρίΜη/Μ^ιη- πυρολάτρης, (δ).
πιτάττω.
Ο-Ρ^ι} ίιρΐΜΐαρα^ιαηι.ρ-ρύι. πυρθλα_
4/>«ν/&· πύρινος, (ό). Μ,^χΛ τρεία, (ή).
ί^ραι^ρίαιι^· πυρίκαυστος, (δ ^ριιιο£ΐαριιιΐ£. πλατεία, (ή).
ή). ·
νομαι 2. δημόσιον, (τό). ΙΓ^,Λ·
^ραΛιαιΐ. πυροϋμαι, *πυρό. 2. 1».^,
ρος, (δ,ή).
ΖραΆ^. πυριλαμπής, (δ,ή). ^ρύιιΐ£ίαραι^αιριιι%. δημηγό^ριιιΐί^ιιιρΐίΐ[[ίυριι/ΐιηι β ιΊι . §.
—4/""^ ""1 ί/»«»£· θαυμασί- \\ιΐ]1*Ί]ιιιριοιιπι βριΊΐι
ίριιιιιρ^ιριιιΐΐιιΐ'ΐηο'. δημοσιΖ,ρηι^ιυι^Ια^ . θαυμάσιος εις ευμένος, (δ).
τό κάλλος, (ό).
ί^ρπιιιρυρπιίρπι^ '^'^ ιπη%//ιΓ ·
^ρια^αιι^πρ^. θαυματουργός δημοσιεύω.
θαυματοποιός, (δ,ή).
γώ ί^ριυυ^ιαρυΑϊριυ[ιιοΗ·
£ρυ/„
ϊ.ρυι>ιιιΐ] η/<Ά Ιπί . θαυματουρ- ιΐ[ίυριιιΙριιιρ ηιϊιι
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μηγορω.
^ριαα^ιαρίΜίΙ^ίΜΛρίοαη^ΡριΛΜ* 3
Ι^ιηΙΛαιρίθαη^ρ^Μ.%%
2^ριιιανιαροί Ιΐ^^ιη. πάγκΟΙ.
νος, (δ,ή).
ί^ριΐΜα^ιαριιιΙιαιι. · ΟημΟσίως ,
δημοσία.
Χριαα^αιριιι^αιί. δίακΟΐνώ,ΧΟΙ
νολογώ, δημοσιεύω. ΙΓ^τ-

^ραι^ιαΊι.
ή). 2.

4Ρ&

πυροβόλος, (ό,
πυροβόλον, (τό).

ΙίραΜ$αίΐΜηι.ρ-ρΑ. πυροβολία,
, πυροβολισμός, (δ).
^/ίΐιι^ηι τ)αάΐι1ι ιΓ· πυρώ, *πυράνω.
8-{ί·[Ιι
£/>ι»ι£/ι. πρόσκλησις, (ή).
4/>«ί«-^/>«"^· άπαγγελτήρ, μη
^ριιιαριιριιι^ηί-Ρ/ιι'ίι . δημΟ- νυτής, απεσταλμένος, (ό).
σίευσις, διακοίνωσις, (ή).
8.{1·ρ.^.
.
ος, (δ,ή).
ί,ραιι^η/ρ^'
{ προτροπή, ΰ_ ρια^/·ρια^υΛ. προσκλητήρΐ^ραια/ηι-ραΑ^. $ ποκήνησις , 2,ριαι-/ιρΙηΓ. προσκαλώ.
είσήγησις, (ή). 9»£ρ· β·»ςρ£+. .!/"/"// "7/- 8· ζραΛιιπ/μ
^ριαα^ηι-ρίιιί. προτρέπω, ΰ. ί,ρ^ίί. πυρκαϊά, (ή).1».ΛιιΛ·
ποκινώ, απατώ, δελεάζω Ι/,^Ιτ^Ιαί. εμπρήθω, κατα
καίω.
ΙΡΊ^Η- έπμρηστής, (ό).
4/>«"^π<-/>^· απατηλός, δε. ^Ρ^α^αι-Ρ/ιΛ· εμπρησμός,
λεαστικός, (δ).
(ό).
^ριηυηι-ιρΊιΤ· έμποήθω.
ζραη&ι. 8. Ζρ^βί/ι
ζριυυηι,ι^ηι //Τι . εμπρησμός 1Γΐι,ί. ν.^. ώθώ, σπρώγχνω,
(ό). ^-ι^Λ.
' _
*σκουντω.
Ζραιιη. πυρά, (ή), πϋρ, (τό). 4/>&2"""4· άγγελος, (δ).
"Αρης, (δ). 1%4ί« Ζρίτ>υιαι/ιω//{τρα{ . άγγελδΖ^ραιιηιαριιιΙιΙαΓ. εκδίδω, δημο μορβρος, (δ,ή).
σιεύω.
£ρΙτ^υιιν^ΐΗ$Μΐΐ-ΐι/υαιρ· Ισάγ4/>««πικ/>ιυ(τ^. εκδότης, (δ). γελος, (δ,ή).
£ρια αϊιυρ ιιιΐ/ η ι ίίϋ. έ'κόΟσίς,δη. ίρΙι^01011^113^% . αγγελικός,
μοσίευσις, (ή).
(έ)·
λος, (δ).
Ιραιιπί.ιι. ^ πυρΐμορφος, (ό ϊ,ρα^αιαιΙ^ιιιΐΗΐίΐη, Άργάγγ6_
^ριιιυιίι υιυΙ[. \ Ύ().
ί^ρα^αιιαί^αι^ιι. άγγελικώς.
^ριηιη[ι1ιρ· σπινθήρες, (οΐ). Ιρίι^ίΐιαιίρι,α^ρ. φιλάγγελος,
(δ,ή).
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ί,ΟΦ
ζρ&^ιηηιΙ/ΐΗΐηΙιιιΐΊ· 8.
^Λ"1/"7/""""^ επιστολή έγυιιυί/ΐΜΐΙ/ΙιρΜ^ι
νϋω.| κύχλ'.ος. (ή)·
Ιρί^αιαιΙ/ΙίΐΓ· άγγέλλω, μηί«///γ«Λάκρωτήριον(τό).
Εβραϊκός, Ίου-! δ-^ «^-ρ* »-ι
οαϊκός, (δ).
(δ). 4»''ί
4«Α· 8· 0?'φ·
Ι/'ξαι/· Έίραΐος, Ιουδαίος, Ζοαι. ποίμνιο1», (τό), ποίμνη,
^ρ^ιιΛιιΐΜΐί. ίουδαΐζω,
(ή). ΒΚί^/•^αίαιπιιΛ). Ιουδαία, (ή).
ίτ^-φί"1"" I Έβραϊστί. υΐΐ··^οοι'μ/ιμΛι· ρά 'δεα, ("Γι)·
λυκόπους,(δ).
^Λ^ί· τέρας, (τό). ί-Χ^-.ρ. ζοιη/>αηΊ,
ζ[>ξη<.μ[ιΛ. Ιουδαϊσμός, έ
βραϊσμός, (ό).
2,ρ[,ιηυιΙ{ κτήματα, χρήμα Ι^ορίΜΛ&φΜ* ευπατρίδης, (ό).
τα, (τα
ΐρΙ,ρ^*

\

ί,οριιι^Ιιηηρι^ΐι . εξάδελφος,
(ό), ^. εξαδέλφη, (ή).

^ο/ΐΜ/^Λ^/ι.πατραδέλφν;, θεία,
Ζ/.£αι ««//ι. τερπνός, (ό). 8. 4ο/ι&^κν^τ.πατράδελφος. θεί
ος, (0). Ι].·1*—
κιγι^ι
Ιρ&η,.ΐΗΊ,,ρ- τέρψις, (ή). £&."!._ Ζ^ορΙι ηρορπρη ρ. 8· ί,οριιι^Ιτ-.
ζρ&ικ-ριΓ. τέρπομαι., άγάλλο. 4ο/»««-· μητρυιός, (ό). Ι;»^
μαι. εμ^Ί^'
ΓΪ·νί-ίί
Ζρηααι.Ά· έφοδος, (ή). I;} —

βϋ.9.
£ιν?. νεοσσός, (ό), νεογνόν, δ^ι»/». χοάνη, χώνη, (ή).
(το). 1}**.^·«*-ι
^Η··^»»!
2««ϊ. στρουθίον, (τό). ΠΙ·ΓΪ£ %ια^υιραι%. νεοσσία, (ή). Ίϊ»-.
£ιν^ικ/»πιη. καρυόφυλλον,*μο 2«/?/>£· νεόσσιον, (τό).
σχοκάρφιον, (τό). 1--Γν>·|^

8«Μϊ
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■ κραυγή,
£«>^ι· ευώνυμος, άριστερός,
(ο). 11ί^>
·Λ|«.Λβ^! φωνασκία, (ή), επιφώνημα,
£ι»^£γ<Λ παρανοώ. Ιϊ-Λ^Ι (τό).
3,ια/αηιι· σκαιδς, αδέξιος, ά.1 &αι/ίιαι-πρ . ευφωνος, (δ,ή).
παίσιος, (6).
παισίως. 2. (#ρ). φωνήεν, (τό).
2,ιιι[αηιιιιιΙ/[ι· ^· σκαιώς, ά_ £ΐί#/ί/£πΛ φωνώ, φωνάζω, κρά
^ιυ^ηρη-πι^ρ^ι^ι·. σκαιότης, ζω, υμ ϋΡ4+«
άνεπιτυχία, συμφορά, (ή),
δωί&ί/'. αθροίζω, συναθροίζω. 2«ΛιΛμ/^ιιμ/»^^. ερυθρούς,κόκ.
κινος, (δ).
££Η^.
περίγελως, κατά- %,αιΊ,Ζ.[φ. ) έπαχθήςι μοχθη.
Ο,αΜΪι&ρίΜΐφ. ^ ρός, βαρετός, δύ_
γελως, (δ),
2ι»<£. «.3.·καταγέλαστος,(δ,ή). σφορος, (δ,ή).
'Ήίΐί
"
εμπαίζω. %ιιΛι&>ρνίΐιιΐΜΐί. ενοχλούμαι,
2ικ>2^ιΛ περιγελώ, καταγε- βαρύνομαι.
ράβδος, (ή), ϊυ^» 0/ΐΜΜ<ϋ&ραιΐ]ΐιΐ-βαιϊι[αΓ, ενοχλώ,
£ι»ΐ2^<ϋΐ&/>. ^τετανόθριξ, (δ, παρενοχλώ.
. ένοχλητίΆαίίΐΙ/αιιΛα^. ^ ή). 8£+ •■•ΙΙ.Ε' ^ι/^άριυ^ηι
£ι»ΐ2^ιιι1>^· δαρμός, (δ), δ— κός, επαχθής, (δ).
ί άπέχθεια,
^«,^. ΦΙ*^*»
νω. £««ίιί/ι#ι^.
2«ι/Ζ^/!γι/'. δαβδίζω, δέρω,*δέρ_ 2αΛΑραι-ΡρΛ ·}(ή)> μίσος,
2^ίι. φωνή, (ή), φθόγγος, (τό). 2. οκνηρία, (ή). Ρ-^Λ.
(δ), υμ.
ϋ·αβιιυ^·ιΛι· φωνητικός, (δ). %αιη.αιι^^ιί. κατηφής, (δ,ή).
2.^%ΐΜΐΙ//ΐβ· σύμφωνος, όμό£αγ». κόμη, (ή). 8. 4*/»*
φωνος, (δ,ή).
%ιαριαιΙξ))αΜρ.ιι§ρ. συμφώνως, %ΐΜΐρριηιπ· άδίαντον, (τό). «Π,.^.
*>·£ΓΕ ί~ρ~«
μένος, (δ).
ομοφώνως.
£ιιφ%<ν^Ι<Λ συμφωνώ, δμο. &γΐα&· η-^. Ιγκαταλελειμ.
φωνώ, συνάδω.
(ή). %η.ιιιΙραΊι. Ελκτικός, (δ). 8·
^αι^ϊιαιΙι^ηι.ρ-^Λ· συμφωνία, £φηπιιτ£ίαιϊιι
ΙΙαιβιαιρυΑ. φωνητήριον, (τό). 2^&ιΛ τείνω, εκτείνω. 2. έλκύω, *τραβώ. 5· ^ιίπτω. 4.
<Ι^ΊιΐΗρ({ΙπΓ. φωνάζκω, ράζω, αφήνω. ίΙ-^^Λ-^· 2. ^(.^
κραυγάζω.
της, (δ). Ι ^4·+· 2{.+^. 5. αρΛ-ί· 4.
&ω/ίιαιρΙ{πι-. κράκτης, *κράχ-Ι <1ρ·»£/«.£>
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8(7(1·
ίη-Ι,ηα,. λύγξ, (ή), ¥λύξιγ- &Ιτηαιΐ[ρΙηΑ χειρογραφώ.
&ΙιηΐΜΐ[ρηίρ7ριΛ/. 8· ££τηιι/_
γας, (6). Εφη*»
Ο,η.ί.η.ΙιιΡ. διελκω, *τραδοκο_
%Ιιηιιιη.ρηΐ-ρ-ρίΛΜ' 8. ϋ&ιΛιιι^
πώ. 21-42Ηι··Ί-+«
%η.ηψαΙι·ιΛΜ. ελκυστικός, θελ η,ρηί-β-ρ&χ
21τηίη^αΛ. υποχείριος, (δ,ή\).
κτικός, (6).
ϋ^πι-ίΆ. ελξις, (ή).
^,η-ΛίπαιιΤ. λυγγαίνω, λΰζω, Λαιη-ηρά. V»· 2ι
αΐτηοιί/αιαι. χειροπέδη, (ή).
*λυξιγγιάζω. ΐ^^-ί*
%^.ιηΐΜΜΐι^ιιιριφιϊ . τεντοΰμαι,
2ίτ/ΐίΜ^ϋΓ^Μ7. χειρότευκτος, (ό,
*τεντόνομαι.
2^ιπύ-<Λ παρεκτείνω, επεκ ή). 8. ^Ιιηια^ηρ^. Ι.Χρ
%Ιιη.ΚΜΐιη&* 8· 3,/τηΛιιυιιηιήιχ
τείνω. (1<-<{~^Λ.{.>
&^(π^(/*. παρεκτείνομαι, επεκ %Ιιπ.αιΐΜΐηΙιι^. χειρόπλαστος,
τείνομαι. 8· 2,ΐ"""υΐ'"ρι/"^< (έ,ή).
ΤΙη-ιππί-ίΆ. εκτασις, παρέκτα- 3,/τπ.αιρηι-ίταίπ. χειροτέχνης,
σις, έπέκτασις, |ή). 2. τέν_ (0). 8· δ^/ιι*»^
τωμα, (τό). (Ι-^-ΛΛ-' ν-^φ- %ϊϊηριιιί^ίυ^ 8. %1ιρριαί^ηι[ι
Α» 2. ΐ*,^
χειρίς, (ή), *χειρό2&^£ίι. ϋμεϊς αυτοί, *σεϊς οί κτιον, (τό). ^{μ.
££τ«ί,. χείρ, (ή), 'χέρι, (τό).
ίδιοι. Ό±η_ +4X^1^
%&ηηύΜ. στέγη, οροφή, (η), ££τ#ιίι ιαρία&ίίίί. δ· ΙΙΙιιΑιαρστέγασμα, (τό). Ρ·~£Λ· 8«·Λ
-^,Ιιη.% ιηιΐΜΐΐ. βοηδώ. Ϊ»»>ιτ|»ιΓ
£Α γπ^Ί;ϋ/4ο/ί/γ. οπή, (ή).
££τηι»^4'<Π' χειρώναξ, χειρο -η%Ιιη.αΑιΙ; ιαηϊιηι-ιΓ· χειρα
γρΙιιΓχ
τέχνης, τεχνίτης, εργάτης, γωγώ.
(ό). 2. έντεχνος, (ό,ή). Ι^' —ηβ,Ιτηιι ηΊ,Ιιιί. 8· ϋΐιηίαί-1» άίιιΊ,.
διά, δια χειρός.
χειρόγραφος, (ο,
ή). 2.
χειρόγραφον, (τό). -1· <1/ι/ιί/ ιηιυιΓ. εγχειρίζω.
&&Λ«νφ»|ΐά· χειροποίητος, (ό,
*))· 2 · ίV χειροτέχνημα, (τό) . %ίιΐίΙιΐΜΜρια^ρΛηι.ρ-ρί^ιΊ* χείρΟαΐίΐιιυγηρ&Ιπί' . χειροποιώ , νομία, (ή).
^-,χειροποιοϋμαι.
'ΧΐιιιΙιιυη-^ιη. 8. %Ιιι%αιι^^αιι
ϋ/ιηια^ηρ^πΐ-ΡριΛ· 8·
%1<ηΙιαι^ρΙιιί. 8· 3,Ιιη.ιιιι}ρΙιιΓ,
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«Μ*
£Λ/ιϊ«ι/^/τ£γ«Λ χειροτονώ, χεί-^^ην^ν^ί· χβιροήθης, ήμε_
ροθετώ.
ρος. (δ,ή). Ιλ^ιεί"
£Ι,η%ια,/ρπ· ρ/ιιΛι, χειροτο. ^^η^.^</»//»/Λ χειραγωγούμαι,
νια, γειροθεσία, (ή).
χειραγωγός, βί_
θαυμοτοποιός, (ό, ηθός, (δ,ή).
£&η·>^ι«/ι»». ^ί#/ιιΛ χειραγω
ή}· 4»ίί«·η"ί!
γώ, βοηθώ.
%,Ίη.Ίιαιΐ.Ιι·ι ι/ιΊφιί. όρέγωγεϊ- ^,ΗηΊ ^αι^ηίΡΡιΛ. άντίληΑΐς,
βοήθεια, (ή).
Ιιιΐ'.
( νκνγν.- £ίΜΪ>ΐ<0ο. ίκάνος, δυνατός,
^ΙιπΊ,ιυιίη, [ν ι/Λφιί. \ ρίζομαι, ι (ό). Ί·—^·
(ή)
έπιλαμβάνω.
£.-ρΛ.£.ι |£//»ίίιί«/«ηι ρΐ>&. ικανότης,
£1/ η'ΐιιιι^ιιιρι/ η· [<}/ιι-Ίι . δ. 3.1"·- 2,Ιιπ.Ίιη·Λ>ιι>/ΐι. κενός, άπρακ
τος, (δ). <ήίΖ.
2,1>ηΊ/αια/Ιιιη· εργολάβος, (δ, 3, /τηΊιιππι.· δ· 3,1ιη%1(α)£ηΐ-ι
^ίαιίίΐηηΐ-ηι ρ[ιιΛΐ' δ. £6ι»£Ϊ/»
£Ιτη.Ίιιηαηι-Ίι· οικότροφος, υ Ι^ΐΜίρηι.ρ^ιι^ίιχ
Ι/.υ„ι. ^. μ'έσταυπότροφες, (δ , ή) . 2· μαθητής, %Ηηιι
ρωμένας χείρας.
Γ"*-ί'
(δ), δ. χειροήθης, (δ,ή).
κέρκος, ού:ά, (ή)· ϊ·»^£Α/ι· υμών, *Ίδικός σας.
δΗ·ΐΕΐεί"
"/«<· κολοδόχειρ, (δ,ή). 3,1τρα^1·%. υμέτερος, (δ). Β}.
ΐΜ'
|
ή).
ϋΙιιιΊιιυιηηΐ-· δ· £ίτ«ίίΐιιπΐ-ι
Ο,Ιιρραι^αιιη. χειράφετος, (δ,
^Ιτρριυιρυιηριί'. χειραφετοΰ%1>η%αιριιιρ· 8· 2Λ/ι£^ιι
ίΙΐ/ηΊιηιρί/ΐι,Γ. επιχειρώ, δ- μαι.
<&1,„Ίιιι·ΓρΛΐ,·Ι\
^τρρ.ΐΜΜ^αΐξ. 6πογείριος, (δ,ή).
^,ΗιΛιΐΜίρΙια^ρ^Λ. επιχείρη- Ο,ΙιρριιιΙρΛΐ^ ιιΐΓίΐ,Ιιιΐ. ^ συλλαμ.
^ ίάνω,
σις. (ή), επιχείρημα, (τό). %ΙίρριηΙρΜ^ιιί.
^Ιιηϊιιιιρηί-Ιίυιπ. 8, £/χ/χ«γτ- *τσακόνω. 5~^«·[~^>^>
ηι ίι υιη ι
2ΙτρραιΙΐαι^η·.ρΐΐί.Ίι . σύλλη&ΐιιιΐ.1τ(,£γ. δραστήοιος, (δ). «Κ (·>ι)·
ίΙΙτρηαΜ*ηι%, δ* Ο,ΙτηΐιιααηιΛη
ίΙΙιηΊ,Ι,ρζβ ξ]&£ιΑ προθυμο &ϋι.. σχήμα, (τό), τύπος, (ό).
ποιούμαι,
τώ. ψ^Λ
^ μένος, (ό).
&Ι,η.Ί,Ιιρ£ΐ} υιι&Ιιιί. χειραφε- %^ί.ιιιΙφραρα^, εσχηματισ

ΜΗ*
Ά/ουί/ιψίαιΙ/. ελυίλος, (δ), με2&<-<"///ί/»'^"< ρΐ>ι'ϋ· σ'/ν^αα- λίνϊ), (ή). ΟρΧ
τισίλός, (ό).
&ρ·»&1τι.. Ιπποειδής, (ό,ή).
2Α«.ίΐ///3η«·/9^«-ί<· σύστημα. £/,ΐΗ:ΑυραψΙ[. ίππόμαχος, (ό,
τιτριός, (ό). ϊ· 2ίπ.«/^Αγι_ ή)· ~
7>.'(ή)·
α^ηι^ΡΙΐί^Ιιχ
Ιππρμα%Ιιι-αΛιιαιΓ· σχ/;αατΊζομα'.. 2^«"£γ· !.τ:πθ[Λανής, (ά,ή).,
δ^ωυ^/,. φίλ'.ππος, ίππόβι.
λος, (ό,ή). .
2£ι_«/^»/μ ι[ΐιφιΑ αετατχη- 2/·<«ι/«ιιιΛ. '.πποστάσιον, :.π[/.ατίζοαα-..
| ποτροφεΐον, (τό).
2&.-Λ·/· 'κόπτω,, £άπτω.
2/""«'««Λ'· σφής,/σφήκα, (ή).
ΰα/υΙίΐί,
&(·ι*ι[αΐ[>ΙηΙ'. έλαύνω (ΐππον).
£&«_/ι4. 8· ΙΓ47»"""
· 2/ι«/^"//ι</· Ιπ-ευτή;, Ιππεύς.
£^Γελα'.ον, *έλάδ·.ον, (τό).{ 2. Ιππογνώαων, (ό,ή). <Ι)^_
2. έλαια, (ή). Λ^ ί·^.; ν*·2*^/Τ-*? ; (*,)·
2· 41^
2/ιι«^'«/>η> ρ-ριΛ. Ιππ/,λασ'.α»
2/;. 'ίππος, (δ), *άλογον, (τό).
2^«//>^««ι-·
(Ιπποδρομία,,
^«Γ·
,
2/»<"/"ν*" ·ΐϊποκο[λθί, Ιππο. 2/»«"^«ι/«-ωί'^· ^ (τ^. 2. ΙίτπΟτρόφος, (ό,ή). &^-«
δρόμιον, (τό). 2. ϋ.ρ 4>τ"ν«
2//<-ίΐ/ /γι»//· Ιπποπόταμος, (ό). 2^««/π«-£· Ιπποκένταυροί, (ό).
αρ. «τιειε·
*
ή)· "•Ρ-ι-ιητΓ.· ^Ιι7^Σ·'
2/>"»7/'" /"· '-πποκεφαλος, (ο, 2/ι <««-«/»· Ιππεύς, (ό). 11β[»·
£^αι^ίΛβ· έφίππιον, (τό). ϋ,ρ 2^<«'-η/>/></· Ιππεύω. ϋ.ρ~ «ι}"14+·
ο/ιι^ραιφ. ^. από 5υτη;ος. 2^«/ι-ηρηίρΐη'ΐΜ.Ιππασία,(ή).
α/ιυι^,ιι/υιιι (ΐ · Ιπποσέλ'.νον , 2/'ΐ· τανυσμό;, (6), τέντων
(τό).
(
μα, (τό). 2. εκτεταμένη,
2/'"'/""";"'ΐ/· απο δυτηρος έ- (έ). Ι*τ4· Ί^ι.4· 2.11-ι-Άι
λα-ύνων,, (ό). 8· 2/>«"/?""/" 2/>ϋ· βολή, (ή), *ρίψ·.μον, (τό)·.
α/ιοιΙ/αΑ. Ιππ'.κός, (6).
2/ί"^"»"/· πέταλον, (τό). Ί»·»^, „,
,
...
2/>γ, ι£ι·1ι·ΐ.
εκτοξεύω.
θ£·
ίπποπέδη, (ή), Ιΐρ- +^ί-^1\3.ΓΕ'^"'3· »· £/»««/>;«"..
ϋΙ····ΊΙΊΛ· !·~~ΐ[λθλγό;, (ό, Ι,). &1·άι·ρ•"•ι,β· Ιπποδρόμια, (τά)..
2*2

ίΤΟ —
8»Λ,
βίΙΓ
α/ιραίφηρ&πι-ρ-ΙιΛ. έλαιουρ <ΙΙ/ίιηρα. άλιεύς, (4).
%ψιηρααιριιιρ· αλιευτικως.
Τία' β)·
2/ί/7<υ<ι*Λ/. έλαιουργός, (δ,ή). 2,1/ί'ηρααι^ιιΛ· αλιευτικός, (δ) .
ιιιιψπη· τι- έλαια, (ή), 2.1·^- 3,Ι/Ίιπριιηι.ρΐ··Λ. αλιεία, (ή).
ϋ/ιρ-υιαιπαΛι. έλαιών, (ο). 2.^- 2^«>Α<Λ 8· 27«"*'^. 2γ«"^«Λ
2/ν· δώρον, (τό), χάρις, (ή). 2ιΛγ/Λ· χειμών, 'γειμώνας,·
(δ).
2'/ϊτηί""'/«"ίί. 8· ^ιΠτραιΙ/α/ϋί
2/^. πίσσα, (η). ^#1.
3,/ιι.ρΐιιί· πισσώ, *πισσόνω. 2'ίΊιηΐιιαιίπι ιη- γειμερινή τρο
2^·.ί>. χιών, νιφάς, (ή). Ί·-Γ< πή, (ή).
ΈφιΛιηιρΙιρ- χιονοφόροςΥ(ό,ή).
0,{ιι.ΊιιυρΙίρηίρ7ριΛι. νΐΰετός, >2'ΙΙτηΊιαιΊιιυιί· γείμάζω. ιρΛ.
χειμάζει.
' ■ ^
(6). Ί-.ρ β«-φ.Λ»
ΟφιΑαηί η/ι>· νιονόχοοος, χι. %ΛραιΙΐηίυ. | χειμερινός. γεί_
%Λρται^%. \ μονικός, *χεΐνόχρους, (δ,ή).
2/τί-^ί"/^/». χεονώδης·, νιφε. μονιάτικος, (ό). ^ςιΐ,εί"
^,ιίΙϊραιΊ,ηΐ}. •/ίψ.άδίΟν, (τό).
τώδ/ίς, (δ,ή).
Α &> . ν ιονόκτυπος( ό , ή ) . 2</&/>&>Λ διαχειμάζω. ΐΕ2&1:<Ίι<ιιΙ{Ι·['ΐΐ[[;Ιι . γιονοειίής,
2'/Ϊγ/»«^^· σίκυς· (ο), χειμο%ρΐ.Ίΐ$Μΐ1^ρρ· 8· 2φί'ίΐΜ1/ρΙΐ[·>
νικόν, (τό). Ί·»^.—^
2,[ι·.Ί>ϋΐ^ηΐ-ηαΛιΙιιί. χιονίζω . 2"ϊ· Ιστός, χάραξ, (δ), δο
κός, (ή), *κοντάριον, (τό).
^ χιονίζει. _
2,1>ΛΙι>ΐξΊι. νιόνινος, (6).
ϋ/_6ιΓ. άναρηγναρίι, άναρ/,γ. ^,ηγιϊΐηίαΜίι. χαρακοειδης, (δ,
νύω (γν).
2"ΊΑ£· χαράκωμα, (τό).
2//ι«'>"ο^''/»·ιχθυο3άγός,(δ,τ1). 2»ν/· χυτός, χωνευτός, (δ).
2,Ι/ΗΛ>ιαΙ{Ιιριΐ{. ιχβυοειδής, (ό, 2· στερεός, (ό). 8^+4·· 2.
ή),
2 '/*'"" ι['"άυιιι .{ ί'/θυοπώλν,ς , 2"/>. κοιλάς, οτραγξ, ;(ή).
ίψ,υ,/,τρ.
\ *ψαράς, (ό). 2"/»£· ί.μάτ·.ον, ένδυμα, »όρε_
(τ0)·
<*βΡ4.·
,
...
2 [ΐΐΗ·,ι><υτι- κύκνος", (ο). Ρ·*, 2»/·Α^//- Ιματίδιβν, ενδυμά
των, (τό).
2//Ί'/>Ι{. ιγήύδιον, *ψαράχ!Λν, %ηρη:ρρΛ· χά*μα, (τό).

βηι»
■£/»«.. ώόν, *αύγόν, (τό).

ΠΙ —
βο-ο
2"' [ηι-ίΠ·. χώνευσις, (ή).
ιχθύς, (ό), 'όψάριον,
-2"<^ ^
λέκιθος, (ή). (τό). Ι-·,.}·»
βούρα, (ή).
2η«-ί <*· όακος, (τό), *πατσα_
-Φ Λ»τι.« %αα,ίιι/'. επωάζω, 2/·/'· δωρεά, (ή). <1\· δωρεάν.
κλωσσώ.
ζω. Φ_Γ-.ί_.Λ,ΐ:
3,ηι-ιιιι&. χώνευμα, (τό).
2/ιλ&ι/". σπαράττω, κατασ'χί3,/,λ/,αι. σπαράκτης, (ό).
ί«< £!Μ/ίωΛ.γ(ιίνευτήριον,(τό). 2<Λ&ι/. άνατίθημι, άφιερώ.
£«·-£&</. -χωνεύω, χέω, *χύνω. 2ο^. ανάθημα, αφιέρωμα,
Α-'ΐΗ' χωνευτής, (ό). δί-ίί- (τό).
)
( Λ-ίΐεί'
4^.
2«Λη«_ί£.άφιέρωσις,(ή). I)—V

«ζΐΜ^. στρατός, (ό), στρά \ίΙ^Ι>Ιΐαιι[ΐίΐ{ΐη·.ρΐ)ΐΛι. κυβέρνητευμα, (τό). 2· στρατόπεδον, σις, (ή).
(τό). 11-+1·,.· 2. 0Ρ^—«
Ί ιυ,Γρυψ. λαμπάς, (ή). 1Γ—
... ·
πρύνω.
Ί^αιι/ραγΙηΓ. λαμπαδεύω,λαμ \(/ι,ριι({. ^λέντιον. (το), ο\αΜΐιηυ. όργανον, (τό). ^-ΛΛ·
ίΚ*"/7'ί"Λ'· άγαρικόν, (τό). 11- <ΙΛ^Α««£.$θόνη, (ή). Φ^Ί^,Α. βορτιον, (το). δΙΛ·^·
Τ,Α'Λ^.^πηόάλιον, (τό), οΐαξ,
Ί,ίτ//. $(ό), *τημόνι, (τό). \ΙιΐΜαι^. Λευ·';ης, (ό).
Ί^ΐΜ,^ιαίι. κύλινδρον, (τό). 0£κανομαντεία, (ή).
Ί^ηι-^ίΛ κολυμβώ. |·_^+.
Ί/ί^ϋ, <//«/». πηδαλιούχος, (ό, 1ι»»ι_^ιι/'. κρύπτομαι. Μ}·^»ή), δ^-^^'
\ΙίΙί,ι,^,,ιΙ,ί,ιΐ'. ο'ιακίζω, πη- ι^ηι-ίϊ}!!^ . μάλαθρον, (τό).
δαλιουχώ, κυβερνώ.
1 ρ-^-η (^ρ*)·

\οηία%^.
ί αλαλαγμός ,
νϊ"^5^'*·ν(δ)χ?αύγή,(ή).
*" \οηαΛι^ΙηΤ. αλαλάζω, χράυγάζω. 2. ϋλακτω. Κ-}^-

\αφ·Ρ.
ι
)
\·ιΙτ9η±9«ΛΑ·Τ . } κ?υπτω ■
Ιι^^^'
Ί,β^ιΛ χρύπ"Εθ|ΐαι. ΐι^μ..^·

λυιηαιρ. χΟ'.ρΟΥρύλλ'.Ος . (6).
πρωται, ε'ίμαρται.
£άι/»βΐΑ*ηϊ) · Ιπποπέδη, (ή) .Ψ^»» £ιαΐ]ΐαυιιΐΛιΓαιριιιρ ιΡ . αντίμαΛ"/""γ>>"//· τόρνος (ο). 12-^: '/ομαι, άντιπολεμω.
■&ιη[ιιμιριι/1[ ιυ η ηρίϊ. ΤΟρνευΧΟς, ^ιιιΙριιιηιιιιίιαραιηι Ι<}Ι^ιΊ) · Ο'. α_
(ό).
αΊνω. μάχη, (ή), ίμ^^^'
■^Μ^ιιιιριηψιιί. τορνεύω, λει_ λιιιΐραιηΐιιΓ/ παραΛΐο/ι/ώΐ/,/υ«( ιιι. βαλτώδης, (ό, ^ιιι/ρι/ιιιΐϊ^ηι ί/ιιι^ιϊ/ιΑ ^ ταττο>·
ή). ΟΙ-ρ.^^ι
ήι«'/«ίΐιι/»/· παρατάττομαι.
^-«/»/'· γύρος, (ό)·/δΙ·ίΓ>
Αΐ"/ιι/ιΙΐ'/'· άνίπταμαι, ΰπερίπ. λ
ινριιΐη. κρόταλον, (τό),
κώδων, (ό).
ταμάι. Π-·/»4->
Λ™/»/·"· ΊΠι. πτησις, (ή), *πέ 25υ/^ίιγίί^.σεύτλον,(τύ). Φ«Λ._
ταγμα, (τό).
,.
... (ό).
αρμόδιος.
-λ«///. ίππος, *©οράδα, (ή). ϊίωί. επιτήδειος,
^«ι^ιιι^Μΐίί.γυναικόφιλος, (ό). 2.
εφαρμογή, (ή), δ. ^.
άίμοδίως, έπιτηδείως. Π—^&ιιιΙ[·ιιϊ.αιΙιηι Ρ[ιιΊι- γυνα'.ΧΟμανία, ασέλγεια, (ή).
£ιαΙ/ιιιιη· μέτωπον, (τό), * κού
.πρϋιΓ. συναρμόζω. Π*-,τρα, (ή)·
Ρ(ιΛ. Ιπιτηδει_
τωπον προς μέτωπον, κατά ότης, άρμοδιότης, (ή).
Λ»ιί/ΐΛ· βόρβορος, (ό), έλος,
ν μέτωπον.
23««φωνια/ι^Υ».ειμαρμένη,μοί- (τό). «1.^.
ρα, (ή), ν^ί1· '
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;αλακρός, (ό). β-^· ■£/αίΐια>ΐφΐΜή^·κΙ&» . συνοδοι
άκτίς, «{.«.· άκτί πόρος, (ό,ή).
νος, (ή). 2· φέγγος, φως, (τό)
μαρμαρυγή, (ή). Ζ^ί- '-· (η)·
"""Ή*
πορώ.

2|ιιμ*»ιιγ

Λΐ^Λϋτ'/,ΐΐϋΐ//,^. ^ φωτοβόλος,
ηυιάιιιϊι>ιυι/ιιψγ ^ φωταυγής , νοδεία, (ή^.
φαεινός, (δ). ϋ«·{τι»··
λ
ι/- διαυγάζω.
Α····!Ίι>[··ηιι,Ι[(.ιί. βλυαρώ, μωρολογώ.
«-'
ρεία,
ί,αι·ίΐΜΜρΐΜία,1^ηι.ρΐι>.%· φλυα-|ίί'"^'""γ»«/ιΐ/»/»7 · οδοιπόρος,
ρία, (ή), λήρος, (ό).
| «^γητής, (ό)
Λ"/ι//ιι>γι. στρατόπεδον, (τό). &*ι<Ίιιιι ιι^ΐΛίρ^ηρυ αιΙ^ι/ΐι . οδοι
πορικός, (ό).
γοΰμαι.
Λ·» ΐη, ΐι . τρίχαπτον, (τό). -^ίΜΐΙΐίΐΛα^{Λ»ρ^ηρι^ΙτιΓ . περίΤ}ήιιι'ΐ' ιιι ιΐ[υΛ/'~,πριι„ ηι ρ/ιι Ίι . πε~
25«ν· πελαργός, (ό). 1,^^· ριήγ/,σις,^ή).
^αΛιραιΙ^. ασπάλαθος, (ό).<Ί^
λ^/.^//· κορώνη, (ή). <11^ρ
}5ί/»^5ΜπΛ ψοφώ, κροτώ, *σκάνω. 2«.{1|~Λ»£ι
Αυ^ρ/ηΛι. ψόφος, κρότος, ή
χος, (ό).
Αν^ρ ηπι-ΙΙϊ·. αστραπή, (ή).

Λ«///γ· $. λ···ΊΊ[^Μΐίι^ίΜίι.^σάνδυξ, (ή). ϋ«Λ-

Α"'Ί'/ι· δνυξ", (ό), 2. άγγυ_
στρον,(τό). <)>&■«»£■· 2· 1·-.ιί-..
25«Λ£. αρπάγη, (ή).^!^
ΑυιίρηιηΙιιί. άμαυρώ, *άμαυ- ύ·ι&1//υηιη. χαμαιπίτυς, (ή).
ρόνω. (Ι1·«ι^-) .ρ-ρΡ-Λ-^··
ύυγρηιπηι-Ρ[··-%. άααύρωσις, ■&αιϊι£. μυϊα,*μύγα,(η). υ£Ί·1·+'
(ή).
'
ρίζω. ύα&£ρι.η.%· άρπάγαι, (αϊ).
« «Λι±ι\\ιιί. γιγνώσκω, γνω■&ια%ια*ηιιηι-ΡΙι<Λι·\ γνώσις , £ι«2· γεύμα, άριστον, (τό).
λ «Λ £/ί*π(.ι7/#·
^ (?,), γνώ ^«/,α/ψ. γεϋσις, ¥νοστιμάδα,
(ή·) ΙΗ-ψΡ;
■
ρισμα, (τό). ίΚΛριΛ^υ*!
Λ ιυ'ΐιίΐι ιι/ ιυρ ■> . όδός, (ή), ΟρΟ- τ?ΐί/,<ϋ^. χυαθος, (ο), ποτήριμος, (ό). I»,;·
ον, (τό). Ί·«.,.μ.

4ϋ.Ο
174 —
*υ.ρ
■ίιη^ΐί$ΐ£αιραΛ . γευστήριον,
\νθ6θ(τό).
κότης, (ή). ■&α»ηΜΗφα*]Ρ'ίτ<Γ·
-^ιιι>υυΙρηι πρηι ρ^'-ϊ'.γευστί- λώ, άπαυγάζω, λάμπω.
ύαιηΐπϊ. εξιστορώ, διηγούμαι.
ϊ5«/,ιι>^'.γ//. γευστός, (ό).
ύ,„;,„Ι,Ι,/ι.ρ. γεϋσις, (ή).
ύ,,,^υυί/Ι,,ΐ: γενΟΜΛΙ.
α·υηη^:/ί. διηγησις, εςιστο.
^ιυ/^ΐΐί/ηι ηι^ΊιΙ. ,ί. γευω, σι ρησις, (ή).
25<μ/ι. τρόπος, (ό), μέσον, (τό),
τίζω, ταγίζω.
λ/"< ϋ> ///>// ομοτράπεζος, σΰν- δεραπεία, (ή). 2«Γ&..
ύ·„ρα,1{. νομή, (ή), βόσκημα,
δειπνος, (δ,ή).
^ ιαραΛι· έστιατώριον,*τρα_ (τό). 2-,η·. Ο^—ί.
Χαίρι»// Ιρη/ . παρανάλωμα
πεζαρεϊον, (τό).
ϋ·«2&<Λ γευματίζω, ^«ι^ν·· πυρός.
^ιυρυιΙ/Ιιυ". νέμω, βόσκω. 0£1—
£.«/Ε {.μι*. .
2
. διεσκορπισμένος ,
(ό). 1.^4.
' μΡΛ^. ■&ιαριιιΙΐριί. νέμομαι, βόσκο^ ιι,ι/ ι,ιΐΐιιί- οιασκορπίζω. 3— 25<«/ιίΓ//'.πορίζομαι, εφευρίσκω.
^ιαο^αι^/ψ. αιματοχυσία, (ή). ύαιριΓοΛπ.. αγκύλη, (ή), άγγαύλιον, (τό).
2 "< μ/ "γ "' <'//'· διασκορπισμός,
£ιι*ρ ,/. στέαρ, «Ι^»< στέατος,
(δ). δ-^Λρί^.
2?ΐΜ<γι«»ι/υ/. περιπτυσσομαι. (τό). Ι^ί-^.
7Ζ»,ι,/!//ιυ·/ι,Γ. τανυομαι, *τεν_ δης, (ό,ή).
ύΐ4ΐρηιιυιια4%· £ήτωρ, (ό). 1;5$
τόνομαι. Ί^^+ι
^ιυιι/ηι /ι . $> ^ρρυ/ΐιι
ύιαη. λόγος, (ό), δημηγορία, Χιυρι/ιιιιηιι/ΐιω //ιυ% . ρητορικός,
·&υιριηα*ι$ιηΐί%& ^ητορευω.
(ή). ^
^ιιιηαιριιιρ· ί^ητως.
-&<>ιριηΐΜΐαιιΛ>Λΐ-ΡριΛι. ^ητΟρΑ^ #ιιι///««^.άκτίς, .&...· άκ. κή, (ή)-'
+νι-Λ
^αψιοαιρ. τεχνίτης, επιστή
τίνος, (ό). 8· Λ.«Λ<ϋ';,»:
^αιη-ΐαο. ιιΐ]Ρ»ιιρΙιρ. -αχτινοφο- μων, (ό). (1—£1».
-&ΐΜΐραιιυρΐΜριιιΊι. λόγίΟς, ε5ρος, (ό,ή).
^<4ί/ΐΜίγ
ίΐιλίη.. ακτ.νοει γλωττος, (ό,ή).
δήξ) (0,ή).
λος, (0, ή)., ■^αιραιαιραιρυΛιΙι ιί. φιλοσοφώ,
&αιη.αια.<ι^ριαλρη ■ άκτινοβό-Ι ακριβολογώ.

«8 Λ*
Λ\"ΐρ*ηιιιριιιριιιΊιηι [<}[ιιΊι ευ.
φαλακρός, (6).
φράδεια, (ή).
ύα>Ιιιηιιιι·<ιιρ<Μΐ[ΐ· εντεγνως. Αΐ·η·"'·ιΊ{ · στεγγλίς, (ή),
χυιρ,πα,/ιιυγ ζ,η· Είδήμων, (θ, στελέγγιον, (τό). &^|%(«
ή).
ιιαιΊι, Α/ΐ'ΐη· ΡρΛ· ωαλακρότης,(ή).
·&βΜριηυιραιρίσα· 8· Α111
8-Ιΐεί"
ράττω.
■^•ΜίριααιραιΙ^- επιτήδειος, (0). ^Ιιιΐ^,ΐιιί.
διασχίζω, διαχα^αιριηαιριιιιι^Ιαπ. αρχιτέκτων,
περίπατος, (δ), περιπά(θ). 8· ^υιριηαιρ,
τημα, (τό). ^-^-4-· Ί1~
Α *ι>ριιιιιιριιιίι^Ιι ιιιιιι1{ιι/ΐι , αρχΐτεκτονικός, (ό).
^ΙτΛαί/αΑ. περιπατητικός, (ό),
Λ αιριηαιριιι ιι^ίί ιιιηι /ι7£π-Ίι . α"_ Ι^,ΙηίΊυριιΛ· λύκειον, (τό), α
χιτεκτονία, αρχιτεκτονική, καδημία, (ή).
(ή). ■Κ.^.^ι
ριαρηήι, ύΐι·φι)'. περιπατώ, περιέρχο
4\αΐ[ΊΐΐΊΐ/'"ΐ ιιαι'ΐι· 8· -&ιιιριηιυ^ μαι, περιδιαβάζω. Ιι^Ί^+γ
ΑίΜ/ιιηαιρ/,,ι', εφευρίσκω, έπι. ^ίηφ^. άφεδρών, (ό), *χρεία,
νοώ, μηχανεύομαι.
(ή), άναγκαϊον, (τό). ·ί*ί·Η$»
τ&ίαραίαιριΑηηί β-ριΛι . ευφυΐα, &ΙιΊι£· ^άτμίς, κνίσσα, (ή),
όξύνοια, (ή).
ύί,Ίι&Ιιρ. ^ άτμός, *άχνός, (ό),
άιιΐ[ΐιηιιιρηι [<?/·· 'ι·· τέχνη, σο
υ-,
,.-^.-..-»
φία, (ή). 2· τέχνασμα. 8· λ/Λλ"/./""//-/»·
κνισσήεις,κνισάιιΐ[ΐιπιαρ>ΙΊηιιι β/>ι'/ΐ:
σώδης, (ό,ή).
Α·ι·/··ηπι Ι/, ψαρός (ίππος), (ό). ΑΙιΊι*Ι·/·Ι··ΐ· κνίσσω. «ή..-^-·
Ί^ρ (-.ρ,), ^
^ , Ο·,»-,· I ^«ρΛ.^.»
μίασις, (ή).
λ<"<'-<«//■ υ'.ός, (ό), *άγόρΙ,(τό). \άΙιϊ>£Ϊζρηι-ίίίι. κνίσσα, άναΘυΑίΊίί/{'"Ί· ασκητικός, (ό). '^^ιγ. σπουδή, βία, (ή), Ιλ^Ι·»
Αΐ(Ί"ΐ<< "[·■ .ασκητής, (ό]. 2. -2?//«γ ι/Λ/ια/Ι·. ^.μετά σπου
αγωνιστής, (ό).
δής, βιαίως.
Αί'ιΊ-ιΙ'. ασκώ, εξασκώ, γυμ Αΐιιι/Ιί//ι- σπουδαίος, (ο).
νάζω.
λΐιιηΐιιί'. σπεύδω, "επισπεύδω,
Α'[Ίι/ιιΐ- ασκούμαι, γυμνάζο βιάζομαι., α*^ΙΡ4*·'
μαι. 2. προσπαθώ, άγωνί. ί?άιγ/τί/* Ί.£.ρ· βιάζω, άναγκάζομαί.
ζ„. ιμ^.^^.
ϋή-Ίιαι-ΡριΛι . άσκησις, έξά- ΑΙι "/πι ίί/ι , $· Αΐι"[
σκησις, γύμνασις, παιδεία, ΑΊιιη. φυλή, καταγωγή, (ή)τ
(ή). 2. προσπάθεια, (ή).
γένος, (τό). ^
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λευκός, *άσπρος,(δ). 25</^£γ<Λ ^ πιέζω, συμπιέζω, συν.
^"υ^Ιιιί. \ θλίβω,καταθλίβω. $Ρ·
^ΙιριΓαιΙ/· 3· -^ιαριη/α-^ι
ϋ,/·^. άγών, (ό), προσπάθεια, καταπ·.έζου.αι,καταθλίβομαι.
■Ζ,Ίΐ£η·,ρΐ,Λ· ^ κατάθλιψις,κα(ή). Η-ίτ»
]2/^. ί. ■££{·.
άΊ,,,ο ίίίι- \ ταπίεσις, θλί%ΓΙΊ· *κ?^τ,ς, άλιτ,θτ,ς, (ό,ή).
'&ΙΊΡΐ""" ακριβής, άλ/,θής, (δ,
γόος, (ό), κραυγή, (ή). ή). 2. ^· άκριβώς, άλ/,θώς,
βεβαίως, ό'ντως.
ύίΦρυίΙηΓ. εξακριβω, διερευ
νώ, εξελέγχω.
^ριι^ηι ηΐι. 8- Λ"/'<< « Ίί
^//«/η. γλάα·/;, λήα·/;, Τσίμ ^2«?/"""ί^/"-^'·άκρίβεια,γν/;.
σιότης, άσαάλεια, αλήθεια,
πλα, (ή). 2~£«.£ι
ϊ?/ι«. σταιρυλίς, ρ"άς, (τ,).
(ή):
^Λ^Ιτ,ί'. φείδομαι. 1)~4[Λ/-.α.·
ριηΐι·Γι
3§/ιιλ. («-^)· λα·.ρ.ος, (δ). «Π^Ί.» 8·
■&1>αΐίάΙι· πΐριδέρα'.ον, (τό).
ύ/,(·ιυ%. όπλή, (ή), όνυξ, (6).
Φ£ι^· Ρ-^Ί,-*·
■&[§ριι/ΐιιιιι,ηρ. ονυ'^ωτος, ονυ.
χώοης, (δ).
25/ι·_««^. αορίλώ, (η), μορμολύκειον,*στοιχιόν(τό).
Ζ/,^ΐΛίγηριαρη· θϊ)ρΐώδ/(ς, (0,
.ή}.
,
,
3^<-ΐ{· κλών, κλώνος, (δ). 8-^
2$^ι_«. 8· 2?/'«>

2?«ιΛ///»/ιι«. αληθής, βέβαι,ος,
(δ). Ο.ζμ.
ληθώς.
βεβαίως, ά_
£*ιΓιιι[ιιιιιμι[γι/ιι. αληθέστερος,
(δ).
;
(ο).
Η»//<//^Μΐ£«(^ϋΐΜτ·Οικαιοκριτης,
ύ^·ϊυ>[··ηυι[τιοιι . άληθοεπής,
άληθινόλογος, (ο,η),
γω.
-&^ιίυιριηιιιρΜοιιριί· άληθΐνθλθ^^ί/α/ριηΜΜ/^αοαη^ρΙ^η.'ίΐ' αλη&γηαιυ[ψιη: μικρόψυχος, (ό, Οινολογία, (ή).
ύ*ιΓαίριπαιΙΐιι&. αληθινός, (δ).
ή).
, _
■ ,' .
8, άιιίιαρριηι
ραιρχ
ύιΐφ/ιι-Ίι. φλοίσβος, (ό).
ίφ·' κνώδαλον, (το). 'Π^-βί^· ^ \ ιΙ\υριιιυιΙΙ[Ιιυ· 8 . Χ , ίΐαιμαιια-.
Ο,ΙϊΓιΐΜριηιιιυζρ. φιλαλήθης, (δ,
-Γι··
'
νέστατα.
ί^Ι/ιαίι. .πιαστικός, θλί- ή), .
^ , ιΐιιιριιιιαιιρ'ριιιριιιρ · δίλίκρίπτικός, (δ). .

■^^ιΓαιριπαιυΡρηι-ΡΙΐί.'ίΐ) φίλα-'^η^ι&ι/*· κατασπαράσσω. Φ».λήθεια, (ή).
θεύω. (νι~/.£.(
ύ)ΛυρΜηΙιιΐ. αληθεύω, έπαλη- ιί/ι^ί**1*®· σπαραγμός, (ό).
ύ£ΐΓαιριπ[ιι-· έπ'άληθεία.
\ύπ6ΙιιΓ· 3> ^ο^ίιΑ
ϊ?ί///ι. πλούσιος, δαψιλής, σ.-'ύ*>ηηιΓ. $· ϊη[α·.
«θονος, ίό,ή), 2. ό:ο·χων, αύ_ ^ηηπΛαραΛ· εύγλωττος, (δ,
θέντης, (6).
(ό,ή) ΑΙδ).
' ;· ίό.νιΊ.Ι
^"'»
Α-1
V;). 8· ύη[αυυριι/ϊι>
-ϋιφιαψιιιΊι · μεγαλαρ\λήμων. -&ηηπιΓίΗρυι%ΙίιΓ· $. ^π^υυ/-.
35/τ^ι«/^ΐίίίίι&ν'·|Αεγαλορι4ν"1|,.ονω ριιίΐιΐι ιί':
-^η[ιιηιρυιΊιηι /<)ρι'ίι- μεγαλθρ_ ^ηηηιΐιιιριαΙιηι-Ρ{ι&Ζ\)"<[Κΐ£>'τδημοσύν/), (ή).
τία, ευφράδεια, (■?,).
γ,»/"»"/ »/'·■ δαψιλέστερθξ,(ό). λ"" η,ΐαίΐιαιιΐ'- κομπάζομαι.
^ιφ,α,Χ/·!·. δαψιλής, ελευθέ -&ηριη· ακόλουθος, διάκονος, ύριος, (ό,ή). ^ν«4τ>"
■^ιφιωΊΐΜΐί. εξαίρομαι, άλα-| ,^ρέτ/ις, (ό). 11-^
ζονεύομαι,κομπάζομαι.
^♦/^ι/". ολολύζω, κράζω. 4«ν~
1ΓΙΕ·1
^ ίφιιιιιι^ΐΗίΐ
κεκαλλωπι.
σμένος, (ό).
^,ι/,ιι ιύι. τέττιξ,*τσίντσιρας,
•/"ΛΊτ'Λ μεγαλύνω.
ήιφιιηι.ρρι.%. πλούτος, (ό), ^π.Ίι^Ιιι)\ τερεττίζω. ^εγ^ρ
δαψίλεια, αφθονία, μεγαλο.
πρέπεια, (ή) 2. κράτος, (τό),!^^*. λύχνος, (ό), δ«ς, *δα'.
δυναστεία, (η).
|
(ή).
' , '
&πΙ/ιυΊ,- βακτηρία, *«αΤίριΤ φκιιγίι»/»»/^
, .
φωταψία, (ή)
τσα, (ή). 11»*.·
2. (8Λ)· των Φώτων, (έορτφ.
^ηιφιΐ. τίλλω, μαδώ, μαδί«ι^««γ. κηροπήγιον,^τό),
ζω, αποσπώ, *τσουμαδώ.ϋ»|- 1 λυχνοστάτης, (ό),
Λ»£. ^ί^«ρΛ.^«
ι2?οί£Γ/>*. σαλεύω, ανακινώ.
■ίηγίΐ^ρΐιιί. λυτρώ, άπολυ- {«.Λ«£<
τρώ.
άπολυτρούμαι, διεκ-'^ο^//*. σαλεύομαι, κινούμαι,
φεύγω. Ί·»-^-^-^»·
| 0ο^|«1Λ»^ι
Α>"ΐ'>αίρηι.ΙΆ. απολυτρωσις,
Ιώραξ,
φυγή, (ή).
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συ.»·
Η"υΜ^οΜψαρ. διφθέρα, [μεμ
βράνη, (ή). 1*^·
\ίιαη.ιαρρΙ{ιΛι (Ια„τ). ξάνθίον,
(τό). ε^Ί.· ^ ΧΓιΐί^/ι^· 8. ?ί[>[>ηΛιι
ΊΓιαφριιιηρηιι. ΜάγίστρΟς, (δ).
ΊΓω7^""-Τ* όνυχωτός, (έ).
5. -&ρρΐΜΜΐιιαΐ-ηρ%
1Γ««^/«Λ (όνυχίζω, άναρ(ί)ΐ_
Β*«ι#^^ίη/. ^ χωμαι, *τσουγκρανίζω. Ρ-^Λ,^Λ.^.»
\ί·αη.%ρΜΐ. ( μαγνήτης, (ό).ΙΓΕ£

ιτυΛτ
\Γιι>ΐΙπί. δαμάζω, καταδαμάζω, καταθλίβω. 8· τ^ι^ΙιίΛ
Π"
ευνουχίζω. \««.ψς£
ΙΙ'ίί/////· ^ κάμιλος, κάμηλος,
ΙΓα,^,φ. \ κάλως, (ό). *γούμενα, (ή).
8' Π«-^«"
ΙΓ ,„/,!,« ,^. μάχλος, ασελγής,
·(*.*)·
υ'«////ι«^»ι ρ[·ι-ΐ· · μαχλοσύνη, ασέλγεια, (ή).
\γ,„[,,ιι,ρ . 8. ^ΙτρριΛχ
Χ$ι»(ηιιυιι· πήρα, (ή), *δεσάκ_
κιον, (τό). ί^-ίί··
1Γΐ"^#ΐ"·/.φθονώ,*ζηλεύω.^(.«-

ΊΓιη^. θρίξ, «{.«-. τριχός, ¥τρί.
χα, (ή), μαλλίον, (τό).
\\·ιι,/,,ι,ί/ηρι^. φθονερός, (ό,ή).
^υιψ^ρΐιρ· εριοφορος, (ό}.
ΧΓ««^«ίίγ/»ι./ι· ~>· μόλις δια υ-ΜριΐΜΐΊψ. φθόνος, (δ). Ι-;.—
σωθείς, μδλις δ·.εκ:ρυγώνΛ(.(^αι^πιπίτιΓ. φονεύω, *μαχαΐ^αιψιιιψι^ρ. ^· υπό βίας καί ρόνω. ^ί^-ρ4+«
μόλις, μόλις καί μετά βίας. \£Η,£ιρφ βδελυρός, (ό). ΙΓ—ρ.
ΙΐΗΐΙΐΓ* ,.
. (*)·
ΤΓ<κ^£γ^· τρίχινος, μάλλινος, νΤί«*. συγκεκολλη μένος, (ό).
^οΜίφ^ι- τριχωτός, μαλλια
ρός, (ό). 1-2^.,
^««^«/^•πνέων τα λοίσθια, [\Ί^Λίυΐ,/ηΓ. I κολλώμαι, συγ(ό). ^«^ν
ί-^(Λ »£-Α· \£αιύΊ>ηι-ιϊ. ) κολλώμαι, προσΉιαψηοι^ . μαστίχη, (ή). κολλώμαι. ^«^^Λ-^ι
ϋ'κίΐ) ηι ινύ. ^ σΰμπηξις, προσΊ^αίρ^βΛΜαφ^ηιι. μαθηματι υ·ω<>»--7/ι. ^κόλλησις, συγκόλλησις, (ή).
κός, (ό).
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όξύγαλα, *ξυνόγα \ΤαιΙ(ΐιιιΓιηιιιΙ>Ιτι/'. έπινΟω. Τ1λα, (τό). \}ίηζ-$>
_
Μη).
ΤΓαι&-ηι.·/αΑΙηΡ · συγκολλώ, \ίαιί^·ιιιϊιπαι^ηί.ρ^^ιΛ. επίνοΐ■προσκολλώ, συμπηγνύω.
1Γ«4«Λ. βακτηρία, (ή). 81^1Γ«/ί'«^η^ί&.κόλλ/ιυ.α, συγ.
κόλλημα, (τό).
1Γ/«^«Λ/ι ι/· δαβδίζω, *δέρνω.
Μ'ιιιΙΐυ/ΐιηι^ιιιΊ,ΙιιΓ. επονομάζω.
υ'"///ΐϋ'/νπι-'ί,. επώνυμον, (τό).
Ι,-ϊΠ'
ί"*> (*ι)·
^,η/ρυρν/ΐψ- επίλογος, (ό). ΤΓυ»^αΛπιΛιπι^ρριΊι . επωνυ\ίιιιΙ^αιριαιΛαιιί. έπιφορτίζο. 1Γα/^ιιιι#ίΓΐ/'· επιλέγω.
\\Ία/ριιιιιηιιιγΙ,ιιΐ£. επίκτητος,
μαι.
Τίια^αιρΙτρΙηί. επιφέρω, συμ (ό,ή).
τρέ^ω.
περαίνω, ^υ·*» ^•Ί'+'
\ΐιιι//υιι{ιιΐί[ρ/ι Μ/ίΛΛι/· επιΧΓιη^ίυρΙιρηι_ρριΛί . συμπέ \\ΊιιΙΐαι,1[,&ιιιΙι· έπίκληρος, (δ,
ρασμα, (τό), συμπερασμός, (δ).
ναί/μαη/ψ. επίγραμμα, (τό) \Υυ,/ριιργ, πυτία, (ή),
1Γ"//////ι//#//ί/. επιγράφω.
Ίϊιιι/ριιρφίιιίι· επίπεδος, (δ,ή).
ΎίαΛίαΛί^ρηι-ρ-ριΛι· επιγραφή, 8£-£ ί·£-^
πιπεδόνω.
(ή).
πονομάζω. \\Ίιι//ιιιρηιιιΙ]Ι.ιΙ'. έπιπεδώ, *ε1Γ«ι£«ι7/ι&«Λ επιθέτω. 2· ε ΧΓυιΙ/ιιιρΐ£ ιιΛιιαιΡ. έπιπεδοΰμαι.
ναι^αι^ρπι.ρ^/)ΐ^ι· έπίθεσις, \\Ίιι!ΐιιΐ[!-ιΙιι!'. ^ ζυμώ,*ζυμόνω.
(ή). 2· 8. ΙΓω^/./τ.
1Γ«/^ίΐι/7^^ί/. $ 2. πηγνύω. $ρ·
ΊΓΐΜΐ^αι^Ιτ^πι. . έπιγλωττίς,(ή). ζυμοϋμαι. 2. πηγνυόμαι. \}ι8^^+»
επιφέρω. #^·**ρΛ(»^. ΐ?ί^^»
2* '{*·«—
1Γ "'//<"<> Λ- επά^ω, επιθέτω,
1Γ«'^Μ»^ί»^£η/' · επικαλώ. «· 1)'ί"/ΐ'·',7^· επιστημονι
ΙΓ'ιιι/^ιιι γ ρΐίΐΐ' 2 1
(ή). κός, (0). 5· (\ί-αηΐ-ίβιΐΜΜ^ιιΛι
ΤΓιιιΙιαιΙ{η£ηι-ρΊριΛι. έπίκλησις \\ΊιιΙιιιι,]ηΐ-[ϋ^:ι'·ι. «. ^[ιιηπι—
\Γαι/ι>ιΑ/ι. έφιππος, (δ, ή).
Ρ[,ιΛιι
1Γ«<//«"/"""'"/· μάνδρα, (ή). ν;,ι,!/,ιιι ιιιυαιρ· επίκοινος, (δ,
1Γ<ϋ//"////.</*.
). κοιτά- ή). 2. (Ε.ν ^1. +{.ρ). έπίκοι.
\£ αϊ Ι[ΐιι ι^Ιι 1} π I- ί] ιη%I; ιί. ^ ζω, α. νον (γένος], (τό). ΤΗ^*·
γελάζω. δ~{~^^ «ΊΕΙΤ· "*ί~ \ϊιιιΙ/(·^. επίρρημα, (τό).
Λφ<
τάζομαι. ΙΓί"//γ/»/>. επίθετον,(τό).0,«·£·~ΰιιι[£ΐυίΐριϊ. άγελάζομαι, κοι- ΗΜΜί
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ΤΡαι^ΙτρΙη-ίηΓ. έπιφαίνομαι. 1Γ»"γ. κόσκινον, (τό). £|_1·+«
φλέγμα, (τό). Π)».^..
Τ^αι^ίτρΙη-ηιΡ-· επιφάνεια, (ή). 1Γ
'
(ό,ή).
1}}*,^ υ-ρί'
δ°ια, (ή)-|
ΧίαΜίΐβΐιΒ-ιαβ'ηι-ρ-^Λ' παλίρ- ΧΓαιιΙιοιπΙτυΐΜ>1[. κοσκινοειδής,
ΤΓ«"4«///· λέμβος, *βάρκα> (ή ΙΐυιηΙηΓ. κοσκινίζω. ^^^ν·*-*
ϋ-1^-,. '
ή).,&„$Λ ΙΓω/^^ιΛι^. δίσκος, (δ).
1)>ιφΐΜ»έτφ£'. επίπλαστος, (ό, ΙΓ«ί7/''"'//'"';' · θετικός, εϋχετικός, (δ).
ΙΓ"*^· Θάνατος, (ό).
φαΑιηρΙτρ· θανατηφόρος,(ό,ή). \Γιι>ιΐΡαΛψ. Ικεσία, ευχή, (ή).
ιτ^ί™^. μ^δος, (ή). δΐ./.μ. 1,^»^ δ—■
δέομαι.
ΙΡκιΐαι^^ ιΙ^Ρ'/'· συναποθνή- Τίιαιίρΐιιί. Ικετεύω, εΰγομαι,
σκω.
νατοϋμαι. \γΐίΐι//,) ηψαΙ^ηΐ·· παρακλητιΙΓωία/'ί/Μ/ι/'. αποθνήσκω, θα_ κός, Ικετικός, (δ).
^^ιαΐί/ιαριη. (θανάτου) ένο \Γα"ΐΙ{ΐιι·ηΙηΡ· δάκνω, δαγκά
νω. ζ.^Λ-^ι
χος, (ό,ή).
υ"Μ#ίιι/^ίί4/ίι.ρ.αυσωλεΐον,[Ανη. υ'ϋΐγ//ι«ιη/ΐ4. δηκτικός, (δ).
μα,(τό). Ρ·^Ρ^ί·, ^τ-γΡ-τζε* ΙΓ ι·/ //«"««»- ///ι ί-ί' . δήγμα,
ΙβαΑιαβηι-. θανάσιμος, (ό,ή). *δάγκαμα, (τό).
Τ^ψ^αΜβηι-βαΑιΙηΐ · θανατώ , ΙΡκ/ι^Α. χολή, (ή), υ-^ρ-'
1Γ<^7Λ""/ '"/· έμετικον, (τό).
*θανατόνω.
1Γ«"ί^^· μηνίσκος, (δ). *φεγ_ \£ιαη&.υΜ^Ίι· ^ολερικός, (δ).
γαράκι, [τό)
ΙΓωί^^. κλίνη, (ή), κράβ-Ι χολέρα, (ή). Ί»^-.
). χολο_
βάτος, (ό). \}~ρ.~£>
ΊΡια^^αΑιιί^ηι. . θνητός, επί- δόχος(κύστις), (ή).
1Γ««ιί· έχέτλη, (ή). 1)~£-1 «.κηρος, (δ).
ΉΊαΐέια^"^ κλινήρης, (δ,ή),
5-11.1 |μρ*)» '
(δ; \£ια&ιαΙΐιαΐ· άροτήρ, *ζευγί_
ΌΊιιΐι/ΐίηαιο^αιΐ/. Μωαμεθανός, της, (δ).
1Ραι4πι.^υ/^. ^· θανασίμως ΧΓίΐι£αιηα)1[· τροφαλίς, τρυ_
|)*<(>4 ιηιΐΜριαόιαιϊ. ) πρόωρος—ά «(— ί-βι^·—[-η···-*
^Ι^'
\^ια^ιπιιιρΐΜΐόιαιί· \ ωρος θάνα Ή"«««Λ προμήτώρ, μάμμη, (ή).
ΙΓιαιΙω^. χυλός, (δ).
τος, (δ). 2. λοιμός, (δ).
*εΗ«>ιΗ'·'2· **.Η«·1;η ΙΓοίίΛ»!.^ . πιεστήριον, (τό).
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ΐΓΐη»
Β"ωιΛ«-η.φϋκος, (τό), έλξίνη, \)Ίι,Ίιιυι.ιι^ι,^·
) μάλιστα ,
^ηίΐιιιιι-ιιίκιι η/·· > μάλλον, ε.
(ή). I;.·—*-· ϋ-.^
ΤΓ^ρα. Μάιος, (μήν), (ό).
\\' υι'ΐι ιιι ι Ιΐ/ΐ> ιι Ρ£·)τι δε, έτι
ϋ"«ν«· φλέψ, *φλέβα, (ή). 8— μάλλον, μάλιστα δε.
Λ.Γ.
να, (ή). ϋ,Χ-· ΙΓυ///γ ω// - δρέπανον,(τό).Ρ"»ρ1Γ"νΛ* μήτηρ, *μ/,τέρα, μά- $«Λ·
δής, (ό,ή).
ΙΓ·«ν/»· (Ιϊ·-..). κέδρος, (ή)· 2· ίΓκ/ί,,/ ινι/αιΜ/ι . δρεπανοείπεύκη, (ή). Οίγ# 2. 2-Λ ΙΓ ιυΊ.Ι.αι!/. κρίκος, κλοιός, (ό).
1Γ"'7/'"7'"7'· {Αϊ)τριχως.
" λ)·
Μ'·υ //ιαιι/ ,?/, ηφ ( φιλόστοργος, \ϊι,ιΊ,Ι,//υιΜ.-ι . κρικοειδής, (ό,
1Γ«ν/»««γ
$(ό,ή). 2.
1Γ
κρικωτός, (ό).
ΙΓίΐΛίπ/'. νήθω, κλώθω,
φιλοστοργία, (ή)·
1Γ"ί//"" '/'"''· μητρικός, (ό).
4·+.. <Π£-+4·+'
δίχως.
1Γ"',ί/'<"/////ι///· κέδρινος, (ό). \\',ι,Ί,Ιιαΐ[·ιιΐ[ΐ- νηπιακώς, παι|Γ<«'.''//"//.'«/>Λ· μαία, *μαμή,
(ή). £,1··
1Γ«7/»«/«^/>. φιλομήτωρ (ό,ή). \ΓιυΊι//ιυιι π/ι!>1,ιί'. παιδοποιώ,
\ί^ριιιαα^αιΊι. μητροκτονος, τεκνοποιώ.
ποιία, (ή).
1ΓΐΜ>%Ιιινγηρ}ϊηι,ρ[ι·Λι. παιοο(ό,ή).
μη-'ΙΓ«"'Γ/'"ΐ/""1-· άπαις, άτεκνος,
17 ιυ^ιιιιιιιι^ιι/ίι πι ρρ ι Ίι
τροκτονία, (ή)
Μ)· Ψιτ ίΜ^·
, *>]·
1Γ«/|//»ψ.«γα/,/.. μητρόπολις, ΙΤω^·"*"1-· παιδαγωγός, (ό,
πρωτεύουσα, (ή). Φ-,^-^ΙΙ· ΙΓ«"'"4'"4'"Ζ· τίτδ'1> τροφός,
ν-γρΙΑρ. μητρψος, (ό). β· (ή). 11} -Τ «Α,«. 8. 1Γ«<^4«
\\ιιι^ριυ Ι^ιιίΐι:
ν^ΐφ· δρυμών, δρυμός,*λόγ_ ΙΓ«Λ^<«4'"^'· παιδικός, ν/·,πι_
γος, (δ). ΟρΛΛ,^. Οΐώ£"' ακός, (δ).
Τ£"Ή—-ΡρΛ. μητρότης, μη- 1Γ«"^^αι^/τ^?. τεκνοφάγος(ό,ή).
ΙΓο//,//^/,/,/,/ ,/,/,//.. ν,. «. ΐΓ«"ί#.
τροσύνη, (ή)
ν^ΓΉ1"" · άρχιμανδρϊτις , Ι^ινιρυρ άηι.ρρι^Ιιι
^καλογραία, (ή).
υ'ω'.-ν}»/./.»//// . νεάσις, νέα,
ΤΓ«Λ. στροφή, (ή). δί-Λ^^· (ή).
^[.^ {.~ρ[·>
1Γ"Λ'// ··"''«'/"/ · παιδοτρίβης,
\ΐυι%αί%ιι^. μάννα, (τό).
γυμναστής, (δ).
\^α/ΐια/ΐιί,[α, σίνηπι, σινάπι, ^«ωίι^ίΛ/Λί^.παιοομανής, παι
(τό). 4~γ·τ«ι;
δεραστής, (δ,ή).

Ήυ/ίιΙΐιιιιίηιπι-ΡΙιΑ . παιδο.
μανία, (ή),
εύομαι
ΉαΑιΙιιιΛιιιιιΓ. νεάζω, νϊανι.
Ί^ιαί,^ιαα^ρ. φιλόπαις, φιλό.
τεκνος, (δ,ή).
φιλία, (ή)
ΊΰΊνΐιΙ{ναι»^ρψΐί.ρ-ίιιΛι . τέκνο.
ΧΓα&^ιιιιΑίΜ-Ρ'βιήι· παιδοτρο.
φία, (ή).
(δ,ή)
Ήυ/ϊι/ιιιιαιΐ£ΐιΑ. παιδοκτόνος,
ΪΓι/Λι^Μ#υί^Μΐΐ/ιϊι_^?^*Λι. παΐδοκτονία, (ή).
\^αι%ί^ΐΜΐιριιρ^» 8·

ΙΠΙβ ·
\ΡαΑάι,2ηιψ*>φΐιβι . ίόχρους,
(δ,ή). υν

\ΓαΛρ· λεπτός, ψιλός, (ό).
]ΓαΑραιψα/ίι. λεπτότερος, ^δ).
ΧίαΑιραΜ{.ηρ . Μανδραγόρας ,
(δ). Ί--Λ |..-ρ.^«1 (Ρ«.)«
1Γ«/ί7»«"?''/·*·λεπτουργός,(ό).
ΙΓαΐίιριιια-ηρ&η^ρΤριΛι · λε«
πτουργία, (ή).
ΧΓα/ΐφιιιγζ αι ■ μικροσκόπιον,
(τό). Φ^Ηϊ
1ΓιιίΐιρIII1^ιιιριη ιιιη'ΐιίιιί'· λΐ"^αίίίΙ^ιιι^ΐΜίρΛπι-ρ-ρίΛι. παιδα. πτολογώ.
ΙΓιαίιραιιΑαΊ' ατομον, (τό).
γωγία, (ή).
1]* Ι^ιιιιηη["[ι· 8· 1]'«Λ^«ί//π^ι \^ιιι%ραιιΓιιΛιιιΙι. λεπτόν, (τό).
\^αΛιΐ£θΜριιιρηι.ρ[ιΛ. τεκνο ϋ-Λ^. δ-ί-Εί-«
(δ,ή).
λεπτομερής,
ποιία, (ή). 8· ΙΓ"·^"^ «/»λεπτο
ί^ηΐ-ρ-ριΛιχ
ΧΓωίί^/ι^· παιδάριον, (τό). ί* μερως.
λεπτο
ΊΓαΑΙμίΜΐι-. ^όπτρον, (τό). Ρν
μερέστερος, (δ). ·
"^αΛιΙιηι.ρ-ριΛι. νηπιότης, (ή). \ίιι/ϊιραιιΓυιιΑιη·-ΡριΛι. λεπτο
μέρεια, (ή).
τρίβομαι.
ναΛι^ιπ/ι. παιδάρια, (τά).
\ίια%π^. κλωστήρ, κλώστης, ΙΓΜ/ίγιΐΜ'ίιΐΜΐ/'.λεπτύνομαι,συν(δ). <ί^+ϊ.<μ,_
μον, (τό). \^αι%ριαα/ίυ· λεπτές.
ΤΓ«"ί/ί»«.αι*. κλώσμα, κλώσι- ΧΓυΑφΙιιϊ· λεπτύνω, καταΟραύω, συντρίβω.
^ιιΑιη· ιιιλί,ιϊ. 8· ΙΓωίιϋΓίΛ
ΊΡαΛιηι-αίίτη/ · κεκλωσμένος, \£αι%ρΙτρΙΐρηρη. . δευτερόλεπτον, (τό). υ«Λ^Ι-·
πεπλεγμένος, (ό).
ΙΓμ/ϊ/πι.^. παις, (ό), παιδίον, 1ΓαΛιρηαιη, λεπτόκλαδος(δ,ή).
παιδάριον, νήπιον, βρέφος, φίΛΐΊιρπι-αιϊ. σύντριμμα, (τό).
Ηα&ρηι-ηι&ι*/· συντετριμμέ
(τό). 2ί£.-£. 1Γ~{·«ΕΛ
]Γ«Λη<-4· νεανίσκος, (ό). ΐι(Α.^ νος· (δ).
Χϊα/υρηι-ΡρΑ.;λεπτότης, (ή).
ΊίαΛιαί-ΐαι^. ΐον, (τό). 0*(~ ΙΡυ/^ιι/ί^. φθαρτός, (δ).
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)φθίσις,(ή),
> *κτικΐόν ΙΓικ,ίΐκ';.-. ταμεΐον, κελλάρΐ*\Υαϊ \ιιι/ι ιι^ ιιι 1/ιιι'
βν, (τό). -Β^ί-Γ',
,.:Α4'
ρ{./· 8· ΧϊΙψηΐ-ΡΙιΛι
ΓΓ(ΐ>Α%<γυΛι. ταμίας, (ο). ·Ρ}Β"ί"^ίτίΛ φθείρω, τήκω, φθί \Υίιιιι ηι /. $. ^ιιιι/ιιι/ΐχ
νω, κατα^ιβρώσκω. |ρ· φθεί Ι^ιιιιιαι/ιιι^ ,μιιιρ.ι έλαιοτριβεΐ
ρομαι., τήκομαι, καταβιβρό- \\Ίυιιια/ιιιιΊι/ι.
^ον, (τθ).
σκομαι. Ο,^ΊΛ.^·
ΧΓ,ι,ιΛι. μερίς, (ή), μέρος, (τό).
ΊΓαι^Αί· βθορεύί, (ό).
ΙΓ««2£. δέρμα, (τό), δορά, (ή), ΙΡιυν/κι^ι. εκ μέρους. Ρ·~^«·*τομάριον, πετσί, (τό). 3^
1Ριι/£/ιι>ι/ρ ^«-^· έν μέρει.
]ΐιιι>//αΐί/ η/Λ. 8· ΙΓια^.' >
·?■ ιΓ[ΐια[ιΊι· κατά μέρος, ώς
ΊΓΐΜΐ^αιρίτι.. δερματόπτερος πρός. 1;ί-ΓΡ4'
κός, (ό).
]ΐαιιι%Μΐι^ιιΛι· μερικός, ειδι(Μ).
1Γ<«;//ιχί/ί/ΐϋΐ«Λίίν. ) άρχειον , ^'.ί.ί/Λΐί»/^»/. μέτοχος, (ό,ή).
\ί>ιι^ΐΜΐΐ-ΐαρι^αιΙι · ) (τό). ^£ Ι^-*!
'
* μετέχω.
άρχεΐα, (τα). %|βΙτΗΗ· 1Γί"ΐ»4/Μΐ^^«Λ συμμερίζομαι,
]Υ ιιι; // ί, ιιι ί/ . 8* 1Γ"' >'"ΐιι/[ι
\ίΊιιαΊιαιΙ/3ηι-Ρ}·ιΛι. μετοχή,
( δερμάτινος, * πε συμμετοχή, ίή)'.
'
\ΐιιΐίΐΐιαιι.ηρ. ιδιαίτερος, (ο).
*
^(τσένιος,
- - - ■ ' \(ό)/ >
νια^αι.ρ/,ι.%^ φθορά, φθίσις 8* \\Ίιιι/ΐιιιιΐ/ιιι'ΐιι
ΙΓ^ηί-ίβ. } (ή), κατανά. \£αιιιΊιαιΐ-η[ιιιιριιιρ· ΙΟίαΐτέρωξ
λωμα, παλαίωμα, (τό).
*χωριστά.
·:
νέμω.
ΤΓ«Ί"·-£· έφθαρμένος, (ό).
\\ΊιιυΊιυιι η/ιΙ. ιΓ. μερίζω, Ο'.ΧΠ""^"»/".·/"· μαδίζω, μαδώ, μα. \£αϊΛοι·. ηρ[·ιΐ. μερίζομαι, 8'
δαρώ, 0.^ ν^.-^μ,
> ομίχλη,
• ' αχλυς,
Λ)· 8* κα (Γ-/-■///./'//. μόριον, (τό). ^«.ρ»
^ ταχνιά,
.ΛΑ ΙΓικιιπι-^κι^. σωλήν, κρουνός,
—1> ιΛαη% ιΑηιιΑπι . δύω,
(ό). Ρ·—*
δύει. <η-ΙΙΛ.|. (««ΛΙ-ι)
ϋ' «<«/»<--//· θήλεια, (ή), θήλυ,
υ"ο/«")/ιγαίΑΑ<-· δμιχλοειδής (τό). $4.
\\',ι,ιιι ία Ι/ιιι/ιοίρ- ταμίας, οικο
ΤΤιζί/ζΜ/^ω/ιΛυλ. ^ α'^λυοεις, νόμος, (ό;. α,ι*}{|^Γ<·
\£ηιηιιι[ιι/ιιιι/'η^ιη. ^ Ομιχλώδες ]£ιιΐίΐιιιιΙ[ιιιριιιρΙϊΐΡ , επιχορν
*καταχνιασμένος, (ό)
γώ, διανέμω.
[Ι'ίΐν^ ιιιριιι^
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\^αιιηιηΐ^ιιιριυρπι ΡριΊι· έπΐ ΧΤίΜίαΑ. δάκτυλος, (ό), δάχ
χορήγησις, διανομή, οικονο τυλον, (τό).
μία, (ή).
-ψ ιΐαιαιπιΛιιι ι^ίιακί. ακροβατώ
ΧΓ«ιιη»<ΐ]Γ. απαλός, ά^ρός,τρυ. II'ιιιιηΊιια^ηι-ρΡ'ϊι. παρωνυχίς,
φερός, νεαρός, (ό),
(ή). ·ΡΙ·ίΡ ΡαΛ-ί»
\]'ΐΗΐιίπ ιιι < ιιι φ 8· ΧΓΐνΐΠ%ι
υ'ϋ7,/,,ί/^ΐϋΛ///ί . νεογνός,άρ. \χ ιιιιιΐΐι ιιιΐ]π^ΐ) ιυηΊιΐίΐ/'. οακτυτιγέννητος, (ό,ή).
λοδεικτώ.
ΜίιΐΛΐηιηηηιΙ^ΐΛΐΊι. νεανικός, (ό). ΙΓαιαΑΙτιΑ προδίδω, παραδί
ΙΡακπικι^ι^ΐικυω^· νεθ'Γ|λΐξ, (0, δω. ^ #;4+>
ή).
_
ρ.-,. ΙΡωίΐΛί/;^. ποοδότν,ς, (ό).
ΙΓ"""""ζ<ι/Λ/ι. Ιππάριον, (τό). |)';ιι™';.μ;· όακτυλήΟρα, (ή).
\Υ ιιι ίΐιιιιι^ιαΊιι/ιιί. νεαζω.
\]'ία υ·ιυ ΐ[ΐυ αϊ ι< ιΊ· !/ . νεόφυτος, Μίιαιτίΐιηι-ΡΙΐίΛι. προδοσία, (ή) .
(ό,ή).
λακόνω. Β"η>»?ι»ί.ηί/·7:αρεκκλήσιον(τό).
Β"£«ΐίΐα/^&ίΛ απαλύνω, *μα.
ιαιηιυϊ[ηι [ιι^ίι. ά~αλθ"Ι)ς 0*·«·μ^ ιπω^ . γλυκόρρΊζα, (ή).
τρυφερότης, νεότ/,ς, (ή).
ΙΓ^-Λ
(Ρ-)·
ΊΙ'ιιιαιιιιΊιΙπΐ. σφραγίζω. ΙΓ}»- \£ιυ ιηηι-ΐ]ΐυΊιΙι ί?< προσφέρω.
ΙΓκίΐηηι ^ηι^ί/Ζι-προσ'-ρορά, (ή).
ΧΓυ/<π«Λ/^. δακτυλίδιον, (τό Π"ίί/«η^/></". εγγίζω, προσεγγί
2· δακτυλήΟρα, (ή).
ζω, ποοσέρχομαι, άπτομαι.
2.
ΧΓαιιπΙιαιίι. σύγγραμμα, (τό). 1Ρωιηππι.ιυ^. οινοχόος, (ό,ή).
2.κώδιξ,(ό).Ψ^-«,· 2.
£(:|·~«{ψ>·Ρ>
νω.
ΙΓ'"«ηΜ»»»-"'^ΐ"^·οΊνο'^οώ,*κερ.
β-*·
1ΓαιιηΙ&υ/η-Ιψ . συγγραφεύς, Μ'ιιιιπη ιιι ιιιΙ[ηι [,)[ιι'ΐι ■ ΟίνΟ^Ο(έ,ή)· ΙΤΚϋΙ·
εία, (ή).
^ηΐ-ΡΙιιΛη
1Γ*
συγγράφω. 1Γ<"μ>^· μύδος, μάδος. 8· 1·^ϋ""»/», ι/ίνρ£· Μάργασοι, Μή\ΓνιιπΙιΊιιιιιΐ[>ηι-Ρ[·ιΛ> . συγ δοι, Καρόοϋχοι, (οΐ).
γραφή, (ή).
\)'α/υ·1·Ίιιιιιι ιιιραίϊι· β'.βλίοθτμ \$ιΐΜραιη.. άχυρων, (ό). 1)—
κη, (ή).
ν^ρω/Μΐ. άκρίς, (ή). 9(*};{1·
ΙΓί"«ι^/ί«/.προσκολλώμαι. \}»>- ^ΐΜίραιιιαιωίι. Μηδία, (ή), Η^-ρ
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ΙΠ1Ρ
1Γ<«/>?.
^λεψών, (ό), Ιϋαιρι^ιιιΙ^Ιιρα^. ί· \Γαιρΐ£αι—
ΤΓαιρ^ιαψΙτιηρ%.^γ\ό^, (ή), η-^ιΐχ
τασφάζω.
λιβάδιον, (τό).
χί^Ι-ι ]]'ιιΐ[ΐΐ] υιΐ[Πΐιιη[ΐ ιιιτιΐιΐιίϊ' χα_
ΙΓαιρΫΐιιρΙ;. προφήτης, (ό). 1Γώ^>γ<ι/ΐιυί{π^ · άνθρωπάρελίιιιρι^ιιιρΙ-ιιιμιιιρ . ίπροφητί. σκος, (ό,ή).
\ί·ιιρι^ιαρΙ;υιΙ^ιμ'ΐι . ( χός . (0). ΪΥιιι/ι/^ιιι^ιιι&πι £/[ΊιΊι· άνθρ(ι)ΤΓ
ιυ/ι^α/ΐιιαιί'. προφητεύω, τίαρέσκεια, (ή).
προλέγω.
ΧΤαιρΐ}ΐο&Ιιι. . άνθοωποειδής,
ΙΓ«"/»^«ι/»^£ίΐι^ίτιη.άρχιπροιρή. (ό,ή)·
^.
της, κορυφαίος των προβ"/ΐ-|ΙΓ«'/ιγαι/Λ<ι4. λοιαος, (δ). £ί
• των, (ό). φ^,.Λ,νρ^ρ
«Ιγ- 1Γ"γ"£««5/ί«ι/.ένανθρωπίζομα!,.
1
]}Ίιψ,1 αι^ιιιιιι. πολυάνθρωπος,
1Γ "'/"/ "ΐρΙ;ι*Λΐιι*{ΐΐΜΐι· προφητο. (ό,ή).
τρις, (ό,ή).
κτόνος, (ό,ή).
τεία, (ή) \Τιιιργιυιΐ{ΐιΐϊΐπ. ανθρωπολάΙΓ'«/"/"γ/^-(7ΐ ρ^ίΊ· . προφη. \£αι^ιΐ] 111ιιIαϊ ιιΐ)ηι [ιίρι'ΐι · αν_
ΙΓ«<7»2ΐιγι£#»ί_^.προφήτις,(ή) θρωπολα'τρεία, (ή).
ΙΙ'
'^/'/'"'· ^αργ^ρίτης, (ό)· 1)'<"/>'/ ·ι·ιιι·ιΊ, /[■ λιθάργυρος(ή).
*^.αργαριτάριον, (τό).
1Γ
* [0.αργα \ίαιρ>ιαιιιΙ;ρ. φιλάνθρωπος, (ό,
ριτοττόλιστος, (ό,ή).
ή).
πως.
1Γ«γ>7 ιιψιηυιΖ/,ι.υ. μαργαρι 1Γ«"/»7 νιαρρίΜίριαρ. φ·.λανθρώτόπλεκτος, (ό,ή).
νος, (ό) \^ιυρΐ£ΐΜΜυρρΐΜΐΐ£ΐιιϋ· φιλανθρω
II* "γ"/ "ί/Μ/ι//»// . υ.αργαρίτι_ πικός, (ό).
ΧΤιαρφ. άνθρωπος, (ό,ή).
ΙΓ<"/"/ ιιιυ[ΐ(ΐηι [,)ρι Ίι. »ιλαν_
ΙΓ'"/"/ ιυριυρ· ανθρωπίνως
θρωπία, (ή).
νος, (ό,ή)»
\Γα*ργαιρ%ιιιΙ[. κατψκηαένος, ]ϊιιι/,γ ιυαι,ριιΊι. άνθρωποκτό(ό).
_ '(ό,ή). \\Ίΐ1]11] 111 1111^111 !ΐ 111 ΡΙΐίΊΐ · 7/^\Γι»ρΐ}ΐιιιΙ.£·ί· άνθρωπόυ.ορφος, θρωποκτονία, (ή).
Τίίαιρη.αιι^η^ηΐ-ΡΙιι.'ΐΐ' άνθρω. ~\£ηιρί[ΐΜΐρΛΐ&ΐΜΜη . σωυ.ατέυ.πο-.
ποθυσία, (ή).
ρος, (ό,ή).
\\'αϊρ η η,ρ ιυψ. ακατοίκητος, ^ιιιρΐ£.ιιι^ιιι^ΐηι-^· άνθρωπο.
(ό,ή).
,
(ή). πρεπής,(ό,ή).
ποπρ^επως.
\ί αϊΡ 1^ ία !>[,%. άνθρωποτόκος, ΧΓιιιρΐ£ΐιιι£^Ιΐ££>ιιριι,ρ. ανθρωΙΓ «γ·»/
δοκός, (ή), στήλος, ^αιρη.αιαιΙιιιι^. μισάνθρωπος,
(ό). δ>Γμ. ΙΓίφΙ*·
(ό,ή)· (ό,ή).
4&/»γ·
νωργ υι/£ΐιρ. . ανθρωποφάγος,
24
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ιταο
\Γιιΐ[ΐΐ}ΐΗιηΙιΐ)ηι.ρ[>ΐ-ϊι. μίσαν. Τΐιυρρ. δυνατός, ενδεχόμε
θρωπία, (ή). ■
(ό). νος. 9·-^^·
^αίρι^ιαραιρ. άνθρωποποιός, ΧΓυιρΡ £. δυνατόν, πιθανόν.
Ή1'ιιι/ι ι^ιιιι^ιιι βΐιΐίιϋ ιΓ· &νθρθ)ΙΓι«/>^ί·Λ^. στρατήγημα (τό),
πίζω.
ϋ"/·"/"/ /-/»/ γ· άνδραποδιστής, τρόπος, (δ). 3.μ^. 2-Ρ{·.
τβιαρρίιιΓ. δύναμαι, *έμπο_
1Γ«'/»7^7"£-ΐ"Ι-/^^Ι-^'· άνδρα- ποδισμός, (ό).
πισις, (ή). Χίιαρρη^^. έξυπνος, ευφυής,
Ί^ΐΜΐρη.Ιιψιιρ^Λ . ενανθρώ- δ,ή). Β^|,
ΙΓ«"/·ΐβί"·»Α/· ήμερος, (δ,ή)· Π"<«/»/'· άλεκτορίς, όρνιθα, (ή). ·
ΙΓ "'/"/ 1{"·[ΐ"ψ · άνθρωπίνως. ϋ^/>^·^όάς,$),*δαδίον, (τό).
υ,αψγ/{·ιψ/,%. ανθρώπινος, (δ).
^ιιι/ιι/ Ι/ιιιι^ιι^Ι,/ ηι »■ $· ^Ρμ||»«.
ΐ[ υι ι£ίι [Ιι/ιιι . Κι
Ί^αιρη.
ΡρΛ | άνθρωπότης
\ί·ιιρι^ηΐ-ΡΙΐίΛι. ^(ή). 2. άν
θρωπισμός, (ό).
Λ^Ι·^:
ΙΓτΐ· επαρχία, (ή),
Μ'ιυ/ιι/ιι/ΐιι/ ο^· ^ άλσίνη, *γαρ
1Γ ιιι/ιι/ ιιιΊι η ι,, ^γαλήθρα, (ή)

^«//.//ϋί^. μακέλη, σκαπάνη,
(ή), ϋ-^-.. 1··^/*·
ΙΓίο/ζι/',/ζΛ/,ι . δίκην μαρμάρου.
\ΓΐΜΐριΓη/ι·ι^. ύυκτηρ^ό).
ΙΓω/"Λ««/τί/. κνήθομαι.
ιι/^ι ι/Ία ^ ί, ιι η ι ηιιιΊιΙι ιΓ. κνήθω.

\Γαιριΐι»$1·ι-Ί,. ^κνηθμος, (δ),
ΙΓ' ιηραιηΜΜΜΜίι . 8· \Γρΐ}ΐΜριιΑΐί 1Γ««/>«Λϋ£/ι«.ίβ,. ^ ¥οαγοΰρα(ή).
υΊϋ/ϊ^ίΓίΛγυανάζω. ί*«|£/£ΤΙ- 4^2^<
'τος, (ό,ή).
^ΐΜίριΙ'ηιραι^ΐι· μαρμαρόδμηΤΓ«//ι^^γ. πολεμιστής, (δ). 1Γϋγ»ι/'«γι/,υ/γ. μαρμάρινος, (ό).
1Γ "'/"//'*■ γυμναστής, (δ).
^αιριίαιρρηΊι. μάρμαρον, (τό).
1Γω/ι^η^«"4«»ί/. γυμναστικός,
Χ£αιριΙ'Ιΐΐι. σώμα, (τό). 2. σάρξ,
(δ).
^Ίαργηι ίίίι. γύμνασμα, (το), (ή). 5· πτώμα, (τό). Ρ*1·Ί··
άσκησις, (ή).
2.
δ. Ι.^
1$αι/·ιιιΐ{υιΊι. τοπάρχης, ήγε- τ^αιριΆοιριαρ · σωματικώς,
μών, σατράπ/,ς, (δ). Ψ-,-· σαρκικώς.
ποιώ.
\ΐι>ιρί&ιυ^ηρϋι/ . σωματο
4.-,].
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ιτυ.ρ
\Υ ιυ/ιΐ/ϊιιυι/ ηρ^πι-ΡριΛι σω. ΙΓ'υρΊβ,ιυυ, I πιη/{ . σαρκοειδής,
το'πο&ία, (ή).
(ό,ή). 8· ΙΓαιρίΆαίΙ/Ιτραιι
Υ^ιυ/ιΐΠιιυ γγ I,'ΐ"·)· ^ σ(Χ3Χ0<ρθ- \Υιυρ',ίϊ,υιΐ]Πΐ ιμιι'ΐιΐίΓι/. ενσ(ι>μα(Γ
γ</ Ιι··υ·. \ ρος, (ό,ή) τώ, ένσαρκώ.
ΉΐΗρίβΐίαΐ£ΐ[ίτβηί-ρ7·ρΐ-%* ενσ(ύ 1ΓιυρίΆαιι-ηρ. σαρκικός, σω
μάτωσις, (ή).
ματικός, (ό). 2. ενσαρκος,
ΙΓ'"/ι//ϊ»«/γ/. 7* · σωματοφθό- (ό,ή). ^.ΛΛί· 2. Ρ·^.
ρος, (ό,ή).
ΙΓ«7' *''""*/'''' &Ί""Λ<ί-· κατά χως.
%ομ'ιιιιλιΓι
σάρκα γεννάς, (η).
^ ν^ρΆα,^Λ 8. ν ^
ϋ^^ι,^ρ. σαρκοβόρος, (ό, κωσις, (ή).

;

'

ϋ^^^Υ^.σωμ^οε^^Ι σωμάτωσις, (ή).
ΙΓ^^σΰσσωμος,(ό,ή)
....
- - -ΐ—·1\~%
-Ι/".(ΐΓ^β*,. σωματώδης, σαρ.
\^αιρίΙϋΐΜΜΐΐρρπ·-Ρ[ιι.Ίι.
σωμα.
σκία, (ή).
1Γ«γιί&Α^£ί<. σάοκινος, (ό,ή)
1]' υιριίϊιυιΙ^^πι [>}[ιι-%· συσσω- ΊΓιαριη. μάγη, (ή), πόλεμος,
μάτωσις, (ή).
(ό). 3?μ$.
νοθέτ/,ς, (ό).
ΙΓιι//τ«»ι·^/γ» · βραβευτής , άγω.
υ'ηγ/ί/1/"//. παραβολή, (ή). β·
1Γ<υ^«7Ζια/'><ίΜ»/'.ένσωματοΰμα'., υ,/ΐΜίγ:
ή).
ένσαρκοϋμαι.
\ίιυριαιαΙ{ριι· σύμμαχος, (ό,
Χίαιρί&ίηι^ι^ί· σωματοωύλαξ, υιΐ"^«"ΐ"(Γ3^'/'·συμμαχώ, συμ(ό,ή).
>,ή). πολεμώ.
χία, (ή).
τ^ΐΜρί&ιαα^ια^αι· σαρκολάτρις, \ΥιιιριιιπιΙ/βηι βρι'ΐι. συμμαΧ£υΐ[ιί/ϊιαιηρ'ί* ιιιη* [<7[" Ί>· σαθ \\'ιιιρΙΙ111Ι]ιιι[ιι] ιυρ· $· |Γ«γ/_
κολατρεία, (ή).
ρω/ι. φίΜίφρρ Ι*<ρααΜί^ρρχ
\ΓΐΜρΐΆ·Ηα]£υ· 8. Χ£ηιρίΠΐίν- ΧΓιαριηαΛι· Λβ. είθε! *άμποτε!
ΧΓαιρί/ϊιαιιιζρ. φιλόσαρκος, (ό •Ρί-νί·
, (*»*)·
ή).
σαρκία, (ή). Χ£αιριηιυη£ρ · φιλοπόλεμος,
\£ιυρίΠιιιιιιρρηι
. φΐ,λθ_ \ΓιαρυιρΊι·,ι/·ρ. μάγιμος, (ό,ή).
ΧΓ«"/»ίβ""^(//^ίτ^η«-*. σωματο. ί·^ ίμ^,
■
(ό).
πρεπής, (ό,ή).
(Γ»//» >/>/;//· μαχητής, αθλητής,
ΙΥιαρίΛρρηα · μάρτυς, «Ι·».·
ματοπρεπώς. ν μάρτυρος, (ό,ή). £(.^>
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ιτα-β
\ΐιιιριπΙφηυυιΙ(ΐιιΊι· μαρτυρί· 1Γ'"./ν""/"^' · καθαοτήριον,
κός, (δ).
(τό).
'·
'
τ$ΐΜριη^ρηίίΐηΐίίΛΛίΓ· μαρτυρά Μΐαι^ραιρινρ. άγνιστής, (δ).
1Γ«"/Μίΐ/γιη««ι ρ/ιι'ΐι. μαρτύ. ]Υιυ^ρΙηί· άγνίζω, καθαρίζω,
ριον, (τό).
*παστρέβω. Φ»,ρι-.ρΛ»£.. (*[.ΙΓ/»/""//",7· προμαχών, (δ)
^•"•ρρρί,' καθαριστής, καθα.
Π"«"/ιιιιί/^</'. μάχομαι, άγω. ρίζων, (δ).
νίζομαι, πολεμώ. ^Ί^Ι·^* υ'ΐ",/'/""Ζ"''/"'^· καθαρτήριος,
ΤΓι»3οιπ£. άλσος, *λαγγάοι. (δ,ή). 8· \ϊΐΜ1£ρΐθΙ[ΙΜΜ%>
^Μα^ρηιιηι-Ρ/ιιΛ · ^ καθαριόον, (τό). 0ΡΛΛ· 2<*υ·££·
ΤΓ"'^·ΐ"/οι-//. δρεπανίς, κεγ. \Χαιφρπ·-ΡΙιΛ.
\ της, κα_
χοίς, (ή)· Ρ-ΕΓί-^εΓ ί-ζ.--. θαρότης, άγνότης, (ή),
ΙΓκφνα. ερις, (ή), "υΡ1~«
ΙΓ»/ /<"/"'""· ταγγός, 'ταγγι.
^ΐΜΐ^>ιιιιιΙΐβηΐ-^ιη%ΙιιΓ. ερεθίζω. ασμένος, μουχλιασμένος, (δ).
ΒΌ^βμχ^ι/· ερίζω, *μαλονω. υ"?//ι«Λ προσπαθώ καταγίνο
μαι.
ΙΓ^ίί»· I εξ ήμών, άο'ήμών,
ΧΤαι^ρ. πρόβατον,(το).0"»Ρ{.«ι ΙΓ&2«/ίι· ^ ήμεϊς αύτοί. 1ρ^.
ΧΓαι^ηι-ρ . καθαρός, άγνός, ,,μ. -ρμ^^^μ.
4τ
*παστρικός, (6). 1Η4ι: Φ~+ι ΙΓ^ι/Λ· μελάνη, (ή). 1ΓΓ-Ρ1~
1Γ«/,/»". τελώνιον, (τό). "ϊι^Α. 0"ϋ*. μέγας, μεγάλος, ψ).
\\Ί.<\,ι,ριιΛι. μεγαλορδημων,
ΤΓιη^ααΛηβ. τελωνεΐον, (τό). 'δ,ή).
νώ.
ϊι^£γ<π . άρχιτελώνης, ΙΤΙιύιυμιυ^ΙιιΓ- μεγαλορ^ημο\?Ιτ&ιι>ρα>%ηι-Ρρι-ΐι· μεγαλορ(«)
ΙΓια^αοιι-πρ. τελώνης, *κου_ δημοσύνη, μεγαληγορία, (ή).
.μερκιάρης (6). Ιφ^·*^»· ΙΡΛ Ά ιιιρ ιαρρυιη · 8. ΙΡ&^Ι/Ι—
1Γ"'<β/»ί"^<υ'ί/. καθαρτικός, (δ).
\Γαι^ρυι^Ιήιι/αιιι. άγνοτελής, [ΥΙ.Λιιιρ^υ,ρ,υρ- μεγαλοφυώς.
(δ, ή).
θαρίζομαι. ]Γ/τ^ίαρ%ηι.ρϊ·ίΛι. μεγαλοου\ϊαΐ£>ριιΑιαιί. άγνίζομαι, κα. Ια, (λ).
\ίαίθρια α. καθαρίως, κα \£ΙιΙ>ιιιρηυ. μεγαλοφυής, (4,
θαρώς,
ή). ή).
ή).
\Γωφριαα£ρ. οιλοκαθάριος (δ,'ΐΓ&^ΐί/^ιωί. μεγαλόθρονος, (4

ιγϊϊϊρ
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υ-ΐϊϋ·
1Ρ4τ£«>φι<Α<1. μεγα)ιόπλουτος,|ΤΓέί-<"ίΜ/ΜΜί^ · μεγαλόστοβαβύπλουτος, (δ,ή). α,-,^'', νος, (ό,ή)
(δ,ή).
ή).
ΙΓΛ*.»^»"//» μεγαλόψυχος/ό,
ΊΓΙιΆΐΜ,ιι/ιϊι. μεγάτιμος, (ό,ή) 1Γ//*<"ί«^/'"·^/"-^· (μεγαλο.
ΙΓΑίι«ΐπ7«' ^/"-ί'· \ ψυγία,
ΤΓϋ4α#^1/^. τιμαλφής, βαρύ. (ή), μεγαλόψυχον, (τό).
1ΓίτΛιι/ΐνι*<«// . πολυθρύλλητιμος, (δ,ή).
1ΓΛ*«"7"^'· μεγαλήτερος,(ό) τος, (ό,ή).
Χϊ/.ίαιιΐπ/,^ . μεγαλουργός ΐρϋαιί^ιιι/,. πολυθαύμαστος,
(δ,ή).
(ό,ή).
^
ή).
ΊΓ£*«Μ^»»/>*ηι-^/ιιΛ/ . μεγα. υ'Λ-Λ<«Λ"<//<· μεγαλόφωνος, (ό,
λουργία, (ή).
1]*&£α<Α<υ//<. ^.μεγαλοφώνως.
ΧΓΙιύΐΗ&ιιι/ΐιΙιι/· μεγαλόφωνα).
ΊΓ/ι*ΐί#^/ιηΐ · ^. άγεληδόν. 1Ρ&*ι«Λμ/^'>/π« ρ[>ιΛι . μεγαλοφωνία. (ή).
\\'ί, ΆΐΗ,μ·ου. πολυάσχολος, (ο, ΙΓ/!τ*««Α^ι· με^αλόδωρος, (ό,
ή), δ-^-πί'
ή)·
, ή)·
ΙΓΑΛ"»^"/· · μεγαλοδυναμος, 1Γ&*Μ/ιΛ««ΐ· μεγαλομερής,(ό,
(δ,ή).
■
ή). ΙΓϋω'Λ"/"^ . μεγαλόσω
ΙΓ&^μ^ιπ4. μεγαλόφρων, (ό, μος, (ό,ή).
(ό).
1Γ&*«//»πίηί.^^«-ί<. μεγαλο ΙΓΛ ,>,«,/'/, Λ. μείζων, μέγιστος,
φροσύνη, (ή).
ΙΓ&ίι//-/'ϋ^· προύχοντες, με
\ςΐτύιιι[ιιπΓί.πι μη . μεγαλόμη- γιστάνες, (οϊ). Γ^-.^ +£τις, μεγαλόμυθος, (ό,ή).
ΤΤΙΓΓ'
ΧΡΙι^αι/υπρίρι^αιριιιρ· μεγα.
λοφρόνως. ·Ρ£«^Γ1}+
1ΓΛ «> αιιφίη· 8. ^Ιι&ινριηρ*
(]'/.,> ω ,ί,,,Ι.ίί. \ μεγαλοφρονώ,
ΙΓ /ί ^ ίν[ιιοιι . 8. \\'Ιί ύ υρ ιι/ΐι ,
ΙΓ/ί*α/·Λ/>/ι// ^μεγαλαυγώ, ΰ_
Τ£Ιτύαι&ιιι[υ. πολυδάπανος, (ό, Φιλοφρονώ.
γ^. 8* Ρ-αιι/ι/Ίνά α*/αι
ΙΙ'/,ίωιΛ/ιπι ^//ιι.ί/. μεγαλαυ(«Λ&Ι*). ραγ χία, (ή). 8. ΙΓ^*"*/""^"1—
δαία (βροχή;, (ή). ο««λ«{.< [•//·ιΛ>,
ΤίΙι^ιιιψΜ · μεγαλόφθαλμος , \ϊίΑι*%ιιιιΓ. αυξάνω, αυξάνο
μεγαλόμματος,(ό,ή). (ό,ή). μαι, *μεγαλόνω. 2. μεγα^ΙιίίΜΜ^ιΛύαΜρ. μεγαλοφυής, λύνομαι.
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ιτΐΛ·
υ·ι?*τ
1Γέ4ιυ%7ΐιιιΛ μεγαλόσαοκος, ΉΙι&ιιιψμ^Ι^αιρΒφ. μεγάλο^,
πρεπώς.
(ό,ή).
ΧΓΙ,Αιυϊ,Ζ.ϊι. 5. ΧϊΙι!>υ>.Γ·ιιριίΙ&· υ,ΪΓ*"'</ωι/^πι^/<ι.ίί. μεγα,
λοπρέπεια, (ή). · .
2. ΉΙιύιιΑηηρι
ΧΓΰΛιιιψιιιιιηιιι//. $.\^Ιι^αι^α/ΐι,
1Γ/»*«/ι//./ι?. !Ε.^
ίαμ
ΧΓΙι&αιϊιηιΛι · μεγαλώνυμος, βος (ποΰς), (δ).
\γΐι&ιιια>ηι-Ίι. πλούσιος, εύ
περίφημος, (ό,ή).
ΙΓΑ-*<"<«"4· πολυκερδής, (ό,ή). πορος, (ό). 8ν4Ρ·. _
ΙΓ/ίΛ»/»^/. 8· ζ ηι ιιι Ι/ιιιη] χ
1Γ/ί*«"/'"»'''^· μεγαλεΐον, (τό),
ΙΡ&*«/»πι-^. αγέρωχος, σο- τιμή, (ή), σέοας, (τό). »>,_
βαιός. (ό}. «· ΙΓΑΑιίίίγιΐίΐη^ι\Γ1ιΛαι>Ιι·ιγ· $■ ΙΓ^*"»^"
1ΓΛΑ<«/>7^^'· τιμώ, σεοομαι.
\^1ι^ ιιιιι/ιι^ Ι^ιιιη.· εκλαμπρότα 1)7. (>
^α'ιοέτιμος, έντιΙΡΛάιι/^ι^η/. ^μος, εντιμώτατος, (ό).
Χϊ1ι&ιιιαι·ιιιη[ιι.. μεγαλότιμος, τος, (ό,ή).
κωμιάζω.
ένδοξος, έντιμος, (ό). 2. ^ ΙΓ'γ ύηιρίιιΐ. μεγαλύνω, έγ_
έντίμως.
τιμότης, (ή) ΧΓΙι&υιρΙ·*. εγκωμιαστής, (ό).
ΙΓ/γΑ αια/αιιηπι.ηΐ-ρ7ρΐ-'ϊι· εντί- ΉΙιύαιρη. Β. υ"^*«"/'7^,
I]-/, Λ ,ι,ι,/ιιι/ιιι ϋι- . μεγαλόοω- ΙΓ/ί*«'^<"ΐΛ"1β· ήπειοος, (ή).
[Γ/, <>(//;/ π ι ,/ιαΊι/,ι-ί". αυξάνω,έκ. ρο'ί», (ό,ή)·
1^ίι<^αιΐΜ/αιρι]Ιη-ηι^ρΤρι-%' με τρέφω, διατρέφω, ανατρέφω.
8. 1$Ιί}>·ιιρΙιιΤ.
γαλοδωρία, (ή).
ή).
1Γ//ι)«""/ί-«. μεγάλως, τά ρ.έ υΊτ^ιιιιριυπ.· μεγαλόδοξος, (δ,
γιστα.
(ό,ή), \Γ1τϊαι·ρ·ΜΐρΡαιιί. βαθύπλοι»1ΓΑ-£Μ#«^Μ?πι_ΐ£.μεγαλόκαρπος, τος, (δ,ή).
( (ή).
\ΓΙι Λ υι Vινίι . πολύπονος, πολύ ΧΪΙι!>ιιΐ£ΐΜΐίΐ·Μΐ£· μεγαλόπολις,
(ΡΑ !> ια,ρ ιιι ι^,ρ "'αΐ' · μεγάλομοχθος (ό,ή). _
\}Ί.γΛιιι,ι,ιι/ι.
τροχαί πολίτης, (ό).
^
ή)..
\γΐτ!>αι^/>ρ. μεγαλόρίιινος, (ό,
ος (ποΰς), (ο).
υ-/- >κ////γιι/ι· μεγάθυμος, με_ \$1ι&ριϊαιαιη· \ πολύμητις, (δ,
γαλόκαρδος. (ό,ή).
ή).
Λ,
γ. βαρυπενθής, (ό, [£Ι,&ηι-[/ριΛι. μέγεθος, (τό).
\}Ί.!>ιιιιψαιΊι*. πολυάγαστος,
(ό,ή).
' ' πής, (ό,ή). [}·1,!>ηιρΐ·ι-ϊ>. μεγαλεϊον,(τό).
\ΓΙι&αιι£^Ιΐ£ηι-<· μεγαλοπρε- ΖΙ,Α&Ρ» . ...
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1ΓΛ//"· υα/ΐιιιιιΓ. απομακρύνο
μαι. 8· \£ΙΐΙ('·ρ·Γ>
0ΙΐΛΐ£τΐ/Ί
σαφής, (δ,ή). 2. ά.
πλους, ^δ). 5· μονάδος, (δ).
^. καταμόνας, καθ'
εαυτόν.
ί^ιαΊιπ· ΡρΛ,
\£Κΐΐ„ι.νηιΡρ&. δ· ΙΓ^^""ΤΓίΙ,/Λ,. ^· σαφώς. ΙΙ^+ί·-^ ΙΓ/,ΐ&οΛ. τέμενος, είδωλεΐον,
ΉΙίΙ/ίαιραιρ. 8. \\'Ιι 1£ΐιιυ ιη!, ιι> Ιερόν (τό). βωμός, ναός, (δ).
1ΠΛ

ΧίΊ,Ι/Ί,,υΙ/ιι,Ί,π,
.μοναξιά, Ο-/, '-,ι.Ίιιιι^,ιιρ,ι . ^ νεωκόρος, (δ,
(ή). ϊϊ-^Λ^Εί»
ίΐί[·1· μονοειοτ,ς, I υ'ϋ&ίΐίί'ίι^. περιδέραιον,(τό).
(δ,ή).
•ι^^Λ^. <ΐΙί'!ι1.ΐί+.
Β"ϋ^'<<Μ#ιγίι/. σαφώς, σαφέ
στατα. ■ .
ΙΓΙιιΐ""ΐ/ψ ρνΊ>· { μεμπτός, ά_
νίφιίΧ χωιίζω, διαχωρίζω, ||7.-ιριιι/ ρπιΙ/ιιιΊι . ) ξιόμεμπτος,
αποχωρίζω. 2· έρμ/,νεύω. .V. έπονείδιστος, (δ,ή).
μεταφράζω. 114£ρ/«·£· 2- ΙΓ«- \ΓΙιιΙι»ι/ρα>Ί'£ μομφή, κατά%-^+· δ. (4-^-4^- γνωσ'.ς, (ή), όνειδισμός, (δ),
κατηγορία, (ή).
,
Ι^Ι,φιΙιηηι ηαιΊιΙχιί- άπομακρΰ ^Ι,γι,ηρΙιιί. μέμφομαι, Ονεΐαρίφ,/,ί/". αναχωρώ, άποχωρί δίζω, κατηγορώ. (|»_,_-_,_
ζομαι. ΙΙ^Γ6ιΛ-ί·
ΙΓίτ//^. ερμηνευτής, (δ).
Ο'ϋτ^ιν^. ήυ,αρτον.
ΧίΙιψιηιίαιΙριΑι. ερμηνευτικός,
'
2. έ-ιζτμιος, βλαβερός, (ό).
(*)·
^Ιιψιηβ· 8. *\^1>ραιρ1/ηΐ-, ;
}χΐιψιηι ρ[ΐί.Ίι· ερμηνεία, δι- νΐ,^ιαΊ,^υΛίβ. αμάρτημα, (τό).
ασά<ρι<ης, εξήγησις, (ή). 2.
αποχωρισμός, (ό). ρ·^»^ρ. υ,&^",'''ί'''^· άμαρτάνω, σφάλυ.'·>ΓΈΙ*ιι£«Ι
\ΡΙι/Ιιυα/ιιιριη. ένοχος, (δ,ή).
1).-^-.
κατηγορώ.
Χν 2,
^Ιιι^ιυα^ίυριπΙΐίΓ· ενοχοποιώ,
\ΓΟ//η%. μήκων, ¥παπαροΰνα, ^ίιγιιιιΙ·Μΐριπ^ιί. ένθ'/0—ΟΙθϋ(ή) Ι"-^.
μαι, ενέχομαι.
(ή).
~[ίΌΙ[ι,ι υιυριυρ· χωριστά.
ΙΡ/, ,ρι,,,^ι,ρ,,,ηι Ρ[>ι'ίι. ένΟγΤ^

— 192 —
ιτι,-ο
1Γέ^π<
·
μέλισσα,
(ή). Βρ!.<
ΰ'&φΟΗ.»/·. αμαρτωλός, (δ)
γρίφι/Ιι. μέλος, (τό), μελω ΙΙ'Λ-^γκ ιυρη<\ . μελ'.σσοτροδία, (ή), ΰμνος, (δ), ϋ-ί^+ί} ιρος,' μελισσοκόμος, (δ,ή).
\Γ&ιΙπι-ιιιρα/ίι. μελισσών, (δ).
1Γ//γΑ/κ. "λαβή, λαβίς, (ή'). υ"Λ<ΐ"'-""ϊ"/'* · μελισσουρ
ΙΓίτ^Α-"/»^ (+»?)· αμέθυστος, γός, (δ).
(λίθός), (ή). ^ ^--ε, ΐβΐι^ηι ια'ΐιηη. κυψέλη, (ή).
^ί^-Λ^· 8· ΙίΊτΙ'ΐΐ-ΐ'μπ/ίΐί
^ΚΗι.—?·—·Γ (Σ1-!)·
ΙΓ^'/^· μαλακός, μαλθακός, \ίί,η^ηι.ί)·ιΛιΙίΐί'. έξαμαρτάνω.
χαύνος, (δ). ΐι^Ι*.
ΙΓΑ-^/"-"/·^· οίχ>ΐν μελίσσης.
Vίι/Ιΐαι%αϊιΓ · μαλακυνομαι, 1Γ//ΐ2«ι«^«/'-/'< · Ιλαστήοιος,
μαλάσσομαι. *μαλακόνομαι (δ,ή).
<«^Μίΐ_οι-^/ι«-ί'Λλασμός,
\ΓΙτιΐΙΐια^π^^ιιιΊιΰ^·^ μαλακύ- 1Γ
"Ι·.^
ΙΓ&^&ιΛ
$νω, μα εξιλασμός, (δ).
,0*Α"Ζ/» · μέλι-μέλιτος, (τό).
λάσσω, *μαλακόνω.
\ΡΙτι^ιη,ρριΛ· μαλαζία, μαλ- ΙΓ& ίρ—ί ηρ&Ι"ϊ· μελιττουρή).
θακότν,ς, (ή), *μαλάκωμα, γώ, μελισσουργώ.
(τό).
παλός, (δ). Κ&ιίριιιΐιαιρ. μελισταγής, (δ,
1Γ/τ7,Λ λεπός, τρυφερός, ά- |ΓΛ ι^ριιιζηιι ■ μελίρδυτος,(δ.ή).
\Γ>ιι·Γ. Λ· ήσύγως, ήρέμα. 1)7, ιι/,ιιι αϊ η α/, πέπων, (δ), χειν^φία/ΆιαιΛ Ίλαρύνομαι, κα. μονικόν, (τό). *|·~[.£—
ταπραύνομαι, απαλύνομαι, νίιΐρ. αμαρτία, (ή), πλημ
μέλημα, πταίσμα, σφάλμα,
αναπαύομαι.
\\ Ιι ί,„:ΐη· ;ιιιιΊιΙ. ιΓ. απαλύνω, (τό). 1)^-1.-.;. ι»~ρ-·
Ιλαούνω, καταπραύνω, ανα. 1Γ^7" ί5Ί"?' 8· \ίΙι ·ι·ιι>ιρΐηίι
παυω.
(δ). !Ιι£β.Ί4·
ΙΓ£^ι/ϊ/^ι. ύπουλος, δολερός, ι^πι,ι^ιιιΙιΙμ ιίχ
μόνος, (δ). Ι»-^^
\}'1ιι1ι//ι(ιιυι}ΐ£. δόλος, (δ), ΰ. 1Γ
\ΥΙ/ΐι ιιι Ι/Ιι ιιιιΐ ■ Β· \Γ/ιαι/ΐιιιιΙ/Ιτ·ιιι}
πουλότης, (ή).
^Ιι^ιΙΙι/ίΐΙιιί. υποκρίνομαι. > \^ΙιΊιιιι\ί3ηί.ρρΐ-Ίι. 8·
'ϊιαι/^Ιτ^πΐ-ΡριΛιι
Χίίτηιί/ι^· ήρέμα, πραέως.
\ΓΐΛιιιΙρτρι-. ^μονομάγος, (δ,
( ■
μο
Τ$1,ιΙιΓηι-Ρ[ιι-Ίι. πραότν,ς, προ. \ΓΐήιιιιιΓιιιριιι. ( ή). 2.
νομαχία,
(ή).
σήνεια, έπιήκεια, (ή). ΙΓ£—
\^ί,Ίιαιι/ΊιιριηριΓ. μονομαχώ.
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ιτυρ
\}Ίή,υ·,)'ν.[· υ,η,ρ/,ι'ι,. Β- \ΓΙι- ^Ι,ιηα,ηαΛ,Ιιρηρη.. ένδέχατΟς,
| (δ).
μερος,^(ό,ή).
%ν 2.
^ΙαηαιίΜΐίίΐιορΙιΐΜΐ] . Ινδεκαή\£ΙΑιμιΊιιιμιΓ. απομονουμαι.
Χ^^Ίιιι,ιαηιι/ΐι . μοναστήοιο·· ^{,αιβί^α. μέταξα, (ή), με.
τάξιον, (τό).
(τό).
( '
\ΪΙιιηιι>£ΐιιιΐφΐψ}ϊ . μεταξουρΉΙ/ΐιιαι-ηρ. μοναχός, (δ).
\£ΙιΊιιιιι-ηρπι-Ρρι}ΐι. μοναξία, γός, (ό,ή).
ΙΓϋ""»"^»"" V"-"· ^ μεταξοπλε
\ίΙ,Ίιρ,ΙιιαΛιη·.ρ[!ίΊ1. Β- \Γρ»>- ΧΪΙιαιιιιριιιΐΜΐ-Ι;^. (χϊΟς,ΙΛβτα.
αΛβηαί,ρτρι^ίι ι
ξουφαντος, (ό,ή).
ΧΪΙιη.ιιΑριϊ. θνήσκω, αποθνή ΙΓϋιηΐίΐ^οίτιχν· σηρικός, μετα
της, (δ).
σκω, νεκροϋμα'., άίβονέκοοΰ- ξωτός, (δ).
^ΙιιαραΜίι^οφια · μητροπολί. μαι.
υ'^"/ί"//· νεκρός, άποθαμμέ- ΙΤν· (ιρίρ·) ημών, *μάς.
νος, (δ). 2. πτώμα, δνησιμαΐ. ΙΓίτ/'ω^^^-δμογενής, (δ,ή).
ον,'(τό). ί;,^— 2. 1,1-2.
ΧΡΙτηΙτιαί^ιιΛ· νεκρικός, (δ). \Τί(,αν(,%. ήμετερος, (δ).
1Γ^ίΐ/τ;»////.γ>. νεκροφάγος,
(δ, ΟΊιρΡ- ·\· ενίοτε, άλλοτε,
'
νϋνμέν,
νϋν δε., <1«.ΙΕ
·
- +1·ρρ1··
*>)·
-,
, (*)·, \ΓΙιρ<ίνΙ/··'ϊι
, « αποποιητικος,
ΙΓ&Μ^Μί^ΐϋ^/ι^ι/.νεκρεγερτης,
\ΪΙιηΙι^ηιαρ.Β·\[ιιι^Ι{ΐι>ΊιΐΜΐιιηι.ί^ άρνητικός, (6).
\γΐιηΙί^η·.ρΐ·ι.%- νέκρωσις,(ή). νίρ^ΙαΓ. αποβάλλω, άποροι- ■
2. θανή, (ή). £ί[}-Λ 2. ^«^ι πτω, αποποιούμαι, άποδιώΙίϊΙ,ηηύ. ,μύρον, (τό).
κω. Ί·»{Λ.{··
\ΓΙηια%ιυΙι/·ρ.μυροφόρος, (δ, ή). ΌΊτρ^ριΡ. αποβάλλομαι, άπορ.
ΧΓΙηιηΊ,ΙπΓ. μυρω, χρίω, *μυ_' έίπτομαι, άποδιώκομαι. Ίνρονω
δανατω, *βα- >1Γ
αποβολή, άπο.
νατονω, νεκρω, απονεκρω.
ποιησις, (ή), διωγμός, (ό).
]^1ιη.ηι-βπι-ί&. δανάτωσίς, (ή), ΙΓ/.γ<//. γυμνός, (ό), ασκεπής,
(δ,ή)· '
δανάτωμα, (τό).
\^ΙινριΓ- άπτομαι, εγγίζω. 8»- 1ρ^<^Γΐ«^/ι/ΐί- ιαγοΊι. γυμνι
κός άγών, (δ).
1]·/,ι«υ/^. μέταλλον, (το). ΙΓ— ^ίιρΙΐΐΜ,ιϊυιριπ. ) παλαιστής,
υ*/ί/»^«""Λ«/>«"^^· ^ αγωνιστής,
\\Ί,,ι·ι,ι,ιιμ)%. ένδεκα, (ο'.,αΐ,τά) (δ). Φμ^-ί-Λ.
25
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\^Ιιρ^ιαιΛνριηηΐ-ΡΙ·ιΛί. πάλη, υ"&/ιΑ««ί-»/>^ιΛπλησιάζω,προ(ή), άγων, (δ). *πάλεμμα, σεγγίζω. 2. συνευρίσκομαι,
(**)·
, , ■ , συνουσιάζομαι.
~ΰΊτρ^α»%ιαιί· ("ί-Γ·) εκδύω, α υίτρ&ηιι ηρηιρρ Λ. εγγύτης,
πεκδύω, γυμνά, *γυμνόνω. παρουσία. 2. συνεύρεσις, (ή),
συνουσιασμός, (δ).
1£ΙιρΙΐ·ιιΐιιαιΐ. ($ρ. ^χ;) έκδύο- νίρΟΛιαιιΤ. προσέρχομαι,προ
ααι, απεκδύομαι., γυμνοΰμαι, σεγγίζω. 8· \[1>ρΖαΜΐι-ηρριΓχ
\ΓΙιρηι/ιΊι. ημέτερος, *έδικός
*γυμνόνομαι. 0ί,«-1Λ«^ι
γί/,Ι/αιΊ^. γυμνότης, άσχη- μας, (δ).
ΙΓ^. ^ σής.σητός, (δ), *βότρυ_
μοσύνη, (τ,).
ΙΓί^δα, (ή), ψ-^. .
1{ΐιιΊιιιιιΐ· \ ι
{Γύαακ/^ι/. σεσηπώς, σεσ>)_
ΊΓ^/»^^*/* · αποκαλύπτω· 8- πωμένος, (δ). ^-{^«Ί-Ζ
1(* ίιρ//υιΊιίΐΐίί'· 1 1
ΙΓΑτ'ψ/"^"""""^- £ γυμνό. ΙΓϋτ^Αί/ω,/. μηχανή, (η), ερ_
Χ£ΙιρΙ]^ιίιιι ιι ιιιιιηι 1^ρ^ι . \
γαλεΐον, (τό).
(δ).
στης,
γυμνοσοοισταί, ΙΓ/τ,^/ιίιΐ"/·"^*· μηχανικός,
(οΐ).
νόπους, (δ, ή) ΙΓ^έί/Μ/^Λ"· μηχανεύομαι.
\\Ί.ψΙ[η,,ΐΐι- γυμνοπόδης, γυμ. 8»-^-^* τ»ιΠ ξ«-ρΛ-ί·« ή).
0"ίγι^ι»ι-^/ί«.ί«.γύμνωσις,γυμ. 1Γ^^'«ν»ίϊ· εϋμηχανος, (δ,
νότης, (ή).
μά, κοντά ΉΙι^Ιήιι^πίΡρΛ . μηχάνη
1Γ&/>£· εγγύς, πλησίον, *σΐ- μα, (τό), εϋμηχανία. (ή).
1Γίτ/»£
·ΐ/τρλ. ^. κατ'αΰ- ΧΓΙι^ΙΛιιιιΐ-ηρ· 8.1Γ^/Λ«*ν»/^>
τάς. 1;-α.(Λ1-.Γ^-.>
ΧϊηαιΊφ· ΰμήν, (δ), *φλοΰδα,
ΙΤ^/Άιμ^μ^.παρακείμενος, (δ). (ή). ϋ«ρ·
τΐ·^»
ΙΓ///»Λ·"//</<//<// . παρίσταμαι, ΙΓ^&ιΛ στραγγίζω, έκπιέζω.
παράκειμαι.
]$Ιιρ&αιΙΐ^ηι-Ρ[ιι.Ίι · παρά- ^'ϋύ'Ρ' τέμενος, (οθωμανίστασις, (ή).
κόν), (τό).
ΧΓ/τρ&α&υιιΐ. $■ ΙΓ&/>ά&ίιιιι<Λ τ$φ,·ιι&.Ιϊΐ-, ϋμενώδης, (δ, ή).
Μ^Ιΐ[Λαίΐ-ηρ· 8· ΧΓ&ρΧ. 2. συγ
γενής, (δ,ή). υ.^Γ-,~.
(Γί-Ϋ· γνόφος, (δ), δμίχλη,
ΧΓΙιρλαιι.ηρΙιιί. ί έγγύζω, προ. *πάχνη, (ή). Φ—..
\ρΙιρ& ιιι ι ηρΙι- I σεγγίζω, πλη' ΙΓί'/· ούρος, (δ), ούρον, κάτου^Γ/ί ηιι/ΐιί, * ' τιάζω.
ρον, (τό). υίΨί+.
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ιη»υ.
1Γ££· 8. ΙΓ/..
1»-μ*μ· ΙΓ/7Α-./". 8· 1Γ/ί/«Λ«/-Λ
ΙΓί-ί/. αόνος, (ό). ψ μόνον ΙΓ/ΡΑτ.. (ζωοτροφία, (ή). 2.
1Γ£ί·
δπαξ. ^ρ ^^.,
ΙΓ^ίτ/.^.^ρ'ϋπος, (ό), *λαϊρα,
\ΓξΊιωΐ-ηρ. δ· ΧΓί&ια^ηρ,
(Λ)·
2· ·%· ^-Γμέσον, μεταξύ, (τό)
·<—π.εί*
1Γ£&».$2. έσφύς, 'μέση, (ή) ΧΓ/Ί1.ρυι&· σωρός, (ο), σωρεία,
0$.
(ή). ^Μι^.
1
(6)·
-1Γί£ ΊΓίβφ-ί· μεσονύκτιον ΧΤρίραιίϊη · σεσωοευμενος,
(τό).
0Ρίΐ« χγρίιρυΛ,ηι/. αποθήκη, (ή).
-1Γί·£· ->·. μέσος, μεσαίος, (ό)
ανά μέσον, μετα. \Γρΐ?ι>Ιηΐ. αποταμιεύω.
3&.άποταμίευμα(τό).
-1>
εν μέσω, εις τό μέ. \ΓΡ]Α. σκοτεινός, ζοφώδης,
σον. Κ^Ί.·^!
ίΐ«Τ«Λ σκιώδης, (δ, ή).
-Φ <^£»/· εκ τοΰ μέσου. 0Ρ- \ΤΡ%αΑ,ια·ΐ: 8· 1Γ^«"ί/«ιιΛ
νέΙ*τίρ*ν· μεσόγειος, (δ,ή). ^βο^ρ-ρΑ. σκοτία, (ή). 8·
ΙΓ^ο^Λιΐί,. μεσημβρία, (ή),
μεσημέριον, (τό). ^ί>(_1·1·> 8 ()' <//,/«. ) κώνωψ, (δ), *κουνούυν/^.^πιον,Ιτό).
1Γ£«». £οπή\ (ή). 2. πλά.
στιγξ, (ή). ΪΙ,,^Η Ή"/ί. ^. μ-η, ού, ούκ, ούχί.
2· (<)*»·· Μ£ I
-ΤΓ/ί υρΐ}ΐιο£. μτα αρα, μη.
ΙΓί-ιι».
επιρρεπής, (δ,ή) πως. 0^-,-.+^·
ΙΓ/ί Ιαφαρ· \ μή γένοιτο! 4»ΙΓ^· 8· 1Γ%.
υ-Α/ΑίΑκ··
\ϊρα··ΙρΊ·· 8. ΙΓ^ί"
-νΡΡϊ- μήπως, τάχα, ά.
\^ραι^%ριΡ. ^ σκοτίζομαι, χα. ράγε. υ.ά»«}«.ι
\Γρ-ιιΛιιαιΡ. ^ τασκοτίζομαι. V/,. εις, (δ), μία, (ή), Εν, (τό).
1Γ/?"'"/""/;■ ζοφερός, σκοτει \Γρ οία. ιίρ· εν πρός εν.
νός, (ό).
ΧΓριιιραιΊι. δμόνους, δμόγνωΊΤριυρ. δυπαρός, *λαιοωμέ- μος, σύμφωνος, (δ, ή).
νος, (ό). -Ρ^.
ΙΓ/ια,ριΗ'η. κοινόβιος, (δ,η).
ΧΓριαβηι-υιιιΊιΙιιΓ . σκοτάζω ,
σκοτίζω.
ΧΓραιρινί,. ^.δμοθυμαδόν,συμ.
ΙΓ^Μ/^ηί-^*. σκοτίζων, σκο. ' φώνως.
(ο).
τιστής, (δ).
\Υ/ιι^ρΐίΛι>υ/ρυ%- κοινοβιακός,
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νκα
ΙΓΜΙ
\Γρα·ί/αι-Γηι.ρριΛι.
8. ΙΓ/'"/ΙΓ/'"'/'"' '""'//' 8· Χίριυριι/ίι. ^
(0).
ΙΓ/χ^/'μ/'Ά^ ^ ομονοώ, συμφω- ριαΊιηι Ρρι5ιχ
ΙΓ/ιιιιρυ/ίψιΓ· \ νώ , όμοφωνώ, ΙΓ/ι//,//ϋ/'/<· μοναδικός, ενικός,
1Γ^«χ»'/««ί'/·· μονόφθ*λμος, (ό,
συνφδω.
\ΓρΐΜΐραΆηι.ρΤρι& · όμόνοια, ή). ρ·μ ^ ^ 6Ίος, (ό,ή).
\Γ/"νΙ/ΙιΊ>ι/ν"ΐ· σΰμβιος, όμό_
σύμπνοια, συμφωνία, (ή).
—Χ£ρΐΛΐμΐΛΐΊιηΐ-Ρ Ιι ιιαίρ· 8. ΙΓ/'* |Γ//.«//ν«ν. μονοειδής, (ό,ή).
ιαριαΊι. ψ
(ό,ή)· 2. ^. μονοειδώς.
ΙΓ/'"»/""/"/""" · (Αονόφθογγοζ. 1Γ/««^ 8- νρΜΜίί/αΛρ,
\£[<,„[·Ι,ρυιΊ, . ^. όμοφωνως \Γ/,ι»ψρ. μονόγαμος, (ό,ή).
μος, (ό,ή).
συμφώνως.
σίς. (ή) 8- \Τριο{/ηΛ>/>·
Τ^Ι,ΐΜίρΊαΐίΙιηί.ρ-^Λ. συνοίκη- (Γ^αι//^" -ισόρροπος,Ισόσταθ.
νΐ··»ρη— μονοφυής, (ό,ή). ^ριηΙ^ηγΐιιΛιρ· μονομερής, (ό,
\ίραί^1ψ. μονογράμματος, (ό, ή). ^· μονομερώς.
ΧΓρωΙ/ροΊι- ομόθρησκος, (ό,ή).
ή).
■Ο^ίΜ^/α/ί.υιονοκέφαλος,
(ό,ή) . 8. \Γ/,ιιιΙ[Ιιραιι
σκον, (τό).
ΐΓ/ί<ι/^π/. μονοούσιος, (ό,ή). ΧΓριυΙ/ροΐιπι-ρΐρι-% . όμόθργιΙΓ^ικ^^ιΛ 8· νΤραιριι&Ιϊΐ/'χ
2. όμοούσιος, (ό,ή).
1Γ/'""^ο/ΐ/· μονόγροος, όμό- ^ριαΚιαιι^Ίι. ^. άθρόως, διά
μιας. <Π}Γ^ΙΛ·«
χροος, (ό,ή).
ΙΓ/;«ιί«Μΐ/«<
η · όμοθυμαδόν.
\ΐραι,[ουι/·- μονόζωνος, (ό,ή)
ΧΓριιιζαιιιιυΙΐ· $· ^ϋΐιιιυΐ^ιΐίΐ^ρηι
Τ^ραι^ιαί-αΛι . μονόδοξος, (ό, ΧΓριη^ιιιΐ-ΐιίίι. 8· ΤίΤριαρια^ι
υ"^ι«ίίιι/ι.«ι/«η.δμόπιστος,(ό,ή).
ή). 2· όμόδοξος, (ό,ή).
8· \ίρα·ΙΐροΊ·,
(ό).
ΙΧριιιιΙριΙρ· 8· 1Γ/^«"^/»Λ/ι
</γ.· συνειλεγμένος,
ΙΓ/""ΐ#·· όμοεθνής, (ό,ή).
Ή"/ι««^&«-· μονόπτερος, (ό,ή). ΧΓ^ιιι-ιΙι <>/"7ν. 8. \£ρ ι» ΙΜ[Ιΐ11>Χ
1Γ^ι«^&^ι»ί-·όμόγλωσ·σ·θί (ό,ή) \£ριυλαιβι. ομόφωνος, σύμφω
ΧΓριαριηϊ·
^δμόφρων,(ό, νος, (ό,ή).
\Γρα1ριηρ'ίαι.ρ2.\ ίι)· »· \Γρ- Χ£ρ·υί.·ιιβιριΓ · όμοφωνώ. 8.
ΧΓριαριαΊφΰΊ
αιρα&ι
\Γρω&/ήι. μονογενής, (ό,ή). ΙΓ/ΐΜ/ί&πιΐί'ί^. ^ μονόχειρ, (ό,
ΙΓ/«"ψ. μοναδικός, ένιαΐος, (ό). ΙΓ/,ΐϋί&πίι. ^ ή), χωλός, (ά).
ΧΓ{,ιιιΐ£ΐα·ΐ. ομόθυμος, όμόγνωιιίΐ/'ω
π < βρι'ΐι. μθνθ_
μος, (ό,ή).
νώ.
νραι^ίαι/ρι/. όμονοώ, όμοορο. μέρεια, (ή).
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σΜλ
ΙΓΜ1.
ΙΓ/ιΐΜ/ΛυιΛ/.Ί υ^, μονομεοής, (ό,
ή)·
„
«). [Γ/,αίϊιπιΛι. συνώνυμος, (ό,ή).
\Ρ/ιαιιΛ^. ένός έτους, {6,ή, Χ£[ιιι/ΐιηΛηι ρ[ιιΜι . συνωνυ
\γ/,υι,)'/,,„■ άπλοΰς, άθφος, ά μία, (ή).
δολος, άγαθός, άχακος, (ό). 1]"/ι«/^'/^πί^7/:ί/ι-.σύμπνοια(ή).
\Γ/ια.ΐηιΛ,£. ομόθυμος, (ό.ή).
υ μ*φφ^ μ«λ ι
\ΐ/ιιιιιΛηηι ρ/·ι-Ίι· άκεραιότης ΙΓ{ιαια/Ιπιι. μονάρχες, (ό).
άπλότ/,ς, άγαθότης, (ή). 8. υ*^«ιΐφ6ι»«ι4τ<ιι)ι. μοναργι/.ός,
Μαιΐιαρηί ρΐ'ΐ-Ίι*
(ό).
\Γ[ιΐΗΐηί ιπΙτιΓ. μοναρ^ώ.
1Γ/'"ν«"/»· συνεχής, (ό,ή).
ΙΓ/ΐΜ^ια^ιίη/'.τυνέ'/ω, συνάπτω. \£(ιιαιιΐΙιιηηι-ΡΙ·ι-'υ· μοναρχία,
ν/,^αιρΙ/. [Λονόρ^οφος, μονό. (ή).
_
^ μοίως.
ϋ'/ΐϋ/ίΐ/ί". ίσως, επίσης, όστεγος, (ό,ή)
Μ[ιΐΜΜ]ΐιιρηι-Ρ[ιι.'ύ · συνέγεια, ΙΓ/.η/«ι^/>. όομφαία, (ή). <Π}Ρ
συνάφεια, (ή)·
ΰ-^ι
υγι«^ν μόνος, (ό). ^· μόνον 1Γ^ι««/'/»«"· ομόθυμος, (ο,η)·
Μ'/,υι/ι,ιι,//. μοναδικός, (ό). ^ ^[ιιαυιΤριαΙΐ· μΟνώνυξ, (ό,ή).
μοναδικώς.
ναχός, (ό). »μ ^ι-^^.
_
\Χ[ιιυ/υυιΙΐΙιιυΐ]. μοναστής, μο_
ΙΪ/ι,ιι/ι,ιιιΙ/Ιί/ι. μονόσιτος, μο
ξών, (ή).
νοφάγος,, (ό,ή).
κός, (ό) 2. ^/,ωρα/υ*
1Γ/"«/ί""//'< ,!/"''/"''''· μοναστι.
β· μονόμαζος, άμαΙΓ/'ω^ίκιΛιΐίι/. μονάζω.
1Γ^««^"Λ?·^ μονοσύλλαβος,
1Γ/,«,,/ωί4. ^(ό.ή).
ΧΓ/ιιυβιιιιφ^ιπ. μονόξυλος, (ό, \Γ{ιαιιηιιψιαιι· μονότροπος, (ό,
ή). «1^Γ ρ-Γΐ·
υ^α</ί//ι£. 8· ΙΓ^^'"»^·
ΙΓ//μ»
όμοιομερής, (ό,
ΙΓ/ΐΜί/ίίη· ρ{ιι.%. μόνωσις, (ή). ή). 8- \£[ΐΙΜΐϊΐ1ΙίΐϋΙ*Ι1Λ]\
1Γ^Μ#/ί/«ι-4/^ μοναχή, μονά1Ρ^ι«ηιικ/τ«ι^ι
δές, (τό).
στρια, (ή).
1Γ/ιαι'ί»ωι/. ένοϋμαι, συνενοΰ- |]*Αυ><πύι/ω^ηι ρ/ιιΛι. μονοείμαι.
ράν. \Γ[,ιαιιιηι-Ίι· σύνοικος, (ό,ή).
Μ/ιν/ι,,/ ία ιί- απαξ, *ρ.ίαν φο. \ί[ιιιιυπι-βΐιιΐιΙιιΙ'· ένώ, συνενώ,
\ϊ/,ιυΊιΐ{ΐιιιΐιυβι. όμοΰ, συγ *ένόνω.
\Γ[,ιυβηι-·ι/,£. ενών, συνενών,
χρόνως, πρός τούτοις.
συναρμόζων, ένωτής, (ό).
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ΙΓΜ*
ΧΓ/·ιαιηρ· μόνος, εις, μοναδι ΙΓ^/.. μίτρα, (ή). Ρ·-<.
ΙΓ/ν· 5· ΤΓι«ί'·
κός, ενικός, (ό).
ΧΓ/ιαιι-η[ΐυ/ΙΐιαΊι. ενωτικός, (δ). ΙΓ^π^ιι»^. μηλωτή, *προβειά,
Π*^τ«ιι.»/ιι«^9' συνενωμένος, (ή)· Φ1·-ρΐ+1·
Λ-Ρ·
(6).
ί«*«Λ 1Γ/.*. βόρβορος, (ό). 2ε^
\ί/ιιΛαΜ%ιιυΛ^ηι.ρρι.%. δια
πληκτισμός, (ό).
\Γ/ι·^ΐ-η/ιπι.ρΐ·ιΛι. 8· 1Γ^»»«-- ϊ1Γ^Λα·ί<ϋ^»»-^άλληλουχί.
^ρρΛ.
ία, (ή).
ΧΓ/ιαιφαιη.. δμόδοξος, (ό,ή).
\Γ/ιαιφΙτρρ. ολόκληρος, ακέ
<^"α^""ΊΆηί-ΡρΛ·άλραιος, (ό,ή). Η+ί«Ρ1->
\Γ/ιιΙιυ[αΐΜΐηϋ' γνοφώδης, δμι. ληλοκτονία, (ή).
Ο*^ι/&κΛι«0ι/«//ι-αλληλέν
χλώδος, (ό,ή).
1Γ^7 «/%>«"/*· 8. Τίρ·Μΐ^%Ι·ιΛ
δετος, (δ,ή).
]$1„ΓΙι·.,Ί,3. άλλήλων, *ό είς
ΙΓβ γηι-ι/£· ίσως, μήπως.
ΙΓ^
8· ΙΓ/-^^.
(δ). τόν άλλον, ή μία τήν άλλην,
ΙΤρίτ^ίι. ενιαίος, μοναδικός, τό 8ν τό άλλο.
υ-/ι£ηΖ/ιί«»»ι./?^ι.ίι.ένιαΐον, (τό). (Γ/"/ΪΓ«"'ί»9«'«ί/».άλληλόφιλοι,
ΟΤ^ΐί*!»««-· μονόκερως-ωτος, (οΐ,αΐ).
(6). ι»ίρ^«Λ«
λως. 1Γ^«Λ>«. μίμος, (δ),
1Γ/· Ιτρρΐ^ί. μηδαμώς, μηδό- 1Γ/Λιμ> »/'· μοναχός,μόνος, (δ).
1Γ/.Ϊ- 8. 0*^^, ■
ΙΓ^^^ΐΛ""-*
ίστραγ. Μινώταυρος, (δ).
ΤΓΡί—ι·ίΙί—-ΡΡιΛι · ^γουρία, \ρρ%αι.ρριΛ. μόνωσις, (ή).
δυσθυμία, (ή). υ}·»»}* τίΓ»"'
ΊΡ^ΜΜίρίαι^. ούρητίας, (ό). 1Γ/Λ*. αχρις, αχρι, μέχρι,
ΙΓ^ίπΛ ουρώ, κατουρώ.
μέχρις, έως.
ΙΓ/ι^ίι. ΰμήν, (ό), *<ρλοϋδα, 0*/*»ί ΐ/>· ώστε. Ε^ί,^ +(■<
ΙΓ/·^
^ έν τούτω τω δια(ή)· 8-ί.-ί·
ΟΓ/^ιμ.^. ουρήθρα, (ή), ούρη- 1Γ/^ <«/%.^στήματι, έν τω
τήρ, (ό).
μεταξύ, μεταξύ. 0 ~·ζ~·ι.ε?··τ<~*
,ΙΓ^ ^««η
^. Εν προς ΙΓ/Α«7/»«. ένψ, ετ>., ενώ ακό
1ν. <Π^^ -^,
μη, ^-ΐ""··
γι
Β
\Ρρ Ρί· μήπως, μήποτε. 8 ΙΓ^ί/^&ι.. μέχρις ότου, εως ό
του, εως.
1Γ^. ΤΓΑΡ^'
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ΙΓ/ί/^Λ·-. πρίν, προτού, πριν \$[·$ιμι[·Ιιιμ/ι,ΙιιΓ. παρεμβάλλω,
έτι. δ~ζ~ #ιΛμ<£1. ί+ν>·
παρενθέτω.
ΙΓ^ιη· πάντοτε, άείποτε, διά ΙΓ^ΡΑτί/"· συντέμνω, τέμνω.
παντός.
(Γ^££/»4&Αγ«9 . μεσουράνιες,
ΙΓ/'
άοίδιμος, (ό,ή). (ό,ή).
νρ»1·&/>· μόνορχις, (ό). ί<Η+ υ·/»«/>/ι^»ν μεσόγειος, (ό,ή).
1Ρ/.Ρ/ιΊι. μέσος, μεσαίος, μέ
Β*/·"· ρ[ιι-Ίι· ε'νωσις, ένατης, τριος, (ό).
1Γ, · Λ η»/>
· ^ εσότειγον, (τό) .
ΤΓ^£μ»^Λ^ -μεσόκλαστος,(ο,η). ΐρ/, ρ. Α/, //Λ Λ ««, . ϋ 0/ * /-■/.///< «ν '
1Γ/»(ΐ<ί»^Λιη^> . Μεσοποταμία,
ΙΓ/,ρ/»^. μετάιρρενον, (τό).
(ή), δ^-ρ^+ί,» (
ο„ΐ4Λ βΓρ.—Ε.
ΙΓ^^ΐΜγ^2<τ/ί·μεσονυκτι.ον(το). \^/,;%ηργ%ι . μεσίτης, πρε_
ν/ι^νΟι—ι· εισαχθείς, (δ). ■ σβευτής, (ό).
ΙΓ/.^ω^. μέσος, μεσαίος, μέ υ"^^<«/'7 «"«- · μεσιτεία.
τριος, (6). ΟρΡ-«
ΙΓ/ίΟ'ί.τ.^ι^ΛίΛ μεσιτεύω, πρε
\γ/,ν·υ//1ιιι άνωστιγή,ίή), (·] σβεύω.
\Γ/·^υιϊ/πι ρ/ιι.%, μεσότης, με Τί/,ρ,π/^ηι ρ/ιιΛ. μεσιτεία,
τριότης, (ή).
πρεσβεία, (ή).
Ο^^ιη^πι.^^. μεσόστερνον, ϋ7'£»# μέσον, διάστημα, (τό).
(τό). <ιΙ-ί+« «{·β™·1··
\Γ/ι^αι^αιηι.ρ ιιιηΊιΙιιΡ· δίχοτο 1Γ/,£««.^. ψίχα, (ή). 1»^ 1>^·
μώ. 0^«-[Λ·τ~1· +1·»4,+'
ΙΓ/'£β/·4·μεσημβρία,|ή). (ό).
ΙΓ^ "ΊιΐίβΜ/^. μεσήλιξ, (ό,ή) ϋ·^*ο/.ίιιι^«Λ· μεσημβρινός,
°γΡ— Ι-ιιε'
,
,
ΙΓ/>«· σαρξ, (ή), σώμα, (τό).
ΙΓ/'^«<ΐ(κι/ΐϋ^'· μεσαίου ανα 2^./. 1*1.1. 2. κρέας-ατος,
στήματος (δ,ή). 0Ρρ«· «ι»)»··-· (τό). 1*.
1Γ/ι£·«/Λ>ι-^/ ι/·ϊι(·ιΓ. έπεμβαί- ΙΓ/ιιη. ϋ'/·ιιιψ· νους, (ό), διά
νω. Ί-ιγ^Λ·^
νοια, γνώσις, (ή).
ΙΓρ^ηίααι^ιΛΜΛ. ->· μεθόριος, -ΙΓ^«« ^ίιίτί/· εννοώ. ϋ.Λ—
(ό,ή). 2. μεθόριον, (τό), με λ*·
„ ΊίΓ^+'
θόρια, (τά). Ιΐρίβρ ι·ΐ£· 8- 1Γ/ι«η« ^ί. &<Λ νουθετώ. 1;^} —τ
"V Ή"/"""
συνέρχομαι.
ΙΓ/ι^βι^^. μέσον, (τό).
\Γ/·ρ»·η£· έ'ντομον,
έν
τομα, (τά). ·Ίί·β^£-+»
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4)" άλσίνη?
-Ι^«α» //"««/Λ /»«-/»· κατά την Ον/ίκο^·"^
(ή).
υΕΐ=.χ
ί—
διάθεσίν του. *ΙνΙΡ·<1··
νΐ/ίιαι^ρα. μυγατή, (ή). 8·
-\]ριπ/ι ιίΊηο^. %.
ΙΓ/ιιη&.Λ ρέπω, κλίνω. 1Γ£~
[γΐ/Ί,,/ „ι, ,,ρ- δορυφόρος, (δ,ή).
[}/,ιηη·-ί/ϋ· δοπή, κλίσις, (ή). Ιϊφ,γΙ,^. άρσενικόν, *ποντι_
κοφάρμακον, (τό). II
γ1Γ/.ιη#. 8· ΙΓ/'«η.
Χί(·Ι·1· όπώρα, (ή), όπωρικόν,
1Γ//πιΛ>φ. σίβυνον, άκόντιον,
(«)· ΙΓΗί-'
Η"Α, ηιί'ΐ, 8· (Γ<τ™"ί/·
0 06 δόρυ, (τό). 1Γ:;.ρ-α.
υ'/.ι«. έτερος, άλλος, δ μέν, 1Γ///»«"ιπ. ψαλίς, (ή), *ψαλί«ι
_(]";>ι-μ ΐΜΐ'ΐΐφΐΗΐΐ· πάλιν, το δίον, (τό).
[ΓΙ/ριηιυραήί
.
ραπτιστήοιον,
δεύτερον. 8^$~>
ΙΓ^ί-"
(τό), κολυμβήθρα, (ή).
ΧΓ/,^ιμ/ιπΊ) ψήφος.
ΧΤΙ/ριπΙτΑ βαπτίζω, ¥βα«τίζω.
ΙΓ/το^'ίτ^. εφήμερος, (δ,ή)
\Γ/">ί·/·''",'^· μονότροπος, ό [ΓΙ/ριπ/,^- βαπτιστής, (ο).
ΧΧΙίριηηι.ρρΛ. βάπτισμα(τό),
μοιος, (δ).
έμπηγνύω, έμπήγω, βάπτισις, (ή).
[Γ&ηΐ-ΡρίΛ. 8· ΤίρηνΡρίΛ,
*χόνω. υ-Χ^·Λ«ί''
\Γ/"/·Ρ —ρ· παραμυθία, παρη [Γ -1*ί· τέφρα, 'στάκτη, (ή).
8· 1)ι«/*ι
ίΡ·Ίτ+»
γοριά, (ή).
07»/>/</ αιρ—Ιμα% · παραμυθη ΙΓ^Α^&ί/· άποτεφρώ. ^-{_
τικός, παρηγορητικός, (δ). 1Γ<2^<Λ ώδώ, άπωθώ, *σκουν_
ΧΓ/ιφρίΗρΙπΐ· παραμυθώ, πα. τώ. ^[Ι^+'
\Γ>1&.Ι]Ιιιΐ: άποπνίγω. «Π(ιΛ»£.«
ρηγορώ.
1Γ/»/ ρ^ρρΐ παρήγορος . (δ,ή) . ΙΓ^Λ^γ/ιι/· άποπνίγομαι.
8. ^ριρραιριαί^ιηΐι ι
ρυιρι ΙΓγί^η^ιη· πνιγηρός, (δ). Ιβ—
\ΐ{υΙ,ρ.,Τη..ρΓι.Ίι. $■ \Γ/υρ\ίριι&Ι·ιί. (είσδύω, δύ&>-, βυθί- 1ΓγΑ"< //· πνίγος, πνιγμός, (δ).
Ιΐρίρίρ·/·
βουτώ .8-^ 0*ι{<ήι. μίλιον, (τό). ΙΓ^ι»
ΙΓ'/ΐίΐίϋ'ϊ/ΐϋί/'. 8· ^ραΛιιιιι/,
!)■//«//,. οσφύς, 'μέση, (ή). «1^ 1Γ</^/·ιΛ μίγνυμι, μιγνύομαι.
ΙΚ^αΛιηι-Ίι^). νώτος, (δ).
1Γ>/Μ«/'. μένω. 2·οιαμενω. δ.
νώτα, (τά), δάχις, (ή).
περιμένω. Ί·«.(Λ.£· 2. δ—ΡΧΓ^ραιιΤ. μυκτηρίζω.
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ση*
Μ"ϊιΐίΐ^ηρ^. υπόλοιπος, λοι υ\//ι/ιιι/ι/ι/. 8· 1Γ^ιη««^»τ^ /τί,
πός, (ό). ^
2. ^«,. ΰπόλοιπον, χατάλοιπον, (τό). ϋ"< ι/ιιιιι^/ιι^ιιι .ρριΛι, 8· ~\£%ΙΙΜ~
$ηι%ηί ρ[ιιΛ. ι
ΊΓίιαιι/ΐ.ιιι/· επίλοιπος, (ό,ή). 1Γ,<//«ί//"Λ. παντοτεινός, (ό).
1Γί<ι
^μόνιμος, στε_ ΙΓ. «ιι«//«ί"· άειπάρθενος, (ή).
\Τ%ιυ;ΐία//υ/ΐ,. \ ρΕΟζ , *γερ0ς, 1Γ * "ίίϋ ^ 11// . 8* 1Γ»!/!"γϊ/1!- Ι//"1
(ό).'ι-.#.
ο-ιγ.λ ΙΓ^'"1^"*-^* αείμνηστος, (ό,ή).
ΓΠ""«· μνα (ή).
ΤΓϊι^ηι.Ίια·-Ρ{·ιΛι. ) στερεό. \ΓιαΊΐι^Μΐιρ^ηι-Ρ^ρ·Λ . άεικί1^%α>ι^κη^α/υηι.ρΤ^ί.'ϋ \ της, μΟ νητον, (τό).
νιμότης. Ί·~#,}+.
υ\ι/ΐΜ/»/ι//<««//ι· άειπαθής, (ό,
\£ΊιΐΜΐ)π^ιΐα/ΐιΙπϊ. καταλείπω.
ή).
(ό,ή).
1Γίι*ίηΛ φθέγγομαι. 1)1·- ^ υ*2»""<7«ν^«"<· άειλαμπής,
ιηίοφαη. · Χ. \\\ιιιιυρπ/ιρη^>>
ΧΤί^Λ. φθόγγος, μυκηθμος, ΙΓ^ι«^^.6'σσωπος,(ή). 2·σπόγ_
(ό). Ι*^.
. ,
γος, (ό). ΙΓΙ^ 2. Β^ίίΐ.
\Γ%2ρΙΐ· 4· σιωπηλώς, εν σι. Ο1Ί-Λ{^Λ—^9' συναίδιος, (ο,
1Γ2ι«^. γεωργός, εργάτης, (ό) ΙΓ^ι/Α^/Γί/Μ/ί/"/«/".διαιωνίζομαι,
διαμένω.
φαηι
1Γ;αϊ //,»/{,υΊι. γεωργικός, (ο)
1/11//—
1Γ^«"(ί^ί/'.γεωργώ, καλλιεργώ. Ή,2<»ΐ·£6ΐ>κ«-»/· . διηνεκής ,
ΙΓ^Μΐ^ηι-^/ίΐ.'ίι. γεωργία, (ή) παντοτεινός, άΐδιος, αιώνι
γεώογημα, (τό), καλλιεργία, ος, διαρκής, (ό,ή).
ΟΝι/Λ/Μΐ/ιαι-ΠρΙτιΤ. ^ Χ·1Γ» «Π/Λ.
μ; ,
;
ΙΓ ^ιπιι,ρΙ,ρ ($.«.«-). αειφορος, ^^ιηΊι^ΙιΊιιΐΜΐ.ηρΙ,ίΤ. \ 9ί.//ι//_
(ό,ή).
ι
ή).
ΙΓ^ωρΛ^ρίΐβ.άειφλεγης, (ό, \Γΐιη%£ΐΑιαι-πραιιιιξιι. διηνε.
\ΐ^αιαιρηι-^1ιι· άένναος, (ό,ή). κώς, αιωνίως.
ΙΡ^ιπκ/^π/· άίδιος, (ό,ή).
ΙΓ'^ιηίι^ΙήιΐΜΜΐ.ηραί.ρ-Ι·Λ> άϊδΐΐρ.ί/ΐϋΐ^ηι ΜγιΛ. αειθαλής, (ό, ότης, α'ιωνιότης, (ή),
ϋ"/»//· μάγος, (ό). ΙΓΙ-Η^Κ·
ΙΓ^ιηο/ιπ/υ. άείϊοωτος, (ό,ή). υΊιι//ι///ι/ι'//. μαγικός, (ό).
υ*^ιηα//υκΊ2</'17· αεικίνητος, (δ, \ίπη.Ιζιί. μαγεύω.
ΙΓη^πί-^^ι-'ίι. μαγεία, (ή).
26

— 202 —
σηηιτηι.
ΰηψιΛιιχιιΓ. άκμάζω, αύξάνω, ΙΓ-ιαι-ρ-ρΛ· μανία, παραοορά, (ή).
ΙΓ»/»/>/>. τέφρα, στάκτη, (ή).
ΙΓ»'//'· μόσχος, (δ). 8-Ί··»·
''
, (ό,ή).
Β"»7"'^ΐΑ,*/'· ^ άγριοσυκή,(ή) ■Ρί-α
\ϊη/,,/·ιαΐ}πβι
.
στακτόχρους,
ΙΥπ/νιβ η^,£ ■ ^ β «··«£..»
—
\^η{υριΐί^ηί.ρ . στακτόνερον ,
■[«.ή.»
(το/·
(ό,ή). ·
ΙΓπ/"//«//'//γ . κώνιον, κώνειον, τό). "Π.-,»^»·
\£η/,ι,/,. πλάνος άπατεών, (ό). \ίη[αριΐΜΐηΙιυιηΙι· αίθαλώδηζ,
2. απατηλός, (έ). δ. ήπα_ 1Γπ^ί/.Λι/. άποτεφρώ.
τημένος, (6). ΙΙ^—<ιχίΕ· 2. ΧΓηβι/·{,ιΑ άποτεφροΰμαι.
ΙΓ"'/ί ^· σαύρα, *γουστερίτσα,
Μ·'
,
τΤη/ίτ'/Λ"
εμμ*νης,
μανιώ,, (ή). «ίτρμ+ΗΙ·
δης, (ό,ή).
ν.ωδώς ΙΓ»ι«Α κηρός, (6), *κερίον, (τό).
^η^^ΊιαιρίΜίρ· έμμανώς, μα. ΙΓκιΛο^ο^.κηρωτόν^τό).^·»
έ- {Γ»ι/Ίι«4Γ«γ. κηροπήγιον, (τό).
εΐ·/^»·»..
ή). ΧΓ.-Χψ~\*
^ηιί·ιιΙ^Ιιριη· κηρόπλαστος, (ό,
ΙΓύ&τΪ""-/^*-^· μανία, (ή). 0*«ίβι&«/·κηρώ, *κ/,ρόνω.ΤΓ«»-Λ

\Γπ/Ιιΐ[%1,ιΙ'. μαίνομαι,
μάνην. ^--τ^-ρΛ-ρ·

ΙΓ η/ΰι/ηι ^,ι/ι,/αΓ . εκμαινω ,
*τρελλαίνω.
ράφορος,(ό).
ΤΓ"/^· μανιώδης, μανικός, πα.
Ήη/βιΓ. μαίνομαι, παραψέρο.
μαι.
4ί-4^'
Β*»/»;· μολόχη, (ή).

νη/Ρ-· δποστήριγμα, (τό). 8—
Π*/ι^^. πέδιλον, υπόδημα, σαν_
δάλιον, (τό). 2^^· Ί·»-*(Γ/»/ί». ώρα.ότης, λαμπρότης,

1Γ"^/»· επαιτησις, (η). 2. έρα
ΧΓηιη[·ιιιΙ[. πλανήτης, (δ) . ΟΪ^· νος, (ό). δ^νΐ^·· 2. ϋ-^-ί—
\Γπιηραιΐ£ΐιΛ· πλανητικός, (6) ΙΓ«ί«ν· μυρική, (ή). Ι^-Α
\]Ίι/ π/ιΐιι/πι ι/ ιι/ΐι υιΙ". πλανώ, α ^ηηιιίΐιιαιί. λησμονώ, ς1/,νώ. η·Λ.-ρ.Λ»|.>
ποπλανώ.
έπιλήσμων,(δ,ή).
\ίηι_ιψΙιηηι.;ιΙη. πλάνος, (έ).
Π"η/»/»/"/"· πλανώμαι, άποπλα \\·ηη.·α;ιη·-ΡΙ··Ίι. \ λήθη, (ή),
\Υπ„ ιυι/πι !ίί,.
^ λησμόνημα
νώμαι.
(τό), *ξεχασιά, (ή).
^η^ηρηι ρ[)ΐΛ. πλάνη, (ή).

υ·ηι»
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ΙΠΜΓ
ΤΓ"ηαΐ0αι-ιιιιΛιΙηϊ. έπιλανθάνω 1Γ"«-ί'2. σιωπηλός, σιγηλός,
\$πρΙΛ[ι. μορέα, βάτος, (ή). (ό). ϋ—·
8},-^,.
ΧϊηΛΙ.
άλαλος, (έ,ή.).
1Γ"/»/?. δέρμα, (το), οορα, (η). 1Γ"<-;^. μόσχος, (ό). 1Τ*;.+.
ΊΓηρρ αη§ «γ»*. βυρσοδέψης, (ό) . 1Γ»ι-2<ηαι^· μηλωτή, *γοϋνα,
ν«ρρΐ"ΐί^'· δερμάτινος, (δ). (ή). *«..,.+·
ΧΤηρ^ΒίΓ· έκδέρω· 2. σφάζω. ΙΓπι-ηπι.%4». μύραινα, (ή).
0*ηι-ιπ. ) είσοδος, (ή). 2.πρό_
1Γη/ι^. φωλεά, (η).
Τ'«-«?ρ.$σοδος,(ή). ^ν 2.
ΊΓηρ·Γη#Ιτ·Γ. καταθλίβω, λυ \>{~Ψ<
πώ.
-ΙΓ/ΐί-ιη Λί- Α^. έσοδα καί έ
1Γ·»/"Λ»^»/. καταθλίβομα ι,λυ- ξοδα, (τά).
ποΰμαι, πικραίνομαι. υ,ί|Λ- 0*η<_(π,£ Ιΐρίτ^πι^. δύσις, (ή).
ΙΓ»«-/»· α'ιδάλη, (η). 4·»-^-«-Λ
1Γ"/"/*η^) π' ■'//!. λύπη, Ολίψις, ΙΓη»-/""<Λ ^ επαιτώ, ζητώ,
πικρία, (ή).
\Γηιψια%οιμΑ \ *ζητεύω.
ΤΓπρηα· μωρός, (ό). 8££-Ί4> Ηη, /,ν,γ/,^. ) επαίτης, *ζή\ίηρηιιαίριιΛιηΐ-ρ-ριΛι . μ,ωρΟ- ΙΓπι ρΐΗγΙ]^. } τουλας, (ό).
\Τπ·-ριαβηι.ρριΛ- έπαίτησις,
λογία, (ή).
Τ^ΜρααοΛιιΐΜίΓ. μωραίνομαι.
(ή)> *ζήτευμα, (τό).
\Γπ/ιπυη^ρ/·ιΊι· μωρία, (ή). \Γ"^χ&?°ν,Λ· χίδΡα'(τά)·
1Γ"/»"' · 8· \Γο{""-4>*
\ίαι-Ρ%. σκότος, (τό), ζόφος, 1Γ"' ρ^ίίΐ//· εγγραφον, (τό).
(ό), σκοτία, (η).
\ίηφ. καπνός, (ό).
ΧΤίΗ-ρΑ. πέλεκυς, (ό), σφύρα,
ΙΓη'/ι/. «.$.· πεπυρωμένος, (ό). (ή),
·ρμ·-τ· 2^^.
\Γ'"-ρ'"ΐ'"-Ρρ*Λ'· 8· 1Γ»»«-/"*«—
1Γπ'/«· στόμωσις, (ή).
βηι^ρΐ-ρι.% ι
ΙΓπι-^ιπ· μύρτος, μυρσίνη, (ή).
ΙΓηι.&ηΑΙηί. εισάγω, εμοι_
βάζω, εμβάζω.
Η"«ί-/>»· πυγμή, (η), γρόνθοί,
\ίηί-ψι· μΰς, *ποντικός, (ό). (ό). I;—/(.—.£»
Β**«· όμίχλη, (ή). 2. έμιΙΓαι,^ικ^· ΰποδημάτιον, (τό). χλώδης. δ^-ΛΛ· 2. δί-ΛΑ^.
ΰ*ηιΛι. κνίψ, *κνίπα, (ή), κου ΜηιϊηιΐΜΐί. ψιθυρίζω, *μουρνούπι, (τό).
^β&ί
μουρίζω.
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ιτβυ,
ΙΓ«ιΛ«ηι.ί&. ψιθυρισμός, (δ), ^αιιυρίιρίΐβπι ηιιίυΐιιί. υπεν
*μουρμούρισμα, (τό).
θυμίζω.
νιΑ^αιΑ ^ μυκώμαι,ώρύομαι, ^ιηαιρίιρήι,ρρύι. άναπόλη.
ΤΓηίι^^ι/. ^έρεύγομαι, *μουγ σις, ένθΰμησις. 2. σκέψις,
κρίζω. Ιή,^^+'
(ή), συλλογισμός, (δ). Ι»»Χίαίι^Λ. μυκηθμός, βρυγμός, (ό), *μούγκρισμα, (το). ^ιηαιι^1»ρ. προσεκτικός, (δ),
ΤΓααιΙ/Ιτρ. κρεωφάγος, (δ,ή).
επιμελής, (δ,ή).
Ό'υιυ/ιΙ,ρηι ρ/ιι^Ίι. κρεωφαγία, ΙΓι/>ΐ" ^/■/. //· προσέχω, δ^-ρ
(ή).
1Γ««Λ.
^ μηρός, (ό), δ_ ΧΥιη,υηρηι.ρ[,ιΛι. προσοχή, ε
Ή"Μ£ΐ»'ίιηι-ί<^.^σ,φύς, (ή), ^«-ρ.· πιμέλεια, (ή).
\Ραιαφι>£αιη . κρεωπώλης, μα- \γ,πι„/<}ΐΗΐ/τ φρενοβλαβής (δ,
κελλάρης, (δ). ΐ~«««.^·
ή). 8^-Η.'
(δ,ή).
^αίΜΜί^αι&ΜΜίηΐίΑηβ . κρεωπω- υ"ιπχ"/"ηί· εμφρων, νουνεχής,
λεΐον, μακελλεΐον, (τό).
^•πηι/αη^πι /ΐριΛι. φρόνησις,
ΤΓ«ΐτ^ί:ί/. κρ'εάτινος, (δ). 2. περίνοια, (ή).
(δ).
σάρκινος, (δ). &β*13.· 2· ρ·μ- 1Γιπυ·}>υ·Ι{ίυΊ, . στοχαστικός,
ν)'<ηω< λ////*· 8. |ιΐ/γ>ί///Λ
,,μ,
Ήυ/αΓ. ψυχραίνομαι, ψυχροϋ- \^ιπι·ώ·<· ρ[,ί.Ί·. διάνοια, (ή),
μαι. *κρυόνω. (ι-^1-4-τ =
λογισμός, (δ). 8· ΤΓαιυρΙτ]ΐυ/ιιΙίΐί. καταδαπανώ, κατα
σπαταλώ.
\\ιηιιιΙ^ηρη^ιι. 8. ^ιαιηρΤαιφ ■
ΙΓ""<"· κρεώδης, κρεατώδης, ΙΓιηωιΛ»/»»^». φρεναπάτης, (δ).
σαρκώδης, (δ,ή).
\ίιηιαιίη^ηρριΡ. φρεναπατώ.
Τ^αηί-ιηπι. (»ρ)· κρεωφαγίας \Γ,ηιυ,Γη/η/τπι ΡριΛι . φρενα
(ήμερα), (ή).
πάτη, (ή).
ΤΓ«««-/ι. φάτνη, (ή). Η·>Ί}+' [Γ«ι«ιΐι&ι/>. έμβαίνω, ε'ισέρχο\£ιηιαριι/ΐιΙηΓ. διανοούμαι, δια μαι, εισδύω, εισάγομαι.
λογίζομαι.
1Γ
π< . ί εύφυής, (δ,ή) . 11.
ΊίιπιιιρίιρΙιιί. αναπολώ, ενθυ
μούμαι, *έξανενθυμοΰμαι,φέ. ^αιιαφίίρ^ηί.ρ-ρι.'ίι. ευφυία,
ρω ε'ις τον νουν μου. 2. σκέ (ή)·
πτομαι, συλλογίζομαι. Ρ1^- \^ιηαι^α»^Ι!υ· πλαστός, (δ).
Γ~Γ £.-.£1^.. |(.{1^|μ^. 2.
ΙΓ""",7/'· νοήμων, φρόνιμος,
(δ,ή). 11ίΕ11Π.
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ΙΓίηιαι,ηρ. εμφρων, νουνεχής, νρ^ίΆηβ, μυρμηκίασις, (ή).
(ό,ή). 2. νοητός, νοερός, (ό).
\$ριηΙΑιρ. 8. 1Γ«' /'"»'
ιρ
ι I > νοητικός, ο . ΤΓ/νΜ· καταιγίς, θύελλα, (ή),
λαίλαψ, (ό). [Κ-ρ ΓΙ--Ι.».
^ιηοα-ηρηί-Ρ\>Λ· Ύνώσίς,νό- ίΓρρΙιι/. καταθολοΰμαι, *καησις, (ή).
ταθολόνομαι.
ΧϊιπΙιρριΓ. ειλικρινής, ανυπό 1Γ/γ»//"'//*.ν· θυελλώδης, (ό,ή).
κριτος, (ό,ή).
\ΤρρΙ(Η,/ιιοιιήι- όμιχλώδης, (ό,
ΊΓιπίι/ιιΓίΜίρυψ. ειλικρινώς, ά_ ή). δ^-ΛΛ|^ι
νυποκρίτως.
ΤΓιηΙτρι/ηι-ΡΙιιΛ. ειλικρίνεια, \ΓρρΙ{ΙιιΤ. καταιγίζω, συντα_
(ή).
,
· ,
ράσσω.
συνταράσσομαι.
1Γι»/>«<4· μάστιξ, (ή). Ί·»./^
\Γιηρια^Ιηίμαστίζω,μαστιγώ \Γ/>ρ!/ηι ',Ιϊι. ζάλη,ταραχη, (ή).
ΙΓιλ/""-^· πώλος, (ό), πωλά- \$ρ;ι,ιιΙριίΐι. άθλητικός, (δ). 8·
ριον, (τό). 0εί-·
ζί/ρ^2.
ναγωνιστής, (ό).
ΊΓρωφ. νύσταγμα, (τό), νυ. ΙΓ/»/-/ "''//'.7· συνασπιστής, συσταγμός, (ό).
ΙΓ/»9«"^,7/"^·συνασπίζομαι, συ
νραιιρίιιΐ. νυστάγω, νυστάζω. ναγωνίζομαι.
8. %ρρ11τΛ
^ρ^αι^ηι-ΡριΛι . συνασπι
Ήρη.ΐΜ>ρΙιρ. οπωροφόρος, (ό,ή) σμός, συναγωνισμός, (ό).
1Γ/ι^ίΜίγΐ"4·όπωροούλαξ,(ό,ή) ϋΓρβίιΛαι^. αθλον, βραβεΐον,
\ΤρΐρΙ[· άκρόδρυον,(τ.ό). ζί}—^ (τό).
Χΐρ^αΛίφ. αγών, (έ).
\ΓρΙιιϊ· καταμελανώ, μαυρίζω. \ίρι/ΐΜΐριιι%. παλαίστρα, (ή),
άγωνιστήριον, (τό).
\Γρί&ΙΙιιΓ. ψιθυρίζω, ΰποτον_ \£ρΐ]ΙτιΓ. 8. ΙΓ^ρι^1^*
θορίζω. 2· όίίδω, τραγφδώ. \Γρυριΐ. άγωνίζομαι, διαγω
νίζομαι, άμιλλώμαι.
ΊϊΓρβηι-ίΛ· άγωνισμός, (έ), ά
1Γ/·«Λ»^£· ψιθυρισμός, (ό) 2. μιλλα, (ή).
άσμα, τραγώδημα, (τό).
ΙΓοιη. 8· ΓΓ*/>ί·
|Γ οιηπι ι/ιη
ΜΑ·*· "·υ?μηξ, (ό).
εγγυϋεν,εκ του
\ΓρΙριΆηβ. μυρμηκιά, *μυρ- 1» ι/Όιππΐ-υιπ· πλησίον.
μηκοφωλεά, (ή).
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ΜΌαιαι/πι-υι. ^· παρά πόδας. \Γορΐίΐυ£ρ· 8· 1Γ«»(/»««"»{/»■
[Γοραι^η/ρ. μητραδέλφη,θεία,
(ή).
θείος, (ό).
\\θιηιιιι ηρ· 8· ]]Ί/ρΧιυιηρι
υ <>,η1ιΐ]η· ,}ιιιΊιίιιί. πλησιάζω. \Γ"/Ί"ΐρ"γρ ' μητράδελφος ,
ΙΓο^ίβΐ«γ.«>γ>«^εξάδελφος, (ό).
ΙΓο/ιηί.. μητρυιά, (ή).
ον, (τό).
1Γ»/»· βόρβορος, (ό), έλος, (τό). -Λ«ι
1]*<7>πι-£· πώγων, (δ), γένει-

3
βαα.
3«/^ιΛ
^ £έμβω, πε_
%αιϋτηηι-^ιαΐιΙτίί· ^ ριοέρω,πε
ριστρέφω,
μαι.
3ιΐ">/τ</*- |ϊ>έμ6Όμαι, περιφέρο&ιαάπι->'Πι. ρεμβασμός, (δ).
ταστικός, (ό).
δ^Λ,^' 3υ'//ίχ/';ί/π/'· εποπτεύω, έπιτρο.
β«ι?^</· κορέννυμι, χορταίνω. πεύω.
·!/«7π>,ΛΖγ. ^πλησμονή, (ή). 8 3 ω///,'/,//. υάκινθος, χρυσόλιθος, (ό). &«.£.—ρ<
περί, επί, διά,
3ιμυυ7/ϊι/. ώθώ, σπρόγγνω 3<ϋγω//Μ.
ένεκα. Ι^-Ί··
3'"^ΐ"//·Μ/>Λίη/'. άσελγαίνω.
ί!#« ι/, θύω, θυσιάζω.
■5ΐβ·/αΙ//,//η/ι,. εις μάτην, μά.
8 ·«/■/////'· άλίζω, αλατίζω.
την. «Ιβ2_ ί-6-Ρ6-«
3<«7#ί/· μέγας, πολύς.
•(ω^ίΛΜί^ϋ/ψ. ψηφίς, (ή).
Β «"//Λ// η/» · άνδράποδον, (τό)
βαι/αηρ^. τολμητίας, (ό). 2?1- 3·υηβ ,ιιΙ/ιν'ι,. νικητής, (δ).
8αιιΐΡιαζαιυιαΙ[ . ΰπερμήκης,
στεύω.
·)<"/«"/
επιπόλαιος, (δ,ή). (δ,ή).
8ΐ"7/</ιιιία</'ύ</. καταδυνα3<ϋ5^γ,„Λ//. έπακτρίς, (ή), ε- 3'" αΛ~*ιυρηι Ι<)ρι^ϋ . χατα_
πακτροκέλης, (δ). ^.-ρ—1^ δυνάστευσις, (ή).
$ιι>ΊΡιι&υι%· επαθλον, (τό).
ί·νειε·

ΒΟΛΤ
β«««ί· κόρος, ^χορτασμός, (ό).
8ί(·—£>
$<υι[Ιι;}ηιι]ΐιιΊιΙπί'. Υ.Ο'Αΐύ, Χ0ρεννύω, χορτάζω, εμπλήθω.

■
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βυ.3
3«μ·\Ρ μΛ
θριαμβεύω βαιι^ιιο^ΐτ^πι.. βραδύγλωσσος,
8"ϋ/Α'"Λ7 Μ»»/, εύσώματος, εύ (Μ).
ρωστος, (δ,ή).
3«</γ7ϋ«ν/ι5ί. όψιγενής, (δ,ή).
§ιιιιΐΡ ιιΑι·ι ινιίΊιι^ρ[ι·%. μ ε * ' α - 3""γ»//ΛωιΛ 8· ϋιυιίίιιΓι
λόσωμον, (τό), ευρωστία, (ή). 8αιι/ρΐΜΐ£ΐυρ<ί. βραδυκίνητοςτ
%ιιιιΐΡ·ιΐΜΐ£ρ. φιλόνεικος, (0, (έ,ή).
ή).
8"/γ^/ΐϋ"/'/'^'^· φιλονεικώ
3
ο/ ,Λ τότε. 0^ ίτί·^·
βυΐ'ΐΡ ιιι αρρηι βρ Λ . φ'.ΑΟνεΐ. &η>βιΙιηΐΜ. πέραν, αντικρύ.
χία, (ή).
3αγ«γπ^</. ένθα, ένταΰθα, αυ
§ιυη[<1ιιιιηηι-ρ- βραβευτής, (δ) τόθι,
ένθεν.
^ίίΐιϊρΐίΐί1. νιχώ, κατισχύω. ί?<«/ι///»//" ^Η»^ί(^η^β. ένθεν καί.
ί!"'7/''"7"''/"''' * νικητήοιος
(Μ)·
«ι. (ή)
&αιιιρ-πι.ρ/·ίΛι. νϊκος, (τό), νί. 3<»/ιπ £. δήλον εστί, φανερόν
Βαι^ψ^ιΛ τήκομαι. |^}«Φ*·
είναι.
στής, (δ),
3^λ<///"· συνεχής, (δ, ή).
β'κ^ιηκι/ιικ/'· (ρρ·1·) παρονομαΰαι£α>(α. ^. συνεχώς, *συχνά, $^ιααιριαρ' «.^· ) δηλωτί%ΐΗ&αι[αΐΜΐϊιΙ>. συχνάκις.
\Άα>^·ηαιρΐΜΐραι1^αΛι · \ κος, (δ).
3ωΆυι/ιιΐ.ιΓ- φοιτώ, συχνάζω, ϋι^αιι,ιριιιρηι ρΙ'ΐΊι. δηλοποί3ΐϋό™/ιιπι/(//ΐίί/. συνέχεια(ή). ησις, είδοποίησις, έκδήλω,/'<««. επίμων, φιλ.όνεικος. σις, (ή).
^ νερός, .(δ).
(δ,ή).
β^ιπΙτρίη.ιιιΙ[· έκδηλος, φα^αιιΛυηίη/. ) επιμένω, θρασύ- 3<ι</<π ρΛ^ριίιΛ' ^. αναφαν
3>"<Λμ«/ι//. \ νομαι. 1Λ>~^· ££1- δόν,
νερά, σαφώς.
8^υ&ηιαιξο· φανερώς, φα_
&ιυ,Γινηπι-Ρ[,ιΊ,. επιμονή, (ή). 3<«|ΐ/Λ//<>. (οανερώ, δηλώ, ά_
·! κ/ ,/'/,//. εγχρονίζω, βραδύνω. ποκαλύπτω.
3 ·,γ,η'ι,/·. δήλος, φανερός, έκ
•χιαιίΊ.Ίιη, ιιι,ι. ^. πανταχόθεν. δηλος, (δ).
^αι^αίΐιηι-ΡριΛι. άποκάλυψις,.
3««ιΛι^>. τραγέλαφος, (ό). 5«— φανέρωσις, δήλωσις, (ή).
■(·>
πορία, (ή). 3«ί//>»«ι«. ιταμός, αυθάδης, α
3π//Λιι_//7ι. βραδύτης, άργο- ναιδής, (δ). Βίρ·|·£ 6ι·ν·χ"ίτΓ
3«^. βραδύς, (δ). ^· βρα. ξί^ραιαιπι-ΡριΑι, άναίδεια, Ίδέως.
ταμότης, (ή).
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β«Λφ· τέλος, πέρας, (τό) ϋΛ· 3αι)/^αι/ιί(ΐι^αΛ/ . αΊφνίδίΟζ,
η-ί.
_
(ή). *έξαιφνικός, (ό).
~8αΛι^ (μαιη/ιι/)· λήγουσα, 8αι%/^ίαρ^α»1^ρ' 8* βα/ν/^ινρ^ι
8αΛ^.
πρέπων, κατάλλη 8ΐίΛ^ωίί^«"'>/^.άντίληιΙις,('η).
8«&&αιΊ>&Ιϊΐ/. κήδομαι, άντι_
λος, (δ).
βαΛίφίκ^ά^"" όξύτονος, (ό,ή). λαμβάνομαι.
^•ιΑι^οΜίΜ^αΜρη^. περισπωμε- ■\υ,ΊΛιυ%ί.^. κηδεμών, άντιλήπτωρ, (ό).
φιερώ.
νος, (δ).
βαΛ^Ιπί· ) λήγω, τελειώ, πε- 'ύιυ'ι,ΧΊ, αιιΛΙιιϊ. αναθέτω, ά_
βαΛ^/ιι/. ^ρατοϋμαι, καταλή 3<"ϋί' αιιΛπί-ιΓ. αναλαμβά
γω, «ι^ι^ν+' _
ξ'-ί^ή)· νω, επιφορτίζομαι, άναδέχο.
&4Μΐιΐ£πι-!Α· λήξ'.ς, κατάλη. μαι.
8νΑγ ηι-^αιΊιΙαί. ιδιοποιούμαι. Άιι/ϋλ%ααΜ^αΐίΐιι»α>%* πεποιθώς,
8ΐί»ίι^^ιΛκαταπαύω, αναπαύ (δ)> πεποιθυΐα, (ή), πεποι
ομαι,
πετώς. θώς, (τό).
χή, (ή).
2α£^ι^^%αιρίαρ' Οράσεως, προ- $αΛ,Ζ.Ίιιαηη· ρρΛ . παοαδοβ^Λγ^/χ/"· τολμώ, θρασύνομαι, αύθαδιάζω.
στατικόν (γράμμα), (τό).
β«ιΛ//£?'ί#πι-Ρ^ι-ίι. τόλμη, θρα. ί$ιΐΜΐι3ίίιιαρα*ρηί-Ρβι-%* συστασίς, (ή).
ιαιΛΙιιίχ
σύτης, αΰθάδεια, (ή).
^αΑ^ιΛιΛι· απέναντι, κατέ. 8<«%^έη/'.παραδίδω. 8.8«ΆΑί#
ναντι.
^ιιίΐι^^ΐΜΐΊ,αιΙ^αίΐΜ . ελεγκτι %αιηηι.ρ-ΙιιΛ\
αυτού.
3«ι'ί/<ηπι-«ιη. οίκοθεν, *αφ'έκός, προσβλητικός, (ό)
^ιΐί%ι^[ιιί·ΐΜΐιίηί· ελέγχω, εξε_ ^αΛίβαΛι^ιί. άμαρτάνω,σφάλ.
λέγχω, προσβάλλω.
| λω, πταίω.
8αΑιίριΓυΛρ^. ελέγχων, ψέ- 3«"ί/^«ι^. αμάρτημα, σφάλ
μα, πταίσμα, παράπτωμα,
κτης, (ό)
^ιιϋι^ΙιιΙΌ/ΐιηι-ΡΙίΛ. έλεγχος, (τό).
ψόγος, όνειδισμός, (δ), προ %αΛΐβαα.ηρ, παραβάτης, πταίσβολή, (ή).
στης, ένοχος, (ό,ή).
βαΛι^ηί^. αυθάδης, θρασύς, 3<ι/»ι»ι. θυσία (έξιλεώσεως),(ή).
τολμηρός, προπέτης, (ό).
^ιΐί^ιαηαΛ^. βασκανία, (ή).
8αι%1/. $■ ·!<·"''"/ '
\|Μ*>£—·ρ1
'ύυ/ηΙ/ιι,/,Ά ■ ^. αίφνης, α'ιφνί- $αι)ιαηΙιιΓ·) 0 - 0
γ
·.
ι <· ? ®ΰονω, Βασκαίνω.
δίως, έξαφνα.
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6αι*αΜΐ1^ηια. βάσκανος, φθο 3ιυπ-αί£ιΐ}[ΐΐΐΛιηί β[ιιΜι . προ
λεγόμενα, (τά). 8· 8«"η««νερός, (έ).
&οια[οιζηι£· 8· Ιία^οι^ηφ
^οιροιυχ
§ιιιαρ*ιηΙι,ί· 1.^^·
βραδύ 8«#π
ρΐιρίαί. προφέρω. β·
Ι^ραϋΜρΙτρΙηΛ
νω, αναβάλλω.
Βανιγινι^»»· αμελής, (ό,ή). 3ιαηιν£υ>?ιι<^ι/ . προβαίνω,
8ιυιι/ιυιΐη^ί&. βραδύτης, άμε. προέρχομαι.
Ο/χ/η οΐ£αι_α ιι·^ ηι.ρρι^ίι · πρόλεια, αναβολή, (ή).
Βιαιγια^. ^. ^ έπειτα, εΐτα,έ βασις, πρόοδος, (ή).
ί}Μηια?ΐΗΐ/ [·ρ· προγεγρΑμμέ— (1™ ^""γ«ν· } τέλους.
νος, (ό).
Άιαι,/ιυι.ΙιιΓ. κλαδεύω. 2. κεί- βιαηια^κ/φπ/ΐ'· πρότερος, (ό).
ρω. <|«»^»Λ-^· 2. Ί·Ερ£Λ»£.ι $αιη.ιιι$οιη ιιι^ηίρρι5ι· πρθύΒαια/ιαι-ηι-ί/ί. κλάδευσις, (ή). παρξις, (ή).
3ια£ηιι. I επιτήδειος, έπι. 3μιη οι^οια ιιι .ικ^τ· πρόμαντις,
•ό,ή).
3ικ£π>2"'^· ^δέξιος, έφυής, (ό,
■^^ηυι^υιι/ρ/ιιΓ. προγράφω.
ή), Ικανός, (ό).
3υι^η^υι^ιιι^ιιΐ)^. επιτηδείως. §Οΐηθ1$Οΐη ΟΙΟΟίΊΐΟίΐΓ· ΤΤ^ΟΤαΤσομαι.
ιι υι 9 αϊ ^ ιηυΐαί. προτατ<τω.
ότν,ς, έπιδεξιότης, έφυΐα, Ι
'·&ιιιη ιιι$ ν, ,[ ιιι,ιηι ρρ ι'ΐι . πΟΟκανότης, (ή).
βα^ηι^""^0* επιτυχώς.
τάξις, (ή).
8α»ριιΐ(ι·/. επιτυγχάνω, ¥έπι. Άαϊιι «ι ϊιιι,[ ΙΜ ιί . προκόπτων,
τυχαίνω. Ρ»«ρ
ίΐ-^- προοδεύων, (ό). Ι·^..-^,^!·
&α*ηαϊ$αιγ ξιΓι/·""/·"" · > προκό\ πτω,
%αί^ηγΐί.ρΐ»Λ. επιτυχία, (ή). $ιιιηιιι£ιιιΐ} /ιΑιΓ·
βκ<£η/>7· διάδοχος, (έ,ή).
προοδεύω.
3<υη ιιι$αα/ριΓηι ρ/ρί'ίι. προκοΒαι9ηργΙπΓ. διαόέγομαι.
8<"£/>/>7 ηι-ΡΙ·ι-Ί' · ο ιαδοχή, (ή) . πή, πρόοδος,. (ή).
βαιαι»£· ^. έμπροσθεν, εμ ;!</<« ιιι£ιιιΐ]ρΙτιί' · προτίθημι ,
προθέτω, προβάλλω.
πρός, ενώπιον.
%αιη,οι$^οι'ΐι. πρότερον, *άρ_ §αι,ι ιιι1} ιιιΐ[ ρηι ρΊριΛι . πρόθεσις, (ή).
χήτερα.
^ινηαι^αψιιΛι. πρόλογος, (ό). 3««η ιιι^αιριαιιι^ ίπροπορευόβοιαοι^οιροΛΙτιΓ . προλέγω, 3κί" 111^111^111^01,) ^ μένος, (ό).
3α,ιιο,9ιιι[ιιοο. προλέγων, (ό).
προοιμιάζομαι.
57
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προκοπτω*
βαιη ιυ^ίυ/νουηι^ρΙ<ιΛι· πρόρ. α/αοΜ^αΜίηίηί .)}πρ<
" ■
βαιηιυ£αιιη[ιι/ . ( προοδεύω. Κέησις, (ή).
ιηίΐΜΐΙιιΓι
Βίοηοι^ιη^ιιΑορ . προεγνω- ^ρ»-^^+ι
^ιιιηιιι^ιιιιηΐι
ιιΐιιί.
8·
"υ
ιιι^ίΐία^
σμένος, (δ).
8*«« «ν^ο* ηι βΐχ/ΊίΙιιΓ. 8· 3α#~
8«Μ«ι«£ω/^ί//. προάγω.
0ω/ιΐϋ£ια*οι-· προάγών, (ό).
. προγα%αιηΐΗ$αι&αι-ΡΙιιΛ*· ^προάγω. ί}ω/ι ιΐί^ΐίΐ^ι ίαΐ^Ιί
3«<ηιι/£ιυά<ιΐ-<%· ^ γή, (η). στωρ, (ό,ή), *κοιλαράς, (ό).
8"»« «»9««ί^ιι»ι/. ποοαιοετικός,
Β<«α««£4τ<£ > προλαμοανβ. £ί{*)·
%ιιιη.αι^αιΙ{ιαιίη^ρ[ιίΊι. πρΟαΙρεσις, (ή).
νος, (ό).
8ιαηαι^·υΙ/ιηρ^· προτεταγμέ. ύΐηί,
'^ιαιι ιιι^ιιιί^ΐίΜ^ϊ^ίΐιη * προτετα 8 « μ/^ ηι ηηι% ίϊίβ. προάγω.
μένος, (έ).
^ (ό) 8"ΐη<υ£/>ΐ'/7α>0· πρόδρομος, ο
8ινηιο£<υ4"'.'7' προϊστάμενος, δηγός, (ο).
. ) ^. εξ άρχης, έκ^ΐΗπαι^αιλ·, βιΙιιΓ- προφωνώ. 3«η«
Β ίΐ /« Ρανίΐι«/ι //ω^ .
προσε 3«ι«««£ί«/ϊ· ^παλαι.^^χθείς, προειρημένος, (ό).
&ν»ηιι*9ΐΜΐ/ιυριι»
) προάγω. 8ωη("£η<-ΐ'ΐπ· έμπροσθεν.
Βναιυ£«η/άγπ>τ^ . ( νΐιϊΤΤ,ς, '^ιυηΐιιί'. εκτείνω, όρέγω. ίΙ»πρόμαχος, (έ).
1&ΐΗη.ΐΜΐ$αιΊιιΐΜΐΓ. προοδεύω, προ. -&ιαηίι/ φ«ν£«· εποφθαλμιώ.
κόπτω, προβαίνω. 8· 3«"««".
3«/π/ιι/· είσκύπτω, προσίϊλώ
$ΐ"ηιν£<ι/ι^ι»4·
)
προ. τούς οφθαλμούς μου.
3ιι#αι»^υ#ι^£υΐ&ι/ΐΑ» ^ φύλαζ, §ιαιΛιΙιι)'. άνίσταμαι, εγείρο
έμπροσθοφύλαξ, (ό). 2. ^ μαι, άνα6%ώ, άναζώ. ί·-.^προουλακή, εμπροσθοφυλα
3αιαιψΙ{· ιασμος, (ό). 2. 'ία,
κή (ή).
%ΐΜηΐΜ$αΜΐΜ[ΐΜΐιηρι*ιιια$* 8. "θα/- σρέλαιον, (τό). ϋ<·<*(·^" 2.
{■·»·[£'
{ΪΛΜίχίΜ^ιυυΐΜγ. πρΟΒίρΤ^ένος, 3ΐϋ(ΐι«Α. ) »
,.< .
§ΐΜυυιηί-ΐυί> ηί-υΐΛΐ· Θ£ΟθεV.
βα/ιπαι^. έ'δαφος, (τό).
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3α(»
-3«<ο»α( ϊπφ,/ί. βυθός, πυθ- 8«</»»7/>Ιτ</'. παρατίθ/,μ·., παμήν,*πάτος, (ό).8£η.
μαι. ραθέτω.
'
τότε.
^ιυιπαιΙ/ιι/ί,αιιΓ . χατεδαφίζο. 3«7>««/ιι«/· διά παντός, πάν_
βαιιηαιΙ/1,·ΐ. κατεδαφίζω.
3<"/>«/^ί»7«>^· αεικίνητος, (4,
βυιιηιι&Ιτι/.
ή).
~- «ξ τέμνω,
--(-'—> κόπτω.
■·"" ·~~ -2. ή).
8««η6ιΛ } κλαδεύω. (,4«·,ν+ &—ρωΙηι-ι/ι. άεικύμαντος, (έ,
2. <4.-^.Λ.^·
(ό) 3"//»/«.//ον. μόνιμος, (ο, ή).
βαιια^αι^αΛ. Ιδικός, ειδικός, ί)«τ/τΜτ^9
^(+!·γ)· παρα.
%ιαιαΙιιιίΐιαιιί- Ιδιάζω, διακρί. ^ΐΜίρίΜΐΙ^αΜίπαιρ. ^ κείμενος, (ό).
νομαι, *ξεχωρίζω.
ως. Βαγια/ψα^. ^. μονίμως, παν3'««ι//ΐ""/ί «/· Ιδιαζόντως, !δί_ τοτινώς.
ρεόνω.
3ινι,·ΐ/ηι /<)/,ίΊ,. ίδιότ/,ς, (ή), 3
//«*//ίΐΛ στερεώ, *στεΙδίωμα, (τό).
3"7""//<ί/ι//ιι/. στερεοϋμαι.
8«"ίπ<-4· ίδιον, (τό). 2· +1^ 3«7>α>^<ι^π> /^«Λ.μονιμότης,
\αΑιη&}. κύριον, (όνομα), δ (ή)·
κεχωρισμένος, χωριστός, (ό) ΆιαραιΙ/^^. άειολεγής, (ό,ή).
^αιρηαΐφ^. οπαδός, (ό).
Βικιηπι.^· ·ί· μόνον, ιοιαιτε- 3
άειπάρθενος,(έ,ή).
ρως, χωριστά. Ιτμη·)**:
3<"Ρ<*»{/ΐ]αιρΐ£ΐρ.)χαιχα. συνέ8ιαιηπί-1&· αποκοπή, (ή), κό. 3"'/»"'^,7""γί«· $ πειαν, άκο_
^ιμον, (τό).
λούθως.
8«7>· 1·^·- όμοϋ, μέ, μαζή μέ §<ι>ρη,ΙιηΙι,ί. Κ^ρ. συνάπτω. 2.
3αγ>ω^/Ά ^ ^^.συνάπτομαι.
«ΚΙ··
'
8«</> /· ι- αΛιι»ιΐ[ίαη. συνεπώς, Ά·ιιριυΙ[ΐ]ηι ρ{ιι^ΐι . συνάφεια,
αδιαλείπτως, άπαύστως.
(ή). _
δώ.
8«ί> ίκ- ^αΜριΐιαρ· ) παρομοΐ- '^ιυραιΚ'αυιΙιι^ριϊ. παρακολου8«7»
%ιΓαΑι.
^ ος, άπα. 8«"/»««4^ι.ίίίη/.συμπλέκω,συν
ράλλακτος,(ό,ή).^.άπαραλ- δέω,
(ή).
λάκτως, παρομοίως.
3«/ι<»ΐ^(.κπι_(%. συμπλοκή,
βαγΜ^νφ/'^ ' παοαβώμιος, 8αιρια&γΙτι/. παρατείνω. 2.
(δ,ή).
> (ό,ή). προσελκύω. Π-^-^Λ,^· 2.
^ιαραιραιρ^ . παρασύνθετος,
αδιάλειπτος, (ό,ή). \$υιρΐΗ&ιΙ ηι ρ[,,Ίι. παράτασις,
3,ϋ/ι<«γΑ//'. εξ',λιάζω.
(ή). 2· προσέλκυσις, (ή).
«Α/Λ
3ιιγ>«'ΐ£
—αρΟυσία,
8.
— ι Λ "^πι/ί//"
„ Χ |
,
I §ιιιρηιιΓιαΊιΙιιί.
" £
μ- 3<"/><"^<
υ—
βατραπραα^ιαρ. αειθαλής, (ό, ή]. 8ιαραιίβιιαιΓ. διαμένω
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βαιραήιιΓαΛι. παρόμοιος, (ό,ή). •Ιαιργ αιρί, ,Γ. ^υβ^ίζω, εφαρ
βιαρ,ΗΪιηιΛι- παρώνυμος,(ό,ή|. μόζω, κοσμώ, ίσάζω, καλμοστής, (ό).
^αιρΐλΐΊιηι.Ίιηι.ρΐ»Λι. παρωνυ λοπίζω.
3ιυργιυρ/·ι. όυθμίζων, έφαρμία, (ή).
\5ιιιριιι·ιυρ<1 ■ $ΗΐρΗί[υιιιιρΗΐ]ι 3"'/'7 "ΎΓί' κ"/)ροψάλιδον,(το).
βαιραι^Ιι^ιη· (|»·»Ρ
+^|.) ΊΤα.
ροξΰτονος, (ό,ή). 8«ν»«"2&}- §Ηΐρ^ινρηιΛι. κόσμιος, κομ
ιηη^ηρ
(ό).
*ίΐ>Γ>»ΙΤ
/ / Ι^ιαιΐ
I — '&αιριυιιριιρ
ι
ι ι η^ι
·/ ι ψός,
ι
\ ;
»ι.-^ · ι.
προπερισπώμενος, (ό,ή)./ί»«- β^^ηι^. Γαλαξίας, (ό). 4—
μ/4» μέρος, σώμα ριαηΐιρρχ 8<"/»&<^1ί.ρ· συνάπτω, προ'ύίπρυηΊιπι.ιΓ. παραλαμβάνω. 1 8«7»/»>"· } σκολλώ.
συνάβι^ραίηηι-ίΆ· παράλν,ψις, (ή), πτομαι, προσκολλώμαι.
8/ι//!·"
διαρκής, (ό,ή). ^. 8«#φ οροφή, στέγη, (ή),δώ.
μα, (τό).
διαρκώς.
%αΜριαιηΙΐί.Ιιιί.) εξακολουθώ, 8ιυρΙ/ιυΙ//ιη. δμόττεγος, όμόροφος, σύνοικος, (ό,ή).
&Η,ρΐΗΐηΙπ-ηι.ρ-ριΛι. εξακολοΰ 3<«/>4&</>· στεγάζω.
θησις, διάρκεια, ενδελέχεια, $ιυρ&ιιιΙ{ριΓ. έρμώ, εφορμώ.
(ή)·
'
^
\*&+> ^αιρ&α»1^ηί£έΐ»ραιρ, όρμητίκώς.
^ιυριυυ^η. παράδειγμα, (τό). 8αιρίιαΙ/πι.ί&. εβόρμησις, έ
'ύαιριυφυι// ■ άειλαμπτ,ς, (ό,ή). φοδος, (ή).
ληλος, (ό).
^ιυρυιφΡρΡ ·8·^ιηρΐΜ/ΐ^αι^ιι/ρ , ϋηιρι/ΐΜίρ·- αρμόδιος, κατάλ3«</>?· τιμή, ΰπόληψις, (ή), %ΐΜΜριΓοΜραΜα^α* αρμοοΐως, κα
σέ§ας, (τό).
Α«- Ί^αιαφι. ταλλήλως.
%α·ρΛαρΙιιί. άρμόζω, συναρ
8
τιμώ, σέσομαι, ΰ_ μόζω, εφαρμόζω, συναρμο
λογώ, *εταιριάζω, ταιριά
πολήπτομαι.
εφαρμόζομαι, συ
βυ,ρηρ. ( έντιμος, τίμιος, ευ ζω. 2.
ναρμολογούμαι. Π-,Λ-^..
βιο/ι^π/· ^ ϋπόληπτος, (ό,ή).
8<"/»γ· άχυρον, (τό). υ~ΛΛι ^ίϋρί/ιυρΙτ^ηΐ-^αΑΙη/^Μ^Ι»
βαιρΐ].ιαιηΙΐΗΐιιΙ(. άνυ^οειδής, £ίτ·
%υυριΛαρη^ρΐι·Λ. εφαρμογή,
βινρι^αιρ. ε'ρόυθμος, κατάλ καταλληλότης, συμφωνία, άληλος, (ό,ή), εφαρμοσμένος, ναλογία, (ή).
§αιρ%<ριί- ανήκω.
σις, (ή).
(ό).
■^,ιιρ^υ,ριυΊψ. κόσμημα, (το). 3««/ιπι-^^·-ίι.άνάσ-;ασις,εγερ-
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8«/^>πι ηαΛιΙιιί. εγείρω, έξε 3«/·/< »/«/«// ι/Λ · αρπακτικός, (ό) .
γείρω, *άναστήνω.
3<«ι/#2«π/«^ί««^/».<5'.λάρπαγος,
8υιρπ·.ηηι,ίΠι- ερεθισμός, (ό) (δ, ή).
πάζω.
Β«/ι-ο.//////ί/- αύθαδιάζω.
$ι„φ>ιη,ιι//ΙπΙ'. αρπάζω, άβαρί)ιιι· ΐΗ//Ί,ηαι- αυθάδης, (ό, ή).
Β ·ιιι ιιιΙί<, "' /'/' "-^ · αύθάδεια, σπω. 'ίνρ^Λι.^ί
3 //ι^ «/■!<////</· εξίσταμαι.
Βΐί/ί-ϋΛΐϋ/^. πώλος, (ο).
3υιψ>·ιιιμΙ[/ι<· αρπαξ, άρπαλέΒ'ϋ' Ιι[ΐιιΐ[ ρΙ, ιΓ. προσθέτω.
ος, αρπακτικός, άρπαγος, (ό).
Β«/« Λγι//γ^»Ηϊ [(}[ι<Ίΐ' προσθή- §άιφ*ιηηιΙιηι-ΡΙ·ι-Ίι· αρπαγή,
χη, (ή).
(ή), άρπαγμα, (τό), άρπαγ8«"«-Α^ίΐί-ίΐί^.παοάρτ7)αα,(τό). μός, (ό).
Άιυψη· ΐβΐι.ΊιΙιιΓ. καταπαύω.
Ϋ,ιιιι.Ιι^η^ια}). περίσσευμα, πε ί!ικ./;;/ι /'· καταπαύομαι.
ρίττωμα, περιττόν, (τό).
§ινφυ[·ρ Ιιρα ΙιρΡ>ΐΜΐΓ. καταΒωι-^πι-ιΛ προσθέτω, περισ. κυλίομαι.
σεύω,?αύξάνω, επαυξάνω. &ΐΜΐφ[ΐαι%ιιιιΐ· βδελύττομαι.
Β«/ι 4»/- 8- 3"**-ί/,<'«
[\:„./ψιι,Ί^>. απέχθεια, (ή).
δ»» ί ι/·. ·<^· άεί, πάντοτε.
·)Ιι/ηι.ι/>υΙ/· Β· \}^ηί.ι^ΐΜΐΙι>
8«/<-£<//«/£/<;/. συναείδιος, (ό, !. ,/,,,//,η/ιΛ . άποοσδόκητος,
^«Λιμ^,
ή)·
,
,
(ή). αιφνίδιος, (ό, ή).
8""-£<π(υψπι» . αειπάρθενος, 3 /.»/"/''//„//. περίοδος, (ή). 8.
§οΜΐ.ξρά.
) άείδιος (ό,ή) 3^< ϊ£<ι/ΐίι>υ//1ϊ ι/· 8· %ηι ιιιι[ Ι/ίί,
'^ιλι ΙρϋινΙ^ιιίΐι. ^παντοτεινός, ■^ίιψιιι[,η[ιι· μεταβλητός, (ό).
αιώνιος, (ό).
3//7""/'"/»/"^· μεταβάλλω,υετατρέπω.
φαι, (αί). 4^-4^ΙιγΜΜφη/νπι-ΡΙαΛ· μεταβο
3μ" ξριΙ αίΐιιαιΓ. διαιωνίζομαι. λή, τροπή, μοταρ&ύθμισις,
3<μ< ίγ»//"ί«/4«· άειδίως.
αλλαγή, (ή).
3 /> «ι //"Λ·
αιών, (ό), &"Ηΐ"ΙαΊ{['· α^· τέσσαρις ωαιωνιότης, (ή). ^«ι^ΐ}+' 2' ραι του έτους. 0(3.(1^1. ^ίρν
αιωνίως.
^ι^Ιιιφιΐ· περιστρέφω.
εις α'.ώνα αΙώνος. Ι^ί-τ
&ΙιιυΙιιΐηΐ-ίΩι {αοαρβ. παλ'.λείδιος, (ό,ή) λογία, (ή).
8ωι.[ιιιιΙιΊιιυΙ^αιΊ·. αιώνιος, ά_|8&Ί«Μ-<£ 8· 81π[αιφη[αΙηΓι
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)γέμων, πλήρης, ύ. βίτριαηια&ίαιΓ· 8* ^ρία/^ΙτιΑ
β*^*·»/· } περχειλής, (ό,ή) 8/τρ/ιι-ρΙιιΑ διαπλάττω, κα
ταρτίζω.
8ΔΓ'4/ηι-«/'· έρείοοααι, έπερείδο. 8^ρρ·-ρηι.ί&. διάπλασις, κα_
μαι,έπιστηρίζομαι,επϊκουμ. τάρτισις, (ή).
^ϊτρΙ/ιυρ- $. \}ρί/υιρι
Β1τη.ιιΑΐ£. ^· προχθές. £«£11· 3&/>^/"-<Ίπ.οΰρανόθεν. «/γ«Λ
|ί«Λ«
.νός, (ό) ;ϊ Λρ1^ηΐ-ΐιιλλΙιιυιί· $, §ΜΜριαΙ]ηί ^
ΒΙιααι%γΙηιΛί. ->· προχθεσι· 8ριΛ»Ρ · μωρός, τρελός, ά.
3&ηύ-</· / συνθέτω, συνάπτω, φρων, (ό).
νως.
3Λ«πι-ι>". ^ συνδέω, συνενώ,*έ- 8/ιιΑηραιριαρ. μωρώς, άφρό'&ριίαιραίΐιιυΛ . μωραίνομαι ,
νόνω.
3/ιηπι-ί/ϊι. συνάφεια, (ή)
τρελαίνομαι, *λωλαίνομα4.
β£«αάι. άκόνη, *άκονόπετρα, 8ριίΌιρ·αΐ)ηι.βΐαίυΐΜΐΙ · μωραΐνω, τρελλαίνω, *λωλαίνω.
(*>)· "»ίΛ^-16'
8ίταιυΊιΙι^. ακονίζω. ΊΙ^^+' §[ιιΓαιρηι-ρ-ρι54. μωρία, τοέΊ£.. μετά, έπειτα, υ. λα, (ή).
3/>.£κ«ι/,/ι. μνησίκακος, (ό,ή).
στερον.
8Λ«η αι/ΐιηρ/ιΐι. ^. μετέπειτα. %1·^ΐΜΜ^αιραί-ρ^ιΛΐ' μνησικα
81ηηΙίΐ-ΐΛβ^υαί>^α£^· ΟπίσθοπΟ- κία, (ή).
ρών, (ό).
_(ό). Βρ^αιιηιη^ . μνημόσυνον, ά_
Μηηβι, έσχατος, τελευταίος, νάμνησις, (ή), ένθύμησις, εν
-31ηη{& α£· ελάχιστος, (ό).
θύμημα, (τό).
Άρ·£αι»ιιοΙρπΐ{/ιρ . υπόμνημα.
81ίΐα'.αι!>1/ρ. έσχατόγηρος,(έ). τογράφος, (ό,ή).
^ιιίίιυ/ΐιιΐΜ ί) έσχατεύω,έσχα. $ρ£βΜΐυι*ιι/]ΐΛΐΐ[ρηι~£ί}-ρί%·\ΠΙΟίΙαΐτιπΊ,/ι,/". ^τίζω, ϋστερίζω. νημα, (τό).
(τό).
2· στερούμαι, όστεροΰμαι. 8ρ^αιιπιιιΙιιιιρυΑ . μνημεΐον,
'^ρ^ιυιπίυ^Ιιιί. μνημονεύω.
8&«Λ»η«-^ι'^«-'''.ταπεινότης,(ή). -Άρ^/ίρ \·
ένθυμητέον.
βΰιηη. ^. ύστερον, έπειτα, 8ρ^1ηί. ενθυμούμαι, άναμιμ.
νήσκομαι.
μετά.
8ρ^1ΐβηί.ΐ)ΐα%ίιί . άναμιμνή3&<>ι»/"7- μετά ταΰτα.
Οίηηαι,ιιΐίΐ· κατόπιν.
σκω, υπενθυμίζω.
-3&«η« /Λιι^·/· άντιστρό. 6/»;>»Ί*»ψ««Λ»«-/^«-'ί»· μνημονικόν, (τό).
«ως, τό άνάπαλιν.
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Β/ζ^π'/ο'/Ζ/'^· μνήμη, ένθύμησις, (ή).
Β/<»«' «νΖ». άνάμνησις, (Ι,).
8/»»/'ί/ω//. πεντηχοντάς, (ή). ■)η^Ί,/ιιΓ. κοπιάζω, άποκάμνω,
β^»ϊ««ΜΛίΐΛ.πεντηκοντούτης, άπαυδώ, ^κουράζομαι.
(δ).
πλους, (δ). 8»/»'/· πολύς, πλείστος, "(δ).
β/·υ1/ΐ"ΐ^α/<η^· πεντήκοντα. %η^ηι[αιραιρ. πολλάκις.
β/^·Λ<«»«γ6«».πεντηκόνταρχος, ί\η^πι^αιι/ηί.βαΛιΙτιί· πληθύνω,
(δ,ή).
κονταρχία, (ή). πολλαπλασιάζω.
$[ιυΊιιυιΐ{Ιιιιιηι [<}ριΊ,. πεντη. $η[αηριη. κομπαστής, *καυβ/'<ώ/7/>/ί«<4 ■ ^ πεντηκοστός, χησιάρης, (ο). ϋ.ρ-Ρ (1—ρ-ρΐ
8/«Λ/</>»/■'/ · $ (ό).
^ηριηραιαΛιοΜίΓ. κομπάζομαι,
'ύ/,ι/ΐιο/,ΐιιιγ. πεντηκονταήμε. καυνώμαι, αύθαδιάζω.
ρος, (δ,ή).
β<ι<2<»>/. περιεργάζομαι. 2. ε
β[·ηηι.Ίι. πεντήκοντα, *πενή"ν νεδρεύω, δ^-ρ ^ν^-^Λ.^·
τα, (οΐ, αϊ, τά).
2. 8»-^-.^. ^η-|,Λ.^ι
βΜΙΠΜ). ΊΗΣΟΪΣ. (ό).
·!"'/'/ "77 · σαθρός, επισφαλής,
ββραιιβ. αληθώς, δντως.
άσταΟής, (δ,ή).
β^Ή^ικι/*· εγκυμονώ, συλλαμ βηι^γ »γ[7 ""?[""· διχογνώμων,
βάνω, έγγαστροΰμαι, *έγ- διχόγνωμος, ευμετάβλητος,
γαστρόνομαι.
(δ,ή).
(
%ΓΐαΐΓ)ηι-[<)[ι,Ίι. κυοφορία, εγ 8»»'/7 "77 '"^· *·«*ι σαλεύω1.
κυμοσύνη, (ή), *γγάστρι, (το). 8π'/7 "77 πι-'1ϊ·· σάλος, κλονι
α^ίΐιι/πι^ι/ίυΊιίΐίί' . έγγαστρώ, σμός, (δ), κίνησις, (ή).
■"έγγαστρόνω.
Β»7Φ Π,Ζ7 •"-^,· 8· 8»7'ί"1ί'7»
8γ&«Λ 8. αη^&Ά
(ή)· $ηφ·[·ιΓ. 8· {^Ί,^ηι^φι/',
βίΑ· εγγυος, *έγγαστρωμένη, 8"./γ· 8> §ηΐ-ΐ[ηί-ίβι%
3^π> ///><-'//. σύλληψις, (ή). 8· 3η/(^. ^. λίαν, σφόδρα, πολύ.
§ηιΐΜΐ)ηι [ι}ρι^Ιιι
8«ν£· »· Ρ""^> ^'ί/Ζ'
Β*ΐφιι>4αΑ . κορεστικός. (δ). β*/*" Έλλην,'Ρώμαΐος, (δ).
8 //«//«Λ <*/</· κορέννυμι, χορ. 8η%ηι.ρρ·-ϊι. ελληνισμός, (δ).
ταίνομαι, χορταίνω. 8ί>Λ-ί·· 8"/"· έλπίς, *έλπίδα, (ή).
8/^ι/ιι«>/"'-!)·μιΊιΙι·ϊ. κορεννύω, Β·9/>· όγγώδης, (δ,ή). 8. Ρ·«ιλ,
χορταίνω.
3/><7>"7· έποψ, *άγριοπετει_
β>ΐφηιρΐ·ιΛ. κόρος, (δ)·
νός, ποΰπος, (δ).
ι·^-·»"
•^"ΐΗ (ί—Κ-)·
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&ηηιη&ρ%· 8· ^Χ^αιαιιαιρ^ρι
·3«' ψιιρΙ^ΐιιϊ· ερευνώ, διερευ
§ηηυΛιιαιΓ. έκφαυλίζομαι.
νώ, εξιχνιάζω, εξετάζω.
3πα«/<^£"· φαύλως, φαϋλα. ^η^ψΜΜρ1^ηί.ρρΛ. έρευνα, ε&ηηυιηηι ηιαΊ ίτι/. έκφαυλίζω. ξιχνίασις, εξέτασις, (ή).
8»π&«'4·^φαϋλος, αχρείος, Β"· ///.-/· ταράσσω, διεγείρω,
8πη/ι·
^ κακός, (ό).
δ'.ατΛράττω, *άνακατόνω.
&ηηηι.ρ[>ι.%. φαυλότης, αχ. 3«« ι^ηιΑΓίΜ- ταραχή, *άνακάτωσις, (ή),
1^-+· 2.
ρειότης, (ή).
8»τ</ί«^· πάνθηρ, (ό). Φ^ΙΛ+' 8. ^π^ι^ιιιρΙ^ηί.ρρΛι
8«/ι«ιΛ£ίτ</· 8. 8<7»οΛ£Α</.
[ΐιιραιρ· |ιαθύμως.
■ίη. [ΐυ'ΐινι,ι'. ολιγορώ, δαθυμώ,
8<τ·7· άφθονος, (ό,ή). «1.·^
8ηρι^Ιτιί· ^έω, εκρέω.
όκνώ, αμελώ, παραμελώ, έκ%ηρη.ηρ. προτροπή, παρακί. χαυνοϋμαι.
νησις, (ή).
(δ). ϋ,η /αιηη, ηα/ι,ΐιιΓ . έκχαυνώ,
βηρι^ηριαί/α/ίι· προτρεπτικός, μαλθακίζω.
(δ)4
§ηρη.ηρ\ιιϊ. προτρέπω, παρα 3·»«-//ι« (κ"^«»)·Ίούλιος (μήν),
κινώ, συμβουλεύω, ερεθίζω. 3π«-£π< ρ/ιι-ϊι. έαθυμία, χαυΒηργηι-Ρ/ιιΛι· αφθονία, (ή)
νότης, αμέλεια, μαλθακία,
&ηρ</αιι/. δτε, δταν, οπόταν.
β)·
βπρΑοΛ. £εΰμα, (τό), ρΌϋς, •^ηΐ-ΐ^αιρίρυΐ- ηρηι ρρι'ΐι . Χ7|_
(δ).
ή). δεία, εκφορά, ταφή, (ή).
βηρ&ιαϊ,ηι-ιη. ^ευματώο/,ς, (ό, ί)ηι ιρη/,Ι/Ι. ,ϊ. παραπέμπω, α
&ηρ&α/ίΐ£· 8· 3Λ/,^«"^'«
ποστέλλω, πέμπω, έξαπο_
8"/>«/ϊ4ίΓΐ«ί · άφ'ού, άφ'ής, έξ Γτέλλο
κηοευω, εντα
ου, έξ ής. ΟΊ.Τ-.Ί.
φιάζω. 2μ-.1> ^,^-Γ4·+«
3ηρ£ηρ£αΛΐ£. ονομασία, προ- «ιΛ/μ/^μΛ· ελληνικός, (δ).
ΒηιΛικΜ^ ζίζυφον,(τό).1»-Ί.Ί..««ι·
σαγόρευσις, (ή).
-Λ&ιηΛ )ηρ^ηργαιΊιυ>ΐ]. έπώ. %ηί.Ίιιηρ^Ίι· ελληνιστί.
νυμον, (τό), έπίκλησις, (ή). ^πι^Ιιιι (μιι^ιι/). Ίούνιος(μήν),
(δ).
ριος (μήν).
8ηραιηΙ^α· διά τί; προς τί;
). Ίανουά3π«-^· 8. (!«-»'
Βπ/ι»ι«^«·^υπτιος, "ανάσκελα. 8«ι- ταιραιρ· ΰπενθυμίζων, (δ).
3π«-«/>^. ^· σιγηλώς, σιγά.
3η<-'/<"· Ιούδας, (ό).
(δ). 8η<-*Ι]ΐυιιι>ΐΜρ{ιΙι. σειράν, <)»^·
^ήι-γ^ηι-ΡριΛι· Ιουδαϊσμός, σειρήνες, (αϊ). δ^ϊί,^Λί·
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3/»<
$■ Τγ^/Ρ/τιΛ
Άοΐ},ι,//αιιι/[ι·ΐ. συνδέομαι.
8«ίη^/'· κατάρ^ν,τος, (4,ή), %ΟηαιΗιιιιΓ· (,' βιιι/ι·/ιιιρ/·ιίΊ
β»» υαιη /ψ- έλπιδοδώτ/;ς, (ό). 3°γ ιιιΐβΐίΐι^ηι ρ[ιιΊι. α^θ^ίτις,
8«^"α///γ»· πλήο/,ς ελπίδος, (ή).'
_
' ' γώ.
(έ,ή).
'
(
ή). 3<>'/ Μ/ι;ί»ί ι/ιιιΊ.Ιί ιί'. συναρμολο8»< ««///</»· ελπιδοφόρος, (ό, Άηγ,ι,· η/·- έναρμόνιος, (9,'ί,).
3»<-</<«ζ<«!» · απελπισμένος, Η» / <«' π^ιιαιι//, ιι . εναομονίως.
απεγνωσμένος, (ό).
·\θγ ιαι η/ι]ιιί'' $· $Οφ]ιιΓι
8"ί-«ΐϋί<"μ·/?'/"· άπελπίζω.
8»^ >μ «-"/»/»«-^/«Λ -ρυθμός, (ό),
$πι-αινζιαιιφιΓ. απελπίζομαι. εφαρμογή, αρμονία, (ή).
3«< ιιιιι^υιιιιηι /<//«'Ί· ■ απελπΐ- 8»7
άρθρώ, συναρμολογώ,
σία, άπόννωσις, (ή).
συναρμόζω·
ί)πι Ηώ//*, ελπίζω.
■!σγ«ι ιμΛ. άιθρον, (τό).
$ηι ιιιιί^ηι ι/αΐί/Ιαί. έλπω, *01- ■\η,{πιΊΠι- συνάρθρωσις, {ή).
δω ελπίδα, έλπιδοπο'.ώ.
$. ;{"7"" "/"" ["-Ι"
8«<ηι«^. άθόλωτος, άθολος,κα 3ο</.«γι. πρόθυμος, (ό,ή). ^·
θαρός, (ό).
προθΰμως.
%υιηαι1^αιραιρ· καθαοώς.
3ο./ ιιιρηιΙ/ιιιΊι. α'.ρετός, προ
Β υιηιιιΙ/ ιιι'ΐι ιιι,ί. δϊακαθαίρομαι, αιρετικός, (έ)..
διακαθαρίζομαι, *παστρεύο. ;ίθ(/ αιριιιίΓιηη* ρριΊι. ΤΤΟΟαίμαι.
^
(ό,η). ρεσις, (ή).
ποιώ.
8IIαϊιιιΐ/ιιιιιII]ιιιυ . ακραΐίίνΤ,ς, \\0Ί α·[ΐΙ·^πι ι^ιμ': Ιι ιί. προθυμο8κοι»ι///<ι/. καθαιρώ, καθαρί 3ο'/»"/'/"'· προθυμοποιούμαι.
£ω.
'... 8ο</«»/"" ^/<«-5»·προθυμίχ,(ή).
ζω, διακαΒϊ^ίΓίΛ.'τΓηίη-Γ^ο
διακαθαρίζω/παστρεύω
8αα· ιυ 1/ π ι ρ-£<Λ· καθαρότης, 3«Λ. ^ όφρύς,^. όφρϋς, (αϊ),,
χαθαριότ·/;ς, *πάστρα, (ή). 3οί/^.^ Όφρύδια, (τά). Ί·^»
β»ϊ· άρθρον, (τό), αρμός, (ό), 3 ο, υ/ 1" ////'· σπαράττω, κατακλείδωσις,(ή). %^>·«/· 0>Ί·«·£> σπαράττω.
8«>?· (4ρ)· "Αρθρον, (τό).
δο^Ιη/· μελίζω, διαμελίζω,
3 <>7 <κ/<7 «"</». στρέ^λτ,, (ή), βα. "ιχοτομώ.
σανιστήριον, (τό).
8ο*ιηηι.ρ£ιΑ. σπαραγμός, (ό].
βοΐ} υιβιαφηι ΐϋι . στρέβλω 3ο,«> /Λ<· δι^οτόμτ,μα, (τό),
σες, (ή).
διχοτόμ/,σις, (ί,).
3»7 αφαια^ια^ αιηΊιίίΐΓ. στρε- 8ο«&ι/· 8· 1.ίφ·-«ΙηΤ· 2%τ>
βλώ.
'
(4).
3 η 7 «/γ/"«/·
σύνδεσμος, 3ο"ΐ· χλ^ματόκλαδον, (τό).
28
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·)οιμ£π/. ». βιυαιαΛϋιΓ. %£ -' 3<7"ΐΑ£»ι ι72ι· χάσμ?),(ή), ·/<£_
8ο/>«//. πατουιός, μητριός, σμν;μα, (τό).
σω.
^ορ/ΛιΙαί· συντάττω, συντάσ(δ).
.
·
8ορρ%ηι-αι&. συνταγή, διά.%οροΜ%αίΐΡ. εναβρύνομαι.
8<γ>ζ/Λ<,////, £//ιΛ γασμώμαι. ταξις, (ή).
'άορρίιηι ·'///. κατασκευή, (ή).

Ίι'"· αυτός, εκείνος.
-'οιωΑι-.πρός δέ,πρός τούτοις,
ετι οε.
~%ια4Για%αιΐ-α&ΐ2 . ετί μάλλον.
"ί,αιγρηι.%. νίτρον, (τό). Ιΐ^-ίΊ,αι^Ι)//,. σεμνός, σοβαρός, ά.
ξιοπρεπής, ευγενής, κόσΟΛος, (ό).
Ί,ωι//Μ<η. αβρα, βεράπαινα.
θεραπαινίς, (ή),
"θ*"/· ι·.·^· πέταλον, (τό). "υ«.|ΐ>
\,ιμι^,. πρώτον, κατά πρώτον.
—Ί)"'/" Λ«- ωηιη£. έν πρώτοις.
—%αιρ\ι ^ιαιΊι· $. &ιηααι9£ιιΑι
%αιρ\ιιι»ραι%1τι/. $. §αιη.ιύφια~
ριιϊΐιΐιιίι
ν·»/1'«·$<<ι4. πρόεδρος, (δ, ή),
^""/"""/«ιίίίί/'. προεδρεύω.
\,υ>[υιυι] υιζπι ΡριΛι · πρ08.
δρεία, (ή).
\,υιριιιιι^ΐΛΐι^ιιιι^ιυρ. πρωτότυ.
πος, (δ,ή).
"ί,α,βιυίφρϊ. προϋπογραμμός,
ΰπογραμμός, (ό)..

\,αι(υυ1η[ιυ,1ίίί'. προγιγνώτκω.
\,ιυρΛΐΐΛηριηηί ΡριΛι. προγνωσις, (ή).
'ι,ιυ/ιιι,,,/ρρ. πρόγραμμα, (τό).
\,υι^υιη ι πι ^«.προάρχων, (το) .
\,ι·,ρΛΐΗΐ±ΐΛΗΐΐ)- ποο/,νούμενος,
(δ).
Ί,υ'/υαιγ η^. προϋπάρχων, (δ).
\ίιιι(ιιυ>ίΐηβι. ποότερος, (ο).
'\)ιι>[υαια.πρ&. πρωτουργός," (δ,
ή;·
€\ίαίρΜα»ί^'ηρο»ί~&^Λ · προ>τουργία, (ή).
\,ν.[αιαιιρ1ιιί'. ποογράφω.
Ί,νι^νιΐ]ρπιρρ ι-Ό · προγραβι^,
(ή).
· .(*).
'χ,αιριαιη.ΐΜία. προτεταγμένος,
'ϊβίαρ^αιη βινίιΑ προτάσσω.
'χ,αιρ^βνΜφυϊαηιβριΛ, πρόταξ'.ς, ποότασις, (ή).
πρόκριτος, (δ,ή).
Ί,ιυρίαιη ιιιιιιίτίί'· προκρίνω.
\,ιν[ι··ιιηρ'υΐριΓ· προτυγχάνω.
χ,ιιφιιι,γρρ. „>. προθέτης, (ό).
^ιηρ^αιη/ιρ.
Τΐροθεσ'.ς, (Τ,-).
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\,αφιιυ^%Ιηί· προθέτω, προτί. %ιι,/υαι/>Ί,πίΐ. πρόγονος, (δ,ή).
\γΐιιριιυΙριιρί^· $< Ί,αΜ^Μυυι^ιναι
θημι.
Ί,αι£ιι,ιιη ηΐ-η.%· ^ προθυρον,^«^· \,ιΐ)^ι1ιυΙριιρι^ίίιί · 8* ΙΜ^ΙΙίίΙ^
'γ,ιιι/ιιαι,/ ηι ρ,ρ. \ πρΟΙΙυοα. (τά|· 1} ιυυΐιιί',
προπύλα'.ον, ^· προπύλαια, \υι/ιιιυΙ/ί./,ιη. ^ προχατ/;ρτΐ(τά).
(Α). '\,ιυ/ιιυι//ΐί/,ΐίΐΙι/. ^ σ-μένος, προΎιοι^ιιιιηραι ΙριΑι . πθθθετΐκθς, εκτισμένος, (ό).
%ΐΗ£ααιγρΙτι?. 8.'*\βία^ΛίΜίη.%ίτίΑ 'ί)α^ΐΜ//^^.πρωτότυπον,(τό).
'\,ια[ι,ιιι,[[ΐηι
δ. V/""*- \,ι·ι[αιιιΙ^η^ . προκίκλημένος,
(ό).
%ιιι[υιυψΙ Ιτ,Γ . προειδοποιώ , Ίιΐιι/ιιιηΙ/ρΡαιΙρχΛι. προκαταρ.
προαγγέλλω.
κτικος, (ό).
%>ν^ιιιαιρ^Ιιτΐηι.ρ^^χΛι· προει- '\}·α[ιιαιΙ/ρρΐιιί· προγυμνάζω,
δοποίησις, (ή).
λων, (6).| προκαταρτίζω.
^αι[ναιηΙιΐ£η^. προαναγγέλ- \ιν/ιιιιιΙ/ρρη·-ΡΙιιΛ> προγύμ"χ,ωίαιυρ-ηα.· «.$.. προεδρεύων, νασις, (ή).
(ό). 2.
πρωτοκαθβδρεία, '^υφι,ιι^ιι,^ρ. προπάτωρ, πρό
γονος, (ό).
\,αι{υιιι4ιιιιΤ,ιΑ,1,ιϊ- προφΘάνω. ^χ,ιιφιια^αΐί . πίόπαππος, (Α).
"ί,α,^ΐίν^αΐ,αϊι/. προνοών, πρα. '(ι'"/"'«^""ΐ £γι· Β.'χ,ιυ^ιιιαΙ/π^ι
νο/,τής, (ό).
τικός, (ό). Ί,ιυ/ι,ΐϋΑί-,,Ίι- πρόχειρος, (ό).
\,ίΐι}ηιιι[ιι1ιιιιι/αϊ ιιι% . πρθνθ?]_ ^,υφιυίΛΐ,ιιΊιιιιρ/^Ι/ιί'. [ ~ ρθ'/£'.\,ιιιΙνιιι^ιΐΐίΐιιΙΙιιΐ. προνοώ, προ Ί,ο</ι<«ίΛ/,/«ν,/,</.
'^ρίζω.
\,ιι,{ιι ιη Χ I, ιιΊι η ι β [ιι Ίι . πρΟ'/ε-ίμηθεύω, προμηθεύομαι.
\, ιιι^ιιιυ]ιιΊιιιιιί'/ι^ . 8· ί\ίιι:ριιιι~ ριαις, (ή).
ρ,Ί,νι/,
α, (ή). V"/""»//'· κώλον, (τό].
\>αΐ^ν«ιίΑΛι«/ιΛϊΐ-^^«-ΐ/ .ποο νοι_ \,ιΐ)/ηυιαιιι> . ( ' "ί
ί 'ϊ
"ϊ,«ί/ι#ιι/Α-«ί»^ίΓ<Λπροανατέλλω. *\ιίΛΐ^αιη^αι^ πι/[ \ ? ^ ■< ^Ρ^ί^]·
*\ιΐιι£ιιιιιί) ιηΙιπΐ-ΐ^ιιΑιίιιί'' 8.
'ί,ίω^ΐΗίίΐΗ^Αι/.προγείίμστίζο*.
(ααΜφίίιΑ
νος, (ό). ^ιιψιαι,ΐαι,ί. προμάμμη, (ή).
Ί,ιυ/ιΐίΐι^ιιΛορ· προεγνωσμέ- ν"/"""^"'.ί/'· προμ"ήτωρ, (ή).
*\ιΐυ^ίΐιιι^ ιιιΊιοΡ ηη-ΡΊιιΛι* πρθ- Ί,ΐ"/"""^1"/""/^/ · πρόμαχος,
γνωσις, (ή).
-πρωταγωνιστής, (ό). '///"'</'
\,Ηΐ^ααι&ρΐι. πρωτογενής, πρω ^ιιι[ιιιιιιΐιιιριι%1>[1ηα ' 8. \,11>{ΐΙίί1~
τόγονος, πρωτογέννητος, (ό, \,ιυ/υιιιιίΙί!>α/ρ- προτιμώτερος,
•κροκριτώτερος, (ό).

%ιΜι£ηάι:ίίι&α*ρ ιηιΑΙιιί.^ πρθ- Ί,α^ιιιυιι^Ι] ιηηι ρ7[ιιΛ/. παΤρί\,ΐΛΜ(ιιυΛΐΠιί*ΐΛΜ[ΐΙιιΓ'
^τιαω, αρχεία, (ή).
^ (ό).
■προκρίνω.
Ί,»"^"" "/"»"// ·προε στεμμένος,
"Χβΐη^υιαιιυίΖιίϊιΑΙτι/· προορίζω,
'^ΐΜίριαι^αι^αι- τρουανήζ, (ό,ή) προσδιορίζω.
"χ,ατ^ιΐΜ^οί/ιιιρ' προαιρετικός Ί,ιηριαιιιιαζιίΐΜΑιηι.ρρΑ· προ
(δ)
ορισμός, (6).
χονος, (ό).
*ϊιαιρίιιφο άοιρ/ιι/·πρ0 Χ ΐρουμα \,ιιφΐΐΗΐιηιρΙ[ι/ιι ιιιγ . αρ'/ιόιαπροθυμοποιούμαι.
\,ηιριι±ιιιιιιιριι Ρ[>'Ί'· πρόρΟ/,\,ια[ιιη^ο<βαΐ(·ηΐ-ρΙ/ιι5ι. πρΟάΐ- «ς, (ή),
. ρεσις, προθυμία» (ή).
\,α*[ιιυΛ%/ιριΐΛ!> ηι βριΛι· πρ081 ξάρχομαι.
«αγωγή, (ή).^ ^
ή). \,11ΐ{ΐ11Ι11/1(ηρ'ίίΙΗΙ-ηρΠΙ β£ΐ1*ϊΐ ·
\αιριαίΐι1^ΐΜΐρ. άρ^έτνπος, (ο, προκάταρξις, (ή). ^
ή).
\,ιυ/υαιϊι&· «θόνΟί, (6).
^α,ρι,αιιΐφ^ρΐ,. αρχέγονος, (ό,
Α«ΛΪ· 8.
α/ΐιγΊΐι
(ό). ν^ηιιΐΝ^ προλέγων, (ό).
Ί,αιριαΑιίίιίφΛι^ρ· ζηλωτής, Ί,υ/(ηιυυιιιΙιιι& . πρωτόπλα
%ι»ρ*ΐΜΊ,&Ιτΐρ. ζηλωτός» (ό). στος, (δ,ή).
(δ,ή).
Ί,,υ/Μ^Λ^/τ,ΐ'. ζηλοτνπ», ζ/). \,υ,ρΛαι,ρΊηΐ] . πρωτσμάρτυς,
λεύω, φθόνων
\^υριΐΗΐ///υ^!ίΐί. πρωτομαρτυΊ,αφιιΑ&ΐΗ». ζηλότι««)ς, φθο^ ρώ, πρωτομαρτΰρδμαΐι νερά* (ό),
%ηιρι·Μΐη·Μ/[· 8· \)·ιιζυ>αιιύΙ{ΐ
^ζ^. πρόοδος, (ή.).
2· προοίμιον, (τό). ΙΓ—
%ιιιρ,ΐΜ,„ΰ[{, . έπωνείδιστος,
•τΐ·^*
προκρίνω.
'χ,ιιιριαίΜ^ιαιηη^Ιι :ί. ΐτρΟΤίμώ, Ί,ιιφ,αιι,,/,ιί. ονειδιζω, ψεγω.
'ΐ,ΐΜ/ριιιια^ΐΜΐιιπί-ηι β)ρι^Ή· πρθ- %αιριυιιηΙτιι· προορατικός, (ό).
τίμϊ]σΙς,
\,υιρηηαιΙιΐΜΐιιΐ· πρΟΟρω, προ·
^ίυριια ιι^ϊλιιηριυυιηΐιιΤ· προπα βλέπω.
ψις, (ή)>
ρασκευάζω, προετοιμάζω. '\,ιι>[ιιιιιιιιΙ, αιιι Ρ[ιιΊι. πρόολϊ€\ίινρΛΐααξΜΪ»αρα»αιπηί.ρ7ρί.%
^ίυ/ιιιυιηρΊι^, . όνειδος, (τό),
προπαρασκευή, προετοιμα. ψόγος, (6), προσβολή, (ή).
σία, (ή).
Ί,ί/ι/ι/αιι/ι/ιιγ. πρωτότυπος, {ό,
\,·ηρ4ΐιια^1ιιη. πατριάρχης, (ό). ή)·
, ( Φφ*·
"^,αιροαιι^ I] ιηιαί^ίΆΐΙι . πατρίαρί %αι[ιηαιηρΐΜΐριηρ· επι χείρας.
χικός, (ό).
'ί,«»^α«/«ιιοίιι«^.προεόρτια(τά).

\,αΐρ,,αριι,ρ· σαΤίάπης, ΟΙΟΙ.
κητής, έπαρχος, κυβερνήτης
(ό).
πεία, (ή).
\,υ/ριιυριυρηι βρι5ι · σατρα.
\,αι[ιια)ι.ηρηι β/ιι.Ίι· 8· Ιί,η ι»£.

'{,ιι,ιΓ^//„ιΙ//,/ι. έπιστολο»όρος,
γραμματοκομιστής, (ό,ή).
"χ,ίΜο/ιυΙιαΛφ . έπιστολάριον,
(τό).
*ί,</ν. υγρός, (ό). ΐ^Λ
Ί,κ^,αηη, ^υ/ΐ,Ιι,ί. ΰνραίνω.
Ύ,ιυ/,ι,^/ψ. $. \,υ//ιιιυη/,ρ,
βλέμμα, (τό).
"ί,α>^ι/ί{«ι^ι«ψ. άοχιλιρστής, \,ιι^Ιιιΐ: βλέπω, Ορώ, κυττάζω.
(ό).
\ΐΜΜ%/,ρ. „}.. μάταιος, κοΰφος,
%υι]ιιίριΙ§ιΑ· προοίμιον, (το), (ό). 2. ^· μάτην, ματαίως,
πρόλογος, (ό).
εις μάτην.
ή).
'χ,αφιριΐιι^ΐαί. προπίνω.
'χ,ιυΊ,ρυι/ιιοα. ματαιολόγος, (ό,
\,·υ/„ρΊ ΡιιΑ,ολιΙ'. προτρέχω. \,ΐΛΐΊ,ρα·ριοιιηι βρί-Ίι. μαια'.ΟΊ,α»ριρ%ρ»Μ0. προλαβών, (ό). λογία, (ή).
Χια/νΙΐρΊι. πρώην, (ό,ή).
\,αιΊιριιΑΐΜΐΑ ματαιοΰμαι.
'ι,«7/.»ή/ι^·0ραϋσ'.ς(τ,).,ν|^^1ι \,·α%ρη· ρΤριΛι. ματαιότης,κε'ϊ,ινβΑαι^αΑ. αρχικός, (ο).
νότης, (ή). ^
.-Χ.-.
Ί,ϋ>/ιΛ/>. άργαϊος, (ό). 2· 8· Ί,«μ>/Λ. σεμίδαλις, (ή). υ)·}*
%αιρΑρ£. πρόγονοι, (οί). 11- Ί,ιιιιι/ιιιυιηιαΙ/. /.αγωγός, *λαγός, (δ). Ρ·.^.!·
\,ω4«ίΛγ. επαρχία, (ή).
Ί,ιυρι^^α- 8. 'χ,αιρψ, α>
φ^Χι
Ί,α,ΖαΆΙ^Μίαιρρ). έμβόλιμον, \,αιρι£ηυ. νάρΟΟς, (ή). Ίι-^βίσεκτον (έτος), (τό).
\αιρρ%^- χρυσόμηλον, Νε
Ί,ιι/ίωίι}4ι/. εμβάλλω.
ράντζι, (τό). ι*.-Γ—
'χ,αι^ιυιι^Ιϊΐπ. $. %ιιιριαι ιι/1 αϊι "υ'»/»//^«· νάικισσος, (ό).
Ί,>ι»ία»ι«ι<«^. πρωταγωνιστής,
#
(δ).
"\,τυ·.ιυιπΐΗΐ{ΐίΐί]ρΗ. συναγωνι \,·ι·ριπ· άβαξ, (δ), αβάκιον,
στής, (ό).
('ό)· «9'~ί.ΐΓ—
Ί,νι'ίωαιια^ριί. αγωνίζομαι. Ί,ιαροιη. ποίκιλμα, (τό). II\>η>4<αι»ιη^πι.^^<Λ<. άγών, (ό] , Ι«.·ί»,
ράβι, (τό).
μαρτυριον, (το,
"ϊ,ιυι-. ναΰς, (ή), πλοϊον, *κα*0·»</*<νψ. επιστολή, (ή), *γράμ. Ί,/'"
ναυαγός, (δ).
μα,
[ 7 (τό'
^ I
I Ί,ι«·
(ι~.■ ιηρίιΐρ^ΐίί>"|ΐ ■* υ·. ·# ■ ναυαγώ.
ι νυ■
"ΜίαΛα^υι^ρρ, έπιστολογρά- Π,«««-<"/«Α^/»ι.^^ί.ί». ναυάγιφος, (ό,ή)' I ον, ί-"
(τό).

'ΐ/ιπ^πηιπ^ ·8 ιιπ<\ >ι]ιηιιηι
•(9)
·ςύΐΜ&ιη-ιιη'\Μ 'ΙΟΛ'/ϋΠΚΛ .•(θ)
■(<*) ■
-^"«Ίπιη, 'λ&ίοχιιουιι •(οι)
•ΙιφΛιιιηιη-ιιη'Χ, $ ΒΙΙ^'ίΟ^Χΐκ-ζ
•(9)

•«/Β^πί-ι/πίζ 'ΪΟκίΙΓΚΛ •(θ)
'^ /7/ ι πι ιιιτιΙ[ ΙιίΊι · ·§
ιιι ι ~ιη

Ίοΐγΐί,Γ.»Λ "(0.) ·£ ·8 -«η/π·!,

■&ι]ιηπ>}]ΐη-ιιη'\ •{»α.)4»·»ΛρχΛΐ
30Λ.51*α, ΛΊηηοΓ.χκίΕκ ·(ο -ο'γ,
*·!0·1Λ3τί
■/"/^
ψι/βΙ/ιη-ιηι^ ·σ)3^ωτ1ηΌ

'*βλ<*8 ·(?)
/ίΟ> Ίιηηιηα ·$

αιυη^π'Ι •

·1/ία1}ΐη^ιη-ιιη'\3 'ίΟ^Τπ'ί^ ■(!(.) -1^7% 'Λ(ρ23ϋ.,/.Λ·Λ"ί 'ϊΐφίΛΟ -ΒΛ
ιηιίπι^ρίηηηι'^ φφ/^ρ -»τηΠΚΛ. '51*1μι ·(!{.)
-ηΧ
'»·.Χ ·(!{.) ···/')% ·{"■ '5ωιι'/.03Χ> -ν>»»ΛΑ
**ΟΛ|τΙβ '(9)
*+ίΓ*ίΛ
·αι-ιηραι-ι>ηΐ\3 '5(/.α.Χ>^·)213 •(θ) νηη]"% 'σ)2ίΙ/..0 •σΐ'^ΙίΚΏ ίδ —
'ίοΧο» -(ο)
'^οκ •(9)
·ΐχπι^ηΐίπ^ίπιη-Ίη$ίΙΜ ~ϊ/*£ΐΟΓΙΖΚ ·1^Τ, '5θΛ31Λ '5θΟ<θΧθΛ31Λ •(θ)
^ηιγ,,Ιηΐ^ · 41»ΤΐΥ.Ο!;(,>/1θΛ3ί..Ο
·Π)Λ03^
'Κ'ιΧ •(V.)
ιιιιηηΙηηΈ-ιιπΊ, %~·ι/{^ · "Ο0ΠΧ1Λ
·ι]αιηίπ-ιηι<\ '5&ς[/.γκΓ.»Λ -ΠΚΛ
'ν.
,
·{'{■)
'5!ί4 ο)...
^ Ίυίηηηιηηι
'»}χ '(<<·)
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Ί,ίιΐΙιιΡ. θλίβω, στενοχωρώ. \,ΙτραίϊΛ%ιιιι-ηρ· έ'μ&υ·ΥΌς, (δ,
Ί,ίηηί-ΡρΑ* θλίψις, στενο
χώρια, (ή).
_ νόν, (τό). "χ,ΐιρριυΐφιί. εγκλείω.
Ί,ί^η, ·/. πορθμός, (δ), _στε_ "χ,ίιρριιιΊ,. πέλμα, (τό). β··.^-."^
"χ,/ιρρη^. εγκώμιον, (τό), έ'_
Ί,ΙΛφίαραι/ι· δολερώς, δολί παινος, (δ).
ως, μετά δόλου.
'\,Ηρρηηαιΐ£αΜ%. έγκωμιαστίΊ,ΙίΊιγ,,ι,φυι- / δόλιος, οολερος, κός> (ό).
νώ.
'\,ΙιΊιι^ι±ιι ηρ. ^ (ο),
τα:. "\,^ρρη·φιϊ· εγκωμιάζω, έπαι_
Ί,/.ί/γ ΙιιΓ. δολιεύομαι, έξαπα. Ί,/ιρρηι^ρΐ· εγκωμιαστής, (ό).
δόλος, (ό^, α ■υ6/»ρ»ΐ£»ι-ί&·έγκωμίασις,(ϊ,).
%ΐιρρηι.ιιαι^ιιι\. εμ'-ευτος, (ο,
πάτη, (ή).
•χ,Ι,ιιρι,Ιΐ- | (ί·ί£ /Ε) μυριόπους
Ί,Ι,^η^. \ (τκώλ/,ξ),^). Ρ-ί— Ί,/τρ^Ιη-. λεπτός, ψιλός, (ο).
%6αϊ>, Αντίχριστος, (δ).
Ό^»»· βέλος, (τό). θ£>
"[,Ι/ιποΜ^ΐΜίρ . κατατετοξευμένος, (ό).
ξεύω.
Ί,Λ ι,,ιυ'-,ιυρΙαΓ. τοξεύω, έκτο.
Ί,ΙιιιιωΖΐΗρηι ρ-ρίΊι. κατατόξευσις,'(ή).
κή, (ή).
\β1ηαα>Λ·^π·-Ρρί% . τοξευτίΊ,Ιΐίΐιαιί/ι^. τοξευτής, (ό).
•^Ιιαιρυ^η. τόξου βολή, (ή).

Ί,Ιιρηη. ένυπάρχων, (δ).
\,Ιιρΐ[ηρ^ίυ//ιυΊι. ενεργητικός,
(ό).
^ΐιργηρ&ΙιιΓ· ενεργώ.
Ί,/ι/ιι/ ηράηι ρ/ι·Λι. ενέργεια,
(ή).
^ νίως.
\ίΙιρΐ] §α<ΛιαιΙ[ΐνΐΜ[£α* εναρμΟΊ/Ιτρ/^ίΛΛ^αα^ίαΐ-ηρ· εναρμό*
νιος, (ό).
νία,(ή).
\ίΙιρ^ι»ιΛ>ιι»Ι^ιη-Ρρ*Λί αρμΟ%Βρί^ρ. συγγνωστός, συγ*υ6 ιηί ιΓ. ρ^πτώ, εκτοξεύω. «· χωρητέος, (ο).
Ί,ΐιρΙιιΓ. βογνωρώ. 2· άνέχσσύννυμαος, *συννυμαά- μα·..
^
^
\,Ιιρδηι[ΐΜ>^%. υποβρύχιος, (δ,
δα, (ή).
*υΑ/»· 1^.· εν, είς.
ν^$. βαφή, (ή). %~. <
*\,Ιτρυι}>υι^ιιΛι. εισαγωγικός, Ό'ί/''/"7'/"Λ*· βαφεύς, (δ).
(ό).
.
. γω. \,Ι,{,Ι/ν/&. βεβαμμένος, (δ).
Ί,Ιτρ,υ&Ιπ/'. εισάγω, εισαγα- %ΙιρΙΐιιι^ιι>%. βαπτικός, (δ).
%1ιρηι^ηι Ρρι.% . εισαγωγή %1ιρΐΐ^. παρών, (ό)>. 2. (+ί·ί)·
ένεστώς, (ό).
·(*)·

— 224 ^ίτρί/ια^ιιΑιαιΓ· παρουσιάζο "ίΑ^^/ί"·"^*»»'άρχιευνοΰχος,
' "
χίζω.
μαι,
(ή). (δ).
\,ΙιρΙ/ΐΜγηίρ{ιι-% · παρουσία, %Ιιρ<ρ£ι%Ιΐ0ηι-0ΗΛιΙίΐ/'. ευνου%1,/,^ιηιηηι.ϊι. βαϊεΐον, (τ0). Ίι^μρ/^φ' εϋνοΰχος, (δ).
Ύ,Ιρ^ι,α,^Ιρ. εγγεγραμμένος,
%ίρΙΐ!τιΓ· βάπτω, βά'-ρω.
υπογεγραμμένος, (δ),
%Ιιρ^Λιυ^· ύπο^ύτ/,ς, ύποχί\>Ι'[·Ιφΐ· *· Ίι^τ^ι»"} "ρ^<
Ί,/ι/ι^αιΙ/. ενάντιος, (δ). ^τ^· των, (δ).
τώγεον.
Ύ,Ιιρ^,ΊιιιιιηηιΛι. ΰπόγεον, κ«_
\)1>Μ'ίιυ^ΜΜριιάΛι/· εναντιολο. Ί,Ιιρφη^· $>\,Ιιρφ(Α· *μεσα.
Ύ,/ιρ^ιαΙ/ιαραιρ· εξ εναντίας. *υ&/φ·γ · Ί[· εντός, ένδον,
%Ιι/,Ζιυ/ΐηι-Ρ(ιΐ-ϊι. έναντιότν,ς, Ί,Ιιρ,ρηι^ιιιι·. έσωθεν.
%/ιρφαα,φα,Ι/ . μοχλός, (δ),
"θ^ι4/#ι-«&ι/. εμπλέκω.
*άμπάρα,((ή). Η1-Γ#-»
%/ΐξΛιίηί.ιη· έμπειρος, (ό,ή). : Ί,Ιίβηι.^. υποστήριγμα, (τό).
Ί,ίτ/»4ΛΊ/ιμ/4γ«Λ. εμπειρικός, (δ). δμ^+. _
_ ρ*, (ή).
ν4/>ίιή»Β.^Λ . εαπειρ-ία, "{,ι^ηφ ανάθεμα, (τό), κατά(ή).
( _
; (Μ). ^,ρηΒρΊ,ί. αναθεματίζω^ κκ_
Ί,ΙιρΖηι-%. ε'.οτ,αων, έμπειρος, ταρώμαι. ^
^
%/τριΑυργ αιϊιαιιΓ. έναν&ρωπί- %4αιρ· πλάστιγξ, (η). <*1·Ρ«ζομαι.
πισις, (ή). \,</γ&4. ξένος, αλλοδαπός, (ό).
\^»ρΑι$ρψηι βριΛι. ένανθρώ- Ί,Μ/γίΖυΑιαιί. ξενιτεύομαι,
Ύ,/ιρΛι^/ηί. εμπνέω.
ν'^^^'" Ρ/"-ϊ'· ξεν/,τεία, ($;).
ντρ^Ρ^οΛιαι^ . ένκυκλοπαι. Ί,^ης . κέλ/,ς-κέλ/,τος, (δ).
0^^+
υνιψιιιΙ]ι
δια, (ί,).
Ί,ίρπιιιαί/ιιΛ. συγχωρητήρι- V"»· [ΑΟ^λός, (6).
\,ίρ#ος, συγχωρ/,τικός, (δ).
Ί,/ι^ιν//. όορυ-δόρατος, (τό).
"χ,Ιιρηψνιΐ/ιυι. επιεικής, (δ, ή). ^^•«ψι»///^. σύμμαχος, (ό,ή).
Ίβίίρηιιιαι/ιηηι.ρ-ρι.%. επιείκει. %^^Μα^αι^πι.ρ Ινα^^/Λ πθΙ<ι>
δορυάλωτον.
λ (ή).
%^ραψη.ρ^ύι . συγγνώμη, ^•ιρΜ^αιι. πρ. δορυβόρος , (έ,ί|;).
συγχώρησις, (ή).
Ί,/ι^αγ. Ισχνός, λιγνός, (δ),
Ί,Ιτρηί-Ηΐι. "ί,,^Ι £1ι^.^.ρ(
\φ^<·ιρηι.ρ-ρΛ . ισχνότης Τ
\ίΙιρι^αιρηΛΐΜΐΙ^Ιιιί . έμπερι. *λιγνάδα, (ή).
έχω.
^ ρος, (δ). *ϊ,/Λ£. νυσταγμός, ΰπνος, (&).
\>}ιρφ(Λι. εσωτερικός, ένδότε.' *υ^2- (Γϊιμεϊον, στίγμα, (τό).
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ί,βυι
%[,ιιυι. συνεδρίασες, (ή).
\%ίιριπαιΓ. αγωνίζομαι, «ρ*,
\,ρρϊ· νύσταγμα, (τό). 11^- σπαθώ. Ί,-νρΙ-ΙΙ
\,1ιραιηι.ί1υ· προσπάθεια,φρον^
η-ιτίΕ»
Μ^ίί! νυστάζω, ΰπνόττω. τίς> (ή)·
\ρρ^ρύ.\
"υίαΛ^. ιπποπόταμος, (δ), ϋ,ρ
%ρ·-Ρ> υλη, (ή),
Ί,ιΡα/υ. όμοιος, (δ).
"ί,/·
ψ «Λ. ΰλικός, (δ).
"χ,ι/αΛαιμαιρ· δμοίως. >}ψ^'
'χ,ιΡυίΐιιιιριου· μίμος, (0). β·«.£\ι[ι· β ιαΐ-ηρ. 8. %1>ι.ρ υιΙ^ιιΛιχ \,ΛιΛαι^ιιΑ. δμοιοτικός, μι
*θ/^/?&«Λνήθω,κλώθ<<>,πλέκω. μητικός, (δ).
_ ή).
\Ι(ΐιιιηΙηί. παρατηρώ, θεωρώ. Ί,ιΛΛυιΛαιΛ. δμοιομερής, (ό,
\,Ι/υιν·/ι<. παρατηρητής, θεα \ιΐίιιιΊ)<νιιι},υ. παρομοίως, ω
τής, (δ).
σαύτως.
Ί,//<"""»<- 31 · παρατήρησες, θε '\,<ΐ\αΊι[,ιί. δμοιοΰμαι, έξομοιωρία, (ή).
. φία, (ή). οΰμαι, *δμοιάζω.
\,//ιιι/ι. ζωγοαφία, εικονογοα- \,ιΡιιΑιΙίΐ]Ηΐ ι/ιιίΐιΐιιί. δμοιώ,εζοΊ,ίΐιι,/τ,,,γ/τρ. χαρακτήρ, (δ*). μοιώ, δμοιάζω.
^«Λ·
"χ,Ιιαιρν,πΙ,,,. Ιστορία, διήγη.
σις, άφήγησις, (ή). Ρ·~^|. "\,<ΙΌΛιπ·-Ρρ&· δμοιότης, άφομοίωσις, (ή).
Ί,^ιαρα»^/ιρ. ζωγράφος, (ό). \\,·ΑιΛηι-Ρριϊι. όμοίωμα, (τό).
•υ-ίί-ζ»
(ό).
"ό ί/ιαραιηρα/1/ιι/ίι .ζωγραφικός , "ί,ι^ί/
^. τούτου §νεκα«
ν/"ν><«7 />/?</*· περιγράφω. 2·
χαρακτηρίζω. 5· ζωγραφίζω. "οί/^ίΛ καθεύδω, κοιμώμαι,
%ΐ£<ι>ραΜαρηι.ρΐιύΐ' περιγρα ΰπνόττω.
χοός, (δ).,
φή, άφήγησις, (ή). 8· "υ//»»/.. ΊΙ%ρ,Π^αΊ- κεκοιμημενος, νε"\,ΙιαιριιιΙιΐΐ[ΐηξ, πεποικιλμένος, •χ,Ίι^ίιηπι-ηιαΊ,ΙίΐΓ. κοιμίζω, α
ποικίλος, (ό).
ποκοιμίζω.
%ί(ΐΛ*ρΙτίΡ. §. ^ί^ιιιριιιη ρίϊίΡι |*υ%£ηι.£&. κοίμησις, (ή).
"\,1[ΐ»ρρ£. ζωγράφος, εικονο %ΐαι&£Ρ . άμυγδαλέλαιον ,
γράφος, (ό).
'
(ή). (τό). «Ι-^/ί·-^.
"\,1{αιρ^ηι.ρΐ·ιΛ,. ζωγραφική, \ι»ω(· 8· %αι^ρίι
"ϋί""-ΐ· διόρυξ, λάκκος, (ό). Ί,^αΑ . σημεϊον, τεκμήμιον,
σύμβολον, (τό). 2. άρ^αβών,
2—?—Γ*
Ί,^φΐά. ταπεινός, (ό).
(δ). ΐίι-Ι^Λ.,
29
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•χ,ιυ/ΐινιη/φ. στοιχεϊον, γράμ Ί,^&ί. 8· "ϋ</ι^Λ4ι
μα, (τό), χαρακτήρ, (δ). 8. "χ,^ΙΛρ. άμυγδαλέα, (ή). 0)«_
Ί,Ι/,ι,ρωγ/,/ο
(δ,ή).
"^αΛαι^ί-ιι/ · τερατοσκόπος, %υ(υιι>ρ. υπόλειπον, περίσ
σευμα, περίττωμα, λειψάΊ,ιυ//ηι ρ/ιιΛι '
(0). νον, (τό). 2. άρτος, (ό), ύ
Ί,^ιιήιυίί/αιΙιιιΛ· συμβολικός, ψωμα, άντίδωρον, (τό).
Ί,^ιι/ίιιιιΐ/ιαιιΐ^α. συμβολικώς. \,,//ί«ί/,//. άθετώ, περιφρονώ,
Ί,^ιιΑ,ιιιί/Ιιΐί'. σημαίνω. 2. δι. αποστατώ.
ί&. άθέτησις, περιασαφηνίζω. 2. σημειώ, *σϊ)_
μειόνω, σημαδεύω. ΙΓ-Λ~ φρόνησις,_(ή).
#ρ4+· 2.
^^+· δ Ί,^ιΑυρ. νεΰμα, σηαεΐον, (τό).

Ί,Ιιι&Μΐ>/]πι-ΡριΛ . σημασία,
(ή), σημαινόμενον, (τό).
Ό . υ/ΐΐΗΐΐ)Ιιιΐ. /ΖΜ. Ι'^Λ-ρ ^Ρ·^*
Ί;ώ»'5/'·
συμβολικώς,
δια νοημάτων.
%^ι/ΐιιαι-ηρ. επίσημος,σημαν
τικός, διάσημος, (δ,ή).
"\β^ιιιΊιιιιι.ιιρηί.ρρΛ · επίση.
μότης, σημαντικότης, δια.
σημότης, (ή).
μνηστεύω, άρ^αβωνίζω. *υ^%^υιι ιη//. σημεϊογ, (τό), σκο.
πός, (δ). 2. σκήπτρον, (τό).
δ· παραδειγματισμός, (ό).

"ο^ΐϋΐ-Μΐ^ΓίΓί/'.παραοε'.γματιζω
5«

η - κατανοώ,
Ί,^ιΛί/^ιίτιΛ καΘορω,
συμπεραίνω.
^»ί·7Ζ· απαύγασμα, (τό),λάμψις, (ή), σπινθτιρ, (δ).
Ί,^ιηρρ. ) φλεβοτόμος, (ό),
'υ^ "'/""//· } σμίλιον, *νυστέρι_
ον, (τό). *οϊ-1{ΐΙ·Γ«
Ί,πρίΐα^. τράγος, (δ).
"\,ηριιαγΐΜ^^ιί. τραγοπρόσώπος, (δ,ή).
^ ή).
%ηΙαΐίΐ·ιΙιριι
τραγφδός, (δ,
Ί,π/υϋκ///^ ηι-βρΛ' τραγω
δία, (ή).
^
ή).
Ί,ηρίΐα^πιηϋ· τραγόπους, (δ,
ν»^·
> εναγχ,ς,(ό,->ι), βδε%η^ΜΜΐφ. $λυρός, μιαρός, (ό).
•χ,η,^ιιι,ϊ. ναυτιώ, βδελύττομαι.
Ί,ο^7»ι.^ί_'ίι.βδελυγμός,(δ),
αηδία, (ή).
%η£ρ. κυπάρισσος, (ή). Ι)1γ#«
\,ηιί[ι[{ηυ· 8· 0/»£ί»«^£«»"
Ί,ηιΐπα. δ. Ορί^'
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%ηβι. δ ίδιος, αυτός. 2. ^. %αρβώ.4η.ηι:ρ3ρ& · καινοτο
τό ίδιον.
3ιος. μία, (ή). 2. συρμός, (δ). Η%ιφι [ίν^Α· αυτός ούτος, δ ΐ *|
2. ΙΓ^-.
(ή).
%η/ί Ιτι- ιίρ· ενκαίτό αυτό. %ηραΜΐΓ§ιη·.ρ-ρΛ · νεομηνία,
%ηβιΐΜΐρ·Μ&ΙιΑ ταυτολογώ. Ί,ηρνγ. )χά εκείνου, του IΊ,ηβιηιριαΊιη* [(Ιρι ϊι · ταυΤΟ. "\,πραι^%. ^δίου.
λογία, (ή).
\,ηρυίΐι,ιιιί. άνα·<ίοΰμαι, και.
Ί,η^ηιαΐ] η[· 5· £ιυ ιΡιαη Π) !
νουργοΰμαι.
"θ»ι/'ί<α/^&/?ί^.δρ.οιοειδής,(δ,ή) \,ηριιΐΐι^,ιι%. παράδοξος, (δ, ή).
•οη,ί/ιι/ί&^.ταυτοειδής, (δ,ή). *ϋ»/Μ»ΐ9««>4· νεοστεφής,(δ,ή).
2. ^. ταυτοειδώς.
ή). ΐ»/««»£/ι. -νεωτεριστής, (δ).
*υ^«,%π^. ταυτώνυμος, [ο,\Ί,«ρ>αυρρηι.ρρί_% . νεωτειι.
%ηβιηι.ρΤρ&. ταυτότης, δμοι σμός, (δ).
ότης, (ή).
Ί,π/ιω ι/ι /.-«/</. νεοφανής, (δ,ή).
Ί,η/ι,^αιψ- τοσούτος, (δ).
^χ,ηρίαιηηι^ϊιΐρ 5· Ί,ηριαρη^αι
Ί,πβια^α. ώσαύτως, τοιου Ί)"ρια^ηιηα/ΐι/ιιί.
ανανεώ,
τοτρόπως.
*καινουργόνω.
ή).
%η/ΰαφαρ. τοιούτος, (δ).
Ί,ηρί^. νέηλυς-νεήλυδος, (δ,
Ί,η/ά ορρ'ίιαιΐ^. 8. \ψηβιαι1{1ϊριι[ Ί,ηρ/ια^. $· '\}ηρηι<]ηΐ-ηια<1ι1ί ιί\
Ιιι Ί,^Ίια/ραρ ι
Ί,ηραψ. πρόσφατος, νέος, (δ).
Ί,ηιπιυρ. $· Ί,οαιιαρ,
Ί,ηρη^ΙιιΓ· άνακαινίζω, ανα
Ί,ηρ. νέος, καινός, *καινοϋρ. νεώ.
(ή).
γος, (δ),
Ί,πρπ^ηι-ρ-ρί.'ίι . άνανέωσις,
"ο/γ»,
νεωστί, προσφάτως. Ί,ηρηι ρ-ριΛι. κα'.νότ/,ς, νεόΊ,ηραιρητρρη^· 5·
α,ρη^αχ της, (ή).
,
"Χιπραιρη/α. νεόφυτος, (δ, ή). Ί,η,/α^· ίτά έαυτών, τά έ_
"χ,πριαάρί· νεογεννής, νεογέν Ί,η^α,^%· V κείνων.
νητος, (δ, ή).
Ί,η'-'α^· μέλος, *σκοπός, (δ).
"χ,ηριαίρ^ριη. νεόομ/,τος, νε. 1-~,^1·<
τί·ζ«
■όκτιστος, (δ,ή).
Ί>η^ια·ι· ποτήριον, (τό).
Ί,ηρ ία ////«. νεόκλητος, (ό.ή). V" "/'/· καιρός, (δ). Ί,-^ρ·
Ί,ηρα,Ζ,η,αα,Ιρ 7δθήλΐξ, (δ,ή). "1,/ιι-Μ/γ. ^· άπαξ, *μίαν φο
Ί,ηρα,ε,α,ριία- νεόνυμφος, (δ,ή). ράν. <% +{-ΓΡ1·.
Ί,αραινίια,ρ. νεοεφεύρετος, (δ, Ί,ΐΊ-αιι^αι^ηι-· μουσικός, (δ).
Ί,ιιι ιαιγαιρυ/ΐι. όργανον μου_
Ί,ηριαΙΙ.-· Ι.ιΓ. καινοτομώ.
σικόν, (τά).
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— 228 χ,ηι-ιιι^αιι-ηρ. εμμελής, εναρ- \,ηι-ΐΗ£ηίίΩι. ί κατάκτησις,
'\)ηι-ιιι&ηι-Ρ\ι& } καθυποδούμόνιος, αρμονικός, (δ).
\ιΐ>ι.ιι<^&ιΑ παιανίζω, αδω, λωσις, (ή).
ψάλλω, κυμβαλίζω, *παίζω| Ί,ηι-ιαιΓ. μιαουρίζω.
μουσικήν. "
μωδώ. 'χ,ηι.ιιΐΗΐη. ευτελής, (δ,ή), τα
'χ,ηι.ιηη.Ιιρ^.Ιιιϊ· μελωδώ, ψαλ- πεινός, (δ).
\^%.$ιί^Ιιρη.ηι.ρρΛ . μελω \ίΠΐ-υιΐΜΐηιιιρ.αιρ· ταπεινως,ευτελώς.
(δ,ή).
δία, ψαλμωδία,
ΐ,ηι-ιι/φ. ολίγος, ολιγοστός, Ί,ηι^υίΐιιπιν/νη1.· ταπεινόφρων,
μικρό}, ελάχιστος, (δ), ή)· *ίιΐΜ.«(0«ΜΝ^«ώι . ταπεινωτι
νώ.
'ίιπι.ιο^ιυι/^ιιη· μικρόνους, (δ, κός, (δ).
\,ηι-ια^ια%ιαιΓ· έλαττοΰμαι, 0- Χ&ι-ιααιηΐΗίΑηΙιιΓ· ταπεινοφρο*ϊ>ηί.Μ»Η«»«ιΑ«Β«Λ ταπεινοΰμαι,
λιγοστεύω.
'\>ηΐ-ΐΜΐ^ΙτβΠΐ.ιι·η%Ιτι/' ελαττω, εξευτελίζομαι.
€\ίηι,ΜΛ$αιηαι^ηί-^ιυ%ίίίΓ* ταπεί—
σμικρύνω, όλιγοστεύω.
νώ, εξευτελίζω.
ιπια^αΛ»
\ιηίιιιαριΓ. 8. 'χ,πΐ-αιι^αΛιΐΜΐΛ
'χ,ηι.αί^ηι-Ρ^ιιΛ. έλάττωσις,
εκληψις, έλλειψις, όλιγότης, "χ,ηΐ-ΐιιυιηαΐ-ΡρΛ . ταπίίνωσις, (ή), εξευτελισμός, (δ).
σμικρότης, (ή). ^
"χ,αί-αιιι. άτονος, άδύνατος, (δ, %ηι-ιιιριηυΑ· κάλυμμα, (το),
ή). 2. αμυδρός, (δ). $· 11- σκέπη, (ή). £«^->
"οηι_£γϊ. προσφορά, (ή), δώρον,
\)Πί.ι»ιι^Ιίβηι-βΐιΛΙίΐΓ· αμαυρώ, αφιέρωμα, (τό).
άμβλύνω, εξασθενίζω, άτο- "χ,π^ρΦ^ηρ^ίιΐ. τελετουργώ, ίερουργώ·
νίζω.
*ϊ,πι.<»^</'. άμαυροΰμαι, άμ \,ηιρριαφηρ!>αι-ρ7ρι.%. τελε
τουργία, Ιερουργία, (ή).
βλύνομαι, άδυνατώ.
\,ηι.ιυ^πι.ρ/,ίΛ. άμαΰρωσις, ·\,αι-ρριηΙξ· έ'ξαρχος, (δ,ή).
ατονία, άρρωστία,άδυναμία, ·\1ηι.ρριυΙ/ι»%. Ιερός, (δ).
(ή). 8· Ί|ηΐ-ΐΜ^η<-^/ιι.ίι» / - —%ηι-ρριΐΜΐ^ιιΛι α^ΐΜΐιαΙ^ίιρ· ανά
Ί,πι-ΐΗ&ύιί. καθυποτάττω, κα θημα, (τό).
τακυριεύω, κατακτώ, καθυ- %αι-ρρΙιιί. καθιερώ, άφιερώ,
αναθέτω» προσφέρω.
ποδουλώ.
\,αι-ιιι£ριΑ καθυποτάττομαι, 'ι,ηί./ιρηι-ίΆ· καθιέρωσις, άκατακυριεύομαι, ΰποδουλοΰ- φιέρωσις, άνάθεσις, προσοομαι.
ρά, (ή).

άμύγδαλον, (τό). «Ι— \,ρραιραΛπι.ρΤριΛ· λεπτθλθγία, (ή).
"**
*ϋ»£-«ίί. ^οιά, (ή), δόδιον, (τό). \ρραιρ§οιι. λεπτολόγος, (δ,ή).
Ί,ρραι&ιαβι. λεπτόφωνος, (δ,
\,η·-ρρ. ψιλός, λεπτός, (ό) ή).
ρώς.
\,ρρ·ιιιίΐΗΐιΐιιι>ρΐΜΐρ· λετττομεΊ,ιιΐιαιιια. βοήθεια, (ή), όφε ΊιρρίΜΐιίαιαίιαι-Ρ^ριΛι. λεπτο
λος, (τό).
μέρεια» (ή).
\,ιΐ£ΐηαιιιιυΐ-πρ· επωφελής, (0, 'χφριυιίΊνριΐ'ρΊι. λεπτόσωαος,
(Μ)·
,
Ί,ιγιναυιΙίΐί'· Ο'^ελώ, βθ7(θώ, Ίιρρ ιιίβηι^ηιιΛίίΐΓ . λεπτυνω,
.συντελώ,
(ή). ψιλαίνω.
Ί,α/αιιηιυ//. σκοπός, (δ), Ιδέα, \,ρρη·.ρΐ>Λ. λεπτότης, (ή).
%ιι^αιρ. 8· ΟΙαιρξ'ίι Ιτι. Ιλ/>- 'χ,ρραι.ηιρ. στενωπός, (ή). 8-Ρ
ιΐριηρ^ρχ
Ί,ι//ϋ//>ϋ//^ΐϋΛιι/η·7ταντθ7:ώλ/1ς, "ϊ,^ΐί7&</. ^λιμώττω,λιμώσσω,
(ό). ί-^-μ
'χ^ιπρ·/. $*λιμάζω.
"χ,ιΛΙΛρ. σίόη, έόα, *έοδία, Ί>£"Ίΐ"ϊ· καταξ'/ιραίνομαι.
(ή)·
1ιβ«7/'· λίκνον,κόσκινον,(τό).
*υ»£τ4. πνοή, (ή). 2. 8· Ριν^·»·
Ί,αίιί. άμαυρός, άμυδρός, (ό). •υο^. μίλτος, (ή). υ^^Ί.
*υο/<7/ι. νηστις, άσιτος, (δ,ή).
"ϊ,Μίπ/«ι.^/ιιΛι·άμαύρωσις,(ή), 8. ό&οΡρ>
σκοτασμός, (ό)".
"χ,ορ&ϋιΐ. ευαγγελίζομαι.
Ί,σαρ. λεπτός, αραιός, (δ).
"χ,αιηιαρίίΛι. εδρα, καθέδρα, (ή), *ί,οιγ»ι«ί&/>.λεπτομαλλος(δ,ή)
θρανεΐον, (τό). Ί,οαριιΛιαιιί. άοαιοΰμαι.
Ί,αιιφιί'. κάθν,μαι, *καθίζω. Χοαρηι-Ρ/,ιΛι. αραίωσις,άραΐ-V"»»/ υ>1ιΐ[[ι. εδρα, (ή), *κώ- ότ/,ς, (ή).
λος, (ό).
Ί,ηιηιυρ. γραμματεύς, *νοτά_
Ί,υιηπι ηιυΊ,Ι, ι/· καθίζω.
ριος, (δ).
"\,ραι%. ξίφος, (τό), σπάθη, (ή)· \,ο,ιψ φρρ. κυρτά γράμμα
τα, (τά).

ΒΙ]Λ»
Χ,ιιιτ^ιιιΙίρυιιηΙΐίί. φλυαρώ, πο
λυλογώ.
Ζή 1{ρ ιυ ιη η ρ[ι ιΊι · φλυα
£«7.ι»4&ι/'·έπιφορτίζομαι,φορ- ρία, πολυλογία, (ή).
ή).
Ζ·"ψ*···ρ'»η· πολύπλοκος, (ό,
τίζομαι, *φορτόνομαι.
Χ^ΜΐΙίαιΊι^ίι-ιί. ακροάζομαι.. 8^- (7ϋ//^««ι/^«(ΐί»/< </. περιπλέκω.
Ί>ώι+* ^
; _ ρον, (τό). Ζ·Μίΐρ^ιαιί· γογγύλη, (ή).
ε««ί· κέρδος, όφελος, συμφέΖ—ΊαφΙιρ· επικερδής, επωφε Ζα·ηίί'ί· ζυμώ, *ζυμόνω.
λής, (ό,ή).
Ζα,Ζωαξρ. φιλοκερδής, (ό,ή). Ζή'ιρί- πτώμα, (τό). Ι,^
ΖαΛιααρρη^ρ-ράι . φιλοκέρ Τ, ν, γι/,,, α/ ■ σύνδεσμος, (ό).
Γ, ^1/ 1,, „{!">'. συνδέω.
ή).
δεια, (ή).
Τ, ν, γ ι/υ, ///,-/,. σαρκοφάγος, (δ,
ε«ι4β·Μ·<ο^&ν. εφορμώ, επι. Ζα,ι_·[·"Ι/Ιιρη·-ΡΙ··-Ί' · σαρκοφαγία, (ή).
Ζια^ιααιιη^ηΐ-ρΐριΛί' Ιφθδθς, Ζ""ΐ>"-ίη». ζύμωσις, (ή), ζύ
μωμα, (τό).
επιδρομή, (ή).
£«><<ιι<.£ιπ· ^ κερδαλέος, (ό). 8. ΖαΜίίαΛ,^αιιι· όμίχλη, άχλύς,
Ζι*ι^ι**ι.ηρ· \ ΖαιίίΗρΙτρ*
(ή). 2. άτομον, (τό). 3£-'ΛΛ. 2.
·
ΙΕίχ
Ζ^^^ηί-βαίίιίιϊΐ* ώφελω.
ε^ί^ί.. Ιέραξ, (ό). Ι1βΛ.6.< ε«ιι//.. καλαμών, (ό). Τ·-/^
Ζαι^ριΛ κερδαίνω, ωφελούμαι. Ζ""Γρ*1··ϊ· μαίνομαι, τρελαί
λα, (ή).
5<υίη^^Βΐι/καρυόφυλλον,*γα_ νομαι,
ρούφαλον, (τό). Ί··»;^^ \Ζαίΐ/ρπι.%ηι-ρΤριΛ. μανία,τρέΙωι/ρπι »■ μωρός,τρελλός,εύδω^. δρόσος, (ή). 2£ί·
Ζ·»γνρι· πηλός, (ό), ιλύς, ήθης, (ό).
Ζν,ιί'ρη,
καλαμώδης, (ό,ή).
λάσπη, (ή).
^
ΖιαιίαιρίΙιιΓ. μολύνομαι. Ί)··*- ΖιαιΛρηί-ρ. όβελός, (ό), *σούΖ·"·ρνριη'-ίΛι· μολυσμό;, (ό). βλα, (ή). 2^.
ΖιαγνρΜηι-ιη. βορβορώδης, λα- Ζ·^·ί·(ψΙι·ί· εξοβελίζω, *σου(ό,ή).
σπώδης,(ό,ή).
λος,(δ,ή). βλόνω, σουβλίζω.
Ζ·"ΐ'"Ιΐ[·""η· φλύαρος, λά- 5ιβΊ/«ιι/(ιιι/ιι . κυνοκέ^αλος,
Ζ·"ρυρ. σάββατον, (τό).
ζα>φα/ί<«/ψ· κάστανον, (τό).
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ευ.ρ
ΖιίΛαη&α/ύ&· κυνόμυια, *σκυ. ΖωιηαΛιιιιιΓ. άρκοΰμαι. Τ·-..
λόμυγα, (ή).
Ζ^Αρ. κεραυνός, (ό). &ΕΙ?.£· Χ,υιιηΐΗηηι βαίΐίΐιιΐ. πλ'/)θΰν(ιϊ?
ρελ
(ό,ή). πολλαπλασιάζω. '
Ζινί'Ρν^νρ· κεραυνόβλ/,τος, Χ,α,υ,π, ρ /,ιΊι. πλ/,θύς, (ή).
Ζιαί/ρια^αιρΙΐίΓ. κεραυνοβολώ. Π"//»· σειρά, τάξις, (ή). 2·
ΖαΆψρϊι· σκυλόσκατον, (τό). τρίχαπτον, (τό). 5. άλυσις,
Ζ·υ}1ΐ'ΐ· ψοφώ, κροτώ. 1)1·«> (ή), -ί. εποχή, (ή).
2.
2*μ·Γν«^1·μ ^£^·***ρ·**·*·^*
%Ι^ΑΛ^. δ.
4.
Ζ-ι^ιιΛ. ψόφος, κρότος, (δ).
Χ,ιιιριΐίριιιΐιΙίιί· $. §ριαιίιαρια*,
ζιο «//'//■ νιτών, (ό), ΰποκά- Χ,ιυριιιΙ[ [·ρ· 8· \^ υιιηίίΊιιχιη Ι^ι ι
μισον, (τό).
ΖιιραΜί^η^ρ. κάλυμμα, σκέ
Ζυιηαιι^η^ΐι. ερυθρούς, πορφυ- πασμα, (τό).
Γ),„/,ιιι,[ /ιίιΑ συγγράφω, συνροϋς, κόκκ'.νος, (ό).
Ζ"ίιηιι{ ηιΊ,ΐίΐί. ( έρυθριώ, κοκ. τάττω.
ΖιυηΐΗ'Ι ηι_Ίι[ιιϊ. ^ κίνίζω. Ί·£~ Χοίροι^ [·η>-Ρ[>ι-Ίι. σύγγραμ
μα, (τό), συγγραφή, (ή),
ζωή «/^ ηι^ΐιηι ρ[α Ίι· ερυθρο σύνταξις, (ή).
χ,υιι·ιυΐ[[·ΐϊΐ): συνθέτω.
ύς, (ή), ερύθημα, (τό).
Ζιυη·,,^Ιί,ί. ηχώ, βο'ίζω, κρο. χ,ΐΗ[,ιι,ιΙ[,ηι.ρ[ιιΊι . σύνθεσις,
τώ.
βοή, (/,). (ή).
ν ,
,
Ζαιηοι^ιΛ· ήχος, κρότος, (ό), ΖΐΜίραι/αιαιΑ. συμμιγτ,ς, συμΖώη·»· ["[■ βλαστός, (ό), πα. μικτος, (δ,ή).
ρα:ουάς, (ή), κλωνίον, (τό). ΖΜαραι(ιιιιιη.'ίίΙιι/. συμμιγνύω.
2. ακτίς, (ή). 8-^ 2.Ζ\Γι£. Ζ·'·ρ·"ΙιιιΐΛΐιη^ρ'[ΐί,Ίι, συμμΐΧ,υιιη- πολύς, (δ), πολλή, (ή),
(ή)·
'πολύ,(τό). 2· ^-πολύ,πολλά. χ,ιιριι,Ι/^υΛ,υ,ιΓ. σύγκειμαι.
Ζ,αι,ηιυΙιιοιι. πολύλογος, άδο. Χη,ριυ^ναΊι. άσμα, (τό), φδή,
λέσχης, (δ,ή)
(ή), ΰμνος, (δ).
Ζνινν/ιιοιί'ΐι-ΡΙ** Ίι· πολυλο χ,υιρυι Ι^ιιι ιΐ[Ιι Ί · συνοεω.
ΖοιρίΜΐιίαίΐιΙιιί. συμπλέκω.
γία, άδολεσχία, (ή).
Χ,ιοιιιιυι) ιιι[ιι . δ· γ.ιυ ι[ΐί'ια ϊ) πι[ιιι χ, αιρ ,ι·ιί\ιιΊι η ι Ρρ·.Ίι· συμπλο
ΖοΊηΐίΊ/ίρ· πολυφάγος, (δ, ή). κή, (ή).
Ζ"""ίΊ/Ι·/"ιι ρ^ί-Ίι- πολυφα Χ,αι/ιυ^ιιιρίιι'. συνάπτω, συ
γία
νέχω.
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^ιηρια^ΐΜίρηι^ρ-^Λ. συνέχεια, ΐ,^^ιυ^^. σωρηδόν. 0^-*
συνάφεια, (ή).
ΐ,αιραΐΛΐι,ί. συμπεριλαμβάνω. Ζί'ΐΙίιί'· σωρεύω. 1;ΕίΛ«;.»
Ζαιριαηπι-ρ-ΙιΛ. συμπερίλη. ΖΙ·- ·>··<· τόνος, (ό). 2· όςεϊα,
ψΐς,(ή).
^
1·^
Ζαιραιι.. πύον, *εμπυον, (τό). Γ,ΰ*ιηιυ//ρ. οξέως.
ζ«<^α<ι.ια^· πυώδης, (ό,ή), ΖΙ>ι>ηνι-ηρ. έντονος, (δ,ή).
ο// »«»ίτ</· τονίζω, όξυτονώ. _
*εμπυασμένος, (ό).
Χ,^ιρ^ιί- τάττω, «αρατάττω, (,ΐ/^>η/πριυΙ{. όξύτονος,(δ,ή).
συντάττω.
, ρια^ιΐΜράι 2. περισπώμενος, (δ). (^Λ.^Ζ<"ρ<ί· 8. Ζαιρ^ηΐ-ίΆ. 2· \}ρΙ{- «{V·· 1·χαρά. 2.τιμώρ~—{.ΡΕ)·
ΖινράΙιιί· κινώ, σείω, *κου- Ζΐτ£·ηη£ηρΙιιΓ· 8· ζ&^ΜίίτίΛ
νώ, σαλεύω.
Ζιαρί[ιιϊ· κινούμαι, σείομαι, ΖΙιριιιιΓ· / σήρ, βόμβυξ, μετάΖ,Ι.ρινυ- \ ξοσκώληξ, (δ), *κου*σαλεύω.
Ζα,ρόρΐ· κινών, σείων, (ό).
κούλιον, (τό).
Ζ·ηρ4ηι.ίΆ· κίνησις, (ή), σει Τ,ΐ,ρ,η. σχίδη, *σχίζα, (ή). 0σμός, (ό).
Ζίριηιαι-ηρ· δαβδοΰχος, (δ,ή).
Ζ^ρ,ίπι/υ κινητός, (ο).
Ζ^ρηιΧιαΙι· συνεχής, (δ, ή). 2· δα6°δοτός, (ό). ΙΙ.-^-.^.
πυρός, (δ). Η«.ΓΕ/ρ|.»£·
2. ^. κατά συνέχειαν.Ζ·αρπι.%ιυ^ΙηΓ. εξακολουθώ.
Ζ·"ρηι/ϊιιΐ£ΐιη·-Ρρ·-%· συνέχει,
ευκοσμος, κατωκηα. έςακολούθησις, άκολου- μένος, (ό).
θία, (ή).
γυιά, (ή). Ζ&>· ) οικοδομή, (ή), κτίριΖιαι-ρι· τρίτος, ατραπός, ά.
Ζ">φρ<ι>»ι· σάπφειρος, (ό). δ^ϊϊ· πόρπη, (ή),
(τό). «ϊ-ί^-'
Ζν,ρ·»ρ- σάκχαρις, *ζάχαρη,
(ή)· ,
,
(ό,ή). Ζρΐ' Ιλλός, *άλήθωρος, (δ).
. ε&»{· επικλινής, απόκρημνος, Ζ~ΐτ*
ΖΙ"ΐ[ιιΐ· έκκλίνω, παρεκκλί ΖΙ*Ι(ΐ>1"ϊ< έρυθριώ, κοκκινίζω.
νω, δέπω.
σις, (ή). Ζ1"ΐ· 8· ύ/"-Ί<
Ζ^γΊ-Ρ^Λ· ^οπή, παρέκκλί- Ζρ&· ορός, (δ), τυρόγαλα, (τό).
Ζρ"ϊ'αι^αΑ. χωρικός, (δ).
Ζ&ίΙ· σωρός, (ό).
ΖΙτι^ω^ηι.ιπΙιι/'· επισωρεύω. α-
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Ζ[,ΊιΙιιί. οικοδομώ, κτίζω. 2 Ζια'9"'-8ΐ,ϊ θαμβωτικός, ά(«..»$· )ποιώ,κάμνω.<1ΐρ.«,
μαυρωτικός, (δ).
Ζι^ι·
^ύσσος,(ή).«Ι»ί—
Ζ/Λι^ηι.· ) πλαστός, (δ).
Χ,ι^ιιι^ιχιιιι/> ϊι ^1*Λ-5^*-+ι
ΖίΡ^ άλυσις,*άλυσίδα,(ή).
ζ/Λπι-ϋ/*· οικοδόμημα, (τό). ΖίΡ ι^ι^Ι/ιιαΐ)· δέσμιος, άλυΖ(Λ·η^ΡρΛ. 8.Ζ&· 2.
σόδετος, (δ, ή).
ε/τ2. φιάλη, *άμπουλα, (ή). Τ,ι/Ρ ιιγιαΧΙ.ι-- αλυσιδωτός, (δ).
ε^ω^£ΐΑ· σβεστήριος, σω Ζιρ-^Ιηί. δεσμεύω.
στικός, (δ).
Ζ[·$αίιΊ"ϊ· σβέννυμαι, *σβύ. <Τ'Λ"ί/. αηδιάζω. %η£+· Ννομαι.
Ρ«ς^4-+\
/ (τ°)·
Ζ[·9η· Ηΐι· σβέσις, άπόσβεσις, Ζ·^ρρ"3' θυλάκιον, δισάκκιον,
(ή), *σβέσιμον, (τό). 01-Λ4" Ι,ιΓηρ. σύγχυσις, (ή). 5. Κ""·*·
Ζ^ηι-^νΛίιιΓ· σβέννυμι,σβεννΰω, *σβένω, σβύνω.
Γ,Ίιυψιυ/'- κυνός δίκην.
Ζ{·Ιι·>-!/ΐΊ· σ6*εστήρ, (δ),*σβέ- (,Ίιαιι/ [ηι [ιι ■ Β· 0"Α"*"Ι / "' ("■
Ζ'ηυιΙ/ιυΊι. κυνικός, (δ).
στης, (0).^
ζ/ιι/ιΐϋ//. ευθύς, ορθός, *σω- (,Ί,ιυ/ιΙίρυι- κυνοειδής, (δ,ή).
στός, ίσος, (δ). ^· ευθέως, ορ Ζ%ααΐ· μοιγεΰω.
θώς, *σωστά.
ε}""5"ϊ· μοιχός, (δ). (Ιι·)
Ζρρ["ϊ· μνήμα, (τό), τάφος, μοιχαλίς, (ή).
(δ). 2· στήλη, (ή), δ. νε. ΖΪ"*ΐβηΐ]ηΐ-Ρ£ιιΛι· 3· ΖΊ'ηί^~
κροταφεϊον, (τό).
ΡριΛίχ
(τό).
στέμψυλον, ^..ρ.· στέμ- ΖΊι[ιΙ[ · κυνάριον, ¥σκυλάκι,
φυλα,*τσίπουρα,(τά). ζί^ί- ΖΊ>ΐΜ>ρ·ΐ"ΐιη·ι· τιθύμαλλος, (δ),
Ζ[>"Ίιαιιί· άμβλυωπώ, άμαυ. *γαλατσίδα, (ή). Ί»^^—
ροΰμαι, σκοτίζομαι, 2. άμ.
βλύνομαι. (Ίί-.·-) «..-,-ΛΛ.λ. ΖΊ»>ρ?ρ. νόθος, (δ,ή). Φ££·
ζίιη/ίί. χάρις, (ή), χάρισμα,
%1—*ρι·-ί8ι· άμαύρωσις, σκο. (τό).
'
χάριν.
τοδινίασις, (ή), σκοτασμός, —Ζ%ηρ$α φ ιηυΑΙιιΡ' ευρίσκω
(δ), *θάμ£ωμα, (τό).
—Ζ'ίιηρ^ ηιΛρίί 4&Ί' ευχα
Ζΐ"Ή·η $ιιίΙίΙπΓ. άμαυρώ, σκο ριστώ σοι.
ρΕΓ ίί1"Λ*
τίζω. 2. άμβλύνω, άπαμ- ■ν^ιηρ^α. πρός χάριν. !»«.βλύνω. *θαμβόνω.
Ζϊιηρ$ι»'[ η/ί»·χαριέστερος, (δ) .
30
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Τ,ΙιηρΖυαιιαιριι . ^ χαρίεις, *χα Ζ'ΐ'<Ιίριυ[/- σφυγμός, (δ,) αρ
ΖίηρΖαιι/ι.
^ ριτωμένος(ό), τηρία, (ή).
^
^
χαριτόορυτος, (ό,ή).
ΖΊι^ηι-1/. ζωοτροφία, (ή), "Ιι»ΖΊ·ιψ^ιιΑι·ιι^ ιΐ&ριϊ· εύχαρι. ΖΊι^,,ιΊΙϊι. πνοή, αναπνοή, δι_
στοϋμαι.
απνοή, *άνάσα, (ή). 2. συ
Γ/'<»/'^ "'ίτ"7
ευχαριστώ.
ριγμός, (ό). ^(..,η·
ΖίηρίΐΜΐ^αι^ηι.· ευχαριστημέ ε^ί/^&</. ψιθυρίζω, μορμυρίζω.
νος, (ό).
*
>
Ζ>ΐι£ρΛ- { ψιθυρισμός, μορμυΖίη/·Ζ·νΙιΐΛΐ/ηιρΐ>ιΑ· ευχαρι Ζ^ΙΟιί"· \ ρισμός, θροϋς,φλοϊ.
στησις, (ή).
σβος, (ό).
Ζ,Ίιηρ^ιιιιιρ^ιριη- 3· \}ριιι[ηιηαισΰγχυσις, (ή),
Ζ,Ίιιιρ^···· ηρ. 8· Ι|ί/ίγ»4ιΐί^·
θερμότης, (ήλιακή), (ή),
ΐ,Ί,ηρ^ΐΜΐ πρί,,ί- συγχαίρω, εάτμάμαςα, (ή).
πεύχομαι, επισκέπτομαι. 8· Ζη^ΙιΊιια·-· άτμόπλουν, άτμόπλοιον, (τό).
χ,Ί,ηρ'^ΐιιϊ. χαρίζω, οωροϋμαι, εη^ίτιηίΓ»""^.άτμοειδγ,ς,(ό,ή).
δωρώ, χορηγώ. ■Ρ^/* £ί««Λ
ατμός, *άχνός, (ό).
Ζη^ραίΐΙ^η.· άτμώδης, ομιχ
ΖΊιηρ^Ιιιί· χαρίζομαι.
λώδης, (ό,ή).
^ (ό,ή).
ΖΊιη·-ΡΙ"Λ· μοιχεία, (ή).
Ζπ·ι·Ι'ηη.· ψίθυρος, κατήγορος,
Ζ,Ί,^ιυΙ/ιι,Ίι. έμψυχος, (ό,ή). 2. Ζ,ιιι] ιίΊιιΐΙ* ιί'· 8* \^ίΐιιίριιιυΙι ιί\
αναπνευστικός, (ό).
Ζ·*Ί· άκτίς, (ή). 8. ^"/Ζ'
ΖΊι<ΐ"Ί'ίίΐ·ΐ'- έμψυχοϋμαι.
Ζ,μιη 1111 ρΐ[ι
Τ,Ίι^ίΐιικιρ,ιη· άπνους, (ό,ή). Ζιΐ'ρι,χΐίΐ . άκτινοειοής, (ό,ή).
ΰ'/Μκγιι/ Λ^. (·>·) ασθματικός, Ζη>ιιιιιΓ. ακτινοβολώ.
(ό). 2.^ν· άσθμα, (τό). Ρ·^ Ζη"ιιίϊιιιιιϊ· πυροΰμαι, θερμαί
νομαι,
ή).
Ζ,Ίι^ιυΐ}πι ΐ)<ι·Ίιΐ, ιΐ. εμψυχω.
Ζαηαίΐι^η^ι> άκτινοβόλος, (ό,
Ζ%<ηι·-«ρ· έμψυχος, (ό,ή).
Ζη,/ιαιμη [β,, στιλπνότης, (ή).
ΖΊ·ΐ""-ηρΙιιΓ· εμψυγώ. £ρ· έμ. Ζηψιι^ηί-^ιιίΐιΙίΐϊ . θερμαίνω,
ψυχοϋμαι.
πυρόνω. 2. στίλβιο, *ΰαλίΖ'ΐ'^φπ^. αρτηρία, (ή), βρόγ ζω. 4*|..,.^£^Λ«^ · 2. Φ^,—^ΐ—
χος, λάρυγξ, (ό). 2· πνεΰμων, (ό). ^
Ϊ7 " '//' « ^ » 8. Ζη1^ι^η^ίίΐΜΐ
ΖΊ>ι)*ιί. πνέω, αναπνέω, δια Ζ—ΙΙ-ΐΙΆ ακτινοβολώ, στίλπνέω. 8. φ^ϋι/ϊ
βω, *ΰαλίζω.
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ζη^ίΐι/*</γ<</γ/· Οωπευτικος, (6). Ζη^Ι^· αγορά, (ή).
ί>ι_^ωι«. αγοραίος, (^>,ή). Ί·—*χαϊδευτικός, (ό).
Ζ·"ΐηΛιί· Οωπεύω, (ή). *γάϊ£«ιΛ/. κύων, »!■*.· κυνός,*σκύοεύω.
λββ, (ί).
Ζηιιη^ιπρρ. κόλαξ, παράσι ΖηιΛι· πνοή, αναπνοή, (ή).
8· ζΐ^ι»ί-£&ι
<γ«, (ή).
τος, (ό,ή).
Ζη·ι··,ι\·<ι>ρ "Ίι^ΐι · κολακευ -Κηι-ί/^ Ι^ΙΛι^αΛΙ·· πνοή ζώ_
ΖηιΛ^ Ι([ιμιιΛιΤ· άναπνέω.
τικός, (ό).
ζπ<.,ιιΛ· κρίνος, (^ι), κρίνον,
Χ,ηιιη^,ηρΡ Λ </. κολακεύω.
Ζηγι^ηρΡ η· ρ[·ιΛι· κολ^ακεί- (τό).
ή).
χ,ηι ■,ιη'ΐιαιρίιρ. κρονο^όρος, (δ,
«, (ή).
Ζμ'-;"Λ·ι·"ι"^ι · κρινόχρους,
(ό,ή).
στος, (ό,ή).
Ζ*ιι^£θΛΐιΐΜΐ£ΐΛγΐ[ . κρινοστολίΖη^αιΙ^αΛιιι ιιιηΊιΙίΐΡ. ) έγκαυ- Π«ι_«Λ·ι/. όαθυριώ.
Ζη·-ι·Γ^· σησάυ,η, (ή).
ζι»ι-ι«. »>. ταχύς, έγρήγορος,
κου.πάζω.
(ό). 2. ·<^. ταχέως, εύθώς,
Ζηρ' ύ'φασαα, πανίον. 2. δά έγρήγορα.
κος, (τό).
2. Φ.»,-^.., Ζη^ιηοίφη/ϋ. ταχύτερος, (ό).
Ζηρ[>ΙΙί·ί· αποσπώ, άααρπά. £ίΜ_ιιΐ£ΐΛ/ΐΜζΛεπισπεύό'ω,σπεΰ_
ζω. 8· 8«"/^<2<η«"4^«Λ
δω.
Ζη·~ι»ΐ"·1··Γ· τρυφώ, κατασπα Ζηι ιηηι^. $. Ζπΐ-ΐη. \ι· 2«
ταλώ.
τος, (ό,ή) Ζ<"-αιηί-ΡρΛ· ταχύτης, έΖ-··ι^·ιΐ{ΐηηιι·. τρυφηλός, άσω- γρηγορότης, (ή).
(τά).
Ζηι ιι^ιηηι [<//ιι-ϊι· τρυ®ή, κρε. Ζ-ι-ρρΊ·. χείλος, ^,.^. χείλη,
περί, άΐλφί, πέρ'.ξ,
πάλη, σπατάλη,άσιοτεία, (ή) Ζιί-ρ^.
Ζηι υ,ρΐ.ιΓ. απορώ, άίληχανώ κύκλω, *τριγύρω. ^ρ»^Ε1_
Ζ-ι-αιρηι ΙΠι. απορία, άμηχα.
νία, (ή).
σπεύδω. Ζαι-ρ^^αιιΤ. ) περιέρχομαι,
^"«'Λ^περιπάτώ.
^ηί.Β-ιηφίίί . σπεύδοι, έπι. —ϊι
ο«ι [,Ι ιι,ι[ιι·ι [,}[ι* Ίι- σπουδή, έ χ,η· /ι^ιιι'ι,π,///,. κύκλωθεν.
πίσπευσις, (ή). ■ 2. εύστρο Ζηι-ρΙαιη. φαιλώνη, (ή). 8·
φ/ι/πΊι 1
«ί^Ι
?·-*> (ή). ΗΦιΜ·· 2·
Ζηι- φυγ . κολλύριο» , (τό) .0} -γ-
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Τ,ηι-^· σκιά, (ή). *ΐσκιος, (δ). ΐ,Ι'^υψΙ,ρΐί,Ι^ιιιΊι . εγκύκλιος,
ό,ή).
Ζ^&ιΑ συρίζω. Ρ,-^ ^-^-ί··
ε^/η.ί«. συριγμός, (ό). (τό). Ζ/ι^ΐΗ/, Ι//,/,,/", κυκλοφορούμαι.
κυκλοφο
Τ,ιι^ιυρ. ψιμυθιον, *φκιασίδι, ΖρΙ—ρΙιρ—
Ζαρ"ρ/··ί'· ψιμυθιοΰμαι, *φκι_ ρία, περιφορά, (ή).
ΖρΙαιρίιΐΜΐ^. περίοικος, (ό,ή).
ασιδόνομαι.
Ζαιι^ι· στυπτηρία, στύΑις, Ζρ\ιαη.^. περιοδικός, (ό).
(ή). ε.Τ
( (ά,ή). ΐ,/ι^ιαι/ ιιι^ιιιρ αϊι<· περιοδικώς.
Ζη-υι^. άσωτος, ακόλαστος, ί,/·^ιιιη ιιΐβ/,ιί, περιοδεύω, πε_
Ζηαι^φιί· άκολασταίνω, άσω. ριέρχβμαι, περιπατώ.
ΐ,/· 9ιιιι/ ω^ηι-ρ/ιιΊι. περιοδεία,
τεύω, σπαταλώ.
Ζπ^ΐηβ ρ{ιιΛι. άσωτεία, άκο. περιήγησις, (ή), περίπατος,
(ό).
λασία, άκρασία, σπατάλη, (ό).
Ζρ^ια^ραι^αΑ. περιγραφικός,
Ζη/·Ί»ι · βόμβος, (ό), *ζουζου Τ,[ΐ$ιυιΙ[·Ιιιί'. περιγράφω.
Ζρ^ι^ιαρί. ^«,. περιστροφή,
ρισμα, (τό). Ί,^^ ;
αϊ, τά).
Ζη%{,£. |χερνίβον, -χερνίβιον, (ή).
Ζαήιια· ^χειρόνιπτρον, (τό), ΖρΙ**!/*>4· πέριξ, γύρω, (οΐ,
λεκάνη, (ή). ^ ^ ^ (ή). Ζρ^αιΙ/αΛ 8. Ζρ^Ί^'
Ζα>α>υ{· σπουδή, βία, ανάγκη, (,ρ^ί^Ιρ""! ρ ΜΜίηΐιίιιί · περι
Ζιπιαιι^ΙηΓ. επισπεύδω, βιάζω, κόπτω.
άναγκάζω, καταναγκάζω. χ,ρ^αι^ιιιβ,ιιιΐ] [[Λ'Ι'ίΙ' . περίΖιηαιαφιί. σπεύδω, βιάζομαι, βλέπω.
Ζρ]α&ι· περίοδος, (ή). 2· κύκ
άναγκάζομαι.
&£/Ι<ϋ1^Π(-*&. $. Ζ
λος, γύρος, (δ).
2·
ΖιηΙιιίίΜΜραΛ. άποθήκη, (η), ^ΙΐΛΐΙΙΐψ. «. ΖρΙΐΙΐΊΐταμεϊον, έρμάριον, (τό). 11Λ- 1,ρ$ιιιΊιυι//Ιιιί'. περικυκλώ.
ΤΤ' *ίΐ.ί-Γ*
(έ) ΐ,/ι$ιι/ΐιιιι,ίιιιί]. εγκύκλιος, ε
Ζί"Ι*ιΓνυ]"ΜΪιιυμιΙιιη . ταμίας, πιστολή, (ή).
ΖιηίιΛυριαίιΙη/. ταμιεύω, ε £/>£<αιγ«ι«ι. περιφέρεια, (ή).
Ζρ£ιαιιιαι·ηΙιιΓ. περικυκλώ,πε
ναποθέτω.
ριτειχίζω, περιβάλλω, *τριΖιπρακή/ΙηΛ β· Ζ·/·"/<]1"ΐ>
Ζρίι- κόλλϊ,(ή). ί^^ΡΉ-ρ. γυρίζω.
Κ/ι^Μΐι^'ί/^ϋι/'. περισφίγγω.
ΖριρΛ. συρισμός, (ό), σύ. ΖρΙνι/·ν%ηι-ρ7{ιιίι. περίρ^ανσις, (ή), περιρ^άντισμα, (τό).
ριγμα, (τό).
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8Φη
εοβ
Γψ^αιφυι//.
περίκλειστος, Τ,φπ[,Ι Ι.,ί. συγχέω, ¥συγχί.
(δ,ή). 2. }ν· περίκλεισμα, ζω, ανακατώνω.
(τό).
Ζφηρηι ρ(ιΛ. [ σΰγχυσις,'ά.
Ζρ£"ΐφαιΙ[1"ΐ· περικλείω.
Ζφηρη^ίΠι. \ νακάτωσις,
(ή).
^ μον, (τό).
^ 2.
Ζφπι.ίΠ,. τρίψις, (ή), *τρίψιΖρ^ωφαι^ΙτιΓ· περιλάμπω.
Ζ^ι· ωραίος, κομψός, ευ
Ζρ$Ιιιϊ· στρέφω, περιστρέφω, πρεπής, '/αρίεις, νόστιμος,
διαστρέφω, καταστρέφω. $(~ (δ),
ε^.
,
Ζ./>Ιίΐ[υ'ρυιρ· κομψώς, ενπρεΖρ{[ι·)'· μεταστρέφομαι, πε. πώς, γαριέντως.
ριστρέφομαι, άλλοιοΰμαι, με Ζ,/>!· Ί'·ιΊιι»ιί' · εύπρεπίζομαι,
ταβάλλομαι, ρ-^^^ί^^ι ώραίζομαι.
Ζρ£ριΓ· περιέρχομαι, περιπα. ϊ,,ρΐϊ ιρι/ι/πί ^ιι/ιΊίΐί'. ευπρεπίτω. 8ί1ΓΖΛ-ί.· «ι^14·+·
ζω, ώραίζω.
Ζ^Ι"ΐηι-ΡριΛ. ευπρέπεια, ώ_
4+·
Ζρ^ηι.ί&. περιόοευσις, περι ραιότης, κομψότης, (η).
οδεία, (ή).
Ζ#ΡΙ··ϊ- άναισχυντώ. Ι^^ί—1—
ΖραΛηι.ιΓ. τρομάζω, έςΊππάζομαι.
Ζ<>ρ· πλακοΰς, (ό), πλατοΰνΖρ·ηπι-βαΛΙηΓ. κατατρομάζω, τιον, (τό). *>11-ίΡ1·+· "Ιί·^^·
έκΘαμβώ, έξιππάζω.
Ζο^ιαφΙιφ. ψηλαφητός, (ό).
Τ,ιρίΐΐϊιααιΐ 8· φ,ραΑιαιιΑ
Ζο:α,φΙι[[,£. αφή, αφή, (ή).
Ζφ/αί". τρίβω, άλείφω.
Ζο^ιηφΙ,,ΐ'. ψηλαφώ, άπτομαι.
Ζφιφϊ. 8. Ζφ"Ρ·"-ρ-[·Ά'
Ζο^αιφηι.ίΛ. ψηλάφησις, (ή).
Ζφ·>ρ υιρυρ· συγκεχυμένως. 8. Ζ°ί">φΙ'ί/:ΐι·
Π
αϊ*
ίΐ". τίς; «V. ^Με-ε·

η^ί^αήι. ψυχικός, πνεύμα,
τικός, (ό).
0 7 /■/'""/' ι/ΛφιΛ άπαυδώ.
η?£ψ«/»π(Μ.ψυγοφθόρος,(ό,ή).
{\γΙι!>%ηι ΡρΛ . ψυχογονία, ί)«ί&ι/. ψάλλω, υμνώ. 2· προ
φέρω.
(ή).

*
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η^Ζ/ί/ι»/»·
ψυνορδαγία, α Π/ι/«/^ι«^&/Λ μνησικακώ.
(\(ιιιαΙΐιιΐ£ηι-ρ-/ιιΛι . μνησικα
γωνία, (ή).
ηφίφαρβιΑ ί/υνορίαγω, πνέ κία, μήνις, έκδίκησις, (ή).
Π/μΑγ/τ/γ//". αδυσώπητος, ε
ω τά λοίσθια.
Η?/ι· ψυχή, πνοή, (ή), πνεύ χθρός, αντίπαλος, (δ).
ώ! οΐμοι! φεΰ!
μα, (τό).
^ συχάζω. Π'4·
είθε, *άμποτε.
-(Ι^/' αιιΛηι-ιΡ· αναπνέω, ή^ΐΜΜρί/αΛιΙιιΓ · φονεύω.
Π<2/>. θρήνος, «δυρμός, (δ).
-βη-ι-π,/
^. έχ ψυχής, (\'ΙΡ"Ί{·· θρηνώδης, (δ,ή). ^·
θρηνωδώς.
εγκαρδίως, *κατάκαρδα
(Ι^ραιΙ/ι/Ιη/'. συνθρηνώ.
β<7^. κύδος, (ό). 8~Γ>
^Ί"γΙ"Ϊ· κερατίζω. •Ίη^Ί.»».^·- η^ρ<κι/·θρηνώ,όδύρομαι,κλαίω
η,ΐρΐιργυΐ/- τραγωδός, (δ,ή).
Π'ίτ·. «γί-ι/ι. δποιοσδήποτε,(ό). (\ιΐρ1ιρ^αι^αι%· τραγικός, (δ).
Η^ί»/" έχΐνος, άκανθόχοιρος, ΟιμιίιρηΙιιΓ. τραγψδώ, θρηνωδώ.
(ό). *^|. (*^).
Π '[πρι*· !> & αιη,Ίιίιιί. σΤΟεβλώ. ^1ρ^ρΐηι-ΡΊ"^" . θρηνωδία,
()/;&«%. £ άρακος, λάθορος, (δ), τραγωδία, (ή).
Π/»»!-//· ^ φακή, (ή), κύαμος, (\ ιΐρι/Ή/ραϊγ . όλυμπιάς, (ή).
(δ). ΙΓ^Κ+' Φ-ί-ιτ^ ή) Π'ζίί'νΐ· βότρυς, (δ), *τσαμ(δ,ή).
|)/"/ι7/<«Λ/,-, . σφαιροειδής, (δ πί, (τό). υ-^ί-ςΛ
η^ηραι^. περισπωμένη, ("), (ή) (1 ιρ^ηι-γΜίραρ · βοτρυοφόρος,
^ΐηραίΐι. κλωστήρ, * κλώστης, η^πι-ηορ^Ίι. βοτρυδόν.
(4).
_
_
4+· (Ι/^· νώτος, (δ), ^,.^· νώτα,
(τά), δάχις, (ή).
Ι)/π/ι//<Λ στρέφω, κλώθω.
Π/"/"" >'///■ κλώσμα, *κλώτι. Π'/ί». νωτιαίος μυελός, (δ).
μον, (τό).
Π φιιιιιρ^ΐΒ. τρόπις, (ή). 1ι{._
Π/"/' ί·ΐΊ·ΊιηΛ:ί. περατοΰμαι.
0\μ^|*^η.Μ|·>
(δ,ή).
(\ΐ"/""β· πέρατα, (τά). Π-£^,βιη.άΊιΙιΐΜ]. απαθής, επίμων,
Π/"^· ισχιον, σκέλος, (τό).
η^πι^ιιΑιιαιΓ. ολολύζω, *χύνω
δάκρυα κρουνηδόν.
ί)/υ,υ!/ιυ/. μνησίκακος, εκδι Π^π///ίΐ/· κλύζω, κατακλύζω.
κητικός, (δ).
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η*ί>
(Ι'/η/'ί · λείος, ομαλός, (ό). ;η<ζ£«^«ί· σώφρων, νουνεχή
8*-¥
^
^οία, (ή). (ό,ή), συνετός, φρόνιμος, (ό).
Π ·ΐ'·ι·Ι(·υι/"· ρΙι· Ίι · ουσεντε Ωι$ΐΜΐ[ιιη*.ιιιραιρ · σωφρόνως,
η^ηρΙ^ΙαΓ. λειαίνω, όμαλίζω, συνετώς.
μα·..
στιλβώ, *γυαλίζω. δ}-·^1-^1- Π^9Μ'^/πίΐΜ'ί<Μί</· σω^οονίζοΠ'/ίω^ιπίίΐ/^ια/ί/. σωφρονιστή[\>Ιπρ^πί-Ρΐ,ι-Ίι· λειότης, όμα- ριον,Ι(τό).
φρονίζω.
λότης, στιλπνότης, (ή).
Π'('^ί/'/«π>«'^«' βα/ΐίΐαΐ . σωη<^#»/<ι/. οικτρός, ελεεινός, (ό). {[η^ΐΗριη^πΐ-ΡΙιιΛι. σωφροσύ
8· 2. η^ηρι/αι-ΡΡιΛ· ^· οΙκ_ νη, σύνεσις, φρόνησις, (ή).
τρως, έλεεινώς.
η»/£««^ί»/. ολοκαύτωμα, (τό),
όλοκαύτωσις, (ή),
{\<ΐηριϊιιιύ. ελεήμων, (ό,ή), έ- η^^ιο^τ/ί^/κ/· όλοκαυτώ.
λέημον, (τό).
Π'/"/"^//1· ελεεινός, ά&λιος, ηη^αιΛηπί.ρ/ιί.ί· 8· Π^1"τάλας, (έ).
μ ίο </<///' ίι ,
ομαι.
η^ηριφι/· ελεώ, οίκτείρω, συμ II ,^.ί,Ί,ιι,,ί. υγιαίνω, θεραπεύπαθώ.
I)//
γ «///'· όλομελν',ς, ολό
{[^ηριίαι-Ρ^Λ · έλεος, (τό). κληρος, (ό,ή).
λεια, (ή)
οίκτος, (ό), ελεημοσύνη, (ή)ι( η^£"Λ'/«"Λ"'-Ρ/·ιΛ . όλομέ.
Μ//"/"Λ/< //· οικτρός, (ό). 8· (1- Π'/ί""^"· ΰγιώς.
ι^ηρ/ί/ι/ρι
(ή). [\>ιριΐβηι.υυΛιΙ}ΐΐ. ίώ,Οεραπεύ.
(1^"^· οεησις, έκλιπάρησις, | ω, Ίατρεύω.
Π 7»,/,»«//<«'/<· θωπευτικός, (σ). Π'ζ£'"5",-^/'ί· ιαματικός, Οε.
Θωπεία, (ή), 0ώ-| ραπευτικός, (ό).
πευμα, (τό^
Π^£ί/ηι-Ρ^&. <-Λγ πιόποσις,
η^η^ίπ/'. δέομαι, εκλιπαρώ, (*)· Ι*Η4*
, '
θωπεύω.
Π'/£">· χαιρετισμός, (ο).
Π<ζ£· ύγιτ,ς, (ό,ή). 2. όλό- Πϊ£·ν^'
χαιρετώ, ασπά
κληρος,άκέραιος,(ό). Ι)-^»!-- ζομαι.
,}.<·.' 2· ψ-Μ-Ί.· Ρν-Λ
ί\·ιΙ···ΡΙ·Λ'· ΰγεία, (ή).
-Π^ί ζ'·'λ· ΰγίαινε, έρ^ωσο. (\ιΐ£πιΛιΙιιΓ. 8 ΙΙ^η/ίι ιηιαιΑ
—Πι2
νιιϊρηιβ. σώος και
δφος, (τό), μέθοδος, (ή).
υγιής.
{[η^αιραιρ. ΰγιώς, σώως.
(1&· καλάμη, (ή), στάχυς, (ό).
11
"«-/«/"^εναγκαλίζομαι.
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ηυ<ι
{[&ΡΡ·
}κακούργημα(τό) (\,ι^1τ^ηβι· χρυσοειδής, (δ,ή)·
η«^//^η/'*· χρυσουργός, χρυ
σοχόος, (ό).
Πίβ. τις, *κφποιος, ένας. % Π"^»*· κεχρυσωμενος, (ο).
η«/^6^ίτ^· σηρικόν, (τό).
η«^Α^ίπ..χρυσόπτερος, (δ,ή).
Η> ω!
«ι! βαχ!
ι)"";//// . χρυσάνθεαον,
η_/<#. Ισχύς, δύναμις, δώμη
(τό).
_
ή).
(ή), τόνος, (ό). ^
ί^». ψυγρός, κρύος, (δ), υ*- Π //////////- γ ί>*. χρυσότευκτος, (δ,
(1^· ου, ουκ, ούχ, όχι, ουχί,
ουδέ.
ναι; η«^2ίί'· χρυσούς, (δ),
-η°£ ««ιγι»^^ΐ>< ουχί; δέν ει.
Π/ί////Λ"<Λ"Λ«. χρυσοφεννής,
-Π'ί Ιτρρί^· ουδέποτε.
-Π£ Α-ι-μ · ούγί πλέον, όχι χρυσοφαής,χρυσαυγής, (δ,ή)
Π »//////"/. χρυσομανής, (δ,ή)
πλέον.
ουδέν, μ/,δέν, τίποτε. η»4Γίτ'ί/Λ/»^·χρυσοβαφής,(δ,ή)
Π«///&ί/</1«ί/.χρυσοειδής, (δ,ή)
η*(υΐ"ρ· πρόβατον, (τό).
ί)<{υιυρΙι%[ι· προβατοδορά, (ή). Π«////ίΐ</». φιλόχρυσος, (δ,ή)
Π"///ί"ΐ/#"ί"'/· 8· \\·ιΙ^ΙΑιιΙ'υ/ΐιι
[\αΙ^ΙιιηΙι·ιιιι1^η^ρ^Ι>ι^Ιι.
χρυσΟηΛ^ωΙιωιί εκμηδενίζομαι.
Π^'ίί£ΐΜ</»«-0ΐίΛίΓ'/'·έκμ?|δενίζω. ειδές, (τό).
Π^ίι*ηι-^/ι«-ί/·έκμηδένισις,(ή), η»///ι/ι&</'· χρυσώ, *^ρυσόνω.
αφανισμός, (ό).
(ό). ί\υΙ/ΙιΓ/,^ . χρυσοχόος, χρυκή, (ή).
ίΐ^"^· ουδείς, μηδεΐς, κάνεις, σουργός, (δ,ή).
Π^Ζ. φθείρ, (ό), ψείρα, (ή). {\"^ίιρ*ηίρ/ιιΛι . χρυσογοϊ(1«· εδρα, (ή), άφεδρών, *κό.
λος, (δ).
( ^4+ η»^^>>«/> . χρυσόλιθος, (δ).
Π/Λω*/"· όρύομαι. ο'.μόζω. ΙΑ.
Π"///»· χρυσός, (δ), χρυσίον,
(\ηπγΙιιΓ. αρδεύω, ποτίζω.
ί\ηη^π·^ίΆ. άρδευσις, (ή),πό. (τό),*μάλαγμα, φλουρί, (τό).
η«///"/*/Α. χρυσόγονος,(δ,ή).
τισμα, (τό).
0
Λ ,νζ .χρυσόχυτος, (δ,ή) .
ΩιιΙ{ΙιρΙϊ[ΐιιΛι · χρυσόστομος, (\ηΙ/[>αί%ιαιΓ. άποχρυσοϋμαι.
Π«^α/Η/ίϋΐη·περίχρυσος(δ,ή).
(δ,ή).
Πι/^/ϊ^/ίί/ω^ · χρυσοκομης [\ηΙ[[>['1> [ΐιίιΊι· 8* {\α^ί»ρΙτρυυ%%
Π"///»· όστοϋν, κόκκαλον, (τό).
: χρυσόμαλλος, (ό,ή).
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Πδ'υ
([αΐ/ρηί-ιη. όστώδης, κοκκαλώ- Π Υ τίς;ποΐος; -Ρ^/· {«Λ^»
η'^· 41· ω!
ή)·
δης, (ό,ή).
1 1 <////> ,„'///,«///. ώκεάνειος, (ό,
(\απ/·,. αντίπαλος, αντίδικος, Ί ·7'//"·"'/"'"· ωκεανός, (ό), πέ
λαγος, (τό).
εχθρός, πολέμιος, (ό).
[\υπ[υιυιιι^ιι· έχθρικώς, πόλε. ί\ίπαΛιαιι,πρ, ποίημα, (τό), στίΧ°?> (ό)·
μίως.
\\υη(αΙιιΐ. ) άντιμάχομαι, άντι. Π«Λ. ποϋς, (ό), ποοάριον,(το).
{{αη/αριΤ. | παλαίω, έχθρεύο. -Β«ΐΗΐυ^. επί ποδός, Ιλ)-£·
μαι, άντεκδικοΰμαι.
Π«ο/ι/η«-^/>«-ί<·έναντι,ότης, έχ —^πιπ^β. πεζως. 17-,-»:
-υ.« π«»«· πρό ποδών, παρά
θρα, (ή).
πόδα.
Π</<7%· φακή, (ή)· ΤΓ^Κ+' πόδας.
(1««· κλάδος, βλαστός, (δ), — \\ιπ% ιιιη αη&» πόδα ποός
Π ιηίΐΒ#^ηι-ι«^ · ποδόνιπτρον, (τό)
κλωνίον, (τό).
(ΙααιαιβιΙηη· δασύς, κλαδωτος, I !//>'// ,υΐ/.υ,ιι- ποδοπέδ/;, (ή).
(ό).
^
( > (ό). \\ιι·Ίιιυ1^ιι,,ιΙιιΓ· σταματώ.
[\ηιηυφι. υ»ασμα, (το), ιστός, 1),ιιΊιαι//ιψ> ιι,,ιΐιΐ,,ΐ'. καταπα
-(\αιηιιιβι υΐΗ/ιγ[ι . αράχνη τώ.
(ή). ζν^-Λμ.
2—£~χ ,[\·η%ιαιΓιιΛ,. σανδάλια, (τά)

ή),
βασιλεύουσα (πόλις),
Π υιηιυαιαι^ιυ . κλαδωτός , (ό
Πικο^ιΑ απολύω, αφήνω.
ί\Ηΐπ/ιΙ/αιϊι. αστυνόμος, (ό,ή).
ηαιη/ιΙ/υιΊιη^ρΐ,ι^ι. άστυνομία, (ή).
η«<///Λ· χερσαίος, (ό). Ί·~ΙΠΓ"
Π"ΐ/Λπί-/>'· πηδώ, σκιρτά:, ϋ;·(\υιηπι.ίΆ. πήδημα, (τό).
Π
«υ- δστρεον, όστρίδι
ον, (τό).
τικη,

σκόπτω, *γλιστρώ.
[\ιη%ινιιπι-ΡρΛ . όλίσθησις,
η«ώ>«"η· ανάπηρος^ (ο,ή).
(\ιπ%αΐ0αιι-πι-ΡρίΑ · ποδαλγια, ποδάγρα, (ή). Ί,£+Γ}»·
Π""ί""ρ^ί·ποδορ^αγής, (ό,ή).
η«οίι<««/ι. χαιρέκακος, (ό,ή).
ηυύΛιιιρηι-ΡΙιιΛι · χαιρεκα
κία, (ή).
Π/*· όστις, ήτις, οτι, ος, η,
δ Ια- όπερ.
ον;
(\°ρ· τις; τί; ποίος; ποία; ποΐ.
31
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βρ ί ι- ρβί· όστισδήποτε, ή. Ωρ^ριαιηΗιιΐβ. μισότεχνος, (ό,
| ή).
νρ/,Λ
τισδήποτε, οτιδήποτε.
Π/><"4' ποιόν, (τό), ποιότης
Π/>γ1ι· ϊ· (1/»7·
1\ρι»/{πι Ρ/,ιΊι. 'χ,.ρ.
£{, ηρΐ}ϊιιιΆιΛιΑ. σκωληκοειδής,
ί)/>«ν· δράγμα, (τό). Ρ·»-ρ»Λ (ό,ή).
Ορ,/Ί,/,ι/. σκωλ/,κιάζω. Ί·..-^.
Ορμ. ορφανός, (ό).
ΩρΙηαρ. άνδρες, άνθρωποι,(οί).
ΟρραΛίαιΓ· οροανίζομαι.
ΩρμιιΑι>11 · όϋοανοτροβεΐον,
0/»/Ρ· άμπελος, (ή), κλήμα,
(Ιρραιιι£ρ. φιλόρφανος, (ό,ή). (τό). 0..Λ..
ηρρπί.ρρι.%. όρφανία, (ή). ϋρΡ' μόσχος, (ό), μοσχάριον, (τό). δ«Λ->
Π/'//η»/π^)/'· ορθόδοξος, (ό,ή).
καθώς.
[\ρρι· όρυζος, (ό), ορύζιον,
Π/Ίί · σκώληξ, (ό).
(τό). Φ£ρρ>.4«
ί)ργυ/ι<. κόκκος, (ό), κόκκι. Ωρρΐ· ιδιαίτερος, ίδιος, χω
ριστός, (ό). φ Ιδιαιτέρως,
νον, (τό).
ΆρφΙιαιΙι τέκΥον, (τό) τε. ιδίως, χωριστά. Κ.,^-.
Π/»*· σίελος, (ό), *σάλια, (τά).
κνίον.
([ρ^ίτ^ρρ. υΐόθετος, (ό,ή)
Π/ιόκ/ι/1. έρεύγομαι.
Ωρι/.Ιιη.ρΙιιΓ. υιοθετώ.
ηρ?Ιΐγ[·ηίρΐηΛι. υΐοθέτησις, ί)[·//ηρ . λάριγξ, οισοφάγος,
(·λ).
(ή)· λαιμός, (ό).
ηρψΙτίΐίιηι.ρριΛ. τεκνογονία ΩρΙ^αρακ/ξ*!· ^λαίμαργος, ά(1/»7^ί/'5· σύντεκνος, (ό,ή). \\ρΙΐ·ιραιιίπι ■ ^δηφάγος, *πθηρι^αίρ. φιλότεχνος, (ό,ή). λυφαγάς, (ό,ή).
Ωρη-Ιιυρρη^ρ-ρΛ . φίλοτε. (\ρΙ/η[,ΙΗ,ίη£Π· [<][ιι 'ΐι ^ λαΐμβρΠ/·^/ΐΒ»ίΛ»/»".ρ/»ι-ίι. }γία, (ή).
κνία, (ή).
Π/>?ά<"γ<«%ι. τεκνοκτόνος, (ό
(1/»Α· άρσεν,άρ^εν (γένος), (τό).
(ΙριΙ-ίτΜΗψιΑπί-ΡρΛ . τέκνο,
κτονία, (ή).
(τό)
. Π/"?^· υΙός, παις, (δ), τέκνον (1/»«Λ τοίχος, (ό). 3Γ£«Ρ·
I !/.//'!/<,£'//. τοιχοποιός, (ό,ή).
ηρ^ριη^ιιΛ. υΐϊκός, (ό).
Ιμ/ζ/ΖΛ-ι/'. τοιχίζω, τειχίζω.
Άρι^ραΛιαιί. υίθετοΰμαι.

ηρη
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[Ιρπγ^ρ. παγίς, ενέδρα, (ή). ([ρπι/^ί-ηιΟ^. έπεί, επειδή.
Ωραιηαιιρρ· βροντώδης, (δ,ή).
παγιδεύω, ενε Π/ιηακαι/*. βροντώ. 1|£-Γ^4-+«
(\ρηιπηί.ί&. βροντή, (ή).
δρεύω.
Π/ΗΙ&· άναπόλησις, (ή).
(]/»«/»· λάρος, *γλάρος, (ό).
(ΙρπβαΜίΓ· αναπολώ,, άναμασ- (\ρηραΑ. αιώρα, *κούνια, (ή).
σώ.
[\ρπ£.ηι^ίΠι· άναμάσσησις, (ή). \)ρ,ψί ιΓ. α'ιωρώ, *κουνώ, να
Η/.πί&. ζιζάνιον, (τό). δ^ή.. νουρίζω.
(\ριΛΙτιί. ερευνώ, εξετάζω. Ιλ- {[ρηρηι]. 8· {\ρηρυΛι·
Γ^ΕΓ^-ί' ,
ΐΦΐ' (\"ρ£αιφ· πόσος; πόσα;
Π/"»2· ώρισμένος, (ό). 8· Π- -\}ρ\υιφ ηρ. εν δσω, καθ'δ(Ιρη^αιραιρ. ώρισμένως, όρΐ- σον.
στικώς.
-Λ'ρ^Φ
«μιμμ-Ι^· δσο
ΧΙρη^α,ΙιΙ·.
(ΛΓ Λ,ρ,
μάλλον.
(ίρη^Ιιιί. όρίζω, προσόιοροίζω, (\ρα/£α. ώς, ώσπερ, καθάπερ.
χωρίζω.
Π/»«/ί " ϊ^· ίνα, δπως, δια νά.
ίίρ-ίΡΙ· Εριστικός, διακριτι
ρ£. ώσάν, δήθεν( τά
χα. ια·ί>-«
κός, (ό).
ϋρη^πι.ί&. όρισμός, προσδι α°ριιΐ[ιαρ. όποιος; οίος;
ορισμός, (6), διάκρισις,(ή). 2. Π/»
π< ρΐ«Λ. ποιόν, (τό),
άπόφασις, (ή),
ποιότης, (ή).
(\ρι·1' άμνάς, (η). «Κ^-»
φωλεά, (ή). &„-£.ι
{\ρη·[αι/ύ. γαστήρ, κοιλία, (ή). [\ρ$ια%ιαιΓ· εμφωλεύω, φω.
λεύω.
^
ηρηφα/ύιν/αοα· έγκαστρίμυ- Π/>«/· θήρα, λεία, (ή), βήρα0ος, (ό,ή).
μα, (τό).
\]ρ"'/"'/ι'ι"/"'>""' Ρί" 1' ·
(\ριιαιιΓ. θηρεύω, κυνηγώ.
κατριμυΘία, (ή).
(\ριιπρΐ}. θηοευτής, κυνηγός,
[\ρ ηι[ΐΗ^Ίι ιυ ιί'η[ ηι ρ[ιιΛι . να_ (0)·
στριμαργία, (ή).
[\ριιηρη.ιαΙριΑι. Θηρευτικος,κυ
{\ρπφιι^Ιιαια^αι^ια· ΧΟΐλίολά- νηγετικός, (ό).
τρης, (6).
ηραπρι^πι-ΡΙιιΛ. κυνηγεσία,
(ή), κυνήγειον, (τό).
στραλγίά, (ή), κοιλιόπονος, \\'ΐψιυΊι. όσον.
(δ).
—Π'/»^"»1^ ο/», καθόσον.
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Π/ν»/*· λειχήν, (δ), *λειχή- (|<-</«ν</· δυνατός,Ίσ/υρός, "γε
ρός, (ό).
να, (ή). Ρ·μ&1· ·
Ωρ4>[Λιπιη· λειχηνωτός, (ό). ^άΐιψι/ΐιιιιιί- 8. Ο,οραΛιιιιΑ
Π«-</ίτ^π«-/&/ι«-ί«· δΰναμις, (ή).
ΙΚ· και. 4,1» β· &«-«
(Κγ&ι/'·
Θέλω, απαιτώ,
(1«-/· εριφος, (ό,ή). Π-ι~£>
[\<-Ρ· οκτώ, *δχτώ, (οΐ,αΐ,τά). Π'-//'//· έρίοιον, (τό). η-(«.ή.Γ<
{\· ρ^ίυίίαιυΊιΰ^. οκτααερής, 0 «-/*»· λαιμός, (ό). «Ιί,-^Λι
η«./ί/. σφονδύλιον, (τό). ΟΙΑ»
(Μ).
ί\ι.^ιιιιΛΐΜΐ%. οκταετής, (ό,ή).
Π
Λίπ»/· οκτάμηνος, (ό,ή). Π»-/»· αστράγαλος, (ό).
[\·-Ριι/ΐιίΐ[ιιΛι[ι. οκτάγωνος, (ό, (]·-(υιη. ευχή, (ή). 2. διαθή
κη, (ή), δ. ΰπόσχεσις, (ή),
Η>-/7<αιγαίΐη/·1/. οκταπλούς, (ό). δ.— 2. Ί,—^ΙΙ- δ ί\ι/υαι. *τάγμα, (τό). 11^.-^1
ίΚ^&κ/^' οκτάς, (ή).
[\ι [υαιαιγρηι [ϊρΐ-Ίι. συνθήκη,
[\^ρΐιρπρη.. όγδοος, (ό).
_ (έ,ή)·
(\·-ρΐη-ιηιαάίι^ όκτωκαίδεκα, (ή)·
ί\ι~[υιπΐΗΓ/ [ΐηι ιί. παράσπονοος,
(οί,αί,τά).
{\ί-ΡΡβα. όκτάκις.
^ί-Ρ-Πί-ΙΜίΙΙΜίίΐΐίΙΜίΙίΐΙΙΙ^ · ΟΧΤω- Π ί^^ιηίΜΐι^α/ΐίη φΊιρίΡ. \ σπονδώ, παοαβαίνω.
καιδεκαετής, (ό,ή).
(Ι'-Ρ'Ί.ιπαιιΛιΙιραρ^.. δέκατος (Ιι~£αη*ιΐΜ[ίΜ*ίΐβΐΐί-ρ-£ιι!$ί· παρασπόνδησις, (ή).
όγδοος, (ό).
[\ι-ΡιΑιιιιΛ^. όγδοηκοντού- η«-^«πι«^^·όαόσπονδος,(ό,ή).
της, (ό).
αί,τά). ί\ί-{αιπια^πι.ρριΛ· συνθήκη,
(\ι.ραηιΛι. όγόοήκοντα, (οΐ, (ή).
Ιμ^Ρο/ιίτα^. όκταήμ.ερος,(ό,ή). [\ί[υυ,υι·.πρ. προσκυνητής, (ο).
{\· [υαιίι.ί. όρκίζομαΐ. δ«.ρ£1 ρ^Π(-</ιι/ιππι.. δυναμωτικός, (ό). ·£+·
η<-</9/>1ι. Ισχυρός, δυνατός, {[ί/αιαίπί. *τάζω. &·,·<■.£·£»
Πι ΛμΛκ/ι/. ψυχραίνομαι. Οίσφοδρός, όρμητικός, (ό).
η<-</φ/ά/«. ^. όρμητικώς, δυ
{[ι.ί> αι^ηι^ΐβΐχίΐιΐιιϊ· ψυχραινω.
νατά.
({ι.^ψίιηι-ρ-/ιι.%. Ισχύς, όρμή, Λ'-1ι'ΐ''α'3' οδοιπόρος, (ό,ή).
σφοδρότης, (ή).
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^ι,ιΛΙφβ, συνοδοιπόρος, (δ, ή). ΙΙ< η^ιυ!//,- ορθώς, ευθέως.
{[ί-ιφί/^ιί· συνοδεύω.
^<-ιΐηιιι&Ιιι-Ιιιϊ· όρθοτομώ.
()ι-7ίτ^ι/""-^^Ι-^'·σ,υνο2ε'-5',τυ- ηι-,/,/αιΧ/,,, . όρθότονος, εϋθύ.
νοδία, (ή).
τόνος, (δ,ή).
1 1 ' '/'·'/· μυελός, εγκέφαλος. ',\ΐ-ί/^ίΗ>ϊ]!Ι11- δ· ί I
'-^Υ' Γ'Γ/ 1
(δ).
>
(τό). (ΙΐίΙ^ΐίΐιΓιπηι.ρρί-'ίι. ορθοφρΟ(]. γ/./<Λ . δώρον, αφιέρωμα, αιύνη, (ή).
Π<-'/£/Ά£γιΑ δωροϋμαι,άφιερώ. η'-ιι^Ι/ριΛ· I ορθογώνιος ,
£ρ· άφιερ.οΰμαι.
Πί-^Μ/ί/^/"-^· ( όρθόγωνος(ό,
ή)·
(\ι-^Ιη.πρΙτιΓ. ή-^οϋμαι, όδηγώ.
1\ι-ιΐΙη-ηρβιΑ όΰηγοΰμαι.
Π(.^ι|(ι«.ιΥ>£γιΛ οδηγώ.
^ι-ιφι.ηρηι.ρ'β-ιΛ. όδοιπορία, 11 ΐ-ηψηφαιη. ορθόδοξος, (δ,ή).
περιήγησις,^ (ή).
Πι-7γ«/^Μ//ιι«ίγί"«.οοθοοοξως.
Π1-^*· κλάδος, (δ). 8-[<
ί\ι 'ΐη^Ηΐι/ιιιιιι /· ιϊ· Οθθθ0θξώ.
ΙΚ7Α· δοός, δρόμος, διέξοδος, \\ι ι[ι[υιψιαιχ ιιι β[ιιΊι . 0^θθΟΟ^ ξία,(ή).
, ,
, , * .ίσιος,
Π*-7^Τ ορθός,
ευθύς,
!Ι< ί[Γ[Ι,Ηΐί{. οΐαξ, (δ), πηδάλΐΠ«-ν^. χείμαρδος, (δ). ΌΧ·(. ον, (τό). 8Ηνν
' (δ,ή).
II» ίΐ[,ιιιιΧΙ.ι . νειμαρδοειδής, (\'-ΊΊιΊΐ'"'1"'Ρ· πηδαλιούχος,
(δ,ή).
ΙΚ^Τ.*"^· διορθώ, εύθύνω, ά_
(Ιι-ι^ίτυΑ· σπιθαμιαϊος, (δ). νορθώ, κατευθύνω, διευθύνω.
ί\ί-1ΐΙ"->'ρΙ"^· 8· {\·-ιΐΊ-ηρΙ"^>
Ι!> ι^ΐ[υΐ[ΐ ιυΊι . 8· Π'-Τ.Τ.""^0"* ^'ΙΊΗ' διορθωτής, διευθυνΠ ι-^7"/^ρ«γ» . ορδόφρων , ( δ, η) . ής, (δ).
II- γ/2»γ(/,/ιΛ. όρθιος, (δ). δ}+· Π'-'/</»/"/" 8' (ϊ'-'ΐί'Ί'
ΓΙ» γγ/«γ/ιΑ · όοθόγοαμμος, (δ, ^1-Φΐηι.ρ-ΙιΑ, όρθότης, ευθυτης, (ή).
'
_ 8ψ.
Ι!< ^ηιγι»ιη. ευθυοικος, (ο, ή). (|/-7«η. κάμηλος,*καμήλα, (ή).
"*··/ΐ"///'.7· μυελώδης, (δ,ή). (; ι ι/ιη/,Ί,Χ .καμηλοπάρδαλις(ή)
\}ί 1£Ι[ΙΙι[ηΙΙ^. $· Π1-ΊΊ"1Ρ αΜιΡ ' (Κί/ω^. έκτικός, (δ). ^· έκ_
\\· τΐψι.[„ο„. εύθύλογος, (δ ή). τικώς.
θεια, (ή).
Π '. ^'/«'/«ο«<».^7//>.'/< . ευθυλο- [[•-ΊίΐιιΙζηι.ρ[ΐί.'ν. εξις, συνή_
^ γία, (ή).
Π<-1ίι>/ϊι. μάταιος, κενός, (δ).
Π< Γΐ^αιί/α/ι,.
ονομαστι (\ιΛιιαβιαιρ.αήι. ματαιολόγος,
κή, (πτώσις), (ή).
(δ,ή).

ί\Μ1·
ηκί,
- 246 [^ι.'ίιιαβιιαραι'υΙιιΓ. ματαιολο- |ΙΚί»£· πυθμήν, *πάτος, (δ).
γώ.
ολογία, (ή). -2· μνήμη, (η), μνημονικόν,
$[ι.Ίιιν/ί»ιιιμιιιΊ>ηΐ-Ρ[>ΐ-Ίι·γ.α.·Ζαί\- τό), νοΰς, (δ).
Ϊ\<-Ίιιιιβιαΐ[ΐαιρ. ματαίως, μά |—ΓΙ«-2. 7^^· προσέχω.
την.
(δ,ή). ' 8«^^ «υΑίτιΛ υπενθυμίζω. 2.
Ι)ιΛ»η'/ϊ'"«/)''«» . ματαιόορων, ενθυμούμαι.
ηι/ϋιν/ύαΛαιι/· ματαιοΰμαι. •Β»*-» ρίρΙτιΡ. αναπολώ.
[\ιΛιιιτ^1ιιαι[ιυυιηαιΙ] . ματαΐό- |-Π<-;/ΐ "<-ιη4.' μετά προσοχής.
σπουδος, ματαιόπονος, (δ, ή). (\>-ι·"ρΙ'ρΙ"ΐ· I μνημονεύω, ένβιΛιΐΜΐβιαι^ηΐ-^αΛΙιιί- μαται. Π«-»«ιρ&/»/ι<Λ ^ θυμούμαι.
ώ, *ματαιόνω.
(ή). Πι^ια^/ν προσεκτικός, (δ).
ί\ι.%ιιγίιηι-Ρ(ιι.%. ματαιότης, [\ι.^ιιιι^ρΙιιΡ· προσέχω.
ίΐ^^. χνοΰς, (δ), *χνοϋδι, ηί-^Μί^'Οί-^ι-ίι.προσοχή,ίή).
η^^αΛιαιί· βραδύνω, αργοπο
(τό). Ι*ίΤ
Π'.ΐ'φ' σπόρος, (ο), σλερμα, ρώ, άργώ.
Π*-^· όξύνους, έφυής, (δ,ή).
(τό). (*·ί^.»-Λ
ίΚ^/Αρ- πυράγρα,(ή). ΙΓ.^-. (\ί-ιΙ"ΐηι-Ρ/"-'ί'· όξύνοια, έφυ^Λ1ι^ηι.ρ^ί%· κατάσχεσ-ις, ΐα, (ή).
Π«-^ΐ>
(1«.2^ιΛ νουνεχής, (δ,ή). 8.
ΠιΛΛι-π/»·
πλούσιος, εύ
πορος, (δ).
/»^*· _
(ή)·
έχω. 2. κατέχω, κρα Π·-«. κλήμα, (τό), κληματίς,
τώ. 5. λαμβάνω. 4. <εέρω. ίΚ«. Ιτέα, (ή). ϋ^-^«
[[ΐ-ηΙΛαιιΓ. Β. Πιαΐιαι-ιΑ
4·+· δ· Ι].^^· '4 · Ιι^^-ρ^
ηιΑφι · ούς.ώτός, *αύτίον, ||ι π/^ϋ,'Λί. δύκτιον, (τό). 1&£
\\< η.ύ.ιι/ΐιαίΐϊ· πλν,θύνω, αφθο
(τό). «Κ-^ι
-4ΙιΛΊ{% »^ΊιΙηί. άκροάζομαι.
νώ.
{[ιΛιφι^Ιψ. ακροατής, (δ).
Π«-#Λ. σφύρα, (ή).
η«-ί/^ί/γ/ιη«-/^/ι«-ίι. άκρόασις, Π ι
. σαυροειδής, (δ,ή).
Π<-πίι»«-ιΛ εξοιδαίνω, *φου_
(ή).
|
Λ«-*»ί· ρις.δινος, (ή). 2· μΰ- σκόνω, πρήσκομαι. Κ^^^.
σταξ, (δ], *μυστάκιον, (τό)
Π«-«π^· οίδημα, *πρήξιμον,
<ϊ„-ρ„Λ. 2.
~(\ί.%^ιιαιπ.%ΙηΓ. χλευάζω,μυ- (τό).
σκόνω.
Οι-ηπ^ι/ιυΊ,Ιιι/. πρήσκω, φυ_
κτηρίζω.
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η*
|Κ«ηι,7""Λ'·
(ή)·
Π» ΐ"Ατι»£π· τροφή, (ή), φαγνμ
ί)«-»· ώμος, (ό). 0.--^
τόν, (τό).
μέ?α), (ή'·
\\ιυιυ'ι,[ι,ί. σπουδάζω, [λανθά η· -"/ψ (ο/>)· τρωγώσιμος (ή.
νω, διδάσκομαι.
Ιη"*-/»· ποϋ;
Π
η//, επωμίς, (ή).
(]«-/»
όπου. ΊΊΐΜ- 4*
\\ι ιι„ι ',Π,. σπουδή, μάθ/,σις, (!<-/» ηΐ-ρΐιίβι. μόλις.
παιδεία, (ή).
(ό).
\\·-ιιηι-ίΠιυιΙ[υΑι· μαθηματικός, Π · /'""? - πέλεκυς, (ό), σκέ\\· ιιηι ίίΊ,,αΐ^ιίΐί. πεπαιδευμέ- παρνον, (τό).
νθς,(ό). ΙΙ^Λ
ιιιη-ίΆ, ||< /,,ιφ,. εύθυμος,χαίρων,^χα
ρούμενος, (ό).
\\ι ιιπι ~.ίίι,ιιαΙ^ι>- φιλόμουσος, Πγκι^»«//τ/ι. χαρίεις, (δ), πε
φιλομαθής, (ό,ή).
ριχαρής, (ό,ή).
\\ι ιιηι ιΠιιιιι/ρρηι [*1[ίΐ-Ίι· φΐλθ_ (\ι.(ΐυ>/ιιιιιΙΐυΙτιΓ. συγχαίρω.
μάθεια, (ή), φιλόμουσον,(τό). [\ι Ι·ιη[,ιιιιΊ,αιιί. χαίρω, αγάλ||ι υηι.ίβιαιιπίΐίΐιβ· άφΐλόμΟυ. λομα'ι.
σος, (ό,ή).
^ ^ ^ Γ^4·+! Πι-/>ω/ι/α>/><υ/τ· χαροποιός, (ό).
Π <-«"' </!///<////'. διδάσκω. Ι;*, Ι|/ [>ιΐ}[ιιιιιιι ιιι ηιιιϊιί, ιΐ . χαρο
|)< μ(7< .'//'<** διδάσκαλος, (ό).
ποιώ, ευφραίνω.
[\ίΓία[υ η ι [,}[ι ι '//. χαρά, εύυρο- [\ι-ρηιΊιινιί'. άρνοΰμαι, απαρ
σύντ;, άγαλλίασις, (ή).
νούμαι.
I) <-"./«. πόθεν; από ποϋ; "υί.^ -(\<-Γ·"3ΐ"»ι· έξωμώτης, άρ_
^•τΙ-Ί.»
χόθεν. νητής, (0).^
—υ,ιΛτ^κι^/ ηι υιιιΐί,ρ' παντα- ΙΙ' /'/«/'· ώράριον, (τό).
—β|0απ<-ΐ/ ιιΐ-ΐιιιιΐί,ρ . πθλλα«
χόθεν.
Πι./»ι«5«^ηί-^?/ιι-ί». έξώμωσις,
-θ£ ηι.ααιΙι^. ούδαμόθεν.
(ή).
II. ιιι/ι//. πόθεν; «· ΙΓ*-**»·
\\ί-ρρινρ-. παρασκευή, (ή).
Π'.υιιι/ι. όθεν, οπόθεν.
(\·-ρΙι!β>- άοα, λοιπόν, όθεν»
"ί)1-""»^· όθεν, λοιπόν, άρα.
-(]'£ ηι-ρΙΐ£. ουδαμοΰ.
Π<-υυγι. υιός, *άγόρι, (τό).
πι-ρίτ,ρ. ενίοτε, κάποτε»
4<·.·)£<
(Ι< ιιι1.ι[,. εδώδιμος, φαγώσι. Π'-Γ/'ί.· άλλος, έτερος, (ό). 8»
μος, (ό,ή). ^
Π<-<«&ι/'· έσΟίω, τρώγω.
\\·-ρΙΐΗίΐια>ιΡ. ψωριάζω. η*ν«*··|.
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(\ί-ρί/ιιΛιηΐ] . λεπροκομεΐον , Ι!< ι> η ι υι η. φαντασιωδώς.
(τό).
ιηηι-Ρ£ι·-%ι Π«-/ϊπι-£. λεπρός, ψωριάρ/,ς,
[\ΐ-ρ^ηιηηι^ρ^ιΛ . 8· β/γ»π- (0). Π-,—Τς-ι
< ί—Γ.
(1^ρηβι·\^,· χωρίς, άνευ. 11^> ίΐ'/»· τάφρος, λάκκος, (ό). 2.—
(\·-ρη/υ. „>. χωριστός, (ό). 1\ ■/,/,·.,/. υ (^ιηρ)· οοίτης (λί
θος), (ό).
[\·-ρηβιιιΛιιιΐίί· αποχωρίζομαι. Π#. τις, τΐ, είς. «ΐ^·
\^ι.ραι.ια^ιΛ. φάντασμα, (τό). «. ηίΆ'
Π^μ^ιΛ^ι. οξύμελι, (τό).

2
2υ.ο
811Ρ
ι/ι · («), είσαγωγικόν, ο,ΐΜραιγηρ&Ιιι/· κακοποιώ.
0.ηιροιαηρί)η^ρριΛι. κακουρ(τό).
<1ιαιϊαΛι. κυμινον, (το). 2^>1·ι γία, (ή), κακούργημα, (τό).
ϊωι^^. σταφίς,*σταφίδα, (ή). Ο Γ//^ίί«« ιιι *ιιιΙρ 8. 0.ΊΙρίη1[Ι"ρ—
'1ιιιιιιι,η^ιυ!> ■ 6ό0ς, (0).
*/«■
,
ή)·
0.ιυιι,ιιιιι ιιι!) ιιι ^[Ί . θεά, ("η)· 9.ιαραιΐ[ΐαι.αιϊι. κακόδοξος, (ό,
/η-· κακοδαίμων, (ό).
2<"/>. αίσχρός, κακός, αχρεί 2
&ιαραΐφΙιι.ηι.ρ-βιΑ. κακοδαι
ος, (ό).
0.111ρ111ρ Ιη[ι11Ι1' Ν · 2
μονία, (ή).
ή).
Ο,αΛριαρ υ/ΐΐ' 8* ^ίηρίΜΛ^ιιΟαχ
Ο.αιραιιι^'ΐ. κακοπρόσωπος,(ό,
*ία>ριιιρ.ιι&1ιιί. αισχρολογω, '2 ωρωγι} /ι- αγενής, δυσγε_
κακολογώ.
ή). νήί, (ό,ή).
^
(ό,ή).
2'"/""/""""'· κακοδαίμων, (ό, 2<υ/»«»/&γ«ι- · κακόγλωσσος,
!><"/< «γι «γ»»/- κακοήθης, (ό,ή). 2<0/ιμ>/»»4. κακόφρων, (ό,ή).
Ο,ΐΗραϊρ αϊρηι,ρ^ιΛι . κακοή- 9.αιραι/ιιπ^ηι.ρ-^ι.%. κακοφροθεια, (ή).
σΰνη, (ή).
2 ιιιριαιι α/ΐι/ιιΓ. αικίζομαι.
2ίΐγΐΜί/«η/·4 -κακόβουλος, (ό,ή) .
2"'/'""/ί"' /" · κακοκέιοαλος, 2ΐίγι·ϋ^ι»γι4πι-ίρ^ίΛι· κακοβουλία, (ή).
^ ^ (ό,ή).
(Μ)·
(
'
^ιιιΡαϊηχειρότερος, κα- Ο,αιριιι/απρίηΐ-ρι^. επίβουλος,
κότερος, (ό).
^αιρα*Ινηρ^ρ9£ηι.ρΊιι&* έπΐ(2·"ρΐΗΐΐ 'ΐρ!> · κακούργος, (ό,ή). βουλή, (ή).
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2ι»/>«</»ο«. κακολόγος, αΐ- <1ιι>ριιιιίρ,η· κακόνους, κακό.
σχρολόγος, (ό,ή^.
βουλος, (ό,ή).
^αιραιίηοαίιιϊ . αισχρολογώ, 2 «γ» "<<Λ>/ί/. δύστηνος, (ό,ή).
κακολογώ.
(ή).
^.ινριυΙαοαπί.ρ[ιΛ . κακολο. 2ιιιρΜΐιιΑπηι.ρ^%. κακονοια,
2«»|'βν"''2· μνησίκακος, (ό,ή).
γία, αισχρολογία, (ή).
2αγ>α/Α&/>. κακόγηρος, (ό). -2"//>«//««-« φΊι^ιί. μνησικα2<»/>α/^<«<Λ κακόβουλος, (δ, ή). κώ.
κία, (ή).
2ικ/><ϋ^<υι/<χ>ριυ/>· κακοβούλως Ί,ι,ρι,ι/πι^η· ρ[,ι-Ίι. μνησικα^.ιυρυιΙ/αιιίπι^ΡριΛι· χιχχοβοί). <2υιρι,ιΊιιιι/ιιιυ%&. κακόζηλος,
(ό,ή).
^ κοζηλία, (ή).
λία, (ή).
ΆιαρίΜΐ^ιαρ^Ρβ . άπαισιόδο- *-ΧυιρυΛιίΐιριιιιΊιΧπι Ρ^ · Χα.
ξος, (ό,ή).
^
λης, (η). <±υιρυΛιιη·ί. έξαχρειοίψα!,,χει
&ικ|ΐι«4&φ· λιαός, (ό), πανώ- ροτερεύω.
^.αιραίψ,Ιιιί. βασκαίνω. Ίι«~ 2"///'" ι/ίί πι ρ[ιιΛ · αισχρο
κέρδεια, (ή).
^.ιαριαψιπι-ΡρίΛι. βασκανία, 2«γ>"/><«/>- χείριστος, (ό). 2.
ϋιυρι^Ι/ρηι^ρΐιιΛ· κακοπάθει- ^- κακήν κακώς.
«, (ή)·
ή)· 2ιαριαα£ρ. φιλόκακος, φιλοίΙαιρΐΜΐζιαιίρ.ιιιι-- δΰσψημος, (ό, πονηρος, (ό,ή).
12Ι*/ριυ*>ιιιίί'η ΙΗΙ2ι^ραια/·ριη. κακόθυμος, κα
^όυσφημί- κότροπος, κακόγνωμος, (ό,ή).
ιιιιιΐιΐιίΐ'
^Χιιιριιι^ιιιιΓρIIII ΙΐίΓ· >ζω·(έ,ή)· ^ίΐιριηαριηη^ΡριΛι . κακθθυ_
2<κ^ιικΐα/ι-ιιιιπ · κακόπιστος, μία, κακία, (ή).
*~ΧαιρίΐΛ~ιιιιΐ-ΐί>ιιιηι β[ιι.% . $ · 1£μ/_ ΊιιιρίΜΐιηί,ΐΛΐ,). μισόκακος, μιριυιρίίίπηι £ϊ{ιι Ίιι
ή), σοπόνηρος, (ό,ή).
ααιραιιΆαιρ· κακομήχανος, (ό, 2ιαρνιραιρ. κακοποιός, (ό,ή).
ίίαιριυ&ι,,,ρπι [,Ι[αΛι. κακομη- ίί,αιραιριιιρηι .ρ[ιιΛ· ΧαΧΟπΟΙχανία, (ή).
ΐα, (ή).
!2"7'"'^"'"· δυσώδης, (ό,ή). Ίιυριυί/ηι ^ηιΊΛαΐ. χακυνω, εϋιιιριυ^παιπί-Ρ{ιιΊι· ουτίΟΟία. ξαχρειώ.
ίυιραιφαιη· κακόδοξος, (ό,ή).
(ή).
Ο,αιραΛιιι/η. κακόαωνος, (ό,ή). <£.αιριΐΜΐραΐΛηι-ΡΙ>Α. κακοδοιΐιι,ρ,ι,λυφιη· [<)[ιι'ΐι. κακθ'.ρω_ ξία, (ή).
2"ν/\β· κακόν, (τό), κακά,
νία, (ή).
'2,υριαα.<1ι. κακόν θηρίον, (τό) (τά), κακία, (ή).
32
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Ο,αιρ^αιιίριαι.· δύσφημθς,(δ,ή).
Ο,ιαρηι-ΡριΛι. κακία, πονηρία, ΡριΛ,,
αίσχρότης, (ή). ^
1·ΐ',·ιρρ ηι_. ^ άνεπιτήδειος,(δ,
^ιαρ^αιραΛιψ· κάκωσις, κα. <υα,ρρη..%. \ ή).
κοπάθεια, (ή), δεινά, (τα).
2.Λ^· αθώος, (δ).
2,·ιιρ)ιαρΙιιΐ. βασανίζω.
2<Λ»«-2ί'· πέδιλα, (τά). Φ-.^.-ίι
2/π»-"«//^· άνέλπιστος, (δ,ή).
2^ΐω(ι/ιι. βασανιστής, (6). <2'ι,α,,[υ,^ρ^^^. ΰπερβυής, (δ,
2ω//ι. μέτρον, (τό).
ή).
-£ *""/' """-Ίιηι-ιΓ . δοκιμάζω. 2%«/ιΐ>· ευτελής, γλίσχρος,
οΰτιδανός, (ό).
ραιιΐ,
^ιαφιαρίρια^αΑ · μέτοικος, ίπ^αιι/. ήλθον, έλθω. 8· \)ρδυθμικός, (ό).
Ζηρ. ξηρός, *στεγνός, ξερός,
Β,αιφαιρΙτραι-ΡΙιιΛι. μέτρησις, (δ). «Κ.
(*)·
(ή), μέτρον, (τό).
^πρυιΙ/Ιιρηι ^^«.ί/.ξηροφαγία,
^α»φιιι1ΐ0αι.ρρ&. συμμετρία, ΊηρηιΊ,ιυ,ί. ξηραίνομαι, *στε(ή).
(δ). γνόνω.
2ιι>^ι»4κ>κιιι^. -ηλικιωμένος, 2"/"«3ηι-ΐ|Τ«Μ'ί»6ί/·ξηραίνω,στε.
2<"^«"«.»/»· μέτριος, (6).<ί·«.ρ«.ρ> γνόνω.
(δ,ή).
*1αιφαιι.ηριιια{£ιι. μετρίως. ΊηρΙι,ρΐΗΐιΙαηΐι. τετράχορδος,
%αιι[,ιιιι ηρΐιιϊ. μετριάζω. \(· 2»/'^<^'/»-' τετράτροχος, (δ,
μετριάζομαι.
της, (ή). ή)·
4Α«*«
^αιφΜΐιι^ηρηί-ΡριΛι · μετρ'.Ο.
<>λι///,£γι/. μετρώ, καταμετρώ. 2.ηρΙι^ριφ. τετράμορφος,τεΊαιφπ^ίΠ,. μέτρημα, (τό).
τραπρόσωπος, (δ,ή).
ϋρ%αιι.ηρ. υπερφυσικός, (δ). ^Ιηρί,^,ι,,^,ρΐ,αιΐ,. τετραπέρα
ϋ^η/. άνύπαρκτος, (δ,ή).
τος, (δ,ή).
2&«/"· ουκ ειμί, δέν υπάρχω, ^ηρίτ^ίΙιρρφυρΙταΛ4· τεθρνΤΓ·
δέν είμαι.
πος, (δ,ή).
2£· όχι, ουχί, δέν είναι.
2"/»^^ίΓ·-ίΓ/Η'ίί·τετράπτερος,
^1"^· ουδέτερος, (ό).
'δ;ή).
'
(δ,ή).
^ηι-ΡρΛ· άνυπαρξία, (ή). Ίηρί,ρ,ΐωιΓΙί ιμΊι. τετράωρος,
2.[>ΐΙ· νυκτερίς, (ή). Ιι}^^.— ΊηρΙί,ρΐ/Ί,ΐϊ,Γ. τετραπλασιάζω.
(1π/ιί,^!ΙΐρΙ//,Ί1. τετραπλούς (ό).
ε·-»
2/»^»· ουκ εστι, δέν είναι.
2.ηρΙτ^αιρ^ίρ. τετοακόσιοι,
&·/αιρ2Ρ> άπάνθρωπος, (δ,ή). (οί).

βηρ
— 251
3*0
2ιγ>ίτ,^>ί υιρ[ι· [>η[·>[ . τετρακο Ι2"»-· μετακόμισις, μετακομι.
σιοστός, (ό).
' δή. 2· άποσχευή, (ή). 1|^·
.2»/>^ί£γ£«"ίι. τετρασύλλα 2. (Η$Λ·.ρ·
βος, (ό,ή).
πι ιαΊι- σχοινίον, (τό).
Ίη^ιι,ΊιιυιίΊυΊ,. σχοίνοπλόκος,
ώροφος, (ό,ή).
(έ,ή)·
2«/>ί^«7«««^^.τετάρτη,¥τε. πι ιιιη. ' 8 · β" > γιι ιαη ι
τράδη, (ή).
2««-&«/'· μετακομίζω, απέρχο
2.ηρΙι^ηιηιΐί%/ι. τετράπσυς, τε- μαι.
τράποδος, (ό,ή).
2™> /"«ν έριοΰχον, *£οΰχον,
2π/>&^«/"/μ>/>//. τετραπλάσι
τό).
(6).
ος, (ό).
'ίηΛία-ηρ· ενδεής, πτωχός,
£ηρίτ£ΐΜ£ΐαι?ι{£ΐίι£» 8. 2
2«/ί-«· ί αχρείος, (ό), άχρη.
ΆπρΙτβίπαιααΑ. τεσσαρεσκαί- 2<γ/.«"ν· $ στος, (ό,ή). Ι,-^Λ.
δεκα, δεκατέσσαρις, (οΐ,αΐ).
^ΧηρΙι^ριιιιυίΐιι/ίίΙϊρηρη . δέκα- 2<«/Λ«· «~·^. *έξιππασιάρης,
τος τέταρτος, (ό).
δ). ΒΛρ-^-Λ. α^μ· ^
ΊηρίίφορΙιΐΜΐχ . τετραήμεοος, Ί,ριι/ι,ΐΗΐΙ'· αφανίζομαι, εκλεί
(ό,ή). ·
πω.
Ίηρρηυ. τετράκις.
%βΐιι^ηι.^αΛΙηί· αφανίζω, κα_
%ψηι.ρ[·Λ. ξηρασία, (ή).
αοανίζω.
Ίηρυ. τέσσαρις, (οΐ,αί), τέσ Ίριιιι.ηρ. 5· ίηιΛΒι-ηρι
σαρα, (τά).
(ό,ή). 2βΜ"-η/'/"',· -απορώ, πάσχω
ΖηρααιιΑιΙταΛ . τετράμηνος, | άνέχειαν.
2.ηριιηιηιυυ/ι·$.0,πρΙι^}Γ &>Ρ> \%βΐηί.ηρηι-ΡιρΛ· ανέχεια, έν
^.ηρρηρη.. τέταρτος, (ό),
δεια, (ή).
^.ηρρπρη.αιΐΜφ·α. τετράρχης, ^.φιαΜψ περικαλλής, (ό,ή).
%£%ηιηυιη.ξιΤ. άγλαόμορ»ος,
2πρρπρ^η^ρΐ>ι-%. τετράς, (ή). (έ,ή)·
Ο,ηρρπρη α^Ι,ϊΐηηΐ-β^ΐ-'ΐι> τε. %φηηηαιηι^α . περικαλλως,
τραρχία, (ή).
χαριέντως.
ϋ^πιηρ. μάταιος, κενός, φρού
2"/»^"ίΐ/?ΓΜί/· τετραετής, (ό,ή). δος, (ό). <ΐ)ί2;
ί^ηιηριβ. 8. ^^ηΛητι/ι
^^"•-ΡριΛ · 5· 2^""-«/'««-

(\αιι^αΛιΙιιί· άσπάζομαι, φιλώ. <\\α,1/ιιιυπ^ρ/·Λ. ελλειψις, ε_
λάττωσις, όλιγόστευσις, (ή),
^,ιιΙιιιυαΛ. βάλσαμον, (τό).
ελάττωμα, (τό).
<4ιι/^<υιπ- παλάτιον, (τό), ανά <ν\ΐΛΐψιηι-ιΓ. καταπλήττομαι. ■
^αι^&βηι-βαΛΙη^ καταπλήτκτορα, (τά).
ν\αι/„ψ- φλύκταινα, (η), *βού_ τω, εκπλήττω.
«ίικ^/πΛ εκπλήττομαι. 2. ε_
ζουνον, (τό). Ί^-ρή^·
ρώμαι.
^
γής,(ό,ή).
2^-1··
Ί|<«/" βραστόν (κρέας), (τό).
π/η. ακόλαστος, άσελΒ^-2<
φομαι. *ΐ[υιί/^πιηΐΜΐραι/ι · ακολαστως,
•ΠαιΙαα/ραίΙ/ΙιιΓ. κατηγορώ, μέμ. άσελγώς.
κολαστώ.
(ί\,ι:/ιιιιιριιιί/ηι ρ/,ιΛι. κατηγο <η<υ^ηιπ^ι/. άκολασταίνω, ά_
*\αι!/£Ηΐηιη-ρ-/ιιΛί' άκολασία,
ρία, μομφή, (ή).
ασέλγεια, (ή).
<Π<"/"/></*· φο£οΰμαι, τρομάζω, ^\ιι,Ι/η^ηαιΊιΙιιϊ· καταζαλίζω,
εκπλήττομαι.
καταπλήττω.
^ιιι[ιιΙ/πια. 8· ^αι^ιΐ/ηοΐί
0\αι//ηί3πι-ίΆ. εκπληξις, (ή).
4)<ι//υΐ)ΐ.ήβι. £ήξις, (ή), *σκά- <Π«ι#ί. φυλακή, (ή).
σιμον, (τό).
)|λ Ί| ω ί«^ · 8 . <Ι| ιιιζ αϊναηίΜα*
^α$[ηηι-9· ναλινός, (ό). 8^ •Ι|<κ4ω^ ι[αιρΙιιΓ. άγγαρεύω.
4)<ι/^ικι>. έλλειπής, (ά,ή). λει.
<η<«ΐ(υΐ>^. Ίμάντωσις, (ή). 8;ψός, (ό).
<\\υιΙ/ιιιιιιιιριιιρ. έλλείπώς.
ί-Γ -γ—Ε5— ίΑ»-[γ>· ^-Ρεα
<ι\υιΙ/ιιιιιηιιφιπ. μικρόνους, έν <\\αιζα/ϊιηρφ . 8· ^ιαΐανηαΑιι
^ια^ιιΑιηα. είρκτή, (ή).
δεής νοός, (ό,ή).
ν\α,Ι/ιιιυιιιιίιηπ^ρΐ,Λ· μίκρό- •Πΐίΐ4ω'ί/£ίη/'. απαιτώ.
<\\νιΖ,ιι/ι,γπι ΙΓυ. άπαίτησις, (ή).
νοια, (ή).
0\ιιιΙ/ιιιυιιιΐ-Π/ι· 8· ^υιί/ιαυ
<Ι)ιιι4αιι^ι//ίι· φύλαξ, (ο).
<Ι)<υ^αιι/{τ(/.> ελλείπω, όλιγο- —4|αι£ιυβ^ανΐι ^ορ,β » φρουρά,
0|ιυ^ιι/ο^ι/. $ στεύω, *λειψαί ' (ή)·
χ°ξ> (ό,ή)·
<\[ιιι!ϊηιιι/ιιΛιΐΗα//ΐΐπ* φρουραρνω. £+«ίι:£+.
^\ιιιΙ/ιι>ιιΐΜ^ηι.βΐΜΐΛΐ]ΐί· έλαττώ,
*έλαττόνω.
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«ηαβ
<ηυ.α.
<Ι|ω4«//τ(ΐ>%· κρυψών, (ό), θή ^,αψψιιριιΓ. αύγάζω,στίλβω,
λάμπω.
κη, (ή).
<ΐ)ΐϋίογ/αίΐι ίιιί- εναποθέτω.
([[ιυ^υ/ιυ^π^ίΆ. απαύγασμα,
<1)αι4&ι/*. κρύπτω, φυλάττω, • (τό), λάμψις, (ή).
τηρώ, διατηρώ, φρουρώ, υ ν\αιψΜ^ια<Ιηύι. τηλαυγής λαμ
περασπίζω, προστατεύω, ε- πρός, (ό).
\ηι&ινρ> κτήνος,
κτήνη,
πιστατώ.
^,,,'-,ΐ.υαι. διατήρησις, (ή).
(τά). 8-ί«Γ.
<1)<υ{<^«<^ι<α^ . φυλακτήοιον, ν\αι£α,ριιΑ£. βίος, (ο), ζωο_
(τό).
τροφία, (ή).
<ΐ)ο7ί#//«ΛΙ«//>γ<'/,. προφυλακτι «{ινύυιριαι^ί^α· κτηνωδώς.
*Ί\ιυ£ν,/,1/,[Ι,%. κτηνώδης, (ό,ή).
κός, συντηρητικός, (ό).
η ιυ'-,ιι^,ι,Ί,Ιίΐί'. προφυλάττω, δι <ί\ια&ιιΐ{ΐΙτιΐη·-ΡΙιι-'ίι · άποκτήαφυλάττω.
νωσις, (ή).
<Γ|ι«ΐ///<Λ'ί/ η ψαΙ/ιαΊ·. αμυντικός, 0[ια&ιαρΐιύ'. ποοίζομαι, προ[6]. 5* ^ίΐι^ιι^ιαΙιΐίΐί^ιιιΊι .
σπορίζομαι.
^{ιυ^ιψιιΊιηι [,)/ιι Ίι- προφύλα- <ηι«£πι_
) καλλοπισμός,
ξις, διαφύλαξις, φρούρησις, <1\υι£,ι^άιυΊΐ£ . V στολισμός, κό
συντήρησις, (ή).
σμος, (ό), κόσμημα, (τό).
(1)///^. νηστεία, *τεσσαρακο- <Πια£»(.£<αιι£γ». <οιλόκοσμος,(δ,
στή, (ή).
ή)·
—Ήιΐίζ,β ι^υιίίΓίΛ νηστεύω.
<Π«ιίηι-&&ίΛ καλλοπίζω, κο
«ΙΙω^. πάγος, (ό). 2· ψύχρα, σμώ, στολίζω.
(ή), κρύον, (τό). ' ^ (ή). -<ΐ)ι/»£«ι_ιί&Ηγ. κεκαλλοπισμέ<Π"/ί/«ΐ!ΐ".ι/7<,/<· Ικεσία, οέησις, νος, (ό).
γενής, (ό,ή).
(ΐΐιυ^αιιπωι-π/ι. Ικέτης, (ο).
Π)ιο^ιι/^ΐΜΐπ. ευπατρίδης, ευ«Ι)αιηαιιηΙιιΓ. Ικετεύω, δέομαι, ^^ρΐηΓ. [ διαρρηγνύομαι, έκΟΙαγΡφιΓ, ^ ρηγνύομαι>σπώ,έκεκλιπαρώ.
<Ι)«ι#ί|!ΐίίΐ/ι/ιι/ι· παλάθη, (ή). 3— σπώ, * σπάνω.
<ί\ιν^ηι-ίΩι. διάρ^ιηξις, έκρη_
Ι-*1·
ι·ίΐΜ«
<!)«"//"'· παγόνω, ψυχραινο ξΐί, (ή)·
«\αγΡηι-0ΐΗ%ΙιιΓ. διαρδηγνύω,
μαι, κρυόνω.
«Πιΐί^ίη^. στυπτηρία, (ή).
έκρηγνύω.
ν^ια^ηι-ίΆ· πάγωμα, κρύωμα, <ΐ|ΐ£#;/ι//. φύλαξ, υπηρέτης, (δ).
(το).
δΛ·ι·""ρ·'""·; «Ι|<ιι^ιιια. λαμπρός, (ό), εκ<ΐ)α/^ι^Μ/^αί/^, παγωτόν, (τό) λάμπρος, (ό,ή).
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«ηαε
λαμπρύνομαι. Π)«Λ£ω,Λ σεμνύνομαι, εναλάμπω.
βρύνομαι.
«Ι^ΛΑκΛ,β. καύχημα, (τό).
στόλιστος, (δ,ή).
*\\ιη'ι,<> ιιι^ηι ^αιΊιΙιιί- επαινώ,ΰ• %ιι>^ι,,ηυιιι^,ιι· λαμπρότατα, ψώ, *ΰψόνω.
λαμπρώς,
πρύνω. ^ΐίίι,Ι^ριηαιρηΊι . παγκράτιον,
%ιυ]ύιιιιιιυηπι ηιιιΊιΙιιΓ· λαμ•ημ^-τ·
μ+{
<ΐ)ιι#^Μί#ιηι^/ιιΛ/. λαμπρότης, ΛΑ
λάμψις, (ή).
^ιηΊιριΐΜΐιαιιΤ. άποτυροΰμαι.
^υι/,^ιι^ηι ΙΙΊι- άμαύρωσις,(ή). <ΐ| ιιίι,ρη·. <«/(. τυροφάγος (Ιβδοΐ|αί|ΐ/Ό/;,. συνθήκη, συμφωνία, μας), (ή).
•ΙΙιυ^χ'/'· ζωοτροφία, (ή), εφό
(ή), δρος, (δ).
^αγΑΑιηίιαιί. προθεσμία(ή). δια, (τά).
κλείω.
^\υ^ηι.ιιιυΙι- μαρσίππιον, (ιό). %η>*αιρΙιιϊ· πολιορκώ, άπο_
<ΐ)αί»Μ»/»^*. πολιορκητής, (δ).
%ια}αιΐΜΐρ. Ιππιατρός, (ό).^^ ν\αι^αιρηι.ίΆ· πθλΐθρκία, (ή),
Ί[αΛ. άρτος, (6), ψωμίον, (τό) άποχλεισμός, (δ).
ϋίΛ-1.1
κίζω
<1)ιιΛΐ£ΙιιιηΙιηηι^ιιΑ/ΙιιΓ. άπΟΙ. <Π«<2ΐη&(/· λατρεύω.
<ί\ιυ'ι,>//υιιφι/. αποικώ, μετοι
κώ, ξενητεύομαι.
<Τ|ιι/, ιπα^ίυΊι. προστάτης, ύπεν^αΛι^^ιιαπι^ρΛ . αποικία, ρασπιστής, (δ),
μετοικεσία, ξενητεία, (ή(
η
/,-,/. προστατεύω,
«Παιί/γπ^τ. πανδοχεΐον, ξενο_ υπερασπίζω.
χός, (δ).
δοχεΐον, (τό).
{\\ΐίΐ^ιηιι^υίΐιιιηιιι[ι υίΐι . άμυντί^αΛιι^ηΙ^ίΜΜα^ίια · ζενΟΟΟχΟς, ^ίΐΜ^απΜ^αίύηι-ρΤρ^ύ» προστα
(δ,ή).
■
Α*. σία, ύπεράσπισις, (ή),
%&η.η)ρ. ανόητος, (δ,ή). 11ί_ •ηα/^ιπο^'· λατρεία. 2· διακο
<ΐ\ΐΗΊ,γη/ΐ(ΐηι ρ[ιιΛ/. ανοησία, νία, λειτουργία, υπηρεσία,
(ή).
(δ). (ή). 5· ϋπούργημα, (τό). Ο^ί<ΐ|ϋ/ίΙ?π/ /υι«. πάροικος, ξένος, ^· 2. Ιο^^ρ. δ· 1Γ~Ί·«»«£.
%ιΛρρ. τυοός, (ό), τυρίον, Φ-,ν.
"
^
ή).
(τό). Φ^'Γ.
^ %η>ιηηίιιιι1ρχΛι. επίσημος, (δ,
<^αΑ^αιριιιΊι· ευφράδης, εύ <\\,,,*„,οΊ,ιυΙ[ρΐ] . συνυπάλληγλωττος,^, ή).
μνός,(ό). λος, (δ,ή).
ι ή).
σεμνοπρεπής, σε. ν\ιιι*ιηοΊιιιιιιιιιιρ ■ υπουργός, (δ.,

ιιαη·
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χψΛ, (τό).
(
1|ι/^μ/;ο*λ//ο/|. υπουργός, λει
τουργός, διάκονος, υπηρέτης,
θεράπων, υπάλληλος, (δ).
«Ιίΐίΐ^. πάππος, (δ), 31-γΙ·· 2.
Πάπας, (δ).
4<νιγαΑι£&ι/. ' άποστομώ, *αποστομόνω.
4)ΐϋ/^>ιΛιΑ^ιΛ άποστομοΰμαι,
*άποστθμόνομαι.
(ή) ·
4|ιι/ι^<ιΛι2ηι-*β». άποστόμωσις,
<Ι1 «<«4 α>
μηκώμαι. βελάζω.
Τ|αια^α/^· δ· [ά* ηί [ι} ΐΐι Ιρ
1»«4· αγέλη, (ή). Ί·^—Λ

«ηυ.9

<ίΙ·υυ£φ,. Πάσχα, (τό). 8·
αφΐΜΐ
<Ι)κ<υπι.^. δίψα, (ή).
<Π<ϋ«ιπι<ια. στρωμνη, (ή).
<Πκ><π. τοίχος, (δ). 8· 0/»^»
^αιιπια^,ίΐιρ. δυστύχημα, (τό).
<Ι)ι«<πκιΐ&<Λ ^ απαντώ, συναη|ικιπικ^ιΛ ^ παντώ, συναντώ,
τυγχάνω, τυχαίνω.
0|ι<Η»«ι4αι-«β>· συνάντησις, ά_
πάντησις, συμβεβηκός, συμ
βάν, (τό), σύμπτωσις, (ή).
Π|ικιπ<υ^ι/· ασχολούμαι.

^ιαιηαιηα·-ίΆ· άσχολία, (ή).
«Ιακηαάι. σινδώνιον, σά&χνον,
ό).
π
χυρον, (τό).
Ί\αιιπαΛ^. όμηρος, (δ), ένέ<\\αιιπιαϋι^Ιιιί. ένεχυράζω.
ίηιαίιΙ* 1{ΐυ%ιηιΓ. τ,βώ, άνηβώ, νεανιεύομαι, *ξανανεό_
νομαι.
^\αιιπιυ%1ι^1>^. μειράκιον, (τό),
νεανίσκος, (δ).
«\αιιπιιΑ[ι. νεανίας, (δ).
«\αιιπιυ%ηί-Ρ{ιιΛι. νεότης, (ή).
<1|<ι><ηιι>α. βλωμός, (δ), *13οΰ_
κα, (ή). Ι^Λ».
^
ή).
ν{αιηαιι.αι^αΛ· γραώδης,(ό,ή). ί\ΙιαυιΐΜηιυρ.ηά . παράσιτος, (δ,
<Ι)ικη<υι.6</. γηράσκω.
<ΐ)ιυιπιυηιι/^ω/{. κρεάγρα, πε
^•ιιηιυι πι ρ[ι,'ΐι. γήρας, (τδ), ρόνη, (ή).
γηρατειά, (τά).
«Ιωιπιζιηύι/. κατακόπτω, δι
αρρηγνύω, κατασχίζω, καγιάζω, κατακλίνω, κοιμίζω. τακομματιάζω.
«\ΐΗη.έυ/{ ιΐ(ΐΜηιιιΙ[. αγεληοον.
Ό^—Γ^— »^-^-«
κλίνομαι.
<\\αι,ιιυΙ//,ιΐ: πλαγιάζω, κατα(ί\ιυιιιαΙ]ΐηΙ/ίΓ. διασνιζω, κό
πτω, κατακόπτω, διακόπτω,
κομματιάζω, διαχωρίζω. \ς·
διασχίζομαι, μερίζομαι, δίαχωρίζομαι,*κομματιάζομαι.
^{ΜΐηαΜί^ιηηΐ-ίΆ· μερισμός, (δ),
χώρισμα, σείσμα, κόμμα,
(τό), διαμελισμός, (δ).
4|<υπ<αι-. γραϋς, γραία, (ή).

—
«Ιΐυ,δ
«ηυ.8
—
*\\αιιηηιη πι <«Λ . ^ σείσμα, |^ήγ- *!]ι*#ι/ϊι£ ίΐιιΓιιι[ιιοιι· ^ρησμολόΊΐ,,,,ι,ωπηι ',Πμ. (| μα*σχίσιμον, γοζ) (ό,ή)·
^\αιιπη υιιίιαι πρ. πρέσβυς, άγ
κομμάτιασμα, (τό).
<ΐ)κιιηκ/ππι_ΐι. εσχισμενος, (ο). γελος, απεσταλμένος, (ό).
Π) ΐΐιιιΐ:ιΐυρΐιιιΐι. $ .*\\ΐ1Ι111111 Ιΐ[ΐ11111φ αϊμιη υιιΓιαι-ηρ/π£ πρεσβεύω.
<\[ιιιιιίιιιυ[ιιιιι'ίιιιιιιιηι- · ύτΐεύθυ ^ΐΛίΜηι^ιΐΛίΓαιι-ηρη^ρ-^ιι^ΐι, πρε
σβεία, αποστολή, (ή).
νος, (ό,ή).
^\ιιιι/ιιιιιι^ιιιιι'ΐιιιιυιηι πι [ι][ιι*1ι ·
ευθύνη, (ή).
γοΰμαι. <ι\ιι,ι,ιι/ ιιψυι/{. φορειον, (το).
*\\ιαιιιυιιφιιιι'ΐιιαιιΐ[ΐ Ιι ιΓ. άπθλθ_
ιιιαϊαϊ1:^11ια'ιιιιιιη^ιηι [<} Ίι· α <\\ ία αϊ Ι,ιι/ΐι. θήκη, (ή).
<ΐ)ικ>π&ΐϋ'ίι. φλοιός, (ό). 9·~πολογία, (ή).
^
λος, ($).
^$αιηαιιι[αυΑιΙΐίί. αποκρίνομαι. «ι—ί-'
<1)(Μκιιι#κ/«ΐΜίι/>.άπ0κρΐσΐς, (ή). <Τ)ιο/<ι/,ί. αρμόδιος, κατάλλη<Ι)ο/ιπ<ι/ιπ. σάγμα,φορτίον,(τό). ^ΐΜΐιηα^ιυρυιρ. αρμοδίως, κα
ν\ιυιηιαιιτιιίΐι^ι . θέμα, (τθ), δέ- ταλλήλως.
σιιη, (ή).
τυλίσσω !\\αιιηΙι*ιιιιΐ]ηι-ηυΑιΙίΐΓ. συναρ
<ΐ\ιιιιι·ιιιιηΙιΐΓ. περιδένω, περί. μολογώ.
<ΐ)«ι>πω>π^ι<Λ πεοιοένομαι, πε Π|«7ΐ«Λ4πι ΡρΛ- άρμοδιότης,
ριτυλίσσομαι,περιπλέκομαι. έπιτηδειότης, ευκαιρία, (ή).
ν\ιιιιηαιιπηι.ί/ϋ. περίδεμα, πε
^ιιι α, ι, ιΐ: περιβάλλω, περιτει
ριτύλιγμα, (τό).
<1)ινιπαγ>υ/φ. λειτουργία, Ιε. χίζω, περιτυλίσσω, περιζώνω.
ρουργία, (ή).
<Ι)<Μ<η«γ>α<γ. προσφορά, (ή). «ΙΐΜίπέτίιιι,^ί/.Θωρακωτός, (°)·
<1)ιι»«ηα/^ΐίΜΐ^ΐίΐ^^.συλλειτουρ.
11 ίαιηία[ΐιιιιι Ι.ιί. λειτουργώ, Ί.
ερουργώ.
«η«/αιαιραιη.^. λειτουργός, (ό)
^ιυιηαιρίιιί. πληρώ, γεμίζω
^. πληρούμαι.
^\ιιιιιιιυρηι ιίίι. $. ]^γγιι. /Λ,
Οίαιιη^ιι/ι/- χρησμός, (ό).
<ί|<«ι/>^ ιαιΓιηρί/ρ. άγγελιαφό.
ρος, (ό,ή).

^π-Ηε*
_ '
,.
η,αι,ιΐ.Ίιιιιι ηρ. φλοιωοης, [ο,
ή). Μ·-^--^-»
<\αιιηαραιγΐ. πόλεμος, (ό),
^77» (*.)·
^
κόξ> (*)·
ν\αιιηΙιριυι^ιίαι^"Λι · πθλεμΐ_
<\αιιηαραιιιιίαιίιρί) . σύμμαχος,
(ό,ή).
μος, (ό,ή).
0\ιιιιη1ιρ·ιιηιίιιιυζρ. ©ΐλοπόλβ*·\\ιιιιηΐιριιι ιϊΊαίΐιίταιΐ}· μισοπόλεμος, (ό,ή).
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*\\νιιπΙιριιιιρίΊιιφηρ&· έμπειρο <^ιιιιηΙραΛιΙιιΓ. εφαρμόζω, συ
πόλεμος, (ό,ή).
ναρμόζω,
συναρμόζομαι,
^,,ιι,,ί [>ΐΗΐ^Ι'[ιύ'. πολεμώ, μά, πρέπω.
<η<«νι^ιι/η.
} σέβας, (τό),
<Τ|
ω
πολέμιος, (ο, <\\αιιηΙ(ΐιιηΐΗΪΐ£· ^ αιδώς, εντροή). !<■—}Λ
πή, συστολή, (ή).
^[υιιηΐιραιγίηιι. μαχητής, πθ- '\\υι,ηί/α·ηΙτ[/ι. σεβάσμιος, (έ).
λεμιστής, (ό), μάχιμος, (δ, <1|<αιηψαιη^ιΛ σέβομαι, αιδοΰμαι, έντρέπομαι.
ή). *μ«4·
*\\ιιιιιιΙιριιιΐ{ιί'ηιριι [ιϊρΐ-1ι. υΐανί- *\\ιιιυιΙριιη Οΐ]ηι βΐιιΊιΙιιΤ' εντρΟμότης, (ή).
πιάζω.
Π|ιο,η</ω//ίΐι7<· ποινικός, κολα- <ΐ)υ/<π^<ι/απιη. α'ιδήμων, εντροστικός, (ό).
ή). παλός, (ό).
*ΐ|«ιη</κ>ιγ<«^ιιπ· κατάδικος, (έ, <Ι| ιιιιι,Ι/Ιιρ. εΐκών, (ή). Ρ'-.-^ρΐ
<]\ΐα ΙΙΙΐΙ III 1Ι[ίυρ ΙΙΐΙίΐΓ' $· ΎαΐΐηΟΜ. <\{αιαιΐ[ίριαΐ[/ιρ· εικονονράοος,
αρνιρίηΙιιΓχ
('*^)- (*.ή).
η\ιααι</ιαριιίίι . κολαστήριον , <\\ιι,,ι,1{ί.ριιι·ΐρ1ιιϊ- εικονογραφώ
<Ι)ικιπ</κγιαγ>. τιμωρός, κολα ^ιυιπΙιΙιρυιιΙρηί.ρριΛι.ΐ.\ΚΟΊΟ.
στης, (ό).
γραφία, (ή).
ή).
<ΐ|<Μΐ/ΐί7//«Λ τιμωρώ, κολάζω. <ΐ|<«ιη^/>α>ΐ<«%ι. ζωγράφος, (ό,
<\\υιιη<} ηιριιΙρχιΊι. 8· ^Μ/ί/ΐί/ί//- <Ι| ϋΐιηΙ^Ιιρ αϊιίιιιριπ. εικονομά4«Λ«
λασις, (ή) χος, (ό,ή).
. ι
«ΐ|«ι<»ι/ί</. ποινή, τιμωρία, κό. %ΐΜΐιηΙφραιιίαΜρα%η·-ΡρίΛΛ, εΐ%*ιιηρ&. προβοσκίς, (ή). 3)^ κονομαχία, (ή).
%ιιιιηΙρΊρυΛΐι^αι^ιη. είκονολάν\ιιια·ρΊ·ύαΛι. στρύχνος, (ό), τρης, (ό).
*μελιζάνα, (ή). Φ-Λ^-Ί» ^αΜΐηί^^ρίΜΐαρΛΜ^ΐηηί.ρ~ρ^α' εΐ<Ι\αιιαρρ· «.$.. απατηλός, (ό). κονολατρεία, (ή).
2.
απάτη, (ή).
<\\ιιιιι·ΙρΊριυιι£ρ . είκονόφιλος,
<ΐ] α, ,/;/<! . τιμή, ΰπόληψις, (ή)· (ό,ή).
_
νω.
%ιααιΙ^ΙιρΙιιί· μορφώ, ¥μορφό_
·\,„„φ, . αξίωμα, (τό). Ψ-,ί·· ^αιιηίΐρΊιΙιιί· έγκεντρίζω» |Γ·
«Πιι/ίη/ιι.. οώρον, (τό). Φ^2+^ έγκεντρίζομαι, *έμφυλ'.άζο_
^{αιιιι/^ ιιι'/ι· $. 1) ωίίΐ, «ίΛ :
μαι,
^ιΐΜαιΙ^αΛ,η.αιραίΙι· βελοθήκη, «|α/<π£<«η · αίτια, άφορμή,πρόφασις, (ή).
(*»·
33
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•^ια^ιααι^ ^0γ1ΐ\γτρΐνΧ "3313
: '5οι3§Ιαι •('α'9) ·2 ·<*-4 -|(3ιι
*9β» •(Ιλ'9)
'λοιι. 'Λοι^οτΙώρ •(οι)
·ι$πιιΙβΜ»βι^ιι»»||, '5θΛθ^0111» ^ιπΖαιπιΐι,- ·^ Ί3ϋ3^ϋ. Λ33^0τ!(3»
'(>*'?)
|[( ΐίι/ινιηίη ϊΙιτι ιι^ιι ιτιΙ^ιη 11 ■
·5(Π1Λ035
'5οκ·<Χογ_ -(9)
«1 ·ί/Μ^«π^/η?«ΐίίΐ|]) '5θλθΥ_Π3 -Π3
·ρηιιπ>ύη·υπι^ιηιη}^ ΌΥ013ΛΒ 'Μ/Λκάολο^ 'ίογ^γ^ριιοκ ■*9)
4»]λοχο·.ι »(^)
·(!(.
'Β^Ι/ιαιιιπ^ιηιη^ '5θη}»ΛΠΛ '9)
·Λ^/ηιιβ»^Μ»»π||> '5ΐΛ»άθθ'Μ. '» ν*"***"""!!» « "5"2'(?)'*'*2'-0<?5?
'Ι/.γ^οά ·(£)
γηυιη^ιηιπ^ •(ΟΛβ^Οΐίϋ
•/^>«ιη»||> 'Αθά»ΐ3Λ)αΛ» (θΐ)
·Λ/*""'/"*",Ίΐ> 5οά»(3λο,ι^οαϋ^
'(<{·'?) ι>?»*ΰΛ1 ·(?) -?1·«)

'5Ιλιου) '5!*ιριτ)ιι, '(^) -^»τΙ«<
'53ά •(οι)
ιπ-νιι<ιυπ|ΐ|
γηύΐιηριαη,^ ·Ρ)ά»(ί1οί(3ο1ί>,} ηιηΙιηιη-ΗΜίιιιη^ · ·ίΛ01§02103Χ.η
•(^.'θ)'5θϊ3ηθ,(,ΐά·«/^ηη»Ί»«"η»|ι,
'κιέ»;3Λ •(1{.)
•ψπ^ηιρΜ»»»^ '>ρκκ3θΑ.Β^ •(9)
^'ΊΓ"""^» '<*><5οιχ>ί ιο)!ίοΐί>ι5? ·5<οτ!
ι»γί
ΊβυΙγιοΧΙο^ ·οΐ!4§3
'βτγΙμ, '(*{·)
-(γ) ίϊη
ιαησι-ιαιηαι^ · '$Οτ!.β'5σΐΛ3κλ3

·6(οκ
'&ιλΙλΛ '(£) '»^(/.Λ'χΐ9 •(ρί.)
'<*'?)

'

·ο^χηχηάΐί3+
'ίιβ ·(!/.)
·ηβ-ιιιιηηιη->ιιιηπι^ -101Λ3κλ3
•«Λ·»""»·"»"!» '5οϊ1λ»<3ά
-3ΐι

,'
'ίοτίηιυοτ!} '(?) ·ν^|"Ηι -ε ·Λ/Ί/π-ϊΜ«>ίΐι||) '5θτίΐ1Λ3 -ΟΟΛ.3
,«.1»™«(Ι
'»τ!σ>κ •(οι)
•(ν
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Π)αίΐηπΐ-ΐι»ί ηρηι ^^ιιΊι · εντί- ν\ιΐΜΐηραιιιιηηι^&ριΛι · παρΚ»
μότης, ΰπόληψις, τιμιότης, σκευή, ετοιμασία, (ή).
(ή).
_
ψ». %αιαιρΙιιί. απατώ, έξαπα,τώ.
^αηΜίΑιΑ τιμώ, υπολήπτο. ^ιαιηρραιρ,ρ. πατριάρχης, (ά).
^ιαιηπ·-^ρ. έντολή, παραγγε <\\ιυιηρριιιρρ ιυρ ιιιΊι . πα~ρ'„αρλία, (ή), ένταλμα, παράγ, χεϊον, (τό).
γελμα, (τό).
^Ιιυυιηι ρρυιΊι· Ίι»}\ Ε*·7* ί^Γ'
^αιιηηι ρριιΐΐιαιιριι%υ · ΤΖΟίΟΛ. <ΐ|α«ιγ>^. άπατεών, (ό,'ή).
%αιιηρηιριιίι>ιΛι. απατηλός, (ό).
βάτης, (ό).
η ιαιπρ^η. . ϊ ελλύχνιον, (τό),
παράβασις, (ή).
Ίω^,ι^ . ^ θρυαλλίς,(ή)*φω^ιυιηηι ρρΙ,ιΓ. έ-νιελομαι, πα τύλι, (.τό). 8»ίΡ£υ
ραγγέλλω,
Π)αιιη/ιι>ι.«ι(ρ. κάλυμμα, σκέ
0)«κπ»(.4<«ϊι. θυρίς, (ή), παρά- πασμα, (τό). ^ί^-ι
•Πιυα^ιηι.αι^.'πρύφασις, αιτία,
θυρον, (τό).
β1ί£ΐαιπί_ίιυ«. τιμωρία, δίκη,
εκδίκησις, (ή).
<Ι)ιι<ιπ/>ηι-ι«^£Γΐ/'·καλύπτω,σκε·4|ιι>ιηα<.4<ι<«Ιτ<Λ τιμωρώ. 2. •ΙΙα^ι. χορός, (ο). 1·«ρ~. Ι'-^.ι
επιτιμώ.
(τό). ^ιαραι^αι/· ..^..περιεστώς, πε._
^\ιυαιαι^αιριιΛι . καταφύγιον, ριϊστάμενος, (ό). 2.
πε_
-ΟΙιιιιιιαιΐ[ΐαρΙίΐΓ. υπερασπίζω, ρίστασις,(ή). 8^»
(6).
αντιλαμβάνομαι, περιποιού %ιιιρΐΜΐ^ρηι-ρι. προϊστάμενος,
μαι, υποδέχομαι^αιριαι/ρυιΐΐία'ΐι . περιγραφι
^υυιηαυ^ιιιρριΓ. καταφεύγω
κός, (ό).
ν\ΐ2ΐιηυα^ινρη^^ρ·Ίι · ύπερά ^αιρια^ρίιιί- περιγράφω.
σπισις, (ή), καταφυγή, (ή). <!\ιαριιιιιρη<-ρ[·ι5ι. περιγραφή,
ν\ινιηριιΛ^ι. απάτη, (ή), .δό-, (ή). "
λος, (I).
αϊΡ ίαι^ιαΡι^Ιι^· περικοσμω.
<9<<Μη/ιι«(ΐ«π· Ιτοιμος, (ό), ,πρό ^Ιιο^ικϊαι^&ι/.περικαλυπτω.
χειρος, (ό,ή).
%ιηρια1^ρ^' θιασώτης, (ό).
*\\ιιΐίΐιριηυυιιιιρ α&, έτΟΐμΟΛΟ- Ί|<υ/>ι«</ί*£π>/ι^ιΛπεριπλανώμαι
γος, (ό,ή).
^αιρια^αιϋιιί· περιπατώ.
*\\ιιιιιιριιιιιιιιηιριιιρ . εΤΟΐμΟΚ.
γΐΜ/'ζ/. σχοινίον, (τό).
^αιιηριαυιηΙιιΓ. παρασκευάζω, 1\ίΜΐρθΑΐίίί> ί ι
έ,τοΐμάζω.
%ιιιριιΛιριί· ( αποσύρομαι.
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<ϊΙιαρυΛιηΐ}. αϋχήν, τράχηλος, *Π«7ριιιρ/ηιιιγ)η1 1]α&Ι* ί/. λιπαί
λαιμός, (ό).
(δ). νω, σιτίζω, τρέφω, παχύνω,
-^ινροΛιτι/ [&ηι[ηι-)· Ισθμός, *παχαίνω.
Μοιραίοι·
σχολή, αεργία, %αιραιριηηί-Ρ^ριΛι· λίπος, στέ_
2· ευκαιρία, (ή). Ό.^-^· αρ, πάχος, (τό). *λίγδα, (ή).
%αιραι<-ιιΑιη.. κύιρων, κλοιός,
«Ικ^/αχγ. «,;.. εύκαιρος, κενός, κρίκος, (δ) 41»^.^. ή&Λ·%·
μάταιος, (ό). «Π*^ 1).£-Γ«··
—*$ΙΐΜΐραια£ ιιιηΊιηι ιΐ'· σχολάζω, %υιραιι.ιιίίιι^Ιίΐί. οεσμεύω, πεαναπαύομαι.
1^ 2< ριδένω. 2. αποκλείω.
{-Λ^.. 2·
?ρ4·+»
%α>ριαιφ^, ρ,ί. σχολάζω, 2. <\\ΐΗριιιι_ηρ. )
, ...
ασχολούμαι, καταγίνομαι.
<Ι|ΐΜ^»ιι/ι_ιγιηι_^^«Λ/.χορεία,(ή),
Π|ογ,ϋ//γ///τ(. κορυφαίος, (δ).
θίασος, (δ).
^αιριιια^Ι,-ηηι ^αιϊιίί ιί' . άσχΟ. 0[αιριΐίψαιΙΐΙιιΓ. περικλείω.
^αιρρΙ,ρηι.ρΐιΐ-%'7:ζρΊθύθς, (ή).
λώ, απασχολώ·
^α,ρΐΗΐηηργ . σχολάζων, (ό). <1)ιμ/ι£/π_. δωρεά, χορήγησις,
^ιι^ι«ιαηη ^ .8 .*ϊ|βάριαία · Ί * (ή), δώρον, βραβεΐον, (τό).
^α»ραιηιαΙ{ΐα%. περιληπτικός, ^αιρ^ίι-αιραι^. βοαβευτής,
περιεκτικός, (ό).
(δ).
®ίηιριιιη.Ιτι/. περιλαμβάνω.
$\ιαρΐ[Βΐ-ΐαραι\[απί-ρ?]!ιι%« δι
^ίΐιριηηηιΊι· 8· ^\ιυριυριηι
ανομή βραβείων, (ή).
(δ).
<^ιυραιηη^[(}[,ιΊι . περίληψις, 41αγ7φ&<.ινηηι-. δωρολήπτης,
^ιαρι^ία-ίαιηηί. . 8· *Χ{ίιιρι[ Ιτ—
(ή). 2. «. Ζ^ιιΛ.
^ιυριιΐίΐιιι^ιίαιΊιΙηί. περιορίζω. ι.Βΐρια%ρί*
0\ιαραιρ. 8* ^αιραιρι/ιχ
^αιρη-Ιιι-αΜίηρΙηΓ.) δωροϋμαι,
^ιαραιριαΐ^. σιτευτός, παχύς, <^αιρα.Ιτι-ΙιιΓ.
^χορηγώ, ε
(ό).
αα&Ι,Λ πιχορηγώ, δωρώ, χαρίζω.
^αιριαρίοΑ 5· ^ηιραΜριηα*ηπί-~ ο\ιυΡγ Ιιι-ρ^. δωροδότης, (δ).
Ί\αιραιριη. λιπαρός, παχύς, ^αιρα/η. κρημνός, (δ), βάρα
(ό), ευτραφής, (δ,ή), *λιγ θρον, (τό).
δαιρός, (ό). ϋ^ΐ; ^"".ΙΚ" «\ινρΙιιΓ. όρχονμαι, χορεύω.
0[ιαριαρυιιιιιΓαιριφ'ί/. Τ.'Χ'/^71ό (\\ιι,ρΙιργιιι/{. χορφδός, (δ,ή).
«ΙαιρΙτρ^ ««.ρ^ι-ίι.χορωδία (ή).
μος, εύσαρκος, (δ,ή).
<
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«ηυ,ρ
Π)ϋγιγ. άπλοΰς, (ό). ^«^^«.(Ιι <1)ι«/»£ι». επιστάτης, έφορος,
ΐ|ω/>7.· άκρατος, άδολος, (ό,ή). (ό). "υ-ιερ.
«\α,ρρΐ,... Πάρθος, (ό).
<Πΐ"/.γ. πάχνη, δρόσος, (ή). <^αιρ[>ρι· τάπης.τος, (ό). ]»»[£·
*\\ιυρΙιΙ{· 8· 3"' ^Ι^ιιρίίρρΙ^χ
':Ι"./'// (ο^)· αίθρια, (ή), ϋ.^ <\\ιυρρι. 8* ^ιηροΛί-ηρχ
«Ιογ.γ. ^. απλώς, απλούστα <]\ωρ/,Η„[. τείχος, φρούριον,
τα. ΙΙ^ί·^^ <«Τ£·[^· **)»— (τό). ^.-Ρ.
%υρ!>αΛΐ£. καύγημα, (τό).
^ιυρ,^ιί/,ιπ· ακέραιος, άκα ^ιαρ^ΙΛιπψιι-Ρρι^ι · καύχηκος, (ό,ή), άπλοϋς, (ό). 0«.$- σις, (ή).
Τνί.·Λ. <η(.Λ>
κάκως. <ϊ)ιαρΛ/,ιΐ: καυχώμαι, έγκαυ0\ιιιρΐ£ΐιιιΐΉΐίΜρΐΜρ ■ αφελώς, α. χώμαι, κομπάζομαι.
^υ,ργ,,,,ΐυ,ηι ρ 1··Ίι· άπλότης, <\\ιηράπι !(■ καυχ^ματίας, (ό).
άθωότης, αφέλεια, (ή).
^αιριρΜα^^ιι. $.«\ιαρ-ι^. ^·%^-' ι\ιαρ^. πήρα, (ή), θυλάκιον,
^ΜΐργΙ,ιΓ. αναλύω, εξηγώ, α σακκίον, (τό). 1\τ^· "Η-Ι"
ναπτύσσω, έξαπλώ, *έξα_
πλόνω.
<\\ιυρ//ΐι:ιη. σό<βρων, σεμνός,
κόσμιος, (ό).
'^ίαρΙ/Ιι >ιιιιυρηιρ . σοφρονως,
-%ηρ,φι η η ιι;ί. ψυχορραγώ, κοσμίως.
^αιρΙ^Ιί^αιαι^ Ιη^ · σεμνοπρε
ψυχομαχώ. ΒΑ "*·£-^ν~-»·6πής, (ό,ή).
μαι.
ο\υψι/ΙιρΙιιι.
άνεπίληπτος, *Ί\ΐίΐρ//Ι. *ιπιη%ιιιιΓ . σοφρονίζο(ό,ή). 2. ^· άνεπιλήπτως. ι\\ΐΗρ//Ι,Μηαιιι£ρ φιλόσεμνος,
^αιρι^πι-ΐΜΐ^. έξάπλωσις, (ή).
(δ,ή).
'
(ο).
^ιΐΜργιι.ρ^ίΛι. άπλότης, άθω- ^ιυρΙ/Ι/* ιιιιι/^ΐΒ#^».σοφρονιστης,
ότης, (ή), αφέλεια, (ή). _
^\ιυρ/]1ι ιυιιυγιιι Ί'ΐι'ύίϊίΐ . <70Η<"ρ·ι<·ί'·ίϊι· εξάπλωνα, (τό). ϋΟΟνίζω. 8· 0[1τρ&$£ΐΐ]ηι.ΐ]αι~
^υ,ρ,/π,Ί<ιυ// . μοχλός, (ό),
"αμπάρα, (ή).
%ιΐΜρΙφ^ιηηι.ρρΛ· σοφροσυ^ιαρψΈΐ,ιη· στραγγιστήοιον, νη, κοσμιότης, σεμνότης, ευ(τό). ·Η|^,
σχημοσύνη, (ή).
<Ι)αι/τ£ϊι. τροφή,ζωοτροφία,(ή), ^«.ρΙ,£%. τάφρος, (ή). ^ΐ,Τμ.
φαγητόν, (τό).
%αιριΐαίΐιρ. νεανίας, (ό).
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υατ
«βατ
ψεκτικός, (6).
^α,ρη^. Περισπωμένη, (ή),(~)·
^αιρη/ρ. γύρος, κύκλος, (ό). Π| ιαρίΛΟΜί-α/ν^ρ . δ· %ΛίρίΗ0ί. ι
Ί[αιρααιι.αιιιξρ. φΐλόψογΟς, (0,
%υιρη%. Βαρίΐνος, (ό). «1^·
ή)·
^αιρηιΛιιηΙ^. περιεκτικός, πε ·Π(ΐγιι»ι/ι.£ΓΐΑ ψέγώ, μέμφομαι,
ριέχων, (ό).
κώς. κατηγορώ, καταλαλώ, κατα
ν\ιυρπι.%αιΙ/αίρα>ρ. περίεκτί- τρέχω.
^ιαρηιΛιΐΜΐίιυΜίΜ· περιληπτικός, ν\ιιιρίΐιιιι_πρ . σφενοονήτης ,
σφενδονιστής, (δ). Ο.Ι.Ί^ι
περιεκτικός, (ό).
9«φΜΜ.'ΪΜ>£&</'' περιέχω, πε. ^ΐΜίριια,^αιρ· σφενδονόλιθος,
(ό).
λαμβάνω.
^ΐΜίραιΛαιΙ/ηΐ-ΡριΛ· περίλη. ^αιρα/ηί. σφενδονίζω, εκσφεν
δονίζω.
ψησις, (ή)·
^αιρηί-ιπαι^. ΰμήν, (6). .β-ρ %*ρ»ίιΐ. πηδώ, έκπηδώ.
^αιρηι-ρΐιιί: περικόπτω. 2. α ^οίραρί/. $. <Ι)αγια· 2»
ποκόπτω, δ. περιτυλίσσω. 4. Ίίαιρα^αιί/ιαί». Περσικός, (ό).
καλύπτω, αποκαλύπτω. 5· ^•υριιΐ^αιίιυιιί· Περσίζω.
%ΐΜΜρυ1^αα>ιπιΐΜΐί' Περσία, (ή).
περιλαμβάνω. ^^-^Ί-ε
Λ»£. 2.·ρ^«ι-^Λ.^· δ. 1)«Γ- 1|««/ϊ"^ίΓ/ιί1/· ^· ϋερσιστί.
%·ιιραΗΐιιι2.1ιι<· τειχοειδής, (ύ,
ή).
^οΛραριιαιίίΐϊ. λεμπλήθω, *γε 0Ια*ραιηιαι/ίΗριαρ([(ίΙΊ7^>£ΐαΜφ') .
^ιαριφηιηριΤ.} μίζω. {ρ. γε έλέπολις (μηχανή), (ή).
^\ιυρυυ^ίυ^ι%η·-Ρρΐ-%· τεί^Ομίζομαι, δί^»;··
-^ι*ρΐφηιι&ιΓ. περιτειχίζω. ποιία, (*ή).
(ό,'ή).
^αιρηΗρνι^αΑ- τειχοφύλαξ,
^υιριι^αιιππίΙίΆ. εμπλησις,έμ- «[αιραα/ινι-ηρ . ?περιτετειχιπλήρωσις, (ή), *καταγέμι. σμένος, (ό).
^ιαρααιιηι-ηρίΜ,ί. ^ ,τειχίζω,πε.
σμα, (τό).
^ ριτειχίζω,
'^ιαρα- σφενδόνη, (ή). Ι]«.£.Λι ^ιαραι^Ιιιί.
φρουρώ.
ίβέρσης, (ό). Ο,^Λ
χρέος, καθήκον,,
^•ηηηη.· ψόγος, μώμος, (ό), 4<ν/Μα·
-<Π«γ>ιπ £·. δει, δέον, χρήζει.
κατηγορία, (ή). &1·Λ«
^ΟΜίη^ιαύ £· εί
*·^\ιυρυίυI-ιιιρΐίίριιιιπι β 'Λ . —(|<ν/"η
μεμψιμοιρία,(ή).
ή). ναι καθήκον, πρέπον εστί.
*^ιι»ραιιΐί.ια^1·ρ- κατήγορος, (ό,
ΙΓΤΕ' ΤΕΤ*

ιιυ,ρ
— 263 —
«κι,ρ
^ιαραιια^αΛ· οφειλέτης, γ£ε-\^αιραιξ^· κήπος, παράδεισος,
ώστης, (δ).
(ό), *περιβόλιον, (τό)
^ιαραιια^αΛηί.ρρί-%· 8· <(«»/». ^[αιριη^ιι^αιιι ηράηι Ρρί.Ίι· κη_
οίυΜ-ηρηί-ΡρΛ*
πουργία, (ή).
(ό).
^ινριπινΙ^ΙτιΓ. καλύπτω, σκε- ^αιριηρ^αιί^ιιίΐι. κηπουργικός,
πάζω. £ίρρ4·+»
(ό) ^αιριηρ,ιρί/. κηπίδιον, *περι_
^ιιιριηιιι^αΜίηη^· ^ρεωλυτης, 6°ολάκι, (τό).
ΦίΜίριηαιΖαιιαιη-ΡριΛ· χρ &(ύ- Φ<»/ι«>^ιγιιΛ<.κηπουρός,(ό,ή)!.
^αιραιριΓ. γρεωστώ, υποχρε
κοπία, (ή).
^ιαριηοΆ^). περίαμμα, φυλα_ ούμαι, οφείλω, ειμί £«..Γ εί
κτήριον, (τό).
μαι υπόχρεος.
*ίΐ^ν*
^ιαριηοΜαραΙ». 8· ^Ιαιριπια^αΛι ^ιηριππι-ΡρΛ' ήττα, (ή).
^ΐΜίριηαιαιαΛπί-ΡρίΛ" 8·1|««»/»- 0\ΐ*ιριη^>· $. <1\ιιιριιιι
αιαιί-ηρπΜ-ρΙριΛι
<\\υιρφαιΙ]· 8· ^ιυ >υιιι^ιιΛιι
^ιηριαιααίιιΐ. ^ άπαυδώ, άπο- ^οΜρφιαΙ{ΙιιΤ. περικλείω. β<^ιιιριηιιι,ιρ,ί. \ κάανω, *κατα_ 0\ΐΛΐ\ιιΐΐΛ[αιΊιΙιιίι
κουράζω.
κατακουράζο <\\αιριρι»1/ηι-ίΑ· περιορισμός,
μαι. 41·,-^ ^{14+, «[Λ.^.
αποκλεισμός, (ό).
1§αιρα*ιηι££ΐΜΐρ* 8· 4|«Ι#^>«Π<Ι#ζΐ*Ι— ^αι^αριίΐΜΐιη· δίπυρον, *παξιμάδιο?, (τό).
(.-·
""'./.7'
^αιραιαιιηζρ. δανειστής, (0). «Ι^^ατ^"»· Ηέλαγος,(τό). 8^^αιρ>πυιι.ηρ. ένοχος, (6,ή). 2· (Π&^&Ά άνορύσσω, άνορύττω,
υπόχρεος, (ό,ή). ΐ-^-ί.ρ^. ανασκάπτω, *ξεπαραχόνω.
2. *Ί;^|.μ· §. ^αιριηοι^αΛι
<1\ ιιιρ ιηιιιι η/ιΙιιί'.
^ ΰπΟ. 0\1,Ίιιη·αΙ/ηιιιτι£.{ (8«*)·Πεντη.
^[ιιιριπιιιΐ-πρΙι^ηΐ-βαΛιΙιιί^ γοε_ 41Αμ»&4·μιμ£· ^κοστή (&ορ\.
ύ,*ΰποχρεόνω.,ϊί^1«<- £ρ4·+·
8· ^αιιιιι*ιιΐ[ΐιιριιιίιιίχ
ήγεμών, άρχων, κυρι_
$\ιιιριηιιιΐ-ηρηι ρ/ιιΊι· 6πθχρέ- ος,κυρίαρχος, κυριάρχης,(έ).
ωσις, (ή), καθήκον, (τό). 8· ^Ιαηιιιριυρ. ήγεμονικώς.
\Υίιι[ΐιια]ΐΛΐριηηι ρριΊιι
<!!/■ ιπαιΙ^ιιιΊι· 8. \*>ριιιΛιιηΙ(υΑ\
*\ιαριηΙιιί. ήττω, κατατροπώ, <\[Ιιιιιπι Ρρί.%. 8· \>%ριυιΊιηι~
νικώ. Ιβ· ήττωμαι, κατατρο. ΡΙ>Λ,
ποΰμαι, νικώμαι. Ι;^·^^* ^\1ίρριι^ιιιιιι1ι ιηρΙ^Ιι 111% (φρί/'—
απφαιή. Περιπατητικός (φι
^ιυριιιΐιι/η· ·)[·^. νικητής, (ό). λόσοφος), (ό).

1

<ΐ)Μχ
— 264 —
<ϊ4γ·ίί. σοβαρός, μεγαλοπρε •Ι|/ι»ιυ^. φακός, σπίλος, (δ),
πής, σεμνός, επίσημος, πε- ♦έλτιά, (ή), «μ*
ρίδοξος, περίφημος, άριστος, ·η/ιυι«^. λίπρα, ψώρα, (ή).
ένδοξος, (ύ).
['άιιιρ ιιι'ΐι . Β· ■&ηηηιίαιριιΛΐι Π)^ιυαι^Γπιπ. ί. βηρηαη
'\\ΙιρΛιιιρυιΊιΙιιΓ· 3· ^ηιιηιίαι- <\\/·α,πιι./[ . πιστάκιον, (τό),
[ι ίΐΐ'ΐιίι ιί\
^κουκουνάρα, (ή). 3)ς«ΤΕ{·>
■).£.. ώς, &σπβρ, καθώς. <:|/( / ·////. νόθος, (δ). '!·-._-· Φ££<
<[[/ιιηιι>^ιηραιρ . καταχρηστι
^£"· ΐχ ώσεί, σχεδόν. 4 Μ*· κώς.
*\\Ι,ιιυ[^ιι. 5. ^ ιιιΊιυιιρίΐΐι χ
<ΐ|/ιιπιυ^ιυ%α/ιΛ νοθεύομαι.
^αιιαΙ^ηι-ρ-^Λ. κατάχρησις,
νόθευσις, (ή).
-<1|£ι« £. δέον, πρέπει, χρή <η^ι«ιαιιΛ δέομαι, *χρειάζομαι.
ζει. Ι^υ/ΐφ·
_ τίζω. 1IIIIIIί1111ψαιρ. χρησιμως.
—<Π£<» ιΐΜΛυΙιιί· μεριμνώ, φρον- (^[,υιιιιΐιιιιιί. χρησιμεύω. δ>
ουδέν μοί διαφέρει, *οέν μοι
μέλλει, αδιαφορώ.
-<Ι)£«« ]ιΑ&ρ% ηιΛιριΓ. Β· <Ι|ί «π
ιιιηΊιΙϊίίΊ
-«Π^μιμ υιιιΊιΙηί· γρώμαι, με
ταχειρίζομαι.
Ρ«.ί}ρ.4+'
ΐυ^αιιί'. αποστρέφομαι.
μ ««. Πήγασος, (ό).
«ΙΙ/.Λ,^/^. σφής, (δ), *σφήκα,

ΊΙ^ιηωίίΐΐί^Λ»-· ^ χρήσιμος, α_
<ϊ|/ι«««/Λ#^.
^ναγκαϊος, (δ).
ν^,ιηαΛηι.ρ^ιΛ. χρεία, (ή),
χρήσιμον, (τό).
^ριηίΛΛί-ηρ* 5. ^[ΐίηιηΊφι
«Ι^ηι/.. (^Λ)· χρήζει δει,
πρέπει. 2· (<—^)· Θέλω, μέλ
λω, θά.
ιΐ|/.//ι// ^η/ιΑ&ι/·θέλωπράξειν,
*1/"ϊ*< μιαρός, ρέοηλος, ακά μέλλω νά πράξω, θά πράξω.
/μ I ΙΙΙ^ΊίΙ
θαρτος, (ό).
-<Π/ι<·^ υι,ι'ι,Ι,ιί. βδελύττομαι.
<\ΙρΊι^. πίννα, (ή). Φ}!^ •Μ»,^. χρεία, ανάγκη, (ή),
<Ι)^ί/γ. στερεός, μόνιμος, στα άναγκαΐον, (τό).
θεράς, βέβαιος, (ό). ^· στα "•^Ηγ· σφιγκτός, (δ). 0^.·
θερώς, μονίμως.
«ι/,«7<//,««. Πυθία, (ή).
"«-^«Λσβίγγω,χρατώ. <ΐ)/ιι^ι«/ι/^. Πυραμίς, (ή). ϊ·
«Ϊ/Λ^· ρώΟων, μυκτήρ, (ό).
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Ι^ω^/Λ/^/τ. )πλακοΰς(δ),πλα. «τΐ^ιγΑ-^. πέπερι, (τό). Ί}-^^
^γιιίμι&η.. ^ κούντιον, 1™) ηγ,,/^ιυ//. πομφόλυξ, *φύσκα,
φούσκα, (ή). 0«- ^«..^«.^,^,
^,,,,^ιυ^ΐαΙ·. βράζω. Ί·~>,Χ~"1 1*7»*· ·· ΪΓ'νΖ'
«Ι^/Λί. χαλκός, (ό), χάλκω
μα, (τό). «1-.^. _
ή) ^αιηρ. θολερός, θολός, (δ).
^ηύαιρίΜΑι, α'ισχρολόγος, (ό,
^ηΡ$υραΛηι-Ρ[ιιΛ · αισχρο ^α,πρίίΐί· θολώ, *θολόνω.
ν\ιρπηρηι.ρ[ιΛ· > θόλωσις, θολογία, (ή).
01ίΙ&αιΐ£πρ!ϊ· αίσχροποιός, (δ, <ΐ|γ<ί,/γ>«< <7/ι.
$λότης,*άνακάτωσις,
(ή).
ή)·
^ηίίιαη.ηρ&ηΐ-β-{ιιΛι· αίσχρΟ- •Ι|άί-^ίι· αστράγαλος, (δ), *κό.
ποιία, (ή).
τσι, (τό).
^η&αιριοιι. 8·<ί\ι^ΐίΐραΑ>
^£ηί>αιι.αρ (<[?6»<π). ποδήρης
<Ι1^λ«/ί/πι-ί/·αΙσχρώνυ[Αθς(δ,ή). πεπλος), (δ), π-τ-λ μ^.-.
<ΐ|//*/ί«Λ 'βεβηλώ, μιαίνω, μο ^&%ΐΜΐιρΜΐρι^ -έστολισμένος, (δ) .
<ί[£%ΐΜΐηαιρ^ ίιιί. κοσμώ, στο
λύνω.
^ηΡηι^ρ-^Λ. μιαρότης, μό- λίζω, *λουσόνω.
λυνσις, βεβήλωσις, ακαθαρ «ΠίΩιωι^αι^π^ιί . κεκαλλωπισία, *λαϊρα, (ή), βδέλυγμα, σμένος, (δ).
<Πίίίκ»<ιΖ;/ι. φιλόκοσμος, (ό,ή).
μίασμα, *λαίρωμα, (τό).
<Ι)ι^Λκι^/γι^. χαλκεύς, χαλ. <ΐ|έί>6<Α καλλωπίζω. 8· «ΐ/ιΐίκουργός, (ό,ή). «Ί-ί^ή.· 2 %αιΐ£ΜΜΐρι^ίτιΑ
8· Π|ι^Λΐϋ/^Ζιγτ</ι>
^£%ηι-Ρρ& -) καλλωπισμός,
^[ι^^αιι^ηρ^ηΐ-ρΤριΛι · χα^·· ^£%ηι.ίΆ·
^ώραϊσμός, στο
κευτική (τέχνη), (ή).
λισμός, (ό), *λοΰσον, (τό).
. χαλκώδης, (δ,ή). •Π^<ι«^. πίναξ, (δ), πινάκιον,
«Ι^ΛίϋΊαί'ί^- χαλκορυχεΐον, (τό). Ρ,«.«ι«.^·
' ή).
<ϊ\Ίιιχι/{υι&ΐ.ι-. πινακοειδής, (ό,
(τό).
^φιί,^Ιφριη . χαλκότευχος, <^%η.ιιιΙΐιιιηίί. Ισχυρός, εύρω
στος, (ό).
^φι&,ΜίΛιαιιΓ. αποχαλκουμαι. φιγ,ι,/ΐΜί/,ίΊπ/. ενισχύω, εν
Ηι[ΐι^ΐϋ·ψηιπ. έπίχαλκος, (ό, θαρρύνω.
<ϊ[Ίιι/ιιΐΐιυιιΓ. άποσκληρύνομαι.
ή)«Ι^λίτ^ίίι.χαλκοϋς^δ), χάλ ν\%^ΐΜΐα£ΐΐΜρυΑπβ· σκληροτρά
κινος, (δ,ή).
χηλος, (δ,ή).
34
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<τΐ2Ρ
<\1%ΐ}ΐααΐ£ιι. σκληρώς, σκληρά. ^\ηπ.%^ιιΛαιιΓ. Β· ΟΙηιιί/^ι/Ί
«Ιίί^ίΓ//. στερεω, 2. ιτφίγγω, ^ηη^αΛ,ηβ πορνειον, πορσυσφίγγω, δ. ενθαρρύνω νοστάσιον, χαμαιτυπεϊον,
έμψυχώ, 4· έγκαρτερώ. <Η+ (τό).
ή).
φιλόπορνος, (δ,
^ έκπορνεύ.
\ηη'ΐ//^/ιί/Πί^υ^//ιΙ'\ ω, διαφ_
4·+· 4. υ»^Ρ Γ£ΐ4+»
<ι17/γ/<//. έμμενω, επιμένω. 1>- θείρω, πορνεύω.
^ηιΛΙι[<ίί. πορνεύομαι.
φ,ή.ηι.ρΐ>ιΆ· σκληρότης, στε. <ΐ|««'/^η/ιγ/». πορνογενής, νόρεότης, 2·ευτονία, ευρωστία, I Οος, (ό,ή).
δ· προσπάθεια, 4 · επιμονή, %ηπΛι(ιηι-Ρ[ιιΛι· πορνεία, (ή).
(ή), πείσμα, (τό). ΦΙ-+ι>+· ^ηπ-η^τιΛι. μυκηθμός, (δ).
2.^Τ1}+. δ. 1«Λ^. 4. ΊΙπππιπμι^οο. κομπορ^ημων,
(Μ)·
Ι.·/..//./,, σιμός, (ό). β—,. -ί-— <Ι)π<>/>^π%. Ποσειδών, (δ).
ν\ηρηιΓ{ιιί. δικνοΰμαι, *ζαρό\«ΐ^ίιίτί/'. ) ατενίζω, προσέχω, νω. <Π«
•Π^ί/ίίΐ-ί/'. ^ παρατηρώ.
Ί »/><»· ομφαλός, (δ). 1|γ.·«.'γ.·
«Ι^ηί-ίβ. άτενισμός, (δ).
-ΟΙηριη '[ι ι[Ιτρ. ύπτιος, (δ). *ά_
^^ηί-^α/ϊιίηΓ· εκΟαμβω.
νάσκελα.
Μ "'// »/ "'/ · πολύπους, (ό,ή). ^ηριπωρη^.
) γαστρίμαρ<Ι)π^η<^ιαιη. \ γάλυψ, (ό)· 21~ %ηριηΐΜΐιγΜΜραιρ< } γθς, κΟίλΐό<11>ιΐ£η//ιαιη· \ Λ. ι
δούλος, άπληστος, λαίμαρ
<ΐ)"γπ,/ιι«|. πλατεία, (ή). 0«. γος, (ό,ή).
^ηι-ΙιιηιαΙ{ΐι/ν· ποιητικός, (δ).
^ηι-ιφιΓ· απορρίπτω, άποβάλ.
«1πί«ί/. χύτρα, (ή), δ^ί·*. λω. νΐ^-τ }^4·+·
<Ι|
Πόντος, (ό).
<Ι|πί-ιη. ανεμώνη, (ή). ^^Ί—
κέρκος, ουρά, (ή). 2. αϊ
δοΐον, (τό). ΐ.-,ρ.^· 2 '!]»£_,/„ί, χύτρα, χυτρίς, (ή).
^••ιψΐιιιΐΐ· ΰπερεικόν, (τό).

<Π^/>«<ί>^ · πολυτέλεία, (ή),
καλλωπισμός, (ό).
«ΙηιΛ[ιΙ[. πόονος, (ό), πόρνη $ΐ£ΐφι/. καλλωπίζομαι, Στο
λίζομαι.
μα·
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<η<ππι.^· βλαστός, (δ), άνθος,
(τό). 2. θηλή, *ρώγα, (ή).
ΊΙη/ΐΗΐίη/ <υο%α. συνοφρυοΰ.
<Τ|(ππ[.ΐ2· καρπός, (δ), γένηκα,
μαι. ΐ«<2_ ^^ΙΛ.^»
<Ι|/ιοο/ζίηΐ-ΐ/£
πρό-4|αΜΜ.£ αι^αΐβ· κορη, (ή).
σχωμεν,
•Ι|ακι^. στέμμα, διάδημα, (τό),
στέφανος, (ό), στεφάνη, (ή) 4α?«*.«ι6ι£ ^περιφέρω. ^ πε.
\ιηηί.αφιί. ^ ριφέρομαι, περι
0\υιη/{ΐιι1ι[ιρ. στεφανηφόρος, (δ. έρχομαι, περιπατώ.
<1|<ππι.ιπ^£γι/'. ιλιγγιώ, *ζαλί*)'
Οιιια^ικ^&ι.· στεφανοειδής, (δ, ζομαι. "Ι-^ ^«[«ΛΛ^·
%ι«ί^. δάσος, (τό). 8· ϋ,ί·«ΙΙκίΜ^ίτιΛ στεφανώ, στέφω. ιηίυη ι
^ραι^Μππρ. πράκτωρ, (δ,ή). ϊ·
*στεφανόνω.
^αιαΙ^πι-ΙΠ,. στεφάνωνα, (τό). ^αρί^ιαί^ιαρ,
<Ι|ιπ^^<Λ β. ϋ/^<£
>\\ρυια- πράσον, (τό). Φ^—:
^ιπηαιρ,Ιίρ· καρποφόρος, (δ,ή). <ΐ)/ιλι«ί//ιι/. άπαλλάττομαι, ά.
^ιηγίΜρΙιρΙιιί. καρποφορώ.
πολυτροΰμαι, διεκφεύγω.
%ιηψιιρΙιρηΐ-ρΤρι?ΐΛ· καρπθφ,0-| <ι\ρΑΙαί. άπαλλάττω, άπολυ.
τρώ, σώζω.
ρία, (ή).
^αιηαι^ρ. ) κατάκαρπος, πλή- Ί\ρΙ(Ι.ιί· τείνω, τανύω, *τσι•Πιη^ΐΒ^.^ρης καρπών, (δ,ή). τόνω. ΐιΙ·ρ4·+«
^ιπί^ιαιηπί. · 8· 0\ιηΐ£ΐΗρΙϊρι
<ί[ρΙΐπΜ.ί&. τάσις, (ή), τάνυ^ιηιμιιι ηρ. κάρπιμος, (δ,ή).
μα, *τσίτωμα, (τό).
^αιψίΜ^ιΐΜΐι αιιΛΙιιί· 1 καρπίζο- η^ωψ. φάτνωμα, (τό). 2»ρΕ
^ιηηαΐ£ΐηιιΙιιΓ.
^ μαι, δρέ
^ριπη·-· πάπυρος, (δ). ·6^«·πω, καρπεΰομαι.
^ίπιρΊ^. ευκαρπος, (δ,ή). 8·
<ί[ρο%. έριον, μαλλίον, (τό).
<ΪΜ»ΐ2ίΓ^ηί-^^ι-ί<·ευκ.αρπία , (ή) .
Οίαιιΐρ. πτελέα, (ή). ^«.ρη^ι <>\ρ<>ΐιυι·ιπρ}>. εριουργός, (δ,ή).
<1)»ι»/<π (£/»■««)· κλμδων, (δ), <Ι\ροιι[ιιηΐ-ΐ/£· 8. 'Ί',η οψπι-ιΛ^
χαταιγίς, (η)..
(Ιαηιφ· 8· Ο^/ό»

£ιιι^πι/>. 8· 2ιη^««"
£«Λ, ί>^· κόπος, μόχθος, κάματος,(δ), πρΟσπάθεια,σπουδή, (ή). 25«.ζτ«
%ιηυυιιΓ. κοπιάζω, μοχθώ, α
γωνίζομαι, προσπαθώ,, κα
ταγίνομαι.
%ιη[υν<ιι[ιιπι ΊΙί. θραϋσις, σοα- 5>ι/Λ«Μ»£/τ. φιλόπονος, επιμε
λής, (δ,ή).
8«ιί. λαμπάς, δας, (ή), φα. %ιι/ΐιιυυ[ιρη· ΡΙ"Λι · φΟ.ΟπΟνον, (τό), επιμέλεια, (ή).
νός, (δ). ΙΓ-ν-^.
^ιΐΜ^αιι^Ιιιιΐβ. λαμπαδηφόρος, %ιιιΊιιι»βπι-0αΆΙηΓ. επισπεύδω,
βιάζω.
δαδοϋχος, (δ,ή).
·
ί·«ί/γ. παράφορος, παράφρων,
8</<ίΐί/ ///»/>. "ο^Ι |Λ γ. φρι .
£ιιι^υυι^ηρ. 8· \^ηι^αιιιι ηρ*
I (δ,ή).
8^·
$ιιι!·ρϊιΙ]αΐ£· $· }^ιι>^αι^1ιιιιβ>
Τ111II π£ συνήγορος, (δ,ή).
%αιγι,Β. ^ μύλος, (δ), β- 11^ιαιπίΜίη-αιΙΙτιΡ· συνηγορώ.
$.""ΐ"·π£Λη.ο[·1"
8Η,««· ΡΡ°χή έαγδαία, (ή). \%αιιπΐΜΐ^πι\ηι.ρρΛ' συνηγο
ρία, (ή).

%α,ιαια. ράβδος, (δ), δί-^.
%·ι,[ηΙίΐ(· καταθραύω, κατασυντρίβω, *κατακομματιάζω.
&ιυ[υ$ιι,[ιι . συντετριμμένος,
(ό). ΐηα.

ί>«/,/ρ. τροφή, (ή). Η,^+' $ιθΐρη.Ιιιϊ. κατακόπτω. 2· σφά
^ιαι/ρΙτιΓ- τρέφω,ψωμίζω.%— ζω, κατασφάζω. φ.ρ»^«ΓΪίΡ4*. 2.
■,
πλήθος, σμήνος, (τό). £ι»/>7π(-£&· σφαγή, (ή), κοψιμον, (τό).
3.ίΐ/^ΐϋΙ/πί>Ιιι/. αικιζω. ^· ακ %Ιτη.ιιΛιριΐ. 8· ^ΙτραΑρΑ
%ΙιιΑηυΓ. θερμαίνομαι, *ζεκίζομαι.
τικός, (δ).
£<»^ι«ι% . στρουθοκάμηλος, σταίνομαι.
^Ι,ηη^αίΐιηψΜΜίιαιΊι· θερμαν.
(δ). δΐ·{{. Α.-:.-.
ϋαι^αΛ^,. θρήνος, (δ).
£<»^£η/. θρηνώ,θρηνωδώ,*μοι. %1τρΜΐΆ(·ιΓ . πυρέττομαι. δ.
ρολογώ.
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^Ιιριιιηηι-ηΗ/ΐιΙι,Γ ■ θερμαίνω, Χί,αιριαφ. σανδαράκη,(ή).0.1.
^ζεσταίνω.
ϋΐ.-ριΓ. θερμός, ζέων, ζεστός, $>ίι£ι/. ρ*αβδίζω,μαστίζω. 81·ί>(ό). 2. «. 8^7*
£&/»Λ ένθερμος, (δ,ή)·«· &Ιτρ- 2ί»£6ίΛ εξαλείφω, αφανίζω,
ι/ια£ΙτριΓι
καταστρέφω.
&6τριίαΐφΙ·*ιΑ£>·. θερμοπύλαι, 5>ίι£«€-ίβι. έςάλειψις, κατα
(αί).
η^ια^αΛί στροφή, (ή), αφανισμός, (ό).
^ΙτρυαφρΊτ* 8· $^Ιιη.ηΜ-ΐ}ίΐΜ%η. Άπ/(·ρ· εσμός, (ό), σμήνος,
$.ΙιριΓαΑιαΜΐΓ· πυροΰμαι, θερ. πλήθος, (τό), άγέλη, (ή).
μαίνομαι, ζεσταίνομαι.
})/.γιιΛυιγί-ι#- θερμώς, *ζεστά. %π£ηρΙιιΓ. συλλέγω, συνάζω,
^.Ιιριίαι^ΙιριΤ. ένθερμος, (ό,ή). '*μαζεύω.
^· ένθέρμως, θερμότατα,
%π[ριηρα>ρ. άγεληδόν. ΰ£-$.ΙιριΡΙιπ.υΑιη.. εύλαβής, (ό,ή).
ϋ,ΙιριίΙιιιυΑι^πΐ-^/^ιιΛ. ευλά
βεια, (ή).
Ά"Ί· «· &"ΐΙτ· 2.
^ηί^ιαί^ρΙτιΓ* 8* βιιι^ΐΜ^^ιίτιΛ
&ΙτριΓαιπ. πυρετώδης, (ό,ή). 2ο^£γ«Λ εκλέγω, *χωρίζω. II%ΙτριΛιι.ρ-[ιι&. θερμότης, *ζέ.
στη, (ή). ^
^.Α. 8"^· κλάδος, (ό), *κλωνί, (τό).
8£γ/ηΛι£.^. θέρμαι, (αϊ). Ί*..^- ■8-β
^ηι^αΛιαιΡ. διακλαόεύομαι.
^.ξνευρον, (τό). ϋ^Γ'
^ηρΐ,^. βροϋχος, (ό). <Ι|£Ρ
$>ρϊι· ράβδος, *σώπα, (ή). 8
^ιηι^ααρίΛίιχ
%ηρΐΜυριίΐ4. ήμιονηγός, (δ).
%ΙιαΧ[ιι/.. νευροτενής, (ό,ή).
%1·ιιιπΙζιΓ· εκνευρίζω, αδυνα
τίζω.
^ΐαιηπι^α/ΐιΙ/ιΓ. νευρώ, ένου.
ναμώ.
$>£/><-ιη. ) νευρώδης, δυνατός,
β^ι».». $ (ό).
%η$£Ιΐοίύ. νυκτερίς, (ή),

Άηρϊ>· ήμίονος, (ή), *μουλάρι, (τό). 1·-Ρ^»
ί(,πι-(αιη. *.^· ζεϋγος, *ζευγά.
%ηι-ρ· ΰδωρ, *νερόν, (τό).
2«ι_^ ριίαρ^ιί· πίνω.
ϊ^ιαίιΐιιί $η<-ρ· υδρεύω, υ
δρεύομαι.
Λ·£*
8««ι/
ποτίζω. υ«·-£—

«ου.
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£ΐΜ-/τ»·>.«/7£φ . ΰδρομαντία, %ρυιηηΐ4>. ύδροχόη, (ή).
(ή).
( , (έ,ή)· Άραιαξρ. φίλυδρος, (ό,ή).
£Μΐ£ί(Μ.α^ί«φ£ . ΰδρομαντις, Άραιαπ/ιι · καταπεποντισμέί5/»ω/ι«Μ«*·καταποντισμός, (ό). νος, (δ).
$>ριυμ,ι,:/ιι. ΰδραγωγεΐον,(τό). ^ριααη/ι^ υιη'ΐιΐϊιί. $·
^ραιριυ^ρΜΠί-ΡρΛ (φ^ια). υ ^ριαυπί,^αΜ^ δύτης, κολυμβητής,
δραυλική (επιστήμη), (ή).
5>.ρηψΐ.ρ. υδροφόρος, (ό,ή). ΆρυιαπιΛ. ΰδατοτραφγις,(δ,ή).
%/·ιι,ι,,/.αιι,/(. ΰδατοειδής, (0,
ίίριιι^.αιρ3ί· διόρυξ, (δ).
£>,Ι·ηι/ιΙιιιρυψι . κατάβροχος,
%ριυρρ.
ποτηριον, (τό).
κάθυγρος, (ό,ή).
2. «.$.· ΰοροπότης, (ό). Ί·*.5/""//>5· 8' Άΐ"""'
2/ϊι« */■'//.
ΰδρογόνος, (ό,ή). ,46. 2. 0.- ί^',
(*0·
ΆραιρρΙτι/πι-Ρ^ριΛι. ΰδροποσία,
2.
ΰδρογόνον, (τό).
&[··νΙ[ΐιΑ. ένυδρος, (ό,ή), ϊ· Άρνρρρ· «· Άρ*"ρρ· Ί·2ί 2*
%ραιρρρι/· ΰδροποτώ.
^•ηι^ιιίίιη· ρ[ιι%. δαντισμός,
ίίρια^Ιαΐ^· I άπόπνικτος,(ό), (ό).
,
ζ-Μ*.
. 5/ι«ι»4&^^^. ^ *πνιγμένος,(ό). &Γ—3ΓΡ· βεβρεγμένος, (ό).
—^ριαϋηιί αιηΊιΙιιΓ. καταπον. ίίρρίτρ· 8· &ραιρΙτρ· &ραι1/ρρι
Άρΐ"ΐ· ΰδροπικός. (δ), υ^·
τίζω, πνίγω.
-β/ιαι^Ι.τη& //ιΊ,ριί. καταπον Άρΐ"Ί"·-Ρρι-Ί'· υδρωψ, ΰ
τίζομαι, άποπνίγομαι, πν|_ ρίασις, |ή). 0,.-{.«ΙΕ^«
ΆρΙτ·/· διαλύω. 2. άναιρώ
γομαι, *βουλώ.
^•αιγιιΐ). υδρόμυλος, (ό).
ΆρΙτ·/. ποτίζω. Ο.ι.^Λ.^ι
%ριιιιίαΜΐ> . ΰδατοσκεπής, (ό,ή) ίί^ίΐίΛ. άντλία,
$.1·«·1·*·ΡιΙ· υδατοστεγής, (ό,ή)
ΰδατώδης, (ό,ή). 8 Άρ^Ιτ^Ιτ^· κατακλυσμός, (δ).
£/>4Π«.
ΰδροχόος, (ό).
%ρΐΜ»ΙρΐΜΐιι
(^ω<^τ). έςυδρίας (ά. &ρΖηρ· φρέαρ, ^πηγάδι, (τό).
νεμος), (ό).
λιάζω
%ριιΑιαιιϊ. ΰδατοΰμαι, *νερου. ^ριΓηι-ψ υδραγωγός, (δ), μ**
^ραι^αιφ. ΰδρομέτρης, (ό). Άρηιπ. ύδατώδης, (ό,ή).
&ριιιη.πι-Ρ(ΐ!-%· ΰδρευσις, (ή)

πίΜ>8
η-οε
η-υψι·/,. δαββί, ρ^αββίνος, (δ) ίί-Ιιιηπρ. δήτωρ, (δ). 8· 4"^ί^υι^ιΐ/,/ΐ . πολεμιστής, (δ) ηίΛΤί
η·ρ\ιη· φειδωλός, φιλάργυρος,
ηχΜ^ινίαχά,μωρί.
(δ,ή). *ϋ«.+1.«'
ΙΙ-ωίι/Λ. βασιλικός, (δ). 3>£... !Ι·ψ«ιι.π(ΐ. δορυφόρος, (δ,ή).
η-ιαι/ρ//. απαίδευτος, χυδαίος, ||·>//;(//λιχι//'. φειδωλεύομαι, [αι_
αγοραίος, (δ).
κρολογώ.
λία, (ή).
-Οκι/^^ ί^ηηηφιΐ-ρι^. όχλος, ^^ιηηι.ρΐιιΛι· φειδώ, φειδώ(δ).
^
ή). η·η£/ι/[. έπιχορήγησις, σύνη-αιιΤ^ιαφαρ. δχλαγωγός, (δ, ταξις, (ή).
_ νός, (δ).
(Ί·
//«///. φαεινός, φωτει.
κρατία, (ή).
ΓΗπι.ι/ρ. βολίς, (ή)*
η·αιιΜΐπι-[ιϊ[,ιΛι. χυδαιότης, ά_ Π-ηι-ί'ϊί'· { δίς.ρΊνός, μύτη,(ή).
παιδευσία, (ή).
η-ο^ια. πυρίτης (λίθος), (δ).
{\·Ιίυι[ΐΐι. ^ ^£^£>

υ
ΟΙΗ,
ϋ«ι. Γί.Γ. ούτος, {£. αυτή, ^ \}ιι>1· άκυ,ων, (ό). Ι^ρ-ι
τούτο. ♦Π—·
ϋ«/^. πλάξ, *πλάκα, (ή). 8^»^
Οιαρα·. πρεσβύττ;ς, γέρων, (δ).
1]<υ^ιυ^ιικ^. ) λιθόστρωτος,
|]ι^.ικι «'///" ■ ΣαδαώΘ, (ο).
Οι»/ιιγιι>αΗΐι^ · ^ (δ,ή). 4·~^^Β«"ϊ· χήν, *χήνα, (ή). «Ι·»,. πΛβ«
^
_ τρόνω.
1! ΐΗ]υιΊιιαιΓ. άπολιΟοΰ>.ιαι, *πε_
υ<"2τ>ιιΛ/£. οόλος, (ό), άπατη, Μαι^αιρΙιιί. προσφεύγω, κατα
φεύγω. υε1|ΛΛ.ί»
^·
„ εξαπα
.;
ΜωφρΙιι/. παραπειθω,
1]ΐ"/<"/'^· λιΟόστρωτον, (τό).
τώ·
|Ρ^Μ£.»|·1 ><»£.£Ρ£/ι
σκηνον, (τό).
υ«#^. ήλεκτρον, (τό). Ή;- υ<κ^#.γ< . κοκκύαηλον, δααά-

οαί,
υαϋ
- 272 II ιιι/ τ·[·Ι.ίί/ι. κοκκυμηλέα, *δα_ \\ ΟΙ ί/011^111 <φα>. μικρόνους, (ό,
νοια, (ή).
μασκηνέα, (ή).
(ό,ή).
Ι)ικ^π(.«ι· λιθώοης, —ετρώοης, \)ιιιΙ[ΐιιι ιυιΓιπηι [ιϊ[ι· Ίι· μικρόυ«φ μέτρος, (τό). 2. τάξις, [\ιιι/{ΐυι ιι/ΐιιιιιϊ. έλαττοΰμαι, ο_
(ή), τρόπος, (ό). δ· οόρος, λιγοστεύω.
(ό). 4· πρόσοδος, (ή). 5. συμ (] ιιιΙ/ιιιΐ-ΐυίΐ/Ιι αϊηι [ιι'ΐι· ολί^ ή).
φωνία, (ή), σύμβολον, (τό). γαρχία, (ή). ^
\)ιιιΙ/ιιιι-ωιιΐ£ιη·θΚί*(α.ρχ·ί\ς, (ό,
\\ ιιιί/αϊI-ίαιι/Ριιιπι Ρ£Λ. ολι
ΐ-{[>
μως. γάρκεια, (ή).
Βω^ω/ίι. ομως, άλλά, χαί ο. [] ιαΐ/ιαι αιι/ηι-ΐ/αιίιΐιιΐ· έλαττω,
. ) κόΰΐνος, κάλαθος, όλιγοστεύω.
\\,αΙ/αιι αιι ηρ· δλιγοστός, (δ).
\\ιιιί/ιαι ιΐαιιία/ΐιιαί/ίία^· 8. \)ια^
ολίγος, όλιγοστός, 1/αϊΛ ιιι(/ιαιΐαίϊιαϊ1/ 1
1\υι//αι, /ιί/. όλίγιστος, (δ).
μικρός, (ό). .
-\]ιαΙ/αι,./,ί/ ιψ· ίπαρ'όλίγον,
-\}α,/[α,,. ίΑ<. ολίγον τί
-\}α>1(ιΐΜΐ- αιαΙ^αα..
) ολίγον -1\υι//ιαι-/ι/[ Ια-ιι^ ολίγου δειν,
1|ΐϋ/^ΐί/(. ωα κκι^κιι-.
Μί//ΐυί_. ^\ κατ Ο *όλίγον έλειψε.
λίγον,
(δ,ή). Μιαΐ£ΐαι.αι.ρριΛ . όλιγότης,
„
, (Μ).
\},ηΙ[ΐιΐί-ιιψυΛι . βραχυλόγος, (*>)·
Κϋΐ^ω/ ιαμιιιΊιηι [<1[ιΐ-Ιι · βρα \\αιί/αι^ορ1.ια^. ολιγοήμερος,
ό,ή).|υ«"^ίΓΐ«^. άφωρισμένος, διω_
χυλογία, (ή).
\\ιι·1{ιη^ιηΡ[ιι- . ολιγάριθμος, ρισμένος, (ό).
\)υιΙ/ιαΐ-ΐαϋ ιαιΓα/ίιαι// . θλΐγθ- Και^πΕ./!. πέλεκυς, (δ). <ΐ|.^1.ι
χρόνιος, (δ,ή).
\\ιαΙ/αιι αιΙ/Ι,αια . ολιγόβιος, 1)<α^*>. διά, ένεκα, χάριν.
-3"/» ααιί/α.) πρός τί; δια τί;
βραχύβιος, (δ,ή).
\^αι1^ιΐΜΐ-ΐαΙφβΠ·-Ρ^^·Λ · βρα, -1)0/^11^/». ^ τίνος ένεκεν;
-βω^ίι ααϊΙ/α. τούτου ένεκα,
χύβιον, (τό).
\\αι ί/αϊ ι - ία ^ αϊ ι- αϊ ιιι · θλΐγθπΐ- δια τοΰτο.
υ<"^?. 8· υ<"^»«-/»·
ή).
στος, (ό,ή).
\) 1111/IIII III*1 ίαI 111111Ιΐι [<} ' ΐί· 0- ]\ια Iι[ΐ,ιιι-α/ι. πελεκυφόρος, (0,
λ'.γοπιστία, δυσπιστία, (ή). |!/«ϊυΛ,«. χείμαρρος, καταρ
\)ιιι!/ιιιι ια!Ϊαι/ιΐ£. όλιγάνθρω. ράκτης, (ο). 2· υδραγωγεϊον, (τό). ΟΙ-ί; 2· ϋ.^ ,μ^.
πος, (ό,ή).
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υαα.
(]ι»ΐ£η/. παρέρχομαι, διεκοεύ \\αιτιιυηφιί. διατρί&ω, ενδια
γω.
λεύω.- τρίβω.
\^ιυί,1;ΐη·.η·ιΛιΙι·ί· σείω, σα. 1)ί«7<//ίγπι.ί/?ι. τοι6°ή, διατρι_
^αι^ιί. ολισθαίνω, *γλιστρώ βή, (ή).
'
(δ).
<Κ^Λ^ 2· 8· υωί&'Λ
υ««2«//>· αρχηγός, στρατηγός,
-1]ιυί/Γ</'^«Λ»ιΐ",7· λησμονώ \\αΜίΐ·Μΐ[·ρ- . θαλλός, κλάδος,
υ«ι/ί.Λ/Λ. δριον, (τό). 2. όρι. βλαστός, (δ). 2. κόμη, (ή).
σμός, δρος, (δ). 1)^1^. 2. ψ». 8-!; 2· ϋ-χ Φ^Λ (δ,ή).
Ί..Λ. δ«Γ[1. 8· ^«ν«ΑΛ·
]}αΐφΐιρριιιρΙιρ. θαλλοφόρος,
1]«ι4ίΛιιί/«/^^ηι/" · μεθόριον, \)ιιιιριιρΡ ιυ ι^πι^ιυρΡ ^θαλερός
\)ιυιριιρΡυιι^ηί ιυρί\, \ (θ).
μεθόρια, (τά).
1) «/ΐ'/«Λ <" '/ ρ·"Ιΐ"Λ· συνταγ \\ιιι·1·η^ρ ιιίΐιιΐΜΐί- Οάλλω, αν
ματικός, (ό).
ΐίπΛ θώ, βλαστάνω, πρασινίζω.
Μιαψιιρρ-ιιιι-ηρ. ανθηρός, (δ).
^ια^ι/αΛαιαρηί-Ρ^ριΛ». σύν 8« ^ϊ- ^ΟΜίρ^αρΡ ιαι^ηΐ-ΐαρρ-%
\\ιιιηιι*ρΡρίΓ· 8· \\ΐΜΐηιαρΡ αιτάγμα, (τό).
Ι]ΐΗΪι/<κ)/ιι/^. διωρισμένος, (έ). %ίϋίΑ
υ„,ς ϊ,ι,Ίιιη/ιιυΊι- αφοριστικός, ^ιίΜψιιρηί-ΡρΛ- άργηγία,(ή).
(δ). 2. (+£.ρ.) όριστική (Ιγ- \\,ιι ι^ιιι ι οιρυ· . πεοιν.εφαλαία,
'κορώνα, (ή). •Ρ£-ι»4· β·-.*.
κλισις), (ή).
Μυι^ιίυΛαιΙ/ρη. Ομορος, (δ,ή).
εμβρυον, βρέφος, (τό).
υΜ<ΐ</<Ί%κ«//<"ΐ· όροφύλαξ, (δ, αγΠιαΛιαιιί. ^ συλλαμβάνω,
ή). 2. (ϊ«γ·^) δροφυλακή, (ή). Τ&αιγ&ιηη.ΙτιΙ', \ εγκυμονώ, έγ_
1]ωίι>«Λ////. δρίζω, διορίζω.
γαστροΰμαι.
-Βω/ιαιί ΗΐΗ~>ιίίΐ/ίΐίι ιΓ· ΤΓΟΟΟρί- ΜίΜΐιρΑιαηηι-ΡρΑ· σύλληψις,
ζθ>·
έγκυμωσύνη, (ή).
ΙΙωίίΛώο^ι/ίι. ώρισμένως. ΜαιηΜίπα. ψαλμός, (δ). ΙΓί-τΙΙμιΪι^,. Σαχμί, (τέταρτος μην
των Αρμενίων).
(δ). ΜίΜίηιίπαιίΜριιΑιΙιιί· ψαλμθλθΊ,. ολισθηρός, γλίσγρος, ^•ΜίγίηΐΜίΜΐΙ^αΛι· ώαλμικός, (δ).
ΙΑαιηΐΜΐιΙΊιΑιγ ρ . σαλαμάνδρα, ^ιηψίπαιιίΐιπι^ιυι^ · ψαλμωδός,
(ή). ομΐΑνΓμ
(δ,ή)·
Μαιιιαια^ιυ^ΙτιΓ. άποπλανώμαι, \\ιυψΙΊιυυιυαιη· ψάλτης, (θ).
περιφέρομαι.
ΜαιιρΡπααιριαΊι . <1/αλτήριον,
Μ·ϋίΙ·ιιιιΐΙί0π^ια%ΙτΧίπθΤ:')\Ο!..
νώ, περιφέρω.
\\ιιιιρϊιιιιΙιιί. ψάλλω, υμνώ.
35
λ

— 274
υυ/η
υωί/.λέβ/,ς, «Ι·*.· λέβητος, (έ).
%π·-ΐαφ>
νώ.
Ήι«^|ΐιΛ»ι/ίτ/ι^&ι/'·ψαλ[Α(|)δώ,ΰμ. Οιυίι. υί,όβετος, (ό). 2· βαπτι
^ωιιιίηαΙιρη.ηΐ-Ρ^Λ. όαλμψ- στικός, (ό). ο»--^^.-^"
ΙΐΗ/ϊ/ι^ίο/^. άνάδογος, (δ).
δία, (ή).
ΟινιΛπη^.^ ίμάς, δεσμός, (ό), \\·ΜΐΊιΐΜΐΓ^ρ. ανάδοχος, (ή).
υ·«^ιιι^·^λωρίον, (τό).
υα»

1)<ιΛγ . Ίγδίον, *γουθΐον, (τό).
||<»'Λγ>ι/^. σανδάλιον, (τό).
\\α/υ^ιυ^ιιιρΙιιί. Ιγδίζω, *κο
πανίζω.
\\ι±ΐΐι<1 ίηριχιιΐΐι ιπ*
) κατα—
\\ίΐΜ%ι^.ιι>ρίηιΓίΐΗΐα»1^αΜΪΛ ^ ^δθνΐ_
ος, (ό,ή).
([ο///^ υΐ[ιίυιι^Ιιιη\<ιυαιηηι ιιιά ^ .
Πλούτων, (ό). (^ι«/ί«ηπΐ-«»_
&η·.*.ρ). Δήμητρα, (ή).
\\αΛι^ριηπη%· ύπερος, *κόπα_
νος, γουόογέριον, (τό). 4—
1)α/^«/^. ολισθηρός, (ο).
£Λ ^. ρ·,*/-*·
υ^ρίΜβίιιΓ· ολισθαίνω. $· & Ι|//Λγ ί^ωΛ/, «.. κλιμακοειδής,
(ό,ή).
Χίια^ιιι^ηι-ΡριΑ· ) όλίσδησις ||κΛγ ηι.η,ρ. κλίμαξ, 2· βαθ
Μ^ρ^η^ίΆ. \ (ή), *γλί. μοί (ή)» *σκαλοπάτιον, (τό).
στρημα, (τό).
άμαξα, (ή). 2. άξων, (ό) ^-ιε·
ΙΓΓ*
5-άρκτοΰρος, (ό). υ^-^-.· 2 ΰιιΛλ. χαλινός, (ο). 1ι£./. \}.—
(Ιυ/ΛΛω^ίϋ/. ήνίογος, (ό,ή).
•ΉΛΙίΤΕ* ,
,(τ°) Ι|ο///Λι//ϊϋ/^Α//'. χαλιναγωγώ.
Οικ^κι^. αμάξιον, άμαξίδιον, 1|.,//ιΛ/,ι/. χαλινώ, *χαλινόνω.
ν^ίΤΐ· άμαξηλάτης, (ό) ()</ΛΛ</ι ι7Ζι. χαλίνωσις, (ή).
υ«Λιιγι. κτείς, «1·»^. κτενός,
1)«ν/>· άκωκή, αιχμή, (ή). Ί·,.- (ό), κτένιον, (τό).
υ^ραιυπι,ρ. οξύς, οξύστομος, Χ\ηι%αιρ1ιιϊ. κτενίζω. Ρ·«.^«.Λ.{·»
ΙΙω"/»». κάλαθος, (ό). ϋ^Ιβ»
κοπτερός, (ό).

Χίαιι^ι^- άνηδον, μάραΰρον,
(τό). ΡΙ·ΧΜ· 2^Γμ
ΡΊ·Γν «ρ—
Βαιι^.. ζεύγλη, (ή). 2. πηδάλιον, (τό). <ΐΙί,.-τ.^»^Γ.-^·
2. δμ^·
ΙΙο/ι/λ//». σίμωρ, (τό), σα,θέρι.
ον, (τό). ϋ-Λ-ρ»
ΜιαιίαιηρΙιιί· ακκίζομαι, θρύ.
πτομαι. (Ι^-^-^-^) {.,.-
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1)11.8
^α>αι·υαιηφ>. κυφός, (δ). ΊοΛ 0<η«μ>&<£ επιτιμώ, έπιπλήττω, ελέγχω.
1)<^<7^"· ούτω, ούτως, τοιου \}·ναιη/·^· σφοδρός, όρμητίτοτρόπως.
κός, Ισχυρός, βίαιος, δυνα
1]ΐϋΐ^ηί/.. σμήγμα, (τό), σα- τός, (δ). 2. Λ· σφοδρώς.
•πώνιον, (τό).
\\ιυαυ,ΙιιιΛΜΗΐΓ. σβοδρύνομαι.
Μιιιιΐ4ηΙ^ιυΐΜ^ΐΜΐΐ>ιυΊι^.· αυστηοος,
Ηιοη'ϊ'- πάγος, -κρύσταλλος, (4).
στηρά.
]]ι«ΐΜη^ι<Μγ(«. αυστηρώς, αυ_
(ό). «Π—,.
|]ιι>πΐ<«<^&^· κρυσταλλοειδής, \] αϊαιηΙ^ιιι^ηι- ί}αι%Ιζι/· σφθδρύ(Μ).
'
_
ή). νω, ενισχύω.
υ<«ηΐ>ι«</ΐι#^· παγετώδης, (ό, υ«Ήΐπψπι ϊί[ιιΛι . σφοδρότης,
\}ινη%^1ι% ' κρυσταλλώδης, αύστηρότης, (ή).
(δ, η).
γόνω.
\}αΐΛ%ιΐΜ%αιιΐ. πήγνυμαι, *πα- υικιπικ^ίπ/*. Ί(.ρ. αφανίζω, θα_
11ιιιη'ΐιιι/ΐιιΓαΐΐι . §. \\ιιιη*1ιιιιΧ 1/ 1 ι νατώ, φθείρω, ^.άφανίζομαι,
ΧΙαιιΑιιΐ3η·-ΐ}ια%ΙιιΓ. ΙΓηννίΛί,ί αποθνήσκω, ψόφώ.
ϋυυιηΐΜ^ηΐ-ί/ϊ/. ψόφος, (δ)-.
*παγόνω.
ΗΐΗΐιίι&^^ίί.κρυστάλλινος, (δ) . 1]"/ιπ"ΐ/^· ) σατάν, σατανάς,
Ήινα%/π<_^7^ιΛι· πήξις, ψύξις, ϋιηιηαΛι. > διάβολος, πείραΜαοηοΛ-^.^ σμός,(ό).
(δ).
(ή), *πάγωμα, (τό).
\)ιυιη·ιιΊι*ι^αι/ιια%. σατανικός,
\}·υαηι-ί&. πάγωμα, (τό). 8· ΰιβιηαίίιια^ίΜΜ^Ιιιη^ . πονηρός,
πανούργος, *δι*βολεμμένος,
(*)·
Χ^ιιιιηαιϊΐΗΐ^ηι^ρ£*5ι· πανουρ
1)ΐ*ιηηι βίτ·ια£ (^οα^|· κατε. γία, πονηρία, διαβολή, (ή).
υ<κιπι>/>. εργάτης, *δουλευψυγμένη (ζώνη), (ή).
\\ιααιι/ι,ΙίΐΓ. σαλεύω. υ«.^[~.ι"~Α< τής, (δ).
\}αιααΑ[ιι/. σαλεύομαι.
1)η/«τ<κ^. βοηθός, συνεργός,
1}αι«ιιι%ηι_<η. σαλευτός, (δ).
(δ,ή), 1;-Γ^Ε/%
\}αιαΜαίιπι.ί&. σάλος, κλονι ΜιαιηαιρΙζιΓ. βοηθώ, συνεργά
σμός, (δ].
ζομαι.
Όαιαιπ. επιτίμησις, έπίπλη- \\αιιηιιιρη<-Ρ\ιΑ· βοήθεια, ε
ξις, (ή). Ι1ν-Ρ. Ρ·-^Ρ.
πικουρία, συμβοήθησις, συ
βαιαΜοι^ρ^. επνπληκτικός,(δ). νεργία, (ή), ^ψ^ύ^χ

„
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υυιί,

&~ ™; (:.0)· ο 2.:.ανά- ..ον' Ν·
(δ).
κλιντρον, (τό). «Π^ 2· ϋΙ-ηίΡ {]ιυ/ι 1/ ιιι^ ΙΜΙ/ ΙΙΐυ/Ιι Ι
^
^
άρχιδιά.
υ«ιιη/ιιιΐί^.!τατράπ"/ις,(ό). 1»«Λ \\νιρΙ/ιιιι_ ,ι,,/ ιιι/ιυΛι . δ.
1)<"/>α, (ή). 1/1111 1111/ ίΐΐ'ΐΐΠΙ/ I
\\ΐΜΐηρα*αιηι ρ[ιιΆι· σατραπει. \\,ι,ρΙ{ΐιιι υιγ ΙιιΓ. διακονώ, υ
υ αιρ. κορυφή, άκρώρια, (ή), πηρετώ,
νία, (ή).
εργαλεία, (τά). ΙΗ#·· 2 \\αιρ1^αιΐ-ΐιι·^ηΐ-ΡρΛ· δίακΟΙΙ,η/, //ία·.ιι»ρι Α/ι . διάκονος,
Χίαιριαριαρίρ. ύφίλοφος,(ό,'η). διακόνισσα, (ή).
ΜαιραΛιιΐίΐί. κορυφοΰριαι.
Ι)·»/"»;, κυπάρισσος, (ή). 01?{£<
\}αιραιιι. τρόπος, (δ), [χέθοόος, \\ιυ/ι,ιιιιιηΙϊ ι/ηι ΐβιιιΊ,Ι, ,/'. απθζη«
(ή).
ραίνω. *1·»»ρ«-ρΛ«^ι
\]·υρηιπΙϊΐΓ. τροποποιούμαι. Μ·Μΐριι$ηιη[,ιί. αποξηραίνομαι.
υκγικιι.ω%^. άκρα, (ή), λό «Κ^—Λ.}.,
^
^
(ή).
φος, κρημνός, (δ). 8.
\\ιιι/,αιιι,πη, !ίυ- άποξηρανσις,
\\ΐΜΐραα·φ. φρίκη, (ή), τρό
υ·"/ΐ'^· 8· %η&ρ. Ύαιφ^,ρ·
μος, (ό).
υ-ερός, (δ).
Μα,ργ. αράχνη, (ή), ^-Λ. \\ιιιρυιυφ/ιιρ. φρικτός, τρο_
\}ιαραίαφιίβηι.βυΑΙτι/"· κατα
,
ρ ή)·
ΰυιργ ΐί,Ί, 1/,ι,-. άραχνοϋφής,
(ό, τρομάζω
υ·»/"/ ΙίΊιίίΐαΊι. δάφνινος, (δ,ή), ^«"/"""^^«^φρίττω,τρομάζω.
Μυιρι^ρ. δάφνη, (ή), δ^ν^.. |υ«"/"/«"ΐ^πί.£&. φρικίασις, (ή).
Μαιρη~(,η%. σάρδιον, (τό). ϋ&-£· ΜαιραΙπΓ. \ φρίσσω,φρίττω,*ά_
1—1 Ρ-χ,ς·
ΜαιριιριΤ. \ νατριχιάζω, τρο_
[}νιρ,/ρη„,Πίυβι. αράχνη, (ή), μαζω. 8· Μιιιραιιφρ'ί,
Ιστός της άράχνης, *ίζα..Μ·ιιριιΙίβπι-·ιιιΛιΙιιΓ. έκφοβίζω,
χνιά,
Υνιά. (ή).
ί'λ). 1;ίΡί-Η+
ν·~1.-ΐ*ί<I *τρομάζω.
Μιαρίαι//. σελευκίς, (ή), κόσ \}αιριιηι-η. . ρ^ϊγος, (τό), *άνασυφος, (ό). Όι·^^· Τ-~Γ~· τρίχιασμα, (τό).
Μαιραη.αι^ρΊι· ί διγώδης, φριΧ\αιρΙψ· 8· ϊ"4-"»^· 1ΐ«"«^ \\„ιρ,ιηνι^·,)· ^ κώδης, (δ,-η). ί.
[)αιρ!/,υ, „ι,ι . οιάκονος, (δ).
&ι_ \\α//ι,ιιιιφΙ,/[ι*
\)αιρΐ£αιι.ιιιι^ιιι^ιιΛ · διακονι \),αρ,,η νι,Ι'- ) διγώ,τρέμω,φρίτ.
κός, (δ).
νος, (δ,ή).
ϊ&ι/". $τω, *άνατριχιάΜαιρΙραι υι,ιηιΙι[ι^. συνδιάκο.
ζω. Ρ-;ρρ1.4+·

υ&υ.
— 277 \}ιηρ,ηΐ,ηι ιΛ πτοούμαι, άνα. υ&Μ«.. μέλας, *μαΰρος, (ό).
πηδώ, τρομάζω, *εξυππάζο. ΧΙΙιαιι-ιιιΙ/ιιΛι· μελανός, (ό).
μαι. ^ρ+4·+·
{]Ιί ιιιι ιαιίΊιι ι[Χ πι ρι*1ι · 8· 1)^ —
11ϋτ/>,ι/ΐίί ηιι/ΐιΐιιί. έκοοβίζω,*ε- £ υι ίίια ΐ[Χ ηι ρ·ρΐΛ»χ
ξυππάζω.
υ&ϊ· 8. ϋίϊ'
1)ι«ί «Λ. οθόνη, σινδών, (ή). ΜΙ>ρΐιι.Ιίρΐΐίί'. κοσμώ, καλ
λωπίζω. (Β^ν)
ίίΓ4+·
\\ιηί-αιη%1»ί. Ιπταμαΐ, υπε. Ηίι^ί. σίκυς, πέπων, (ό), περίπταμαι, πετώ.
πώνιον, (τό). Ί·«.ί».Λ«
\\ιιιιηιηυηι-ί[ί· πτησις, (ή), }}Ιι[ααιαιηιαΊι. σίκυών, (0), σΐ*πέταγμα, (τό).
κυήλατον, (τό). ^«^--Ί^-^·
Ιίαιφηρ. στάμνος, (ο), υδρία,
κάλπη, κάλπις, (ή).
υ&£· δέρμα, (τό). 31-^·
\\ΐ.ηυ,Ί,. τράπεζα, (ή).
δμ^.
\\αιι[,[·1.-ιί. κείρω, ξυρίζω, ξυ. Χ\1ιιΐαίίιαιρηι&. παράσιτος, (ό,
ραφίζω. Ρ·^~2_ ίΜ·+'
ή).
ί'
, (έ'^')·
Μ«ί^/τ/ι^.κουρεύς, (6). "Πίγ·^·
Ιερόσυλος,
\\αΐ£[,1ιιΐ. \ προσφεύγω, κατα. |)'"('"'''"'///',ν· συνδαιτήμων,
]}αΐ£ρ(,ιΓ. ^ φεύγω, αποσύρο σύνδειπνος, ομοτράπεζος, (ό,
μαι. υΒ<ϋ.\Λ£. 21·+^+»
1]ρΟ»ιι#%ι^9. 8· '-Ο II ιιιΊι^ιι
1)λ,ηιιίΐι υι Ι^η ι^π ιι^ηι ιιι . 8*
ϋ^αιψι^α,^. πενθήμων, πεν. Γ[ιίΐΊΐ 111 /[ 111111 Πι- III I
θήρης, (ό,ή)·
[£■
\\1ιι[ιιι'ΐι ιιιΙ^η <ΐηιΐ[ΐηιιΐ-[ι)[ιι'ΐι
ΌφαιριιιφΙ·ιΓ· άποπενθώ.
ροσυλία, (ή).
ΙΙ'/ΐ"///',7 ΐΡΊΆ) συμπενθώ, \\Ι.,[ΐιιΊιιιιΙ{!)Ιίΐϊ. συνεστιώμαι,
ΙΙγ υιΐμφιί.
^ συνθρηνώ, συνδειπνώ, συντρώγω.
συλλυποϋμαι.
1]^»ιι/· πενθώ, πενθηφορώ.
\)Ι. ψιΐΐιυι ΐαΐι·! [ι)[η Ίι . συνεστίυ*ι ηι'ΐι . 8·
α^'Ί-Ί"
ασις, συνδείπνησις, (ή).
\)ι[αι* ηρ· 8· ]1γ '-«'/'/
2 1]ίτ^ίΐ/ϊ/Μΐί-ι»/». τραπεζίτης, (ό).
πένθιμος, (ό,ή). ϋ».-. Τ<νΜ
\]ι[ιιιι ηρ[ηΐ· 8. υ^«/</·
Η^'/ί'/·»· 8. Μ/ΐρίΜΙ^ΜΜίρ· ζ'//Ιί/_
\)ι[ ιιιι ηρηι [ι)[ιι'ΐι . 8· 1|πι.γι ϋΐτφ. 8. 0&/>·
υ^ιχιΛ 8· <Ι)^«π«
ΙΙΛίίίΐ/^. οϋδός, (δ), ¥κατώ. ΜΒγΙίιιΓ . σφίγγω, συσφίγ
φλιον, (τό).
γω. Ο^ει^ΡΑ^»

υι?η
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Χ\Ιτ^ιΤηι-Ρ[η.%. σύσφιγξης, (η). \}ΙτριΑι/ίιια·-π/ι . σπερματίας,
\}ί%1ηιι^. Θάλαμος, (4), δω. *σποριασμένος, (δ).
μάτιον, (τό).
^
(δ,ή). \}ΙιριΓ^ιΊιίι//,. σπόριμος, (δ, ή).
υ&ΐι£ψα><γαΛι· θαλαμηπόλος, \)ΰριΓνίΊ,Ιιι/. σπείρω, *σπέρ_
Χί^ίϊ//·^. θαλαμίσκο;, (ό). νω.
Η/ιρΙ/ϊί- σπέρμα, (τό), σπό
υ&ιγ. κρημνός, (δ). Π-^-ρ—Λ ρος, (δ), σπορά, (ή),
Βίπγ. ήλος, (δ), καρφίον, (τό). υ ^ί&ΐί/ριΐίί/ίίί/'.σπερμολογώ .
υΐιρίβιιυ^ΐΜίρ .. γονορδοϊκός,
£οι«, (ή).
0&αγαΐ3&<Η£. κρημνώδης, (ό,η). (δ).
υ^ι^ΐΐϋ^·»^· ίδιος, οικείος, \}ίρΙΆΐΜΐΙιιηρηΐ-Ρ/ιιΛι. γονόό\ίΙτρί&ιυ^αΛ ^ σπερματικός,
(δ). 1Γ«.£.»··—««
γος, («,η).
υ&«γ4μ>φαΑι&<£ Ιδιάζω, οικει (4)·
^ΙιρίΆαιψιρ · σπερματοφάοποιούμαι, σφετερίζομαι.
\}ίιΐ£!ίΐΜΐΙΐαι%ηί.ρΐιιΛ. ΟίκείΟ- ^ρίΆοΛ^ηη^Ρρ^Ι· \ 8.υ&/>«/".
ποίησις, (ή). 2. β. 3υνιηψπι— \\ Ιίρΐίϊιιιι*ιηιιιιι £1[α Ί* \ Ί'111 ^Ι"~Ρ^Λ· 5· &ιιιηιιΑφηΐ-Ρρι.%ι Ρ Π4-Ρρ<Λίι
%ΙΛ1ΐ/ι
1)///γ«ί-ί. Ιππότης, εϋπατ^ί- ^\)ΙΐρίβΐΙΜ%1Μΐ£ 8* Ή ΙϊρίΓΐΙΐΊΐΙΙΐ—
δης, (δ).
_
(<}. Ιί/ιρι/ΐ/ΐΜηρι/*· 8· Β/^ω^Ή/ι/*
\}Ιια{ΐηΙιι/ρΙτρ . Σεπτέμβριος, \]ΙιρπιΙρ£. 8- \}ρηι[ρξ,
γένος, (τό), φυλή, (ή), ϋίρηι-Ίι. γόνιμος, (δ,ή).
φύλον, (τό).
σις), (ή). έιγΡιτ
,
,„
Φ)·
\\ΙΐΛ·υΙι·ιΛι· (+|.ρ) -Γενική (πτώ. 0/ιρπιΛιφ· γόνος, (ο), γενεά,
\)!,ριπ. συνεσφιγμένος, σφιγ_
ΰίτηί,. άξων, (δ). ΙΓ^
ΜΙτηΊι. γνήσιος, (δ). ϋΙ-^Ι;*^ κτός, στεγανός, πυκνός, στε
υ&Υ». .8· υ^Λΐ
νός, (δ). ΒΕίΕ· ϋ^ρ·
υ*/·, πίαρ, ανθόγαλα, (τό) \\ΙιριιιΙιιΐ· συσφίγγω, σφίγγω.
\\Ι,ριπΙιΐί. («-·<$·) μελετώ, μαν\)ί/ριιι/]ιι/ΐι. £. ι}·ιιιII ΙΙΐ'ίΐϊ^ ί^/_ θάνω. ^^«{^ ίΐ1·^1
υ^/ιψίπΑ έπιδέω, *«πιδένω. \\Ιιριηριί· συσφίγγομαι, σφίγ
\)ΙιρΙ{- σήμερον. Ι)— $-Ί·'
γομαι.
|υ&/ι»?/>ι_. σφιγκτώς, σφιγκτά,
αύρ^ίαΛ. σημερινός, (δ).
αύρΐ/Ιη-Ρΐ κιδώνιον(τό). 11^^.ι δυνατά.
ΟΙτριππί-Ρρί-ϊι. μονΐμότης,(ή).
υΐτ"/. 8· \}ΙιρίΆ,
ή).
^ριϊαίΐιιαιί. σπερματοΰμαι, υ&ι.· 8· υ^""-'
*σποριάζω. ρ·ψΒ·.^«νΛ.^« ΜΙκ-ια^ηβι. μελανόχρους, (δ.
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υ&ικ/^φία^. ίμελανείμων, ^βαιφριΡ. ανανήφω, συνέρ
Μ/α-αιψ^Ιιυιπ . ^(ό,ή), *μαυ- χομαι, διασκεδάζω, τέρπο
ροφορεμένος, (ό).
μαι, ευφραίνομαι.
ΜΙη-ιι,ρηρ. μέλας, μαύρος, \\[<} ΐΜίψηι-ΙΠι. ανάνηψις, τέρζοφώδης, σκοτεινός, κατά ψΐς, (ή). 8· ΜβιαφαΛ^ι,
μαυρος, (ό).
υ/<?· 8· 1)/-^.
0/>^ αιύίχιΐΐιιί. σαυλοΰμαι, έναΜίιι-ιαιΓαιιι&πί-ρΐιιΛ· μελαγ βρύνομαι, θρύπτομαι, *κάμνω, τσακίσματα.
χολία, (ή).
Μίι-ιιΛιιιιιί. μελαίνομαι,*μαυ. (1/·^ «υι/.κομπάζω, *καμαρόνω.
ρίζω.
1 \)ρ^υΛ^>. κόμπος, (ό), *καΙΙ//<-ιιΑΙίρ//- μελανοβαφής, (ό, μάρωμα, (τό).
1]//ι.αιηηι ΐ),υΊ,ίιιί- / μελαίνω, ο/.//. δ· ι.»,»». 2. υΑρ·
υ&ιΙπ/'.
Ικαταμελαί υ/»-^γ/>. σεμίδαλ'.ς, (η). 0£νω, ^μαυρίζω.
1)Λ-<_Λ-η. 8· |'·έι Λγ/ι
)]^Ίί. κενός, μάταιος, κοΰφος,
ΜΙ.-<-1,ρΙ.-ΐΜ. (*-Α·) *μαυροπ:ό_ (δ).
_
^
σωπος, (ό,ή).
υ//5>· δον, *σούρ6Όν, (το). Ι·—
Ι)/,< /7ηΛ. μελάμπους, (ό,ή). υ/Α/£&«</ ^ καταλελειμμένος,
Μ(ι^η^ρ[ΐί.Ίι. μελανότ/,ς, με ν/·%1#Τ· $ παρατημένος, (ό).
•Ί-ν-ΙΕ (ί—
(ό)·
λάνια, *μαυράδα, (ή).
1)/ιι_//.
ΰπόμελας, μελανω- υ/»^//<ι/'«'^4""' συγκλητικός,
πός,*μαυρειδερός,(ό). ί/ίτ»/". Μ[ι%1(ηφιαηα. σύγκλητος, (ή).
\\ι<ι[ιιι>ΐι„;ι,ΐϊΐΐ- $■ υ'ί«/^ "'^·"- ΙΙ/Λ*· κόλλα, (ή). Ρν-ρί-.^
'

ιχιιίΐιηΐ-ΐί· 8· 0^ωιί&Οίι· χλόη, "πρασινάδα, (ή).
1)^/»· αγάπη, φιλία, (ή), έρως,
(δ).
1
(Μ).
[φ-ΐΜΐφ· νηφάλιος, σώφρων,
\\ριαφιιιΊΐ£· νηφαλιότης, σω
φροσύνη, φαιδρότης, αναψυ
χή, διασκέδασις, (ή).
ΟραιφΙηΐ· εγείρω, άφυπνώ,
φαιδρύνω.

με/.ιπηκτον, (το). Ρν^ν^·
υ/Λ«η&//'ί"»" ■ σύντεκνος, (ό,ή).
\)/,»ΐ,πΊι. ερέβινθος, (ό), *&ο£ίΟι, (τό). 'ν,ίζ.-^ι
υ/ν· ύγρός, (ό). 2· γυναικώδης, (ό,ή).
2.8^,
υφριαριαρ · φιλικώς, φιλοφρόνως.
ν/·Γ"·/Ρ· ^φιλόφρων, (ό,ή),
[}1ψαιΐρρ. \ πλήρης
φιλίας,
πλήρης αγάπης, (ό,ή).

ίτ
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υ»ιυ,
υι,α
\)/·ραιΖιιιρ. εραστής, ερωμέ \\ρτη^ηι-ίΆ. πτήσις, μετεώρησις, (ή). ^
' (ή).
νος, (δ).
η/ιραιίαιρίκί. εοώμαι, *ερω- 0^»"^· άκωκή, α'ιχμή, 'μύτη,
ϋ,ΙτΑ Β· Οι»./*·/*.
τεύομαι.
8. 0^#ι/»£ΐιΛ^· 2·
^ριαΚιαρπι ρ-1·ιΆι. έρως, (δ). ])[υυ,/.
επισφαλής, (δ,ή), εσφαλ
Ώρρια,Γωρφ* ταώς, (δ). 1*-μένος, σφαλερός, (δ), δ. ^.
ϋ/'/>&//». αγαπητός, (δ), προ. έπισοαλώς, σφαλερώς, *λά_
Θος. '
σφιλήζ, (δ,ή).
ϋρρΙιΐηι.ρ/·ί-Ίι· φιλία, (ή).
\\ρΛΐΛΐ^αι1^ιΛπ^ρ^ιιΛι. επισφα
ΌρρΙιιί. φιλώ, άγαπώ.
0/τ"ΐ· γΐλών, αγαπών, (δ).
λές, (τό).
Χ\[ιρηιΛι . αγαπητός, εϋάρε. Ώ/ναι^α,^ρΧ. παραινώ. *Π~2£
στος, (δ).
1)^/ι«ίίΐί^ηι.£βι.παροίνημα(τό).
ϋρριη. καρδία, (ή).
\)/ιραι. πνεύμα, (τό), νοϋς, \}[αιυ[ΐιιΊΐ£· σφάλμα,πταίσμα,
(*). Ψ»χ*. Μ· Ί?ει: *ί+Γ· λάθος, (τό).
0/νια//ιιί . σφάλλω, πταίω,
—ρ υραι£.
Λ έγκαρδί- λανθάνω.
—§ιιιιΠι'ϋΐΜΐβι £/^>«ηί·>ως, προ- [){ιιΐί/£Πΐ-ίΆ· 8· ΧΙ^ιν^οΛβι
-ϋριηρ ι/Ίηοβ·
)θύμως.εξ \\ρ4ιιιρΙϊΐΓ· 8· υηιαρΙιιΓ,
όλης ψυχής και καρδίας, Μριιπηρ. (~·Ι\·) σκόροδον, (τό).
1]~ΓΛ.
(δ,ή).
*καρδιακά.
ϋ/ιι-ίι. στύλος, κίων, (δ), στή ^(υρίΜίη-ηρ^ . θαυματοποιός,
λη, (ή). 8^+.
( (τό). \)ριρΐΗ/ρ. θαυμάσιος, (δ),
πορω.
^ίΛιαι^ιια-ρι . κ'.ονόκρανον, ^Ι·^«.·ί«^.
\)ριΛιιυΙ{Ιιιυΐ)· στυλίτης, (δ). Χ\[αριι/ι,ωιί. εκπλήττομαι, ά_
Η^ι!ίια<Α&<.» κιονοειδής, (δ,ή). }^ριριΐΛβηί.ΐβαι%ΙαΓ* εκπλήττω,
έκθαμίώ.
(δ).
ΏριΜυ'ίη^ηιι. σύνοδος, (ή)
^ιΛιϊ.ηη.ηιιαιΙιίΜΜίΜ. συνοδικός, [ ϋ^/""·/»" «/^ · εκπληκτικός,
(ό|.
λον, (τό). ϋ/αρηι-ίΠι. έκπληξις, (ή), θαυ
υ^ι_^ι<ι/^ιυ/αη«-/ι · πεντάφυλ- μασμός, (δ).
6ης, (δ,ή).
11/»^· ^ αΰρα, (ή), ζέφυρος, (δ). ϋ//αι\ΐΜΐηηΐι. πηλώδης, λασπώ^ΐΜΜ%αΜΐί. ΐπταμαι,άφίπταμαι, ο^»ν· γίγα^ι (δ). ϊ»^λα·
8· Ζ^Ιΐ"!^
πετώ.
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υα,η
0Μ8
\}1/ιΙρϊ>Ιηΐηι.ρΤ[ιιΛ. άρχαιογο»
ϋ^αι^ρωρ- γιγαντικώς.
\}^^αιιίΊιιραιηι-ΡΙιιΛι. γιγαν. νία, (ή).
τομαχία, (ή).
^ ή) υ^««-ί»^άρχή, (ή), *άρ.
\}1/^ιμΑι/Ίι»%. γιγαντώοης, (ό, 1,^?ρηι.ί/^.^χευρία, (τό).
πηλουμαι, *λασπό. 1]^· ποτήριον, (τό). Ί·»^;.
νομ,αι.
^..ρ.^)· Δισκοπότηρον, (τό).
Μ^αΑ^Ιιι/. ακροάζομαι.
υΖ/ϋ/ϊ ιιιηιηΐι- τρυβλιον, (τό) Όί/ΡίρΛί. άρχή, (ή). 2. αιτία,
παροψίς, (ή), ποτήριον, (τό) (ή). 5·προοίρι.ιον, (τό). <!)«£.
^.χ^ί. 2. υ^Η- δ. υ-.—
δίσκος, (6). ϋ~ί»Λ· ί>·
~-\}Ι/ιυι ιιιιι αι/[ <///"»/· επικρα.
νον,
Οψ&ιΛ επιτηρώ, έγρηγορώ,
προσέγω.
Χ«Λ«
\)Ι/Ιιαπι-ρ· πενοερα, (η). Ί·-)υ^^ιιι^. (Ιπενθερός^ό).^-,.
\)/{ΐ[ρΊ,ΐίΐρυι%1ιΛ'. άρχαιολογώ
υί/^ρΊιιηραΛπι-ΡΙΐί-%· άρχαΐλογία, (ή;
ΜΙ{ΐΙρΊ,υιί>ΙιΊΛ. πρωτογενής,άρ.
χέγονος, πρωτόγονος, (ό,ή).
&.\,ιιι[μαι1>ΙΛι·
χαΐος, (ό).
\)1/ΐ[ρΊιιιιΙ]ΐυΊι . αρχικός, αρ.
Μΐ£ΐΙρΊιιαΙ^αΛιαιύι^ιι. αρχικώς.
Ι^/ρ^ρΊιΐίΐζ^ρ· 8. Ί}ΐυ[υιυζίΐ^ρί
υ^ρίιιι/^α//ί. άρχέκακος, (ό,
ή).
τιος, (ό,ή).
1] ([ΐ[[ΐΊιινΐί^ιυαϊ&ιιιιι · πρωταΐ-

-Ό/ίί'ΊΡ" ιυη%ΙιιΓ. άργήν ποι
ούμαι,
άρχής.
-1> «,//ν/««Λ£. εξ αρχής, άπ'
[ί//ηι Ίιΐ£ . $. Ζηί-%%
[\/ρπι.ιηΙί,/. πινάκιον, (τό). 8·
])Ι]ιιιι ιυη ιυΙ[ι
\]Ιρια/ΐιρ,)'. άρχομαι, αρχίζω,
♦αρχινώ.
II ιρυλαιβι. βραχυβωνος, (ό,ή),
λεπτόιρωνος, (δ,ή).
ΙΙ/^Λι/ίΐ/'. βραχύνομαι, λέπτύνομαι.
υ<£«//»· *-.^· πολιορκία, (ή).

Μι/ιυρΙιιΓ. πολιορκώ.
ι&ιριιηηι-ηιιϊΐιΐιιί. βραχυνω, λεπτύνω, *όλιγοστεύω.
1)7"^· πρίων, (ό), *πριόνιον,
1]^ρΐ/<υιη£η/^. πρωτοφανής, τό). 8^Ρν«
1]^ρ'ί'«»Μ»^ιγ·άρχέτυπος,πρω_'Βΐϊη«ί*Γ'^· πρίω, *πριονίζο).
τότυπος, (ό,ή).
ρ.αι. \}ιιηηηι !Ά· πρίσις, (ή),·*πρι0^^|>ΐα<ο>/ι&</'. προεξάρ·/ο_ όνισμα, (τό).
36
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υ^ηι/π^β· πρίσμα, ρίνισμα, φιαιφ,υη. χενόοοξος, μαται
(τό). Ρ*·»!»^
όδοξος, (ό,ή).
υ^Λ' ρ/ιύι. βραχύτης, λεπτό- υί»Μ/ι^ιι/«£Γ«/.κενοδοξώ.
(ή).
της, ολιγόττ,ς, (ή). 2. «. \\ΐ,υιφ·ιιηπι [,Ι[ιΐ-Ίι. κενοδοξία,
^Ί^ριϊ. χρεματίζω. ■Ρ}£.1.·'ν+«
0«^«*. όπλή, (ή). (Λρ)
1)%,/,,^,. ψιμύθιον, *φκιασΙδι,
\\ι/ριιιΙ[ίυΙ]π[υ ΟΜηΙιΙΐίΓ* ) κατα- (τό). ^-τ_-ιν—ε* "ί-ιί-ν··
\\ι>[·ιαΙ/υι//ιι[·ι φ'ίιριί· ( πατω,
^τσαλαπατώ. 2· $ρ· κατα υί»^πι-/<ίΓ<Λ^ψιαυθ'.ώ, *φκια_
πατούμαι, *τσαλαπατοϋμαι. ϋίγηίρ/ιιΓ. { σιόόνω. 2· $Γ- ψι_
μυδιούμαι, ¥φκιασιοόνομαι.
Οι>ρπι.^. νάρδος, ναρδόστα- Ιϊ/,γ/,//. υδράργυρος, (ό).
ΙΙί/ί/ιΐί//.
κιβώτιον, (τό).
χυς, (ή). Ιΐΐ-Λ,μ^
Βί/^-ί» ^/«^· ( τούτου ένεκα, εΉι^ί/ ι[ιιια%. \ νεκα τούτου, διά φ,Ίιγ α,ΐ[η,%- θρεπτικός, (ό).
\\Ί,Ί,,[ΐυΙΐΙιΐ). σύντροφος, έμοτούτο. ^«-"««-Ί.
δίαιτος, (ό,ή).
α, (ή).
\)%ιυμα/ΐιηι (<}[ιιΆι. ματαιολο- \}ϊήιγι»Ιΐβπι-ρ[·ιΜι. συντρόφι\)ΊιΊιΐ[ ι»ριυ[ΐ . 8· \]Ί/Πγ[ ιυί[ιυΊι ι
γία, (ή).
1]Ί/ω///ιι.>ιπ. ψόα, ψοιά, (ή).
]}%ηιηρ. κενός, μάταιος, ¥εΰ_
Ήίκ»//££. χενός, *άδειος, ευ. καιρός, (ό).
καιρός, (δ).
μαι. \}%ηιηρ. ^. ε'ις μάτην, ματαί
ΌίιαΊιαιιΓ. κενούμαι, *κενόνο. ως.
(ό,Λ).
]\Ί,α/Ί,[,ιί. τρέφομαι., εκτρέφο \}%ηιιι[ιιιι[υοη . ματαιολόγος,
μαι, ανατρέφομαι, διατρέφο \$ίιηιη[·ιιιη(;ρ· κενόφίλος, (&,ή).
φιηιι,[ι,ί. ματαιουμαι, *μα_
μαι, «ιΐ·.^^.^.
\]%υιυ{υ/ΐιύ . 8· \Υίιιυφιαηι
ταιόνομαι.
τόν, (τό).
Ιϊΐιΐίΐι^αυιπαιί^ . κενόσπουδος, ΙΤίι/11-ί/γ. τροφή, (η), φαγηυ''<«ι ΐ)ΐυΊιΙ,ιΐ'. τρέφω, διατρέ
Μ).
φω, άνατρέφω. <ΊΙ--ι-1·4·+'Ι9Ί'Γσπουδία, (ή).
υί'«'/'· )αυ^ήν, (6), 2· προ- 0*""-4Τίί· τροφευς, (ο,η).
\Χίιαΐ[·£. ^ σκεφαλον(τό).^1.+«1.
2.(;^ι(.ηΜ^ι|.τ£ι
ταιόνω [}%φιαρια. σμύρις, (ή). 11^/ΙΓ/ίΐΜ^πί υα,Ί,ΙιιΓ. ματαιώ, *μα.
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υηα.
Χ\ηι^ηιΡΐΜΐΙιιιΛ· σοδομικός, (δ) Μπαί/αι//,. φρικτός, (δ). 2. ^.
Ηη^αι^ιΛ ν.Λ^· άνακομβώ, ά φρικτώς.
νακολπάζω, *άνασκουμβόνω. ]ίηυ^ια^α»ίι. «.$.. ιδιωτικός, ά.
1β· άνακομβοΰμαι, άνακολ. πλοϊκός. 2. ^.,^· Ιδιώτης, (δ).
πάζομαι, *άνασκουμβόνομαι II»«//μ///, φρίττω, τρομάζω.
άποδύομαι.
(τό). \\ηιιΙ^αΛιαιιΐ. άπογυμνοΰμο«>
]}η/ιι· κρόμμυον, *κρομμύδιον, υ««//ι>/£//ί μ. ιδίως, άπλώς. 2.
\)π/,ιωΙ{· άηδών, (ή), *άηδόνι, 8. \] ηυ//υι/ρι
(τό). η-αά-ζ
(6). \\ιι,ιΙ/αιι/η, βΐυΊιΙ.ιί. καταφθβί\}πΙ/ιιιαιη/ιΙ(ηα . σωκρατικός, ζω, κατατρομάζω.
\\η,ιΐιη, [,Ι[,ι-Ίι- άπλότης, αφέ
\\π,ρ^ιΐ. ) ερπω, σύρομαι.
λεια, (ή).
1]
ιο^. Ερπων, έρπετός, (δ). ΜηαΙ(ηι-ίΆ. φρίκη, (ή), τρό
2. έρπηστικός, (δ).
μος, φόβος, (δ).
—ΜηφιιηΙ^ιυΊι αφαη. ερπης.Ερ. \\ηυΊΛΐίΐί. κολλώ. 2· πακτώ,
πητος, (δ). ^
*πακτόνω. ^Μζ&Ι'^ΐώτ'
\)ηγηα!ιΙ·ι/. ολισθαίνω, *γλΐΜιιυ'ιΛπί Ίίίι· πάκτωσις, (ή).
στρώ.
υ»<£π«$πι-#&. όλίσθησις, (ή). *καλαφάτισμα, (τό).
Μη^πιΛ.
έρπετόν, (τό). Μηαηρΐ'. φάρυγξ, βρόγχος,
2.
«. Οβ^^ι
(δ). 2. σιαγών, (ή), πώγων,
1]ηά/τ. πίτυς, (ή), *κοκκονα- (δ).
2. &μμ
ρτά, (ή). 2~Λ 3>£»<ρ££ «ι».<(.ι \\ηυηρΓΐ ι. ιί. γαργαρίζω. ΐι»ρ1)<77£· {-«>· κοίλωμα, (τό). Ί·*β· ν·^1 υ«'/· λιμός, (ο).
[\ηψιιρΐ./[. )λιμώσσων, λ;Τ
Ι)™///, αυτός, δ ίδιος.
\}η/ί{αι£α· ουτω, ούτως, τοι 1)η»2"'Ζ/'"-ίΓ·5Κωττων' ^ιμοουτοτρόπως.
κτονών, (δ).
μαι.
1)"/''<γ/'«/ι. τοιούτος, (δ). 8· \}πι[ιαιΑαΖ ι/Αρ-ιΤ. λιμοκτονοϋ\]ηφιι,)η· ,/ιι,ΊιΙίΐΙ'. λιμοκτονώ.
Όη/%ορρ%. αυθημερόν.
ϋ«^ιΛ λιμώσσω, λιμώττω.
ϋ
ε'ιθισμένος, (δ), συνή
κόλλα, (ή).
θης, (δ,ή).
.
υ ο////, απλούς, (δ). ϋ·»··4-·1)~$£> \)η,[πρυιρυιρ· συνήθως, κατά
ΜπαΙ^ιαρνιρ. απλώς, άπλού, τό σύνηθες.
[}ηι£ηρια!ρΜ%> 8· Όηι£ηρ%
στατα.
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\ίπι£ηρΙΐβηι.βΐιΛΙηΓ. εθίζω, συ Οπι_ιι£γ/τ«>^/ι. ξιφοφόρος, ^ομφαιοφόρος, (δ, ή).
νεθίζω.
Όα^π^ιΛ εθίζομαι, συνεθίζο>_ υπ<-"&/""ά^?* ίξιφήρης, (ό,
\}ηΐ-υΙίριυιΠ/ρΙ[.γΓ^. 8""^
μαι, συνηθίζω. ΙΙ.^.^-ΐι
Τ\ηι1ηρ—-ρ-\ι&. εθος, (τό), συ ΙΕ
\)πι-ιιΙτρυα-ηρ· 8· \]πΐ-ΐιΙιριιινήθεια, (ή).
\}πρ. τρώγλη, *τρύπα, (ή). Ώπι.ιιρ. μίλτος, (ή), άμμιον,
(το). Ίί·.^
\}ηρυιι/αι-ιπ. τρωγλοδύτης, (δ), 1]/>ι-<η. ^.»>· ψεΰδος, ψεϋμα,
(τό). 2. «$.· ψευδής, πλα
υ
αΰτοΰ, έαυτοΰ.
β^Λ.. 2.
\)ηρΙτ,Γ. έέω, έκρέω, διαρρέω, στός, (δ).
*τρέ^ω. 2· εϊ,σδύω. ΙΙ^-Λ.^·
1]π<_ιπ· ^. ψευδώς, *ψεύματα.
2.
^ρίμ.
\}ηι.ιηαι^ιιιιιΐΜ£Μΐιιι · θωπευτίΜ\ηρυηρΙαΓ· 3. \\ηρίυ»
1] ηι/πΐ). οΐ, αϊ, τά εκείνων. κός, κολακευτικός, (δ).
\\ηι~ίΐιιι*1[ΐαιιηιιηυΙιιΓ· θωπεύω,
τούτοις-τούτων.
1]»< γ. πένθος, (τό), λύπη, (ή). κολακεύω.
— υ«^'/ ιυηΊιηΐ-ΐί. 8· |1γι*/ί/: ^ηΐ-ΐηιιιΙ^υιαίΜ^αιαηΐ-Ρρύι. θω
!)»■ ιι„.ΊιΙιιί. ) καταβυθίζω. «Ι». πεία, κολακεία, (ή), θώπευ_
Μη· ι/Ι,ιΓ.
)$ΐ£*~£· \ΐ' κα μα, (τό).
ταβυθίζομαι. <Ι|«.ρΛ.£ι
ρ^-ΑΛ..
ή),
Όαι,/ίι/ · συρίζω, συρίττω, υηί-"»"»^»»-^· ψευδώνυμος, (δ,
Μ
/Ο»
\}πι-ιηΙιρΐ}ίβ'Πΐ-ρ7ριΛ. 8. II/»σΦυρίζω.
Βι»ι.^#ιι.£βι. συριγμός, (δ), *σφύ (1)6ρι^ίβιπ·-ΡριΛιχ
^ηΐ-ΐηαιριοα* 8* ϋαιιαριοιιι
ριγμα, (τό).
^ηί-αιΙφραιίΊριιΆιΐΜΐιίΐΐ' προσϊ'^'-ΗΣουλ.τανος, (ο)
πεποιημένος, (δ).
υΐΜ.<2· βραχύς, *κοντός, (δ), (]ηί-ι«ιΛι<-ιη. ψεύματα, ψευ
ϋ,^· ^|.». 2. *-.^· ακριβός, δή, (τά).
1]πιγ>. £.«7· 8· β'πι-ρ·
(δ).
8. |*ωίφ
\}ηι-ρ·
οξύς, κοπτερός, (δ).
ΰηιΛφ μύκης.μήκυτος, (δ),
I
Λ οξέως,
ίΕΐ-ν·»*μανιτάριον,
_'
Ι-ί\ ΙΓ-Λρ-ρ.
ΤΙ» >·
(τό).
ϋηι-ρ·
Ί[·
υ
ξίφος, (τό), ρΌμφαί- ϋ"·-^· όίγιος, Ιερός, άγνός,
™.
9·.. -4. Ής(II— καθαρός,
καθαοόί. σεπτός,
σεπτόο. δσιος,
δσιοΰ. (δ).
(ο).
α, ιιήνηιηη.
μάχαιρα, ΟΛ.
(ή). *ςΐ£<·
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υ<ηυ.
υ<ηυ,
\^η^ρ^αΛιη.ιαΙΐ . ταχυδρόμος, \}α/ΐΜΐιΑαιΐ[ΐ£. άπειλή, *φο_
γραμματοκομιστής,(ό). ϋ~>(·· βέρα, (ή).
^
(ό).
ΜΐΜ^ιΛιυΙιιυ%. απειλητικός,
\)πφΙιυιπ, ιηηι* · ί σοφιστής, \}ίΐ/ι*ιπΊιιυι/. απειλώ, έπαπει.
\}πφίιιιιπ£α·
^ σχολαστι. λώ, φοβερίζω.
[]υ(Ηυηπι ΙΆ . παρανάλωσις,
κός, ^τσαρλατάνος,, (ό).
0<γα>4·> Ιππότης, πολιτοφύ κατανάλωσις, (ή), παρανά
9<9«φ· ^ λαξ,
στρατιώτης, λωμα, (τό).
φρουρός, (ό). ϋ^-ί· Ιλ«+1-Ρ' \}α]ΐυηιιιΐ]ηι^ρ* ) Λ. παντε\)α]ΐι/ΐιιυ(ι,. βλίτον, σπινάκι. \&ιφηΛ γ» αο£Πί.π· } λώς, όλοον, (τό).
τάνω. τελώς, εντελώς, τελείως.
Ι] υ/αΛαΛΙτιί. άποκτείνω,*σκο. υ<^<"</· σκεΰος, άγγεΐον, (τό).
2. αποσκευή, συσκευή, (ή),
(?->-)· πήγανον, (τό). ΤΓ—ζ— δ. ευωχία, (ή), συμπόσιον,
(τό). 4· υπηρεσία, λειτουρ
ιιιΊιηη . μακελλεΐον, γία, (ή). Ί·-.,· 2. ^£~· 5.
(τό). Η·~—.^^-.Ί-ί-!
ί]
ι^ιΐΛρυΛίϊΙιΐΜΐ· Διόνυσος, -1)μ/""ι ΐΜΐη%Ιιιί· ( λειτουργώ ,
-Οι»·»» ηιΛι/ιιί· \ διακονώ, υ
Βάκχος, (ό).
Ο<γ<ιΛ0£. ^ φονεΰς,(ό,ή). Ί·«Λ- πηρετώ. ΐ»Εϊ^ν£ΐ ^4·+»
Οι^ικοί"-»^·· διάκονος^ υπη
]}ΐ4£ΐα%ηι.ρ[ιιΛι. φόνος, (ό), δο ρέτης, λειτουργός, *δοϋλος,
λοφονία, (ή).
(ό).
1]ιυ>υπ. > ,
,. , ,, \}α^ιαιιιαΐ-ηρια^ρ^' δ· 1|ιι#£—
—Γ>? αιαινα. >\ πέρας, τέλος, το). ιηούαίΐ^ρβν
υ<γ"ί«ι«^^ί». ένοπλος, οπλο Οαίαιαιαι-ηρΙηΓ· διακονώ, υπη
φόρος, (ό,ή).
πλίζω. ρετώ.
\\ιΐ£θΜη.ιαι^ΛιΙιιΓ- δπλίζω, εξο. ^ΐΜ^ίανίΜΛί-ηρηι-ρ-^^ίΜ · διακο
υ<^Ί/ηκ/^^'/τ>Α οπλίζομαι, ε νία, υπηρεσία, λειτουργία,
(ή). 8· <Ι|ι«2<ηο'ίιι
(ή).
ξοπλίζομαι.
Τ3ΐΜ£ΐιιη.ια^Λΐίΐ-ΡΡιΛ · πανο \}ιι^ιιιαιιιι-ηρηι.^ρ· υπηρέτρια,
1)ιγιο«//<Λ προσμένω, περιμέ
πλία, (ή).
Ήι^ζμπ&ι/. δαπανώ, κατανα νω, φυλάττω, *φυλάγω. 8·
λίσκω, έξοδεύω, καταδαπανώ. β-^Ι-φ ΙβΊ^+'
ΙμΑ* \\ο£ΐαιιηι-ίΆ· παραμονή, (ή).
8. Μ,^Ίι^ι^ηΐ-ρΤριΛ'
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υβα
υ«ηι»
υ/γι/γ»«/ί«γ£π«·αρχιστρατηγος \}ΐΜΐ/ι·ΐ7ίυί/η^ρ/,·Λ. λευκότης,
*ά*πράδα, (ή). «Ι^-.,^. ^
στρατάρχης, (ό).
\) ιΐ[ ιυΡυ*α] ίιηιιυ I]α/ίι · στραταρ. \)ιιφιηιιιΙ{η^α. λεύκωμα, *άσποάδι; (τό).
χικός, (ό).
υ<//ί<^ίΐι/ηίηιιι#4'·3'πογγοειδής,
ταρχία, αρχηγία, άρχιστρα (έ,ή). υ«7«"
βαρύνομαι, 2. α
τηγία, (ή).
^α^ΙΐΓ^ιαίιίιιί. βαλσαμω, *βαλ- ναβάλλω, ^μ,^· 2· η—
σαμόνω, άλείφω.
Μι^ίη^υΊ,/ι. βάλσαμον, (τό), ϋι^πι-</π«-ι7ίί. νωδροτης, 2· α
άλεκρή, (ή). ΙΤ^Λ
ναβολή, (ή).
υ«γ^· ουλή, (ή), μώλωψ, (ό). Μα/ηι-Ί,^ -σπόγγος, (ό),*σφουγ_
γάρι, (τό). ^Μ^*
ϋα//ιιιΛιαιιί'. συνουλοϋμαι.
υ<γ/»^ίτί>' ^ παρεισορύω, παυ "//«/<"ί^τ. λευκός, *άσπρος, υ«7^/">"· ^ ρενσδύω. 2. διεκ(ό).
( (ό,ή). φεύγω. 2· 11^^+.
\}ιι//ιαιιιιΙ[ΐΗΓ[ηβι. λευκόχρους, Μ^ΙΡΊ ηι-ί&· παρείσφρυσις. 2.
1)ΐφ^ΤΜΧΙνφιιι^φΛΓ<ιΐ£ λευ^εί- διεκφυγή, (ή).
\Ιαφιηιιι//ΐΜΓ£ί[ Ιιιιιη . ^ μων, (0, \}η/Λ^ρ. συριγμός, συρισμός,
ή), *άσπρο:ρορεμένος, (ό).
(ό). ς.^.
0<γ^«ι«*φι»^ΜΜ«)ι· ΰπόλευκος, \)π'ΐιΐΜ^· $· \\,ηιυΊιι]^>ι
[\η.%ινυιιαΊι. περικνημίς, (ή).
(ό,ή)·
λ\ιΐ]\ιιπιαΙ]ίΐΜίίαι^ . λευκόμαλ]}ιηυιρια1ι· 8- 1]ιι»ιμ/»ο«ι
λος, (ό,ή).
Χ\α[£ίίΐΐΗΗΐ[ΐΜΐιΓιιιρι/£ι%. λευκόσω- \]ιπαιριιΛΙι·ί. ψευδολογώ, ψεύ
μος, (ό,ή).
δομαι.
υ<7/>"""4"ν^?^' κατάλευκος,
(ό,ή). «ιμ^.,,.
\\ίΐ][ιιηυυΙ^ϋ]'ΐιιυιί. λευχαίνΟμαΐ, Οαιυιρινρ· ψευοώς.
*άσπρίζω. ΙΙ^Λ.^.. «ίΙ^·.^ υ <»</'/'"/'"- ^ ψευδολόγος,¥ψεύϋιηιιι/ιιοα. ^ στης, (ό).
\}ΐΜ]βιιηιυί[ΐΜβηΐ-ΗίΗ%Ιη/ . λευ- \}ιηυ>[ιιοαηΐ-ρ7ριΛι · ψευθθλθ_
καίνω, *άσπρίζω.
για, (ή).
Η αι[ιιηαιΙ[ΐΜΐφαιη.. κατάλευκος,
(ό,ή),
ΐιιαι/ι ΜιηαιιΓραιΙι· σκληρός, αυστη
Ο^ιιιιιι^ι/. 5. \]ν]ραιιυ/{ιιι- ρός, (ό). 2· $. 1],(^υια<«ι^ιι
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ΙίΐΜαιι/ραι^Ιιι/. 8· \],α^αιηιαιΡ~ ]}ιηΙιιΙ&αιΐ{Ιιηι-ΡΙιιΛι· πλαστο
ρίιιΛ
γραφία, (ή).
Μ·παιι/ριυΙ/ιιι.ρ^^ιι-%· σκληρό- \),ι<1,ι^,,,Ι[ΐ„Ίι. πλαστικός, 2.
της, αύστηρότης, (ή). 8· 0.- πλαστός, (ό).
0ηαΙΜαα/ρ.η$~ρ?ριΛιχ
^αιΙιι^))ιιι1^ιιίΐιηι-Ρ^Λ· πλα
Η<Μΐα(Λφ. ) στόμαχος,
(δ). στική (τέχνη), (ή).
\\ιηιυιίη,ρα. ^ ν^ψ^'
|] </,//// .'>///;, λ </. ^ πλάττω, κτί\}ιηιιιιΓπ^)ΐυ^ιυι.· ) ·*£-·^.»^·στθ- \)υιΙ, ΐ[Μ, ιϊ- ^ ζω, πλάσσω,
\\ιηιιιιίη,ριιιιιηηιι-. ^ μαχικός(ό). ποιώ, δημιουργώ.
ΜιπΙΐίΙ^[·^ πλάστης, κτίστης,
2. στομαχόπονος, (ό).
Οιπιν^οη . 8. ΖΙ'Ί'ύη1-· 2. Ο"""- (ο). ΐ7«.ρ~·τ«·1·>
υ «ι Α- γ/Λ /«-««Λ. πλάσμα, κτί
ρΛΟαι
ΜιηιιίϊιαιιΓ. κτώμαι, αποκτώ.
σμα, (τό).
\\υιΙι ΐ]!) η· ί/ΐι- πλάσις, κτίσις,
\}ιη·ιΛιηιΛιιιριηρ . ψευδωνΰ- ποίησις, (ή).
ΜιπΙτφι· στέλεχος, πρέμνον,
μως.
Ώιηια^βΛ. στακτή, (ή). ^»-~ (τό).*^-*.
(ό).
Ι)ι//Α-/^/. δάκτυλος, (ποιητικός),
υ<ηιχί/γΜ/';;*. κενόδοξος, (ό,ή) 1]<π£γ<Α ψεύδομαι, ψευδολογώ.
\}ιπΐΜΐβαι^ιιι%. επίκτητος, (ό, υ"^^"//"^" 8· ^ιυψνρ'
ή). 2. (*(... <ρί.ρ·) κτητική \}ιηΙτρ^ίβΜηι.ρ7ριΛ . ψευδορ.
Αντωνυμία, (ή).
ΙΓ-^Ι κία, (ή), επιορκία, (ή).
Μιπιαγηι ωά, 4^>» χτήμα, (τό). 1]«πίτ/»γη>-ίβ>· επίορκος, (ό,ή)
\}ιηαΐβηΐ-ΐα&ιιιιι£ρ . ψΐλοκτη- ΧΙιηίρρί-ρΙιιΓ· 8· β·ρ·-ρΙιιΓι
υ««&/»£· στείρος, (ό). Ί·[.-ΕΡ·
μων, (ό,ή).
]}υιιγρι.ιη· 8· {^υιηΐ^ρι^ιηι
8. υ,«Λ»ί-/«
\}ιηι[ιηιιΑΙιι/. $. ^υηιη. αϊα&ΙιιΓχ Όιπορ^αΛιινιΓ. 8. 0.//£ΐίΛιιιιΛ
υιπίτ^ωί/Η/ι/) κοιτάζομαΛου-,Ι)·"^»-· θρίξ-τριχός, *τρίχα,
Ι)////. //////*· ^ ριάζω
]} υι 1/ ιρ) αϊρ ίυ'ΐι ,ι ι /(/ρ ιΊι ■ 8· Β«ί— II ">ί"/.
σπουοη, (η).
-υ»//ι«^«"ί-. εν σπουδή, ένβία,
ΊιηιυιιιΙ, ι[ϊ) ηι [<ϊ [ιιΊι ι
1]///Α//ι>////^/γ.Λ. πλάστης, ποι βιαστικά. ΗΗΗΗ^+'
ητής, (ό).
γώ. ϋ«"ί«ϊ· συνεχής, (ό,ή). 0,£
\}υιΐι ΐ[$ ναι πρΐ> Ι* ιΓ· πλαστουρ\)αι1ι ί[ά ιαΐ[ ηρΐ) ιιι £1ρι,Ίι· πλα~ -η«η^£^· ^. συνεχώς, ¥συγστουργία, (ή).
χνά. β|·£&»ι
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υβιι
οβη
έγκαρτερώ. 8«- I] '/>π/>ΐ"'/ ««"ί"// «Λ · υποτακτι
κός, (ό). 2· (+ί·Ρ·) υποτακτι
κή, (ή).
-1)ιπ^"/ ιιιη^ί»/- συχνάκις.
\\ιηηραιη.α»αΙιιί. υποτάσσω, υ
Οιη^φΐι· 8· \\ηΙ^ηρι^ι
(ό).
Ιίαι/,Ίι. μαστός, (ό), *βυζίον, ποθέτω,
Μΐ)ΐηραιη.ρα»Ι^αίίΐ' υποθετικός,
(τό). 1Γ^4- _
1) ι»/»»;////, β'-άζω, αναγκάζω, ϋιηπραιιίρΙιυΓ. υποθέτω, ει
καταναγκάζω, παρακινώ. $Ρ· κάζω,
(ή).
βιάζομαι, αναγκάζομαι, πα Μαιηραιι^ρηι-Ρ[·Λ' ϋποθεσις,
\\ιηπριιιριπΐ-ΐ^1ι ιΙ'. $· 1)<""/""ρακινούμαι,
υι/ι/ίΐγπ· ///Ι. βία, ανάγκη, πα_ ΙραιρίτιΑ
- ρακίν/,σις, (ή).
^ΊΛ.^· \\ιηπρη,Ιρ·,). υποκείμενος, (δ).
1)ι/ι//Λ//1- κολακεύω. Ι»».^».^- Μα>ηριιιΐ£^ριϊ· υποκειμαι.
1)ιηί/ιυ'ί#/ιι/. κατορθώ, *κατορ_ [)ι«#γ»ιι/^£<«.ΰποσ·τιγμή (,)(ή)·
θόνω. ^
Μ1 τίΐΛ+' \\ιηπριιιίριιπί ρ ιΐΛΐίίίίιίΐ· ^ υπΟ^ τέμ
1]<πί/^ Ι"*/·) ύπόμαζος, ϋπο. 1}ιιιηρυ</ριιρΙι ιϊ.
νω, ΰπεκκόπτω.
υ«Λγ/». }μάζιος, (ό,ή).
^,ηΊ,γρΙ,Α θυλάζω, -"βυζάνω \^αιηριαΊίΙ^[ιιί· υποπίπτω.
Μιπηρηι%^υΛΙιιί· ΰποσημειώ.
1]ιη)<ιππι-· τίτδη, *βυζάστρα, []ιυηριιι^ιυφΙιιΓ. καταμετρώ.
\\ιπηριιιυιι>Ιια/ΐΛ· καταφατικός,
παραμάνα, (ή), υ}-·τ~Ί·~>
· άλ/,θής, άληθινός, βέ (ό).
1]υι/γ> ///«/,//. καταφασκω, καβαιος, (ό).
υ «ι «/>■/· ^· άληδώς, βεβαίως, τάφημι.
^ιηηραιι>ηι-ιφιί· καταδύω.
βέβαια.
\)ιπηριιιιιηι ρρι'ΐι. κατάίίασις,
1)ι/ι/γ>.
Οπό, κατά.
\\υ>πριιι^·ιιιιΙ ιιι'ΐι /,//'. υποδιαιρώ. (ή)·
]\ιηηριιιριιιϋ υ,Ίιηι ϊΠι. ύποδί- \\,η,ιρ1.ρΙιι>ΙιαιΛ. κατώγειος, υ
πόγειας,- (ό,ή).
αίρεσις, (ή).
Χ^ιπηριαι^ρρ* $· \)ιιιπρι±ι<[ρηι - ϋίΛίΐ/ιί"-·
κάτω, ύπο κάτω.
κατάβασις, (ή).
1^ 2,
χός, (ό). υιηη/»££·
1)<«"/'""/ [·ιυΙ{ΐηΊι. καταγραφί- [\ιηηρι>Ίι1ριιφιΙ'. ΰποοέχομαι.
^ιηηρίΜΜί^ρί,ιΐ. ΰπογράγω, κα I) ι/ι«/</<· άντίον, (τό). ΙΓ^^Ι·^
Μιηηρ[Λι· ΰποδεής, κατώτερος,
ταγράφω.
])υιη/ιιυι/ /·πι ρ[,ιΊ,. καταγρα ελάχιστος, (δ).
φή. 2. υπογραφή, (ή). Ι»/,,.. \}υιηρΌιιιΙ[. ϋποδύτης, (δ).
-υ«»ί«ν
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\}α>ηρη^αιΙ[αΛι. κατηγορικός, ^ιηηι^Ιιρη,^ρΗ,Γ. σκιαγραβω.
(δ).
'ιριυη ιη^ρΐ,Λ. σκια\),ηΠ[,ηη
κατηγόρημα, χα γοαοία, ), σκιαγράβημα,
τηγοροΰμενον, (τό).
\)ιπηρπίΐ Ιτ,/. κατηγορώ. 8· ίη. \\ιαηι.Ιτραιΐ£ΐιι%· σκιοεις, σκι.
ερός, (δ).
(ό,ή).
\\ιηη[ΐηίΐη< ρ[,Α. κατηγορία, \\ιηηιΑ,ρ>Αΐ^\ιρι^ . σκιοειδής,
|]<πΓγ>π<ι>. υπώρεια, (ή), πρό \\,πη^1ί^ιιιιϊιιι&. κατάϊκιος, (ό,
ποδες (δρους), (οΙ)
ή).
μαχώ.
Χ\·ηηι ιαρ. στιβαρός, στερεός, \\ιηηι ΙιρίΗΐίΊαριη ^ίΐι^αΐ· σκίΛδυνατός, μόνιμος, ^«.^ι
\]ιιιηι Ιϊριιϊΐιιιι1Γ . σκιάζομαι,
Μιηπι ιυριιΛιιιιιί. παχύνομαι, *σκοτεινιάζομαι.
*χονδραίνω.
\)ιπηι Ιϊρ<ι/γπι ^ιιιΊιΙιιΓ. σκιάζω,
\}ίηπι.ιυρηι ρ^,ιΛι . παγύτης, ^σκοτεινιάζω,
(τό).
(ή), *χόνδρομα, (τό). ,
\\ιηηίΡ[ιι-Ίι· Αεΰδος, όεϋμα,
ΧΙαιπι-φωραΛ, . _ ετυμολόγος?| υ ιηηιΊι γ ι/Λ Λ ιϊ. παρακουω, πα
(ο, η). δ· \]ιηηι γ ΐΜΐ£ιιοα<
ραβλέπω.
\\αιηι γ ιιψν,Ί,ΐπ/. (+{.ρ·) έτυμο- \\,ιιηι.Ίιΐ[ αΛι πί[πΙ-Ρ[ι 1 Ί< ■ Ι δ-ΙΙ'ί'.
λογώ.
λογία, (ή). ΜιηηιΛιηηΑηΐ-ΡΙιΑ· ^ {Ίιαι_
0 αιηι γ ιιιριυ%η^ρ],ι_Ίί . ετυμΟ- ι^α*%ΐ£ηΐ-Ρ£ιιΛΐχ
1]ιππ[_^ιι#^ιο<#. άληθοεπής, ά. \\ιηριαΐΜΐΙι ριιιιιι. $· ^Οριαα^Ιηη.
ληθόμυ&ος,άληθολόγος,(ό,ή). ^οριυ^^ηί^αι
Χ^ιηπι ^ιυ^αοαπ^ρ^ιΛι . άλη. []υ,ρ/ριαΛ/ι%. παλλακϊνος, (ό).
θ'.νολογία, (ή).
θώς. \}α·ρ^α·^%. άνδραποδώδης, (ό,
υ<ππι_^<υ«^«. ακριβώς, άλη1\·ηηίΐ] Ιπΐ. έξακριβώ, διερευ \}ίηρ^ΐΜΛιυιί. εξανόραποοίζο.
νώ, εξετάζω.
μαι, ύποδουλοΰμαι, Φ}*^)
υ«""-?/ί'-. αληθώς, τφ δντι, ί"—ί,^ιΛ-ί-»
^
πραγματικώς.
\\ιιιρίραηη^ιριιΐΛ,'ΐΡ· εζανοραΜ'ηηι.η.ηίρ^ύι. αλήθεια, α ποδίζω, ϋποδουλώ.
κρίβεια, πραγματικότης, (ή). υ«"/»^/»«-/6^«Λμ άνδραποοισμός
Μα.η,Μρ. σκιά, (ή), *ΐσκιος, (ό), δουλεία, (ή).
(0). 8. Ζ—-£*
1)<η/ι
άνδράποδον, (τό),
[ίαιη^Ιιρ,νγ/φ . σκιαγράίοος, δοΰλος, *σκλάβος, (ό).
σκιογράοος, (ό,ή). $. υ™^£- \\αιρ^οΜ%αιιί . μεταμελοΰμαι.
ραιγρηι ρβι,Ί,ι
37

ϋυφ9αΛφ. I μεταμέλεια, (ή) \ΙρΐΜΐι£ιιιρ· 8· \}ραιρηρ*ι
\}ριυιηΐιυ. οξυδερκής, (δ, ή).
\}ιηρ£ι*βηΐ-!)αιϊι1ιιΐ··(1ί·ζα.1>.&\ίύ >\][·ιυιηΙιιιη· ρ[·ιΊι. οξυοέοκεια,
[)/·υΐ[ΐ/,[ΐιιιΊι· οξύστομος, (ό,ή)
\\ρρυιρυ/ΐι1ι ιΓ. &· φαΛηαιραι*
ΙΙ^Μ/7/"1/"· θςυκέφαλος,(ό,ή). ϋρραιριηρ. άγίως, άγνώς, κα
1\/·υ·ρ /.-·.. ^όξύπτερος, όξυ_ θαρώς.
υ/»"^η/ι^·· ^ πετης, υψιπέτης, ϋρρυγηρ&ΙιιΑ εξαγιάζω, ε
(0). 8. Ρικ/>Λ/»ι«^η^«
ξαγνίζω.
\)ΐ,υιΐη, ι·. όξυήκοος, όξΰκοος, \\ρραιιΐηρ}>π·-[ιΙ[ιιΛι· εξαγνι
σμός, (δ).
(Μι)·
1)/>νυ/υ
η . ξιφοοηλητος, ΌρριΐΜγρ/,ι. διορθωτής, (δ). .
ξιφόκτονος, (δ,ή).
ϋρραιγρηί-ΡριΛι. δΐόρθωσίς,
. ξι,φοκτονώ (ή.), διόρθωνα, (τό).
\]ρρυι^Ι.τΐ. καθαρτικόν, (τό).
ΙΙ^ΐϋ^ϋογ ^ιΊι/ιιΐ'. ξι^οκτονοΰ- ϋρρ—ν'ϊ'· Ιερός, άγιος, (δ).
μαι.
[\ρηιύ π, ρ/,1%. λθΐμ0ς, (0), ^«««^-.ι). Ιερώτατος, πχνιε■πανώλης, (ή). β»-/.-^.^·
ρώτατος, (δ).
Α&«Λ
ΰρραβ^ιιΛίτι/, 8. ^ΡΡ
Μριηϊ. αίθουσα. 2· αυλή, (ή). \ΐ)ρραιιβίΐαρυ/ϊ*ΙηΓ' ΙεοολθΥ(').
^ΆρρϋΜι^ιηρα/ίίαί.ρρι^** ΙερΟ"1
V ί»" " «/
— | λογία, ('Γ
ϋ/""ί"<α<Λ</· 8· \1ριν[υηιι[υη- ηρρα,ήίηρα,ρ. ίερώς, άγίως.
\\\ρραιιίΐιιαιιηρ!ϊΙιιΓ. Ιερουργών
ΌραιΛρ^. 8. Μη, υΙίρ^Λρ^, \}ρραι^ιηι^ πρ^α·-ΡριΛι. 1ε_
1)/>ΐϋ</ί «/ι. δξυτενής, (ό,ή).
ρουργία, (η).
ϋραιιφιη. δςύνους, αγχίνους, ΜρραιφιιΐΜΐ^ραιΙ^αΑ· Ιερογρα—
δξυμαθής,^ (δ,ή).
φικός, (δ).
ΧΙραΑιιαιϊ. οξύνομαι. 2· παρο ^ΡραιφΛίαΙ^ίΜΜίι. Ιεροτελεστιξύνομαι. 5. άαίπταμαι, πε κός, Ιερατικός, (δ).
τώ. 4 · τρέχω. Ο^^^*1"^* Μρραιι^ιπι-ΡΙιιΛι. Ίερότης,πα2. Ιβ^,^ΑΛ^.· 5. ίΙ-ϊΛ-2-· 4· νιερότης, (ή).
<|.»{Λ^·
νιος, (δ,ή). \\/,[,ιιι//,η!ι. άγιαστικός, (δ).
\}ρΐΗΊιΙ]/,ι/ΐι- όξύγωνος, δξυγώ. Μρραάι. πρωκτός, άφεδρών,
Κ/ιικ,ω^·/. όξυκίνητος, (δ, ή). (δ). Ορ»-γ*. ΙΓ-ί-ίΙ.
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υτη
ΜρραΑιηιιΐ. άγΐάζθμ«1· 0.^}^ {ίρυΙ/οίίγυΛι . παστός, (ό), πά
στας, (ή). ^«ίρ·^+· ΗΡ^ν+.
]ίρριιιΊιηι-£ρ· 8. {ίρριαι^αΛι \]ρυ//ΙπΓ. ^αντίζω, £αίνω.
\\ρρ·αιιρ^ιι· 8. ^ρριαιρ^ιαιραιρ ΰρα/[πί!/ίι . ^αντισμός, (ό),
Χ^ιμαινίΜ^ηι,ρρΛ. τρισαγι. ^άντισμα, (τό).
ον, (τό).
^
ή) ΌριπαιρΙιί/. δύσθυμος, (ό,ή).
Μρραιιι£ρ. ©ιλοκαθάριος, (ό, \]ρα,υιρΙιΙ^ηι ρρ^'ΐι. δυσθυμία,
\]ρραινρριη. καθαρός τήν καρ (ή).
^
«ίαν, (ό).
^
(ό,ή). Όριηωρηρρη^ . καρδιαλκής,
\\ρριιιι^^ΙιρΛΐ-^. ίερΟπρ^ΤΓΓ,ς, ϋ/ιαιιΐί^^ιη.καο'.ογνώστ/,ς^ό).
])ρρα>ραΑ. άγιαστήριον, (τό' Μριπιιι^ρΐι. έγκάδιος,^,^). 2[}ρριυραιρ . άγιασχικός, ά. ^· εγκαρδίως. "
γνευτικός, (ό).
\\ριηιιι ιιιιρ .
\)ρτιιιιιρ ίι ίρ
ΜρρΙιιϊ. άγνίζω, αγιάζω. 2 {)ραιυι ίριιηηρ . \ $.]]ραηα£ι^ρ^-.
■καθαρίζω, *παστρέ£ω. υ.«1«~ []ρΗΐΐΗΪ/ιηπι ρ. ^ \]ρψπιυρΙι1^ι
^ρ^. 2. Ρ·ί.4ιι>4+' (
[)/»
<>//>//· σπαοαξικάρδιος,
Μρρπι.ρρι'ΐι. άγιότης, Ιερό (έ,ή).
της, άγνότης, καθαρότης, ά- ΜριηαήιαΜίί· έγκαρδιοΰμαι.
υ/»ιη«/ιγί/7^«^·έγκαρδιώ,'*καρ_
γιωσΰνη, ίερωσύνη, (ή).
Μρρηι-^ρ. άγία, (ή).
διακόνω.
νω.
ϋρρΗί-ί/ΐι. αγιασμός, άγνι. ϋριηαιηριΓ. οργίζομαι, *θυμό_
σμός, (ό).
Ο/ιιηα/ηπι.4-. συγκινητικός-, (ό).
1)ρ/.ιΐ· άκωνώ, άκωνίζω.
ΟριηαιιηΙιιι· 8· \\ριηιαι^^ιηχ
ϋρρ%ρ!α,9. ταχύδρομός, (ό,ή). Όριηαι^ηί-βαΑΙιιΑ ενθαρρύνω.
8» Μραι^αιριΙι
(θ). 8* ΙΑριηιαα^ϋι^ΙίιΓι
(*)·
\\ρ[,ίΐ^. συρφετός, άτακτος, 1)ραιΐίΐηπι.!ιρ<. ενθαοδυντικός,
1)ρΙ·Ί'·ι· σύριγξ, (η), αυλός, ΜριπΙι^. καρδιαλκης, άνδρεΐ{4).
ος, (ό).
]}ρρΊ^ΐίίΐ/. συρίζω.
\)ριηρ ιΑηο£·
εγκαρδίως.
^ριη^Ιι^ιηι, ρ[·ιΛ» . Φυμηδία,
Ιί(""1ρί· Σεραφείμ, (ό).
1]^>π(.ω^· καμψάκης, (ό), *λα_ (ή)· .
,
οίκον, (τό).
ΐΡ·ιί+* ΜριηιΐιπΙιιί. £ οργιζομαι,παρορ.
\\ρηίρΐ.Λ. όξύτης, (ή). ·Η- Οριπι/αφιΓ. ] γίζομαι, *θυμό_
\\ρηιΊιΙ^Ιΐ' 8· \\ριι*ι ηι ρι
νω. ^ί^^μ-^+'
})ρηι&£. κνήμη, (ή), σκέλος, \}ρνι·Ληηι-ΡρΛ. οργή, (ή),
(τό). 4·»&·£<
θυμός, (ό).
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Πκαηι.^- χυμός, χυλός, (ό). \\βυυ%^ΐΗβηι ι/ιυΊ:Ιίΐ/· έκπλήτκός,(ό).
£»ϋ
* '
^
(^)· τω,καταπλήττω.
. Ικπληκτίυ/»«η^««ι-η·-^/'«-ί'·καρδι.αλγία, χΐρ,,/υ^ια^πι
ϋφαιΑοΛΙτι· λέντιον, περίζω- ΙΙμα,Ί,ιΰιιιιιι η/,ά . τερατουργός, (ό,ή).
γώ.
μα, (τό). ΦΙ^Λ.^ ^
υ^ί«λιζΛ&ι/'.περιζωννύω,¥πε_ υ^ΜΛ*Λ^ί«^/γ»Λ£Γ£/'.τερατουρ_
ριζώνω.
Μφ·ΜΐΑαΑι[,ιΓ. περιζωννύομαι, τουργία, (ή).
(|./> «Λ»/.-; «»//"//»
τεράστιος,
*περιζώνομαι.
$ θαυμάσιος,
Μφιυύη^ίΩι. περίζωσις, (ή). \\,[.υιΊι *1'ΐ/>·
|)'^<-η· έσπαρμένος, (ό). δ-γ- Θαυμαστός, παράδοξος, (ό).
/«ψΜ^Ιΐ
(0). ν^>υΛ*ίΐΙ'^' τέρατα, Θαυμά
\)φηφιυ^ιιΑι. παραμυθητικός. σια, (τά).
\\φπφιιΑΐ£· παραμυθία, πα ΐΧρΙιιΓ. σχήμα, (τό).
Ιί^η^ΙαΓ. καλύπτω, σκεπάζω.
ρηγοριά, (ή).
\\ι/ιπφΙιι/- παραμυΘω, παρη
ΙΙ<>/</. 8· ΙΙ/'""" Ι[>
γορώ.
\}φηφηι.ίβ>· $· \)φηφιυΊ^ι 1)ο«. λεύκη, (ή). «Ι^.^»^·
{)φηίηΓ. διασπείρω, διασκορ |)οκιι«(.Α«.1>. ) ψόφος, (ό). 2.
{ΙοααιφβιΛ- ^κραυγή, φωνή,
πίζω. 2· έκχέω, διαχέω.
Χί^υΛι^αίΐιια,ιΐ· εξίσταμαι, εκ (ή). ναΡε* 2·
πλήττομαι, Θαυμάζω, άπορώ.

^αιΡιΆΙιρηργ .έξηκοστός,(ό).
Α^ριιηΛ. έξήκοντα, *έξήν_
4.·υ£. πήδημα,*τρέξ(,μον,, (τό). τα, (οΐ,αΐ,τά).
' .; (**·<&
^«"Α'· κρημνός, (ό). η-ιτ—
φόβος., (ό). Ί·ίρ-Ί^ιυ^ΐί ιιιιΛΙιιί· πηοω. 1λ£1[«·- •Ι^αι/υ.
£.„_■
Ι^^Λι\φιΓι
^ω^ϋπΛ τρέχω. Ί-ί^Λ.^.»
Α_αι[ιι1ιιΓ. οοίοΰμαι. 8· Ι^\1 αιρ^ηιυιΆυΑι. έξηκοντού- Α,<"ΙιιΙ<·)η<-;)αίιΛιιί. έκφοβίζω,
■^φοβερίζω.
της, έξηκονταετής, (ό,ή).
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ι,υΛ,
«1/"^««π·
δειλός, *ψΟ- ^««ΐ2"»^ι«/»Α. αΐ-ρνης, άτ
βιτσιάρης, (δ).
υΛ' δοκήτως.
»1>(«/ΜΛα//ι. πέρας, τέλος, (τό). τ^ιαιιαι^ίαι.ηρ . έγχειρίδιον,
τ^ιν^ιίιιΛ. συντέλεια. 2· εκ. (το). Φ>.^.ι
βασις, (ή), ^ζ-,^· 2.
4,«'^ιι>ς<ι>«. πρόωρος, προϊΚ*·
]έ)· μοί> (ό,ή).
τ^ ιυ/ιι£ιυΊ,ιιι^αι%. τελευταίος, Ί,ΐΜ^ωι/ΐκΐ· ^ώκύυ,ορος, (ό,
^ια/α&ΐΜΐΊιΙιιί. αποτελώ, τε_ *1,Μ//·/ι««/&η/ιψ.^ή), προώρως
λειώ, *τελειόνω.
αποθανών, (ό).
ιΙ/μ^οΛ1/πι ί/. έοήρ,ερος, υ,ά^υι^ιίαΛ/ιι/"· τελευ~ώ.
ι] ./«/υ η ι.αι. κρημνώδης, (ό,ή). ταιος,(ό).'^.' ? _ (ό,ή).
^ιιιι^ιιι α/ίααφρ. ευαπάτητος,
Α,ο,ι^,,υΐι- ώριμος, (δ,ή). 0^ ^αιιίαιφπ^υπί-^. ευμετάβλη
τος, (έ,ή).
_
(ό).
ΐΙ,ίΐι^α/ί/.επωμίς,ίή).
(ό,ή). Ί,ιμ^^ι^ι. αρχαίος, παλαιός,
■^•^Ι/ίυαιυ^/ψ. έπωυαδοφόρος, Ί,"/^
φ^ρ-· παρευθύς.
τ^αι^^ι^ ι/ιΊφιί. ) συλλαμβά. *ί,αιιι{,ι, . αύριον, επαύριον,
^««^ηΓ-^^Λ $νω, κατα (ή). Ιϊ-.ΓΙΛ* (
, , ' ,
λαμβάνω. 1;«.£.«.[~Λ«£>
Ί,ιμι^1-· ^· τό πρωί, ενωρίς.
ι^ώί. ^ί. ω! οΰαί! κοΐμα!
βάχ!
'
* ■
•^ικ^πι-ω^· επιουσα, (η),
^αιΖα/ϊι. άσπίς, (ή). <ί·~!_4-'!.ι ιΐ,α/^ηι.^.
^παλαί,πάι)
ιιΜια,//[ι/ι . ασπιδοφόρος, Α^αιιιπιυ ζΙιιιι£. ίλαι πβτε,
(ό,ή).
-1· ι£αιη!ηί.β.
ί έκπαλαι,
^Ιιίΐ/4«ΐί'}««^ι7· συνασπιτης(ό). -Ι* ι[ιιιι/ηι^ «Λιπ^παλαιόθεν
τ\ ιιι ^ ,ιιΊι ιιι 1/ 1/ η ι β[ι ι'ΐι . συνα. τό πάλαι, πρό πολλοΰ, ανέ
σπισμός, (ό).
ί/Υ" καθεν. 2;^«.1·ι
-Φ φνι^ηι. Μιιηξ. από τήν αϋ_
ϊ[ ιιι Ζ, ιιιΊιιιι · ιι/ι/ιιΓ- ασπιδοφορώ . ρίΟν. β-γ^Ί^-Λι
τ{,·ιιζιιιΐΐ£ΐιΙΐ£ι/. όίιΐ/ασπις, (ό, «Ι,Μΐ^ι/α/^Μ///^. ταχέως, βιαί
ως, εν τάχει.
^
,
'. 2. ευθύς,
-,. ^αι ι^ιιι ι^ιί. επιταχύνω, τα4,·»^· πάλαι,
ποτε.
έγρήγορα. 5. ενωρίς.
χύνω. ·
ι^ιυ^ι/ιυ^^η/η . επισπεύδων,
1 1 '/ «'ί1 "V/* ' Ίΐ*λα','ίατος, έπιταχύνων, (ό).'
(ή).
λ\^οιη^ι^αιι^ηι.
ίίϊι
.
επισπευσις^
ίΜ)·..
. . . '
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^αι£αια. ληψοδοσία. 2. πώ- <ϊ,«»/Λ/^<β%«Μ</. εύπρεπίζο^α·.,
λησις, (ή). 5. πραγματεία, * στολίζομαι,
(ή). 4. συνθήκη, (ή). 5. α
γορά, (ή). 0· άγόρασμα, (τό),
τ^^Ιι^ηι^ρ^ιιΛ· ευπρέπεια,
κοσαιότης, (ή). 2. τέρΑις,
άπόλαυσις, (ή).
Ί ίοΐίω/ι ίΐιΙ^<ιιΐι ·
ευ.πορος,
*πραγματευτής, (ό).
Ί>"ν&/^· *· 4,«ν*·/»
^>ι^ίτ«/. οίμώζω, έλεεινολο.
ριον, (τό).
γώ, θρηνολογώ.
^Μίΐία/ΛίΜ^Λ^.άγορά^Ι^,^πα. χ^^ρίπΙ". έκχέω, χύνω.
ζάρι, (τό).
^^η·.ίΆ. οίμωγή, (ή), θρή
ι] ^ΐίΐ^ΐίΐιι ιιι > ιιι ΐ
7"'*/*]*
νος, (ό). ϋ^^-Λ»
πορική (πόλις), (ή).
4,«7/>· τόπος, (ό). 2. πεδιάς,
»1,<ϋ λ ιι,,ίΐιιί. πωλώ, *πουλώ.
(ή). ΗΓ· 2. 0ί~. _
^^ιυΛυαι/ι//. ώνητός,· αγορα -τΙ^ομ^ ,φ. ^. ( ολίγον, όλίστός, (ό).
$γον τι, μι
ι!,<«γΓα/« ο/ι/,Ίι· άγορονόμος, (ό, κρόν, μικρόν τι. <||· «.^ι
'/"ν/*' μ^τν1ν! ματαίως.
ή). 2.Γ,£ +ί-.^-'-ε.
ι^ικίωιι^,. εμπόρευμα, (τό).
.5· ι]^ανΚα»α 5
— [^/^ '/υ^/' £«γ»φ«Λ£</Ι εγ
4 </». Λβ. οΐαοι! ώαοι! ούαί! καταλείπω.
αλοιμονον!
-Ι* </<",//». πρός τά κάτω. 0.4,1^ /<ί»λ. ^ΙφΊ γΧγ βηβί
ΙΓΙΕ ·»·«ΙΡ"—·
^."ν^/' *7#· άπόλαυσις, (ν,)
*\,'··.!ΐ··»[·ΊιΐΜΐΙι· άγροΐκος, χω
^."ν*/ £· «Ηί; πρέπέι.
τΙ,ιιφΑ^&ιΑ εντρυφώ, απολαύω. ρικός, (ό).
κία, (ή).
«1.ι»;£γ^/ι. απολαυστικός, (ό). Α,·>^[ΐ·^ιιΊ'··>//πι ρ/κ Ίι· αγροίιΙ.«#^»ι ιΆ. άπόλαυσις, (ή), 4,"ν/»««^· άγριος, (ό). 1/-.«,-.Ί.^«
τ\ ,ιι^ι ω ·1 ,ιιμα,ρ. αγριως.
άπόλαυσμα, (τό).
^."ν^Ζ"1-^ πρέπων, ευπρε ^^ριιι^αΛιαιιί· έξαγριοϋμαι.
πής, αρμόδιος, (ό)
\\ ηι^ιιιιί} ιιιι [,[,} . προαύλιον,
Ί
πρεποντως, (τό), αυλή, (ή). 4·)*Ρ·· ϋ·{τ
αρμοδίως.
ρος, (ό).
χ1,^^1ί""ί"/^· πρεπωδέστε- *\.^[·""1-ι-ΡΙ>ιΛι· αγριότ"/>ς,

«υ«.
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κικλιοωτός, (ό).
•Ι,μΛΙμ/-. κατατροπώ, κατα
διώκω, αποβάλλω.
Α^Λφ· 8. Γψι ρΙ>ι>
Α,·*Ίψι· διώκτης, (ό).

Ί."»/·**/" άγριος, (δ).
Α-,^ι·ΙΛιηι,ρΐιιΛι · αγριοτ/,ς,
(ή).
Α,"Λ>Ιιη·-ΐ>4>· οΐκψα, (τό).
^"'Λ'ί^β· χαταΒασις, (η).
Α^/ΐ"«-ίίίι· τρόπωσις, κατα
τρόπωση, (ή).
Α^ρ{·1/ ιΐρ. ολίγον τι.
Α^Λιψ' μονή, (ή), μονασττμ
-4,·»//»^ '^' Λ·.»»· ολίγου οεϊν, ριον, (τό).
^
*-Λ<ΐ;
*ολίγον έλειψε!.. 11^.
Α\^;1"· τόκος, (ό). ΤΓ-4ι.Ι··
,ι
αοα>·
> καταβαίνω. <\ ιυ·/ιιηιιΙ ηί/πι^- τοκογλύφος,
τοκιστής, (ό).
^α,^ί,αΛ. στιγμή, (ή), δ»^«ΐϋι/« ηι^ηι.ρ[ιι-% · τοκο
ίεί_(έ)· γλυφία, (ή).
Α^υ^Ι/ΊιαιΙ/υ/ι· . στιγμιαίος 4,«ι/,/ιιικηοι.. ΰανειστΥ,ς, τοι|_<Ατ//.ηι_Η»< ('/ι). κάτωθεν, 11- κιστής, (ό).
4<ιι>.^<&ίΛ οανείζω, τοκίζω.
4,«»2·π. λόχος, (ό), τάγμα,
ι|
μοναγός, *καλό. (τό), σπείρα, (ή).
γηρος, (ό).
ι^ιμ». φλεγόμενος, καιόμε.
^Ι^ΐίΐΊιιυΙ/α/ΐιπι ρ(ιιΛι · μονα. νος, (ό). Ιϊ-Ί-ρ.
σμός, (ό).
■Ι^αικ. τρίχαπτον, (τό), βύσι] ιώω/ΐί,.ι. ξόνίζων, (0).
σος, (ή). 2. σημαία, (ή), £«.,..
*ί ΐΗΐ,ιυιηρΙ/ιΑ ξενίζω, φΐλθ.
ξενώ.
α, (ή). Α^ιηαιριΐίΊι. πυρεΐον, πυραυι1_ο,7/Μ#ι/γΐΓτι ρ/ιι 'π. φιλοξενί. νον, (τό). ΙΓ~ΐ.^»[ΐ
^«Λ^, ί/Λ. συλλαβή, (ή).
«Ι^Μίη/τ/Λ καίω, έκκαίω, ολέ.
τ\^ιιΛι^ίίΐί. συλλαβίζω. £1·*1~
γω. 2. εξοπλίζω. 5 · κοσμώ,
στολίζω. \}^!^· ρ-,-^ΐ.-^Α »'Ί··ι ·'·!{■ κιγκλίς, (ή), *κάγ.
κελλον, (τό). 2· ούκτιον,(τό). δ. δΛ-ρΛ-ί- ϋ>—^Ητ+«
5. έσχάρα, (ή). Τ·-^.· Φ-Γ- ι|</<#ί (ΐίι'//<. καύσιμον, (τό),
καϋσις, (ή). ϊ· ν»ΐ[ψ<ψπι-11ϊ>'

)
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<υ.8
4,«//ιι/ιιιιιι>ι.^ άλυσσον, (τό) χΐ^αιιπαιραιρη. κακοήθης, (4,
ή).
ήθεια, (ή).
λΙ,«/Μί». ενικά, ένεκεν, διά, Λ^ιαιηιιιριιιρη^ηι ρ[ι^Ίι· κακο^ιαιηιιιψιρ. αγενής, δυσγεπρός. Ι'^-Λ.
-ιΐ^ιι/ιιί/ μ#/>/. τούτου έ'νεκα, νής, (6, ή).
\αίιηιαηη.ηι.ρριΛι. αγένεια,
διά τοΰτο.
-τ^
διότι, επειδή.
δυσγένεια, (ή).
-^«υΛ ^γι. διά τί; πρός τί; Α^ιαιηιιιριηρ^ηι^ρη. . κακόβου
"ο^^-Ι,
διό λος, (ό,ή).
-^«ΐίΐΛ π/ιπτ^. επειδή, καθότι, ^αιαιιιιριηρζρι^ ηι.ρ7ριΛΐι και^Μ/ϋοΐΜ»^. πόνος, υ,ό^θος, κό. κο&ουλία, (ή).
πος, (6). 2. πόντια, (τό). 5 ή^αιίηιιιριιηαιραι^ . κακθδαί_
«-•^· ώ'ίελος, κέρδος, (τό). μων, (ό,ή).
*\^αιιηηιριοιι· 8. ^ιαρυιριοαι
τ^ιιιιπιιι^ηιη· δυσώδης, (ό,ή).
2. ρ·^$· δ.·Ηί--ρ.
- ~ί\ ^ιιιααϊιιι ![ ιιιιιΐιίι /V*. κθπω ^•αιηιιιΧαιβι. κακόοωνος, (ό,
*κουράζω.
—ι\χιυι»ιπιαΙ/ ι^ϋι^ιί. κοπιώ, κο Λ\^αιιηαϊ ιί^ιαι· κακονους, (ο, ή).
πιάζω, *κουράζοααι. (?»;«»·ι- \ΐΜΐιπΐΜΐιϊαιηΐ-ΡριΛι· κακόνΟΙα, (ή).
^ (ό,ή).
ι]^·»αιηαϊ Ι^ιι,ρ Λ φ . κοπωόης, ^\ ιιιιιιιιιΊι·ιιριιιιΊιί . κακόζηλος,
^κοπιαστικός, (ό).
ή). Α^αιιηαιΊιαιιΓ. όκνω, όκνηοεύο^^ιιιιιιηιιιΙ/ιιι/ι/ιι/. συνεργός, (ό, υ-αι. Ρ-£-Λι£-Ι_1>+ ^4-+· 2.. 8.
*\^ιααιπιυΙ]ιιιιιζρ- ΟΐλόπΟνΟς, ^αοηΡ ΗίρηιΙιΐΜΛίίχ
7;).;
ϊ\^ΐΜΜΐηιιίΐιηιΛι. δυσώνυρ.ος, (ό,
(ό,ή).
ίαυαϊ ία ιιιι^ ηρ . επω^ε/ζ^ς, ^αιαιιιιηηηγ. ασθενής, αδιά
θετος, (ό,ή)..
•I (ι« ι/γιιιιι ηι^ V«ι [<}[>* Ί' · ασθέ
*1^ιηιιαιαϊ//ίη/". κοπιάζω, υ.0/- νεια, αδιαθεσία, (ή).
θώ, κοπιώ. 1};Γ»^^«.^>
[ αιιηιιιαρριπ· άνανδρος, δει
^αιιιιηιιιΙ/Ιίΐ/. ^
κερδίζω, λός, (ό).
»1_£«Μί/»ΐί.///ιι/'. ^ ωφελούμαι.
ι\^ιιιιιιιιιυραιρι/. δείλΐώ, πτθ4.«"π· οκνηρός, (ό). 2· δει οϋααι. Ίν^Λ.^..
λός, (ό). ΡψΛ,^·
Ί·ίΓ{.-^, ~ϊ[^ιιιιηιιΐίΐριππί-ρ7ρί.% . ανανΜιιιιIII ·
8. Ύ\^111IIIβ ιιιρι
δρία, δειλία, (ή).
γ/»
*Ιι«Μΐηα//ια/^/«ηκακοτυχής(ό,ή) ^ιιιιπιιιιιιη^ιί^ιΙ^· Β· Ί,αιι/ιίΜ^—
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4^ι»ιη£τι/, /«Λάμβλυωπώ. (1ι£.» «Ι,ΐίγ»· άροτρίασις, καλλιέργ>ΐα-ι.ς, (ή). 2. χρήσις, μετα.
τ\ υιαι[ι}υιι·- χαμερπης, κακο χείρισις, (ή). 2}^1 •(Τ&'
ήθης, φαύλος, αχρείος, (ό). 2· «Κ^-ΛΛ.,
-Φ '/ω/· ««/«//«Λ/.,//. χρώμαι,
τ\^ΐΛΛίΐ>Ι<ΙΐΗριι>ιΐηρ& · κακουρ- μεταχειρίζομαι.
γος, (ό,ή).
«ι^· Λ^αιρυΐίΙ^ρ . καταπέτασμα,
ϊ\^ιυΐΐι^ι} ιιι[ΐιιιι1'ΐ[' ' 8 ■ ι^ωυϊ. κάλυμμα, (τό).
Ί\^ιαιηριιι[·ιιιΙ{Ιιιιιυ^ι . κακόβι ^««/ιιχ/^· κάπρος, άγριόχοιος, (δ,ή).
^
μαι ρος, (ό). &« _
~ϊ\^ΐΜΐιη[}αι[·υι%ΐΗΐί. εξαχρ'.οϋ- ή^ιαρια!/. τύλος, (ίιόζος, (ό),
4.ι«μ»^<«Υ»«"^£μ· μοχΟηρώς, τύλωμα, (τό). (Π»-^.~ΐι
ιΙι«γιω^ίπ/', περιτυλίσσω, τυάχρείως.
ιΙ,α»αι^«#/»«#^η».ι//ί*. εςαχρει. λίσσω. 11«.ρΛ.*ι
■ ών, (ό).
ι[_ογ/ω/^Γ7ί/ι. τυλώδης, (ο,ή).
~ι\^ιιιιη[<ΙυιρΙιιΓ. έςαχρείω
"Ι-τ-ίΐ^' ,
,
(λ)·
Ί,<ι/ιη^ι«^>«ί-^^ι-ίι.ΐΰαυλότης, ·1.««^ιωϊ/. άπΟρία, αμηχανία,
άνρβιότϊΐς, χαμέρπεια, άγέ ^ιυριιΛιΙιιΑ στενονωιώ, ενενεια, μοχθηρία, (ή).
ορευω.
^ιιιραΛι^ιΐ. στενοχωρούμαι,
2· απορώ, εκπλήττομαι. 5·
ή^ικιι&έηΑ καταναλίσκω, έ. αμφιβάλλω. 4 . ενεδρεύω, δ—
■^αια&αιβ-ριΛι .) κατανάλωΓ- ίΓΓ^+^.ε-^Λ.^.ό.^<""!'■' η > ϊϋ<·
\ σις, έξόδευ
ϊ^ιιιραιΊφ. αμφιβολία. 2. α
σις, διασκόρπισις, (ή).
ι^ίΐ»ι«2πι-£/». άναιδής, (ό,ή) πορία. 5. στενοχώρια. ίϊ£-«χί^.. 2· Ϊ-^Λ»· 5· δ«·ρ(£^·
Α^—ηη/ϋ-- ασθενής, αδύνατος, Φ Ι^ΟΜρΟΐΊΐα ίϊίΛΙΙΐΛΐΛέ ίϊ. £. τΙ^Μ/·
Α^Μίαιηι-ΡΙιΛ. οκνηοία. 2 ρίΛΜίΐΙΐίΓΐ
δειλία. 5· φαυλότ/,ς, χαμέρ.
πεια. 4. άγνωμοσύνη, 5 "1 ιν/,ωυρυ'ι,ωΙ/- μανούας, (ό).
αδυναμία, (ή). Ρ^Λ^ι}*· 2 ^ ιαριαυιιυΙ/ιυ'/ι- άπΟΐκΟς , (θ,ή) .
\\^ιιιριιιιηΙιιί'. εξορίζω. 2. δια
σκορπίζω. δ· χωρίζω, δια
χωρίζω. Χ\\-(4+· 2-8-^
38
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^,ιιρ
ϊ1^ίΐ/^ϊ«ίΐι»»«_ίϊβ>.διασκορπισμός, ^αΜρΙίΐΓ. άροτριώ, καλλιεργώ*
τ^ ιιψιηρ. 8· Χ,ηί-ΐΐΜ^ιηηιηι

^αιρίιί. σπείρω, *σπέρνω<.

τ^αιρί}. £όδον, *τριαντάφολ
λον, (τό).
Α^[·>ιυψΙΐ['- ^ιοοοφορος,(δ,Τ;).
^■"[■Ί-^ιη/!,. ^οδόχρους(ό,ή).
^αιρι^αιρΓηΐ-φ· 8. Η,·"/^
ι
^ «β«Λ»»ϊ/ · £οδοδάκτυλος,
(ό,ή)·
'
, (ή)·
τ\^ιυρΐ£αιιι/ιιΐ£ΐΜΐΙ . χίμαιρα,
*1/»/>7 αιΐφ&ια .διδάσκαλος, (ό) .
2· Ιερομόναχος, (ό). Η^·»· 2.
*^
^ αιρι^ιαιι^ΙιιπιιιΙ^ιιίΐι· οιοασκα.
λικός, (ό).
"ϊ^ιαρι^αοΜφαιαΛιη^· δίδασκα.
λεϊον, (τό).
\\ ιιιρ,^ιιιιι^Ι,-ιιιΙιιί. διδάσκω.
ΐΐ^υγϊγ ιηυ^Ιϊ ιηηι β}[ιιΛι. διδα
σκαλία, (ή).
^ηί-^ρ,
^Χ^αΜρι^ιαα^ίιαιπ^ρ, 8· ιΐ^αγι.
^υιρι^ιιι^η^ρ . ίίιοδόσταγμα,
(τό). ι,^^-.-,.-,
Ί\Έΐυρη.ΐΗΐ[ιι>ιι (^.Λ)· (έορτή)
Μεταμορφόσεως, (ή).
^ιαρι^ιαιηΐιιιιιιΐ^. έοδοείδής,
(έ,ή).
Α^νριΙίϊιρ· ^οδωνιά, *τριανταφυλλιά, (ή).
■(Ι^αιρ^ΐιΊιρψ. ^οδεών, £οδών,
(ό). 4-.^»^,
^ΤΊ^ίΡΊ ^οδέλαιον^τρι.
ΊΤϊί'-ϊ· ϊ ανταφυλλόλαδον, (τό). ψ-^ ί--^,

^ιιιρίιιί· εισάγω, *χώνω. υ^^•αρίιίί. κυβερνώ, διοικώ.
τ^αιρ/ιιΑ. ^ νρώμαι, μεταχειρί\\_αιρΙιιί. ^ζομαι. 2. διάγω,πο
λιτεύομαι, φέρομαι· Ί·..-[~

Ί,ω/ιι/, «.>. έμπειρος, (ό,ή).
2.
8. τ\-"ΐράηΐ-Ρρι5ι%
\·Μ,ράΐΜΐΐ£αΛί . γυμναστικός^
^αιρ^ινα/Ιται. οιδάσκαλος. 2.
γυμνασιάρχης, (ό).
^ιιιρ^αιιι^ΙιιηυιΙρΛί διδασκα
λικός, (ό).
^\_αιράοΛα^ίΐίηηί.ρ'ριΛι* διδα
σκαλία, (ή).
^αιριΙ-ιιιριΐΜ%, γυμνάσιον, (τό)*
τ^ιαρέΙϊΐΓ. γυμνάζω, παιδεύω,
εξασκώ, *συνηθίζω.
^αιρ^ριί. γυμνάζομαι, παι
δεύομαι, εξασκούμαι, *συνη
θίζω. Ο,^^^,ι
^αιράρ^. γυμναστής, (ό).
ι\^αιρ^ηι.ρριΛι. γύμνασις, έκ_
παίδευσις, παιδεία, πείρα,
έξάσκησις, συνήθεια, διατρί6ή»(ή)·
λ
,. (ή)·
π<_4^ . διδασκάλισσα,
Λ\_αιρριί· 8. ^αιρίαί, ρι/,
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«ϊ.0.1»
4,«"/>/>*· κυβερνήτης, διοικη ^υαρΙ^αΛιπι ρ[ιιΛι . μίσθωσίς, (ή), μίσθωμα, (τό).
τής, (ό). 4^-·^«ίΐ
^ΐΜίρΙ]. $. Λ^ιιιρΙ^ηι.ίΠιι
^αγ»//. δίκτυον, (τό). 11^
^•ΐΜρΙ^αιΊιριΓ. ορονώ, ήγοϋμιαι ή^ιαρταιιΓιηΙ/ . χειρόμακτρον·
νομίζω. 8~Ί·1·ι ^Βί»"" ίΡ^+' 2. ^ινόμακτρον. 5-κάλυμμα,
■^ιαρ^ηι-Ά. ύποληψις, (ή) (τό). Φ^Γ· 2. ΐτμ^ς 5.
ΜΗ
^ιαρίιι^ιαραιιφ. ^. τυχαίως, ·1»"7»"*· ^άβοος, (ή). δ^,Η*·
παρέργως, επιπολαίως, κα τ^ιαρπβ. πόσθη, <1/ωλή, (ή).
τά τυχην. Ν-·{1}-Ί. +1·ί»ί-«
*1,<ιι/ιΑ. μισθός, (ό).
4,ι»/Μ»<.1ιφ· σίκυς, (ό^ *.άγ-,
—|ϊ ιριιρΧαι. ηιΊιριΐ\ 111Ι11ίΐ\ IIIη , γούριον, (τό). Ι^-γ. (
Ίιηΐ-ΐί. 8· ί^αιρίΙιιΓι
Α^υιρκιυ^ιιΑ. διοικητικός, κυ
—I1 φιιρ&ιι αιρΙ{ιαύΙιιΓ· συμβί- βερνητικός, (ό).
^ιαρ^ηι-ρ-ριΛι. διοίκησις, κυ_
βάζομαι, συμφωνώ.
4,ηιρί,ιι,ρΐιρ- μισθοφόρος, (ό,ή). βέρνησις, (ή).
^Ζ.
τ\^ιιιρ&.ιιιΐ£αιΙι · 8* ^μιρ3ί^αΛ%ι Α^αψι. κόμη, χαίτη, (ή).
^ιΐΜρί,ΐΜΐ^ααα^β· μισθαποδό- τΐ^ια^,ι/ Ι,η_. καλλίκομος, (α,
της, (ό).
ή).
.
^
~ϊ\ιίΐιιρ&.ιιι^ιιιιιιηι^ρ[ιιΛι* μίσθα- ι1,αι/'»ω//· βρόμη, (ή). β-—
^αιρααι^αιΐ· κόσυμβος, (ό),
πόδοσις, (ή).
τ^αιρΙαΛ^. προίξ, ¥προϊκα, κοσύμβη, (ή).
4,»/"««^/ι«7< κουρεύς, (ό).
(ή). *Μν
^ιαρ&αιαιπι-. μισθοδότης, (δ).
ιΙ>αγι£ιιιιιγι£π/'.άνταμείβω,αν λ\ ^ιιιΡ υια ι ηρ. κομήτης, (ό).
ταποδίδω.
4,<0£«^ιΛ έμπηγνΰω, έμπή_
*\^υιρ&αιιιιρηι-ΡριΛ. άνταμεΐ- γω. υ«·φ|~Α·£ι
^υ,ρα,[·£. άναξυρίς, (ή), βρα_
βή, άνταπόδωσις, (ή).
^αιρ3ίΐΜΐί.ηρ* 8· ^αιρΧ^ιιιίΐι κίον, (τό). ,8^[}+· 3Λ>
^ιαρ&ΙτιΓ. μισΟώ, *μισθόνω, ι1,«,Λ^. ήθος, (τό), βίος, (ό),
ενοικιάζω.
νομαι. πολιτεία, (ή).
*1,ιαρ&(,ιί. μισθοΰμαι, *μισθθ- *\ ιιιι^ιιι^. 8- β^ια/υη^:
Ί,ιΐί^ιΛ^Μίίι. έμμισθος, μισθω ι\ ιαι ,ιι,ιιι'ι,ιιιιΐ: άσελγαίνω,ά.
τός, (ό,ή).
κολασταίνω.
Λ^ιαρίψηΑ (\}1)· εταίρα, πόρ ^αιι.αι^π·-ΡΙ·ιίι· 8- Ρ·^£«»/»ηζπιρΊρ·ΐ-%ι
νη, (ή), η-.;^.
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\\ ηιι ΙιρυιΙ/ιιΛι· έγκυρος, επι. <\1ιριιψιι,,ρ^ιιί. έπιπάθημαι.
Ί I,ρ αϊι·ηιι'ΐι υυ Ι^α/ΐι . αναλογι.
κεκυρωμένος, (ό).
«Ιιι«#ΐ-/ν^ΐίί^ηΐ-ΐ/ΐΗίιϋΓί/'.εΤΓ!,χυρώ, κός, (ό).
τ\ ϋραιρι,Αιπι ρ[ιΑ. αναλονί.
*έπικυρόνω.
ιΙ_&ί. υψηλός, κράτί,στος, (ό). α, (ή). 2· επίλογος, (ό).
\\_^ίιίιαι^Ηΐ%. υψηλότερος, κρα- <\^ΙιριιιρΙιρΙζιΓ· αναφέρω, επι
φέρω, ανάγω.
ΙΕί^-ί"
ταιότερος, (δ).
ιΐ^&ΐιω^ ί»·.ί/ο>-^^«-ίι·υψος (τό) , \ΙιριαρΙιρ(,ιΓ. ανήκω. 1;.·^-^
Ί^ΙιρωμΙϊρπι-Ρρι-Ίι. άναοοεά,
υπεροχή, (ή). .
ι^&ζιιι^/. ^ ευγενής, ευπατρί, αναλογία, (ή).
ϊ^&ίαΛΑί/. ^ δης. ευγενέστα ϊΙ^Ιιρυιρηρρη^ΙτιΓ. αναφλέγω.
ή^ίριυρηι-αιιΛριΛ άναφύω, άτος, άριστος, (ό). «·
ιΙ^ίαΐΗ/ίπ//. κυριάρχης, κυ- ναβλαστάνω.
^/ζρα,ι^ιΐίΐί. ανέρχομαι.
ρίαρχος, (ό).
χ^ίΖαιφαιη. υπερε.ΊόοζΟί, [Με ^Ι,ραι^ρρ. επιγραφή, (ή), επί
γραμμα, (τό). _
γαλειότατος, (ό).
ι^&ί^. δειλός, *φοβιτσιά- Αέρινη£[μΑιΓ. ανακεφαλαιώ.
4,Α/μ»φ/^>·*-/Β^ι&. άνακε»αρης, (ό).
'
\\1ΐί1ιρ1τιί. φοβίζω, εκφοβιζω, λαίωσις, (ή).
ϊ^Ιτρίοφη/ίι. ανώτερος, (ό).
*φοβερίζω.
φοβούμαι, πτοού ^Ιτραι^π^ΙτιΓ· άναβοώ.
■^Ιχριυ^ρίηΓ. επιγράφω, ανα
μαι, δειλιώ.
^αίραι.ρριΛι. δειλία, (ή), γράφω.
ή Ιτριυ^ιιιηίιιιιιΤ . έπανέρχοφόβος, (ό). Ί·ίΡ
■^Ιαραρ . *έπανοκαλύμμαυ- μαι, επιστρέφω.
^&ιΛ
ή^Ιτριαι^αιαΙτι^. 8. ^\_ΙίριιιΙ/αιρ^.
χον, (τό), μανδύλα, (ή).
^Ιτραιγ.αιρί>· επιστροφή, ε
Α^ρ·
άνω, επάνω. 1?«£··.ρ£ΐ πάνοδος, (ή).
*\_^1τρινΐ£αιρ&£ιιβ. $· ή^^ω-ψ ψτρ- Ί£.· υπέρ, από.
—Ιΐρί/ηι- ιπαιρ^Ι^ 'ρΊ^ρ· 6πέρ γ η'ΐιΐίΐιΙΊ
τα δύω ετη,
άπό δύω ε ι\^Ιιρ<ιιΐ£ΐιιρΧηΐ-ί]ΐΗΐιΙιιΓ« εΤΤΟΙ —
ναφέρω.
τών. Κ£ «Μί·^
Λ<
καί κάτω. Α^ρι^η-ριηΙαί· επισκοπώ, ε
II,ρ /χϊ- '^ ριηίιιιρζ. άνω πιτηρώ.
'/γ ^&/»«/ · έπιπολαίως. \\1τριιι,//,ιι,ηγ. επίσκοπος, ε
πιτηρητής, (ό).
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ιΙ,Ατ/ται^/^.^^.έπίΟϊ'ος^ό,ή). Α^ΙτριιιφψΙι·ί· επισφραγίζω.
2. £ν· προσθήκη, (ή). &~Λ"· ι\Ι,ρι,,Ιΐη^Ιιιί- ανακαλώ. 2.
επικαλούμαι. ΡΊ·+ρ-ρ ^<££γ^ίτ/ιαίφ/ΑΪΑ επιθέτω, προσθέ
ιΙ>/τ/7ΐί<^η^πι.^/<«.ϊ<.επίκλησις,
τω, αναθέτω.
^^ρινηρηι.ρ[ιιΜι . επίθεσις, (ή)·
άνάθεσις, (ή), ανάθημα, αφι ^/ιρίη^α^ίτ^ηη^ηι.ρ7ρΐ-%* επΟέρωμα, (τό). ϊ· Α,Ι'ρ""}ρρ
ψις, άναθεώρησις, (ή).
Α^^ριΐΜρίΐιι^ρΙιιΐ. αναζητώ, ε ι\^Ιϊρυι^ΐΗυηι- /ρ%ρίΓ. επισταπιζητώ.
μαι, γιγνώσκω.
Μ,/./""/"0"/"^- έπαναλέγω.
^//ρα,&υι/ΐιΰι/. άναφωνώ, εή^Ιτριιι^ια^ριί. άναθάλλω.
πιαωνώ.
νω.
^Ιτραι^Ιπί: άναβέρω, άνάγω. ^Ιιρ^. επάνω, υπεράνω, ά'_
ιΙ^/ιβιΑ^ιΑγιΛ αχνίζω.
-Φ ιβρ^. επί, περί.
^ΙτριιιίήιΙη/, [,ιί. αναγεννώ. — \}ΐΙ^ρΐ13^ ^ιΙΙΙΙίΙΛίΐίϋΐ. 8« Ι^ίΓ— "
^. άναγεννώμαι.
ρΐΛίζίΜΙΙΠί. |ΑϊΐΑΐ/ΐ
\Ι^Ιτριιι^'ΐίηί-Ρρί.%. άναγέννη. Α^ΙτραΛιιαιΓ· αναβαίνω. 2· ά_
σις, παλιγγενεσία, (ή).
ναλαμβάνομαι.
^ς}.^ΙιραιΙ^ΐΜΛίιφιΙιιί'. ανεγείρω, **· 2. ΙΓΚΡ^ ,,Λ*.
άναστήνω.
, Ά^ρα/ι,ηρπ^ίιιϊ. ανακαινίζω,
\\ ΐ,ριυί^ιι·Ίιιιΐιπι',ΙΊι . άνέγερ- άνανεώ, επισκευάζω.
σις, άνάστασις, (ή).
^Ιτρια^ιυρ^ΙτΧ ανατάσσω, ά- Α^ρνΊιιιιηρά'. έπικάθημαι.
νατάττω.
\1ιριιι^,^1ιιί. αναπνέω, *άνα_
^ίγΐίϋ^αη^ηι-.επιστάτης .προ σαίνω.
(ή).
στάτης, προεστώς, καδεμών, Α^ραί^ι^η· ρ/ιι.%· αναπνοή,
έφορος, (ό).
^^ιιυι^ιυι/ΐΜΐ-ϋΓ^. υπερτιμος,
Ρ·ιι1{ΐιιι/ π, Ρρί."ϊ/. επιστα (δ,ή).
σέβομαι.
σία, κηδεμονία, εφορεία, Ί %Ι'/ιιυα^αιαιηι ϊϊίΓ- υπερτιμώ,
προστασία, (ή).
^ΙιροΜηΐΜίψΙτιί· έξαποστελλω.
Α,Ι·ρ·'ΐΙ{1'Ί"1 αιίιαιίιαίίΓ. άναζω. •Ι ηριυίΐ
Γ.
ς
, } αναλαμοανω.
ογονοΰμαι.
ι\^ΙτρΐΗΐ{ΙΛ0ΐιΐίΐρι/'· άναβιώ, ά- ή^Ιτραιααι^Ιτιιι^· ποοειιημένος,
νίσταμαι.
(6).
Α^ροΜψιαιρΙφιί. ) αναθεωρώ, \\ ΙιρυΐΗΐαιΊιιι,ι?. ανίσταμαι.
■ί^ΙιριαψιΙιιί.
^ άναβλέπω. \\ Ιίριιιιιαιι·ιΊιιιιιί. ανακτώ.
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4ι£τ^>ί««/»ηΛί(τΑ//ι/'· άναπλάττω. 4,&/ιιΑ<ιψ. πέπλωμα, έβάπλωϊ\^Ι*[ΐιιιυιιιΙ, ηιϊ ηι ΡρίΛι . ανά- μα, (τό). 1;.·Γ«;Λ.
πλασις, (ή).
4,&/·ΐιαΐφ/γι· επίγραμμα, (τό).
^Ιιραιιιι^ιιΙιιί· αναβλέπω, ά. β. Ί\^ΙΐρίΜΙ]ρρ*
ναθεωρώ.
Α%ΙιρΊιιυι^η/ν. ανώτερος, (δ).
^ίραιαιίιιιηί ρ[ιιΛι, άναθεώ- ^(ϊρ^ΙΜηρΙτί/. 8. Τ\^Ιϊρΐ1Ί[.ρίΐΙ&
Ρ"13"-ί> (ή).
.9""-· ^/τρϊι^ιαρί/· ^άνώγεον, ύπε[ιιη ιιιΙ/υηι *· 8· ^ίιρίΐιΐ^ιι»^ 4,&/ίϊκι««η[3>. ^ ρψον,*άνω πά.
~^1>ραιη.ρ1ιιϊ. αναδίδω, άνα_| τωμα, (τό). Ι'—
βλαστάνω.
^ΙιρΛ^πι.ρΗιΛί· 8. ιΐ^^αι^
Α^ΐ'ΐΜΐιιι>ηι.ρΐ·<Λι. άνάδοσις,
ϊ^Ιτρη. 8· ^/τρρί"
άναβλάστ/,σις, (ή).
τί^Ιτριαρίιηι-· έπενδύτ/,ς, (δ). -ψ ι£1ιρπι.ι>ιη. άνωθεν.
τέλος, (τό).
ή).
τΙ^Ατ^Μ/^ίτα/^. άφτρρϊ)μί.ένος, (δ). ^ίρΙιαίρ%. ύστερογενής, (ό,
^Ιιραιυηΐ-βαΛιΙαΓ· αίρω,άφαΐ- ^ΙιρΙαΛαίΐ/. τελευτώ, τέλει.
ρώ, *στ;κόνω.
ώ, τελειοϋμαι, καταπαύομαι,
Α,Ίίριυ,Ι,υι^ΐ,ιί άναλάρ,πω. \\^ΐιρ£ΐίΐηηι ηιιιΐιΐιιΓ. περαίνω,
^ΙτρρΙτρΙιι/· 8· τ\^Ιιρα>ρΙιρ/ιιΑ άποτελειώ, τελειώ, *τελει_
Α^,ΙιρΙιιηι-ΡρίΛι. άνάβασις,(ή). όνω.
^ύρίρΙιι.ηι.ρρΐ-%^ 8· 1Γ«"^- τ\^Ιιρ^ιιμ.αρ.. κροσσωτός, (έ),
ρΙα-^Ρι
Α^Ιιρρίιρα/ίίαΜίΓ. ανατρέχω· ι\_Ιιρ^ιιιϊ-ηρηΐ-ΡρΑ· 8. («Αμε .
Α,Ι·-ρρΐ'Ρ ιι>τ}η· ρ[ιι^ΐι. άναδρο,, Α^*ρ\ρΊ>· τελευταίος, ΰστερι.
μή, (ή).
σφέρω. νός, έσχατος, (δ),
Α^Ιιρρ%&ΐΗ^ιΓ. άαιερώ, προτ^1τρ1ι%. άνω, ανωτέρω, (δ, ή, •ή^Ιιρ^. έπειτα, τέλος, έττί
τό).
>
(δ). τέλους. ^>4«·^<
^Ιτρ£-αι.^ψ^ιη%· αναλυτικός, Α,Ιιρ—ηρϊι· αύθις, πάλιν, εκ
τ^Ιιρίηι-ύιιιΐιΙιιΓ. αναλύω.
δευτέρου. ΙΗ+γτ· Μλ&ι
αλυσιδωτός, (δ).
*Ιάρΐη·-ύπι-Ρ£ιιΛι. άνάλυσις, ιΙ_
οΰμαι.
(ή).
αβάζω. ό£ρι«.ι$··
Α^Ιιρ^ιαίιΙιιί. άναγινώσκω, *δι. τ\\ριηιαηαΛΐ>ιιιιϊ· άναστοιχει_
Α^ρ^αϋιηη. άναγνώστ/,ς, (δ). Α.ΐ-ριπνιη //.·/■ άναστοιχειώ.
■^ΙιρΑίΐιΊ,ηίΡΙιι.%. άνάγνωσις,
Α^ρ·ΊθΜαπ^ρ[·ί.% · άναστοι..
χείωσις, (ή).
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Ιστορία, (ή), διήγημβί,
ν*- %
Α^ζ-ρ-ρ- έξαχύς.
(τό). ^ ^
^ μέρος, (ό,ή).
Α,ί·3^ΛαΊ- έξαετής, (ό,ή). Ί.£«· αυθάδης, απηνής, άνήΑ^ιχη,όαΙ,ν,^ Ιξάρ-ηνος, (ό,ή). Α^νηι-Ρρι-ϊι· αύθάδεια
^Ιι3αΑι^Ι·ι.%. εξάγωνος, (δ,ή). νεια, (ή).
(τό).1ι.ρ«·
Α,ξρ- πληγή, (η), τραύμα,
4>96«.4. Εξάς, (ή).
4>Ιγ5&/·ο/>7 · έκτος, (ό)·
4,£/>. Ιχώρ, (δ), εμπυον, (τό).
^/ιι/ΡΙπ-ΙιιυΊι. έξαπτέρυγος, το., ι^ι,
Αβα,ρΙιιί. 8· 4>ομ>&<Λ (1έξάπτερος, (ό,ή)·
^ΰΓΟ— ^ξάκις, *εξ φοράς
^3ιΐΙΛ'·
έξαχώς. α[£Ε|Ί1^«"/Γ»>^^'-ί«
διαφθορά,
φθορά, (ή).
μός, (ό).
ι^&^ίΐΗ^Βί^.έξακισχίλ'.οι (οί).
τράχηλος, αυχήν, λαιτ^ί^αιρρι-ρ. εξακόσιοι, (οί). *0<ρ-· δορκάς, (ή), *ζορκάδι,
ϊ\_ίβξιΐΜρΙιι-ρηριι. . εξακοσιο- (τό). |;.^Λ^*Γ«
^(ψ(ααιρΙ·· εύσωμος, εϋτραστός, (δ).
^/,9Οίη·ίφ . εξάχειρ, (ό,ή). οής, εύρωστος, γενναίος, αν
-ι^ΙΐβίΑιιιπΙηιΛ. έξαόάκτυλος, δρείος, (ό). δΓ2ΛΛ. 1^,..
ι^^ΐΜ*. έκτρωμα, (τό).
\\_1ι^αιιααιιίυ. εξκα'.οεκα, *οε. ■^ιία,Ι^. όεΰμα, (τό). 2· κάκα εξ, (οΐ,αΐ,τά).
λυμμα(τό).
4,*9β/.ΪΓβι/. εξαήμερος, (ό,ή). τ\_£{ίιιιΊιηι-ιη. όοώοης, (ό,ή).
^ψι/υπι/· περιδεραιον, (τό). Α^ρΊΙτ·^· δέω, τρέχω. 2. άποβάλλω. ϋ,£·Λ-£.· 2.2βί.-{·
ι^ίτ^κ^. δαπάνη, (ή). 2.
πρόστιμον, (τό), ζημία, (ή).
χάσμα, χάος, (τό), βι>θός, (ό), (ίάραθρον, (τό).
1Γμ«Γ^. 2. ^ρ.χ..
ι^ί/^ίτ^πι^α/ί,/ίί/. ζημιώ'ζη. ^[ι£·αραΛ. φι,λόνεικος, (δ,ή).
μιόνω.
νομαι. -ϊ^&ιαρυΛΙιιϊ. ©ιλονεικώ, λο
^ι^ριΛ ζημιοϋμαι, *ζημιό_ γομαχώ.
ψυΜίιη^ΡρΑ. φιλονει_
Ί,ίτϊ- ερις, (ή)· 2. αστράγα
λος, (δ). «Κίλ.; 2. 11^,
κία, λογομαγία,
ΐ,4<ί· ©ιλονίΐκία, λογομαχία, τ\£&αιΙΐ- κλήρος, λαχνός, (δ).
2· μερίς, (ή), μερίδιον, (τό).
έρις, (ή).
πέτρα, (ή), λίθος, (ό). δ· κατάστασις, θέσις, (ή).
8.
Γ—.2·
5·4-ι:

«υιυ.
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ϊ\£&ιιιΙ[ιιιιηιιΐ-πΐ-ρΊριΛι· κληρΟ(ό,ή).
οοσία, (ή).
Η,/' £<«//«"-"/>· κληρικός, (ό). 4Λ·«· δεινοπάθεια, όούνη,
κληοοοοτοΰ. λύπη, συμφορά, στενοχώρια,
ταλαιπωρία, (ή)·
μαι.
ιΙ^,α/α/^/ι/ί. ιστορικός, ίστο'Ί^,ίαιΙ/Ιιιί. κληροδοτώ.
ι\Ι]ι£Ιιιΐ· { οιλονεικώ, λογομα ριογρΑφος, ν'ό.ήΐ.
ι\^ιιρα^ηρΙ>. έποποιός, (ό,ή).
^ρ£/·ιΓ· \ χώ, συζητώ.
^Λα^ρ. λιθογράφος, (ό,ή) ι\_£ιΐ[ΐιιι/ρΙιιΓ . 'ι^στορώ, εξι
ι]Υ<</λκ'//»ϋ>//«ι/'/) . λιθογραφι. στορώ.
κός, (β).
_
α, (ή) >1,/'"/"' ""''''· μυθιστοριογρά
■^(,ιΛαΐ[ρηι.ρ[ιι.%. λιθογρααί- φος, (ό,ή). 5. Α,Ι'^ιρρ'
ι\^[ιιίιΐίΙ/αίη.η^ .^λιθόκτιστος ^ρα^ιυαυΑίΜΐ^ιυΊι - μυθίστΟρικός, (ό).
4^</'»£&/«η. ( (6,1,).
ιΙ^/κ/ωΛ/ίΐ.. { λιθ-βιδής, (δ, \\^ια^·ιιιια/ίιηΐ-Ρρύι. μυθίστΟρία, (ή), μυθιστόρημα, (τό).
ΐ\£ι/ΊαιηΙιιινιΐ/. { η).
,^ριιρ^ιί·5·Α^αΐ·^1ρϊ"ί'
(ό).
■^•ΛιΛκαιΤ. άπολιθονμαι,*πε.
>\^ιυυιρ·Αΐρηΐ· πεφυσιωμένος,
τρόνω.
ιΙ^ιΛίίΐηαι^· λιθόξεστος, (ό,ή). ^ρααιΊιιιιιί. ουσιοϋμαι, άλα_
ζονεία, (ή).
ι\ [,,ΙΊι,,η ιη,ι 1,-ιΐ. άπολιθώ, *α_ ζονεΰομαι.
ή^Ιιαηι.ρρί.%. ουσίωσις, άλα_
ποπετρόνω.
ι^/ι,Λ«/ιΥ .
^λίθινος, *πέ■^(ιΛαρι^ίαΛ. ^τρινος, (ό). ίΊ/'Λ"»/^· πλήρης τραυμά
των, (ό,ή).
ιΐ^/ιυ».
τραυματίας, *πλη_
ιιιία11 ΙχιΓι
γομένος,
(ό).
ρεύω.
ί\^ριΓηι.ιη. λιθώοης, πετρώδης
ιΐγγ.ω»ί>'.
κείρω,
ξυρίζω,
κου_
βραχώδης, (ό,ή)
δράκων, (ό), τέρας, 4^/*^- βοδρος, λάκκος, (ο)
ι\^ρριΐΛΐ~ηρ' 8* ι\^[ιραι&ι
(τό). 2. δαιμόνων, (τό
σύφων, (ό). 'ϋ.^Γ· -·*^· ^[ιριαι-πρΙιιΓ. τραυματίζω,τιτρώσκω, *πληγόνω.
Λ^ρ^αιιι^ΐΜίη-ιπι [α · ορακοντο- \Α,1·ραιι-ηρρ*. πληκτικός, (ό).
κέφαλος, (ό,ή).
(ό,ή). '«!,/'/"?· πέτρα, 2.£α£οος, (ή).
2. υ**-.
\\£^ιιιαριι/{ΉΊι· ορακοντειος,
ι^ρ^αΐΗ^ίαφι. ορακοντόφω
Ί//"ν· μάρτυς,*μάρτυρας,(ό).
νος, (ό,ή)·
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«1,01)
\1^ιυ]ΐνρηΛιηί.ρΐηιΛι. μαρτυ. ι\'ΐΐίΐΐυαιιΓιηιιι [ιϊ[ιιΊι . φρενΟ*.
ρολόγιον, (τό).
βλάβεια, (ή).
»-»/»>
Τ^^Μ/^ϋ/^ϋί'/ί (^?πΐ-ΐ^?)· μαρ Ί %ίαύιιΐίΜρηριη . £. \$ιι,Ίι ι} ια ^
τυρικόν,(τό).
τύρομαι τ\ϊιαιυ(ιιΓ. βλάπτω, ζημιώ,
τ^^Μ^ίη/. μαρτυρώ. ^· μαρ_ *ζημιόνω. ·
η)·
^Ι/^ηι-ρ/ιιΛι. μαρτυρία, (ή). ■^^ίηαϊρ Βρ. πενθηφόρος, (ό,
Α^^'α'ίι^Ιιι/'· κατακτώ, κυρι ^ιπυιηρ%. λαιπηρός, θλίβε.*,
εύω. Κ·.·^ ^4·+·
ός, (ό). 2. τεθλιμμένος,
4,4"ίι>· άνανδρος, δειλός, (ό). εινοπαθής, (ό).
τ\^ιηαιη-Ίιηΐ-ΡΙιΐ-%· θλίψίς,λύ*
ϊ^^ινιηϊτιΓ. αποθαρρύνω.
πη, δεινοπάθεια, (ή).
ϊ\^ιηυ*[ρ. 8. ^\^^ίπαιι^ρ%* Χ^* Ί ι
^ίίΗΐΜ^ι/. αποθαρρύνομαι.
*1^$αιαιΙτ!/πέ-0(ι£· αποθαρρυν ^αιαιί/ρι,. συμπαθής, (ό,ή).
τικός, (ό).
(ή). -^^ιπαίΐ/ρυ ΐΙ·*Ί'Ί' · συμπάϊ{_£ιαιιιηι-Ρ[ιιΑ. άποθάρυνσις, σχιο.
^^ΠΧ-^Τ* £* \]ΐί>ρΐίΐιρΐ£ΐ
ή ^υιαι//ΐ)·ιιριιιρ· συμπαθως.
^ύιαρίίΐί. εκτελώ, τελειώ, ^^ΐΜΐαιίιιι[ιιί· συυ,παθώ, συμπεραίνω. 2· αποτίνω, πλη πάσχω.
(ή),
υιΐϋ^κι^^ι-ί/ . συμπάθεια,
ρόνω. <1)£^Γ4-+· 2.
ή^^ιηαιιίρΐιρ· καρτερικός, (ό).
4-+· ^τΙΛ+',
*\ £αϊρηι-ίβι· έκτέλεσις, εκ ή^£υιαιι/ρΙτρηι-Ρ£ιιΑ. εγκαρπλήρωσις, άπότισις, πλη. τέρησις, (ή).
ιΙ,^ιιμκΙοιιΛ λυπούμαι, θλί
ρωμή, (ή)._
4,£^α· άπόφασις, (ή). !·(«./· βομαι, πικραίνομαι.
τ\^£ΐηαιΐ]ηΐ-ΐ}υ/ΐιίιαί'· λυπω, Θ/Λβω, πικραίνω.
τΐ^άριη· καθαρός, *παστρικός, ιΙ,ηίιΛζ/^. αγέλη, (ή). Β^-^.,»
(ό). ρ·^ ^
' (δ). Ί,»"-» · στυπεΐον, *στουπί,
^ίηαι^αιΊι . αποφασιστικός, (τό). Ι*»^Η
τΙ^ίη/ί/Λ αποφασίζω.
ι^μ/γ«/'. ύψηλος, έξοχος, ιε
ι^ί/ωιι. ζημία. 2· βλάβη. δ< ρός, σεβάσμιος, (ό), άγέρω.
άδικία, (ή).
*ΜΡ· χος, εξαίρετος, (ό,ή).
^υΙιιίυυρα/ΐιπί-Ρ[,ιΛι . έγκώ,
ι| Ί,υιαυι/ιιυΊιί //'■ αιτιώμαι.
μιον, (τό).
ί\%αιαια^αιρ, επιβλαβής, βλα «Ι^ο/ϊ/ΛΜ/πηί. υψηλόφρων, (ό,
βερός, (ό).
ή), συνετός, (ό).
39
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ϊ^ιπα/η. πόρος, (6). $. ΪΤ"*~
φροσύνη, φρόνησις, (ή).
^ιηαιριν/{. εξόριστος, (έ,ή).
τ\_αΙιιίιιιΐ£ΐΜ/ίιηι-ΡΙιΑ. εξοχό.
της, Ιερότ7]ς,· σεβασμιότης, ^ηυ,ρα/ι,ηΙτ,Γ. εξορίζω. 1·.
(ή), έξαίρετον, (τό).
εξορίζομαι.
^ιπιυριυ'ΐι^/, . εξόριστος, ά^ιιΙηΡαιφ^^. εκλαμπρος, έκ_ πεξενωμένος, πλάνης, (ό). 2λαμπρότατος, (ό).
αμφίβολος, (δ,ή). Β$-Ρ^-Α»
4/»»/»· 8· %ιιΛιι^η^ίιη>-Ρ^Λ·
^ιηαιριιΛιη ηι^ίΆ. ξενίτευσις,
Ί,"«"»ί . πεπεισμένος, (έ) εξορία, άποπλάνησις, ξένηεΰελπις, (δ,ή).
τεία, (ή).
—4,«<"«ί'> ηιιΑΙιιΓ· 8· 4.«"««*'Ί.80.

—ή^Ββτωΐ [£Λι[ιιΓ. 8· 4,««»"*'- ι\^ιηΐΗρ!τιΓ· §. Λ^αιιυραιίΐί^-ΐτίΓτ
ι^ίπι/ιι-ΐϋ^. ΰποδύτης, (ό), υΑ^ιιηια^ιη^ι/. θαρραλέος, (έ). ποκάμισον, (τό).
τ^αιηιυ^αΛιιιιί. Θαρρώ, πείθο ιΐ,ιη^ι». λεπτός, ισχνός, λι
μαι, βεβαιούμαι.
γνός, (4). Λ-,Ε|.^ ^
"ΪΙ^αιηαιζινΐ]ηΐ-βαΑ£ίιΓ* πείθω, ι^ι/ι/ησι/". / εξασθενώ, άδυνατί_
ϊ\^ηιη[·ιΓ. ^ ζω. ΐχ· εξασθενώ,
διαβεβαιώ.
"
ν 8.ι1 αιηαι'ίιιΛαηΛ αδυνατώ.
4^»»»/· 8. 4.»/»«",/■
Α^αιηυι^η^ρ^ιΛ· θάρρος, (τό), 4^>«Λ· σκηνή, (ή).
^ραΛΐ3ΐρ%ια^. νομαδικός, (ό).
πεπείθησις, πίστις, (η).
4,»μμ^. έύαξ, (έ), ρυάκιον, ή^αΛιαιΊιιΓαήι. σκηνοειδής, (ό,
(τό).
ή).
ί5>
ή).
ίΙ,οκκ^. κίνδυνος, (δ). β^ζ- >1^τ7'"/"'/Α7· θορυβώδης, (ό,
■^ιηΐΜ»ί^αιι/>. κινδυνώδης, (ό, ^ρ^-φηκξ3> · φιλοτάραγος,
ή).
^ ^ (6,ή). (Μ).
Α^·ηιιΑιη.αιι-πρ . επικίνδυνος, 4/ι^»^&ιΛ
) θορυβώ,
41ιπω%^&ι/'. ) κινδυνεύω, ρ\ψο. ^ρι^ηι^Ιΐβπι-0υΑιΙηί. { ταράτ^ιααΛ^/ιι/. } κινδυνεύω. Ι*^- τω, διαταράττω, *συγχίζω»
4,/»η·
θορυβούμαι, ταράττομαι.
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4.0-6
Α^ργη·[ηι-ίΆ. θόρυβος, (δ), τα. Ί,/ι/ιι^ω^· παράπτωμα, λά
Ραχή> (*>)·
θος, (τό). 8. 4./·£·?.
Ί^ί^-' εκδίκησις, (ή).
Α.,ρΙ·ο(ΐ·Λ·^ί' πλάνη, (ή). 8·
- Λ,ρΙ, </Τ/ιΛ γ />ίπ>'. ^ εκδικούμαι
^^"ηΊιηι.ιί. ^ 2· Ικανο τ^ρρα/ΐα/· αποπλανώ, πλα
ποιούμαι,
(δ). νώ, άπατώ.
ι\^£<//ίϊί}/·ρ · εκδικητικός, 4^ι^<Λ άποπλανώμαι, λαν_
θάνομαι, σφάλλω, άμαρτά2. Ικανοποίησις, (ή).
νω, παρεκκλίνω.
Ί,/>£ι^. λάθος, σφάλμα, (τό). τΙ^ρρηπι-ίΑ · άποπλάνν,σις,
ιΙ^>/ι</ιιι^. άμυτήριος, (ό,ή).
πλάνη, (ή).
4+«
Ί\^/ιϋ·ΗαΐΗΐ[ΐιη. πταίστης, ε- ή,^ΙτιΛ χρεματίζω. ·Ρ£ΛΙ~
νοχος, (δ).
\\^ρ%^ι.%. χρεματισμός, (ο),

δα*
§ιυριιηη· 8· \}?Ιιΐ}ρΗΐι[ΐΜριηρ/[
δί«/ιπι-ί<·παρά φύσιν, (δ,ή,τό)
§αιιι'ι,ΐΗ„ι . οδύνη, άγωνία,
στενοχωοία, (ή). 2. σπου.
δή, βία, '(ή). Ο^φ. ΒΛ1.

δαι»
$ο>ι?ιιι?ι£γ</. κόπτω, *κουράζω.
$αιίιιΑιΙαΡ. κοπιώ, κοπιάζω,
μοχθώ, πονώ, ^κουράζομαι.
§ιιι,}ιιΐι,[ψ. | κόπος, πόνος,
δ«/</«ιί/πΐ-ή&· \ μόχθος,
(δ),
μόχθησις, *κούρασις, (ή).
3α>^ϊιιι/ιγ&ι/*.
) κατα. 8<«^. άνδραδέλφτ), (ή). ίιΙ«-.
5>«"7^'""'/''ί'"'
"ϊ· ) ναγ_
κάζω, στενοχωρώ, βιάζω. 8«<^/ιη«'^· σανίς, πλάξ, (ή),
8<»'/'''«""//"^ · καταναγκάζο »πίναξ, (δ), σανίδιον, (τό).
μαι, στενοχωρούμαι, βιάζο §α,[υιηιαΙ{ιαι/αι!>. «.$.. σανίδω.
μαι,
χός, (δ). τός, *σανιδωμένας, (δ). 2.
δ·υφ)/ι«ιγ^£- καταναγκαστι
σανίδωμα, (τό). !*«.£.κοί/ ζ^'λω /^γ/^ ι77* . 8· ^ιυι^Ίιιηυ^ι
Ιτ.^Λ.· 2.. 3^4·
8<"?/>· άνδράδελφος, (δ). Ί·«,Ί.>
^,Η,/υΛ,υ,//,. ^επίπονος, έπί- $ια£υιηιυ/£α*ιΓία& 'ζύηιι..^· 7.7.§αι</-α&ιιι/(ΐ0. ^ μόχθος, κοπι_ τάστρωμα, (τό).
$ώδης, (δ,ή), κοπιαστικός, (δ). ^υφίίου^Ιί^. σανιοένιος, (ό)-
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$ιυ/,ιιιηι,,ι/<ι,/,ΐ,ι/'. εκτείνω, έ. §υιηιαι-ΐΜΐρΙιιΐ. ι σκηνώ, *σκη,.
ξαπλώ, *άπλόνω. \)^/~£χ
8«"^· 8· $αιύηι-ίΙΪΜΐ
οΰμαι. $αιηΙιιΓ. καυτηριάζω. §»«,8<« Λ /«■<>'· πεοιθάλπω, περιποΐ- δκ/ι^ιπωι^ίτι/· στενοχωρώ. {Ρ·
$α,&ηι-Ρ/·ι-Ίι ^περίθαλψις, πε- στενοχωροΰμαι,δυσαρεστοϋ.
8ΐ"Λ/;/ι7Λ. ^ριποίησις,οοον. μαι.
τις, (ή).
8«//{<η^ικ//ι· ^ επαχθής, βδε8<"^γ· πυθμήν, βυθός, *πάτος, 8"-7"'//"'//'.'/· $ λυρος,βαρετός,
(ό), βάθος, (τό), εδρα, (ή). (ό). Ο—Ί^β^· ΙνΓ1·ΐ·1·^+8"</;ικπ· πίθος, (ό), *βαρέλΐ- 8""/<«//"#«Λ
^ δυσχεραίνω,
ον, (το).
(ό^ή). δω/|«ι//α#ίιιι,ι/'. ^ δυσαρεστοϋ8ω^αιημια{1τυι. άρχιοινοχόος,) μαι, βαρύνομαι.
(ή).
§ιιιί/ιιιι · §. §ιιιί/ιιιι /ι'/ι:
$<ι/<2<π^«ιΐ/^. απέχθεια, αηδία,
§ιιι //αϊ ι. ιη ία 1/υι ι-, ολίγον χατ'ι 8υιιιιιι^ιιι^ηι.βΐιιίΐιιί· δυσαρεόλίγον, βαθμηδόν. 1;».£~,_ί.«._ στω, στενο/ωρω.
§αιάΐΜ,/ι. ναός, (ό), Ιερόν, (τό).
§ιιι//ιιιι
ΕΤΙ, άκόμη. δ~ί~
ι/γι ία !/ ιιι ιιι η ι αϊ ·'. ε - 0 7υ).0ς ,
ερ^Μ·*·
εΡΡ. (ό,ή).
·
συλία, (ή).
$<·»£. στίχος, (δ), μέλος, (τό). %υΛ&αιρΛαΙ/αια/ιηηΐ-βρι?Ιι\ΖγΟ§ιιιι/ιιι'ΐιι/ . ευφυΐα, άγχίνοια, 8/"ίί/<//· Τούρκος, Βάρβαρος,
(ή), πνεϋμα, (τό). 3»^Γ~-1-Π- Σαρακηνός, (ό). Ρ·}-Ρ+<
§ιιι£[ιί/ ητ-ψη, δρομάς, (ή).
8ιιι·ι·ιιΊιη .ταλαντον, (το). 1·«Α
§ιιιιί. δίδω, *δίνω. ($<τΡ·) εδω_
ρ.,. «ϊργ ί.Γ^-ΓΙμ
§νυ ι/ιιιΊι ι/,ιιι η/·, ευουής, πνευ §ιιιιίιιι/. δώμα, (τό). δ»Λ
ματώδης, (ό,ή).
(ό,ή). §ιιιιΠ/ιιιΊιιυιί'. υγραίνομαι. \>[£.
§ιαΐ£υι<ιιιψιιιΙ/ιιιΊι· έμμετρος^
§ιιιι/ιιι*ιαφΙιι)'- στιχουργώ
δ ιί'Ι/ιιιι/ η ι ι/ιιι'ΐιΙ.ιΓ. υγραίνω.
§ιιι Γ/ιιι * ιαφηι ρ/ιι-Ίι ■ στιχουρ §ιαιΜΐηι.ρ-ρι&. υγρασία, (ή).
§ιιιΊι[ιιΓ. άγω, φέρω. 2. ΰπο_
γία, ποίησις, (ή).
ΜΐψΜΗ.ΐΜρ· καλύβη, (ή). Ι·»-- αέοω, 6<ρίσταααι. δ· έμπε_
ϊΐ- 2; (Η%9Ϊ>·)· Δεσποτι. ριλαμβάνω, χωρώ. Ί·έκπλη0, (ή). Κ·· \α^—> ρώ, εκτελώ. ΐι^ρρ4·+· 2.
δ«,-ΛΛ.Γ· 21·+4·+· 5. 0Εί£1.^
Κα, (ή)

8υ.<η
— 309 —
8απ$*ι/ίι[ι,β. $· §αιι/Ίιΐ[ι
3«/α^αίξίζιΓ· 8* (3*«ιι_ υι^Ιίβηΐ-*,.
§αΑ&. άπιον, άπίδιον, (τό)
8α&&[ι. άπιος, *άπιδιά, (ή) 8^
τήγανον, τηγάνιον,
(τό).
δ«Λ"»->«ί7»·οΙκοδεσπότης,*&Ί. ^ιυίγ,Η^ίπΐ. τηγανίζω.
κοκύριος, (δ).
(δ)
§αιΊιγιιΑιαιΙιαΛι· κολαστικός, δ<"ί^«ϋ^«ι-£&.τηγάνισμα,{τό).
§ΐΜ%£αΑαιριυ%· κολαστήριον, δ<»ιγιχ·ί/. κιβωτός, (ή). 2. σο.
βασανιστήριον, (τό
ρός, (δ), *κιβώριον, (τό). δ.
§α/ΐι£ια%ΐΜΐι_η[·. κολαζόμενος, τάφος, (ό), μνήμα, (τό). 1]-Λ(ό). 2. βασανιστής, (δ).
ΙΓΗγρ
&αιΊι]!ιν%£. βάσανος, τιμωρία, $αιαΐίΐΛιαιΐ£πη& . κιβωτοποίστρέβλωσις, τυραννία, κό_ ός, (δ,ή).
8ΐΜΐΜ^αΑια^. κιβώτιον, (τό). 8·
λασις, (ή). ^(-{Ιι
8<α%£1π/>· βασανίζω, κολάζω, ^ιιιιι/ιιίίιι
(δ,ή).
τιμωρώ.
1·2.· ^' διίΜ^αιίιιαΛ&ι.. κιίωτοειδής,
$αΑ£]ι* · 8· §αι%^ιιι%ιιι^ηρ- %αια^αι%ιΐΜΐί· πυροΰμαι, ¥πυ^ιυΊι9η^υιΙ^αΛι. βασανιστηρι. ρόνομαι.
1»«.^ί
Ος, (δ, ή). 8. $αΑ£αΑια([αήιί δ<κ£γ«ΊΊη. ταπης.ητος, (ο).
^αΛ,^πί-ί&' βασανισμός, (δ). §υιιΐ{ΐιιρ. πέλεκυς, (ό), άξίνη,
8. $αι%£ιιι%£ι
(ή), -ρμ^·
§αι%ιιι£ρ. 8. §ιιι%ηι~ιη£ρι
δ«"^"</>«ΐ'-<ι/·· πελεκυφορος,
^ω'Λιπ/ι^/Λ. οΊκοδέσποινα,^οί- (δ,ή).
ρόνω.
κοκυρά, (ή).
(δ). %ιιιιουιαηι.βΐιΛιΙτιΓ· πυρώ, *πΐ)_
ςαι^ω^π^. ζεστός, πελεκητός, διοι^&η/ϊι. πυρωτικός, θερ
$ιιΐ£&φ. παρασχίς, ^-^· πα- μαντικός, (δ).
ρασχίδες, (αί), *πελεκούδ·.α, δί"ΐ^/"/*· 8· δ'"«γα<ίΐΗ"Λ
(τό).
λεκίζω. §ιιιιιι&ιιιί[· Β· δ""^·***"*·1
§ιιι^ιί. πελεκώ, λαξεύω, πέ. δ«<η· στοιχεΐον,
στοι
§ι»2<α· φιάλη, (ή), ποτήριον, χεία, (τά).
(τό). 2· θυμιατηρόν, (τό). §011011%Οΐΐ/. 8· §111ρρ111%111 ιίι
ε^ν· τ-~^ζ· 2.'«ιι.-}..-Γ- §ιιιηιιιιΐ{άι%£· οδύνη, ταλαι
·τ«Λ:
ρωσις, (ή). πωρία, (ή).
ή).
3»<γ· θέρμη, θερμότης, πύ. §ίοη αϊη/Ιι αϊ/ . ταλαίπωρος, (δ,
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8<ϋ" υιιι/Ι. ,Γ.
)ταλαι %ιαιι·αιιΓιιπ< ρ[,ιΛι . μέριμνα,
$ιι, η ιιι ιι/Ι, ,] η ι.ηιιιΊι I, ιΐ. \ 7Τ(0-ίΟ. φροντίς, (ή).
καταπιέζω, τυραννώ.
(ό) ^αιιηαιϋίΐΓ. κινώ, σείω, πε
δ·« ηυιιι/Ι.γ>/ "· '][·; · οδυνηρός, ριφέρω.
3 <""<«"//"'"■ ταλαιπωρούσα!., §αιιηα/ιφιί. κινούμαι, σείομαι,
καταπιέζομαι, κατατυραν περιφέρομαι, σαλεύω, τρέ
μω.
νούμαι·
$,ιιιπαιΊιη^!Λ- σάλος, σεισμός,
$€111, //γ"//. $.
$111,ι,ι.Ί, π[, η ■ δέκατον, (τό).
(δ), κίνησις, (ή).
§,ιι α,ι//ι π/, γ Ι. ιΙ'- αποδεκατίζω.
8ί«««ιΛ/ι^/ι«·δεκατευτής,δε Βιοομκ»^. τρίβολος, (ό). 31—
χατιστής, (ό).
•ίΓ -τϊ+^ί'
Γ—«
8"/£»ι«ίιη/τγπ·-^^ι-ϊ#.δεκατεία, §αιιιψιιι[{. τρύγων, (ή). ^»-Λδεκάτευσις, (ή), δεκατισμός, 8««/>· ξένος, αλλοδαπός, (δ).
(δ). 8· ^ιαυαΛιηρι^ι
8. 0"""/"
(ή)·
-§ΐΗρ ιιι,(ιιαιρ^· αλλοδαπή,
$ιααίι. δέκα, (οΐ,αΐ,τά).
$ιιιιίΐιιιιρ,ιϊΐι1ίΐιι^ (ο^»£ίι^>). 06- -|' ιιιιιιρ ιιι >[ιιιιιρ~ιΙ^ ι[ ιιιιΓ· πακάλογος, (ό).
λινοστώ.
μαι.
§>ιιυΐιΐΗΐιΙ.^· { δεκά·/ορδος.(ό, §ΐΗ[ΐυιριιι<ϊαΛί/ιι/. άποξενοΰ8 ω /Λ
γ},).
δεκά §ιαραιρίτρ' 3' §ιιιρρΙ?ρι
χορδον, (τό). ■
§αιρα*ρίτρηΐ-0'φΗ&· Ί * $· §Μβ—
$^ι,,Ί,,ιι,ίΙ.ιι^. δεκαετής, (ό,ή). ίΐιιιιΊιηι ίίίι, 2· $αιρρίτρπι
βαιιΛιαίίΓαΙί^· δεκάμηνος, (ό ΡριΛιι
8αιριηρ%υι^. απόδημος, *ξε_
ή).
$ιιιιίΐιιιια^ιιιιη^ΐ£· δεκαπλάσι. νητευμένος, (δ).
8,ιιριιιρΊιιιι// ^Λι^ιί"^ αποδημώ,
ος, (ό).
,
8<<ι«%<ο<^ιι«π££γι£ δεκαπλάσι. §ινριιιρϊιαιΙ//,ιΙ. ^ ξενιτεύο
άζω.
μαι, ταξιδεύω.
$αιιιΊιιυιι/Ιιιη. δέκαρχος, δε- §ιιιρΐΜΐρΊιιιιΙ/ιΐ^ρρί5ι* άποδηχάδαρχος,_(δ,ή).
μία, ξενητεία, (η).
§αιιΑΙιιιιΙ[· οεκάς, (ή).
§ιαρίυρηιΛί* 8* §ΜαρηιΛΐι
8ινρ·"<ι/·ρ· άποκήρυκτος, α
8 «"/''/'/>"/"/· δέκατος, (δ).
8"/ι/Λ////<ν. δεκάκις. 01 ·ρΙ·$-> πόκληρος, (δ,ή).
§ιιι,ι,,ιι,ϊιι[ι·ϊ- μεριμνώ, φρον $ιιιριιιΓ[ δ Ιϊιιΐ£ (#^βυς£τ^£*/ϊ*) πατίζω, *έννοιάζομαι. |*~»« ραχάραχτος, (δ,ή). παρακεχαραγμένον (νόμισμα), {τό].
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δαγκα^ΐιιυ^· απομεμακρυσμέ $αιροΜ&η> ΡΊΐί.%> εκτασις, έπέκτασις, διάδοσις, έξάπλωνος, (ό).
§ιαριηΐ£ΐιαΐβηΐ-ΡΙ>Α' απομά «ς, (ή)·
κρυνσης, (η). ^
(ό). 8>ν^ΐΜΐ^α^[ιιΓ. διΐσταμαι, άδ<"/><»7/'&//ί· άποκηρυκτέος, φισταμαι.
$αΐ[ΐιιιιΐρ1ηί. αποκηρύττω, ά_ δ"//»«/(τ«ι//ι*· παιάδοξος, (δ,'Λ)·
8 «ι/»<«»1{αϊυ&««^ . α»εστικώς, (ό) .
ποκληρώ.
%ιαρα$^ρηη.ρ^Λ . απΟκήρυ. ιΐΜρΐΜΐΙ{ΐΜίβηι-ΡΙιι-Ίι. απόστασις, διάστασις, (ή).
ξις, άποκλήρωσις, (ή).
§ιαρΐΛΛΐρ*ΐβηι-Μ]ΐΜΜΐιΙίίί. απομα
ϋυιριιιγυιιηΙιιΓ. διακρίνω.
8«μριμμ £ <γ· παράξενος, αλ κρύνω,
ρία, (ή).
λόκοτος, (δ, ή).
Ιι/τρα/, §ΐΜΐρ*ιΙιηιι. αμφιβολία, άπο^ιυρΙ^πρί^Ιιιΐ. αποσπώ. 2^+^«(
§<υριυ^. τρόπος, (ό). 8·
βαγΜίρν^ π^ι4-.τεχνίτης,*μά%·ιιραι1^ηι-υαΜΪ^ιΐΜΐΜ· αμφίβολος,
στορης, (ό). Π—ρ—
^ιυρίΛΜίραα^ηρ^ηι^ρ^ι^ϋ · τΚ- άποροι, (ο,ή).
ί"ν»·
λασιουργία, (ή). Ι;-—Χ^-— §ιυρΐΜΐΙ{ηΐ-ΐιιιι%^· 8· §ίΐιρια—
8ΐϋ/ι//ι^πι_ί//ιιΛ αμφιβάλλω, α
§α>ριιιηιιιρη. . άκοσμος, (ό,η). πορώ.
$ιαρυι^1η/ . σχηματίζω. 8· §ΐΜΐραιί.ιι>βιΙιιΓ. ^ διαφωνώ, ά_
^•υριυΧυ,/ΐι/ιιΚ ^ πφδω, άσυμ§α>ρια*ία4ΐΓ. άωρος, άκαιρος, «ωνώ.
έ
_
§ΙΛΛρΐΜ1&ΜΗ£%ηΐ~Ρ[ΐί-% » Οΐαφθ>παράκαιρος, (δ,ή).
§αιριιι<ίιιιι/ΊιιρΐΜρ . καρακαί- νία, ασυμφωνία, (ή).
§ιαρ*ιι#ιρ44ηΓ. απορρίπτω, α
ρως, άκαίρως.
^,υιριυά^,ίηι
άκαιρία, ποβάλλω, εκδιώκω.
%αιραιί. στάμνος, (ό). 81-«^ί
(ή), παράκαιρον, (τό).
%αιριαφ^η^. άλλόγλωσσος, δι/γι αι^Ιυυιρ^ι* 8. §ινρι
Μ).
β
(ό). ^ιιιραι^Ιιηρ1·· 8· ΙΙ^ί»"/^·
8<"/7ΐι/^πι Λϋ/^ικί;. οιαλυτικος, ^ιυριυιι/ιι^ιίίΐΛ· εκτός των ό$αιριαϊ.
) άναπεπταμένος, ρίων, (ό,ή,τό).
§α/ριΐί)ϊΙίαΐ[. ^ εκτεταμένος, έ. ^ιιιριυαριιριιιηι ι] ·
^ μάτην,
—I» ///υιρίυιι^ία[ιαϊ">β· \ ματαί
ξηπλωμένος, (έ
ϋιυρίΗάΙ,ιΓ, εκτείνω, διαδίδω, ως, αδίκως, *άδικα. ή^Ι·^·
επεκτείνω, έξαπλώ, *έξα. ^αιριαι/η^. παράδειγμα, υ
πλόνω.
πόδειγμα, (τό).
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&*φηΜφ«ι 0ιιι1(α&. παραδειγ §ιιψηιαι.Γ/ιιΓ. έκ'/αυνοϋμαι.
%<υριπΐΛΜίίη^ρρι.%· νωθοοτης^
ματικοί, (ό).
δμβρος, (δ), βροχή χαυνότης, (ή). ^
8 ιι/ρίΐιυιρηιι. Τάιταοος, ίο),
ρ"αγοαία, (ή).
§ιΐίριιιι/ιΐΜΐΙαΐ{ιιΙ'· οραπετευω, Τάρταρα, (τά).
$ιίιριηιιιρηυιιιΙ{ΐιΑι. καταχθόάποόιόράσκω.
δίΐ//ιΐ"'/»π/" (">/""')· ^ διαδοσι- νιος, (ό,ή). _
ή)«
^ινριαφηρίρΙ]·
\ μθς, επί- διιγγι.στοιχεΐον,(τό).
δημική, *κολλητική (νόσος), %ιυρραιΐ£υ/ϋ. στοιχειώδης, (ό,
(ή).
^
τιχος, (δ). 8 «γγ> ιυ'ι,,,,,ί: στοιχειοΰμαι.
^αιρρίτρ. διάφορος, *άλλοιό- $υιρ[ΐ ια^Ι ηι ΐ/υ/ΐιΙϊ<ϊ· στοιχειω.
§ι*ιρρηι-ΡριΆ . στοιχείωσις,
§ιαρρίτραιΐΜΐ£α· διαφορως.
§ιυρρΙτρΙιιΓ· διακρίνω. 3)~Ρ£·
§ινρψιιιΐρ. ποθητός, ειάσμΐ^
( ^ο».
§,·,ρρΙιρρ·Γ. διαφέρω. 3>τίχ ος, (ό).
<> «ι- · εραστής, (ό). Ιί§αιρρΙ?ρηι-ΡριΑ· διαφορά, δι. 8
8 Ί,ρφια //„//,. ερωτικός, (ό).
ώ-κρισις, (ή).
$ιν/ι&91»ι'./». νέον έτος, (τό), §ιιι/·ψιιιιϊ. έρώμαι, ερωτεύο
μαι, έπιποδώ.
*άρχιχρονιά, (ή).
ι (
§ινρίιΙ(ιιΑ· ενιαύσιος, επετει. §ι»ρφυΛΐ£. έρως, *έρωτας,
(ό).· 11^· ^
_ ή)·0.1Εί-«
ος, ετήσιος, (ό,ή).
$ιιιρφυ*ι-ηρ. ερωτόληπτος, (ό,
§ιυρ!ι Ι(ΐιΛ· 8· §ιαρρυιΙ[ΐΜΐ<Ιι
^α,ρΙ,^ηρ. ετήσιος, (δ, ή).
8"»/Ί^/Α· ,8· ^•"ρφ'-ΙΡ
§αιρφηιΙ· ερωμένος, (ό)
$αιρπααι%ι
§αιριρη^Ιιι/'. οιασαλπίζω. 2«·£
§ιΐΜρ</αΑ. «. %αίάιιΑΙι^ρι
8«-/./>. έτος, (τό), ένιαυτός,
$ΐ£ΐρψηι.ί&. $· ^ιαρφιιΛφι
*χρόνος, (ό)
$·αριΑιψαίρ. άγεληδόν. 1]} —' 8™/"»/»^· παράνομος, (ό,ή).
%ιυρορρΊιαιΙξ. άπαραδειγμάμία, (ή).
§ινριΓαι^. Θυλάκιον, δισακκΐ- τιστος, (ό,ή).
§α>ρορρ%αι-Ρρι.% . παρανοον, (τό). 2-Λ|1»>
^αιρηρπ^. διωρισμένος, (ό). δ«ιι-/ιΐ£· λύρα, (ή), ψαλτήρι8. Π/ιιι^'
ί^«Λ ον, (τό).
^ όμαλός, Λείος,
§αιρηρη*ΙιιΓ. διορίζω. 8· Π/"»- δ"/ι/ι·
§ιυρυιΐΗΐί'. νωθρός, γαΰνος, ο $,ι,φ,„/·„,//. $ *ϊσιος, (ό). 8^-^;
κνηρός, (ό).
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— 313 —§1/ιιιη%ιιΐί/^ρ. θεομήτωρ, (ή).
%1ιαιηϋ1ιιιρια^. άδελϊόθεος,
της, (ή).
^αιφαι^ρ-. σιμός, *πατσο (ό).
' (ή|.
§ΙίΐιιηΊφΊιΐ[ΐυη.ι»£. υπαπαντή,
μύτης, (ό). «Π»-^»- {.«..^
^ιαφ%^ηι.ρ[·Λ· σιμότης, (ή) 8/!γ///<π//· τελετή, (ή).
%ιΐΜφηφι. ωμοπλάτη, (ή).
84^· τόπος, (ό), μέρος, (τό),
δ«/^· Θερμός, *ζεστός, (ό).
χώρα, (ή). ΗΓ.
8«"^<"ίί/ιι.ίί^.8ερμαντικός(ό). -^υοΠΑιαι/ΐι ««Αγ. πανταχού.
8«/^/ι«Λ ^ Θερμαίνομαι, *ζε_ -Ι· ιηέ-^τ. αντί, εις τόπον.
δ<ι#^ΐκ»ιΑ | σταίνομαι. £»[.Ί·- ΡΡ4«
κός, (ό).
%ΐιγι>ι^ρΐΜΐΙ^ιιΛι · τοπογραφις,υ,ψηι ρ[,ώ. θέρμη, *ζέστη, &ΐπΐιιιγρΙ,,ϊ. τοπογραφώ.
$ΐι·Ι·ιιιΙρηίΡρι Ίι. τοπογοαϊίί(ή), θερμότης, (ή). «·
α, (ή).
$ηΐ"1- δύσμοραος, άσχημος, $ΙτηιιιηρΙιιΓ. τοποθετώ.
ουσειοης, (ο,η).
84 7·«4""Ζ· τοπάογης, (ό). "ϊ^·
ς,γΙ,^ιυΊ/,ιιιΓ. γίνομαι δυσει.
(*,)δής, άσχημαίνω.
8Αγ"'///ο/»< ρΐ··Ίι· τοπαρχία,
$γ Η ίΐΗΐηηι ^αι'^ΙϊΐΓ. κάμνω ου. δ&^ωψα/^. τοπικός, (ό), επι
σειδή, άσχημίζω.
(ό). τόπιος, (ό,ή).
^Ι,γυ^π, (//,». άσχημοτικός, 84 7"* ///','Γ συντοπίτης, (ό).
8^ίτ^»ιι-^^ί.1ι. δυσμορφία, *ά- 84γ.«,/· βρέχωβρέχει.
σχημάδα, (ή), δυσειδές, εί. δ&'/ωι^νΐ- τοποτηρητής, αν.
δεχθές, (τό).
τιπρόσωπος, επίτροπος, (ό).
8'/ίτί"· αμαθής, απαίδευτος,
</"""'"/""7'' ϋετός, (ο).
αγράμματος, άπειρος, (6, ή). 'ί,ΐι ιριιυιπ, ρ-[ΐί.Ίι . παλίρροια,
^/ιαιιαραιρ. άπαιδεΰτως, ά_ άνάρ^οια, άμπωτις, (ή).
μαΘώς, άνοήτως, άφρόνως. 8/.</ω</ιπ/;///ι/. μεταθέτω.
§ιΐ[ιιηαιΊιι,ιιΓ. αγνοώ,
84 ι^ίΐιφη[ιιπι [,Ι[ιιΛι . μετάθε.
δ»//"""·-/^/"-^· άγνοια, αμά σις, (ή). ^
(ό,ή).
θεια, άπαιδευσία, ανοησία, 8Λ-7//Μ///. ειδήμων, έμπειρος,
(ή).
θωρος,(ό). 8£π2&4«<φ/γ>. διάγγελμα, (τό),
3?»>. άχρους, έςίτηλος, *ξέ. έ'κθεσις, (ή).
$ΙιΐΗηΊιιυΐ]ρΙτι/- σωραγίζω,ση. 84 //Λ //«Λ»" </. πληροφορούμαι.
μειώ, *σταυρόνω, σταυρόνο. 84γ4^/«^,;ί βυ,ΊιΙιιί. πληίΟΟΟμαι, κάμνω σταυρόν.
ρώ.
40

— 314 —
8ΜΙ
ϋΙ.^Ι.ί/ηι /,ί/,ι-%. πληροφορία, §Ιιιιιιιιι£ρ. φιλοθεάμων, (ό,ή).
γνώσις, (-η).
^ΙιαιηραΛι. θέατρον, (τό), θέ
αμα, (τό), θέα, σκηνή, (ή).
-&!ΐ'φ «μμ<Α ΰπογωρώ, δίδω $ΙιιιιιιριιιΊιΙΐΐί· θεατρίζω.
8^?· πυρετός, (ό), θέρμη §1>ιιρ£. οπτασία, (ή), όραμα,
(γ,).
'
τω (τό). 8. §ΙτιΐΐαραιΊι· §1ιιιιιι.—
8 1.'ΐι ·[ ηιη[,ιί. πυρέσσω, πυρετ.
δύί.^. πόθος, (ό). ϋ.Ρΐ;->
§1τιΐ£αιιι£ρ· 8· §1ιιιιιια£ρι
§ΙιΊι>ια/(ι. ποθητός, (ό).
§αιιηι-ΡριΛ· όψις. θεωρία, ό_
81,ΊιΐηιιΓ. ποθώ, έπιποθώ.
ρασις, (ή), όρατ'.κόν, (τό). 2.
8Λ'//««ι ί&. έπιπόθησις, (ή). 8
συναναστοοίίή, (ή). ΐή.£_
Γ^Ζ
δ&'ί/·». «. 8&%7> (τό). 8Λΐίπ> ··.2.1,^-^
επόπτης, έοορος, ε
8&« · θέριστρον, κάλυμμα. πιστάτης, (ό).
8Λ/ιι/7γΛγ/<>. άλητήριος, (ό,ή). $αιιΐηι-ΡριΛι. εποπτεία, έ»ο_
$ϋπιιι,[Ι,/,ά ΐΗΐι'ΐιϋιΙ'. ( άτΖΟΎ\>. ρεία, επιστασία, πρόνοια,
α.',ηυι,/Ιί/,ΆΙίΐί'.
^μνώ,λε. φροντίς, (ή).
ρ[ιι-Ίιι
ηλατώ, *ξεγυμνόνω.
δί«^· θέα, (ή), δ. δ*«"»-_
$ΙτηιιιιηΙηι. αίμορ^οοϋσα, (ή). &Ιιιηρ. τετράδιον, (τό).
4η>εΐ
, α; (ίΐ)·
§Ι.ιιιυυιΙιιιηΐ-[ιΙριΊι- αίμ0ρ0θΙ- 8/-/>/'' · φύλλον, (τό).
8Λμ· 8. %αιιηι.ρριΛι. &1"'^!< χΐ,ρσ-ι.αιρίτρ. φυλλοΐόρος, (ό,
8Α"<"// είδος, (τό). 2. τρό ή).
'
' (ό,ή).
πος, (ό). 5. σχήμα, (τό). 21- 8/-/Ι//Ι α,ριυψ . φυλλοβόλος,
2}^· 2. (9·.ρι: δ. Ί^-φΙβ- |δ
«ν/»/· φυλλώδης, (ό,ή).
8 Α/ι//'ΐ/'/"/"// · δασύουλλος,
8/.οι////ί////· θεωοητικός, (ό).
ό,ή).
8ί ααϊΙ/αιΊιιιιιί. σχηματίζομαι, ^Ι,ρΙι ι^ιιιυηαριιρΡ · φυλλόκΟμορφοΰμαι.
(ή). μος, (ό,ή). ^
8/· ιιυιΙ^ίυΊιπι ρ[α Ίι · θεωρία, §1,-· ηιΙρΜΊι. διαρκής, μόνιμος,
8//« ιυιμιι ^ΐΛΐΊι/ιιΓ. μοο^ω, (ό,ή).
της, (ή).
σχηματίζω.
^ία-ιιιΙ^ιΐΜΐιηίΡριΛι · μονιμό8&κιιΛ&^. ορατός, (ό).
δ^<-ίίΐ/· διαρκώ, διαμένω, 2.
8//"οΛ////^)- ό'ψις, όρασις, (ή). υπομένω, έγκαρτερώ. ΙΙΡ-Ρ^Ι.υυ/υΙαΙ'- βλέπω, όρώ, θεωρώ 4·+· 2· 8-,-1Λ-Γ.
8//««Λ»'/· θεατής, (ό).
8^ ' ηιριιΐρα'ΐι. 8. 8'-' «'//"''"
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§Ιτι-πιιπι.[£(ιιΛι. διάρκεια, μο_ δ/»//· άσκός, (ό). 1*»-^/.
νιμότης, διαμονή, ενδελένει- 8/ι^(Λ· κυρία, δέσποινα, (ή).
ΐ-τΐ·*·
(ή).
-^αΛιαιΐ} ιη[ι1/βί. καλογραία,
Β^υκΑ βομβώ,'βομβύζω.
Β^ιιιίέι-· βδελλοειδής, (ό, 8/;////#/. «"'//. άσκοειδής, (ό,ή).
δ/^</". Ιλύς, λάσπη, (ή), πηδγ/""-ψ· βδέλλα, (ή),
— I λός, βόρβορος, (ό). 2«Λ-Γ·
δ£γ· δόρυ-οορατος, (το]. 2 8/'«γ· τύπος, (ό). <(««Λ.ι
/οβελίσκος, (ό). ΙΓ^-^·· 2 δ/>α»«Λ. τίτθη, τροφός, (ή).
δ^«"ίτ«'ί'·κιοκόδειλος,(ό).(*,^Λδ/""'/""· τίτλος, (ό).
8/τ» «Λ ιη'ι,ψιτ.
^ άπαγε,
δ/τ> οίι γιρώ^ ιπι/γϊ.^μ-ή γένοιτο. 4~2Τ·'«
-0/» ιπ^ρπιΜυΙ,. κυριακή (ήμέ- ^ριηραίΐιΐιιϊ. κυριολογώ.
Ρα)> (ή)·
8///·<"/<<«/>. κυρίως.
δ«/^·»/ί»· 8· δ^»^«
$1>ραΛΐι§Μΐιΐ· κυριεύω, δεσπο.
δ/·· ήλικία, (ή). Ιϊ-^· Ορ.·
δ/"/ 1"/""//·
^ δορίπληκτος, τεύω.
^[ιι^ιυ^αιρίίΐιι^· \ (6, ή).
ξ/ψιυα/ΐίαιιυΙιιυΊ'· κυριαρχι.
δ/··/»*»-»/» δορυφόρος, δορα- κός, (ό).
8/'/>"<ιγ /,,/;/, ι/. 8· $ρρΙ,ιί'>
τοοόρος, (ό,ή).
χ/ψΗ,,ι/Ιϊΐηηι ΡριΊι. κυοιαρ.
8/.Λ /£/./.. 8. δ^^^νΐ'
$/ι1,η/.ρ ,ηίρι,^- κοσμοκράτωρ, χία, (ή).
ή).
(ό,ή).
κρατία,(ή). δ/γ»<·«Μ/ί "..Ί'.δ/·/""/""/"
δ^^^^ΐ"^'«^η«-^/"-ϊ»·κοσυ.θ- §ρραιιι£ρ. ιριλαδέσποτος, (έ,
8/ι/ί^Ι,ρηιΙ/ΗΐΊ,. οικουμενικός, $[ιριυιιηρι,Ίι. κυοιοκτόνος, (ό,
καθολικός, (ό).
ή)·
' ^ (ό,ή).
δ^Λ^ίτ^Μΐ^/τ^ηυ.κοτίΛΟσωτή- ^ρριι,ιηΐί κι;ΐ . μισοδέσποτος,
8/ιρΙη^· κυριεύω, δεσπόζω, άρ_
ριος, (ό,ή).
8/<
· κοσμολέ- χω, κρατώ.
Τϊ)ς,(έ).
παν, (τό). 8ρρπιιηι-ΡριΑ I κυρίευσις,κα _
οικουμένη, (ή), σύμ- δ/'/"» /<//" ''<· $ τακράτησις.,
,δ/"/· κροτών, (ό), *τσιμοΰρι, δεσποτεία, (ή).
.(τό). ΐιΙΛΙ-.
84/·· κύριος, δεσπότης, (δ).
§£ρηι-Ρ(>ι-%. κράτος, (τό).
%Ι;ρπΛΐΜΐΙ^αιΊι · οεσποτικος,
κυριακός, (ό).
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8^*-· ήμέρα, μεσημβρία, (ή). 8^αι£αι.ρ^ιΛι. δυσαοέσχεια,
δΐκα* άωρος, (δ,ή). |««Λ
§^ηιυπι
άωρον, (τό).
δ^&ι.. δύσμοροος, άσχημος,
(δ,ή).
δά/τ<-&</· ασχημίζω.
δΑ£πΜ7<^^ιΛ. δυσμορφία, ά_
σχημότης, *άσχημάδα, (ή).
8 ι^,ι ■ παις, (δ,ή), παιδίον,
8/«/<Λ«/»· αδαής, άπειρος, αμα Ν"
8ι^>αραιρ· παιδικως.
θής, (δ,ή).
^[νιίϋίρηι ρ^ιΛι. άδαημοσύνη, $ί1^ιυριιιρη . ^ παιδαριώόης»
$ι1^αιΙ/αΑ. ^παιδικός, (δ),
άπειρία, αμάθεια, (ή).
%/νηι.ρ. σκυθρωπός, (ό), κα.
παιδαριωδώς.
τη'-ρής, (δ, ή). 2- λυπηρός, (δ) 8'^"^ωι/^ιχ/». 8· $4/ιυρι**ι*ρβηι
%(ιιριιιΐ>ιι>ιί. ^ σκυθρωπάζω, ά. 8ι·")ΐυΊιιαι/. νηπιάζομαι, νη_
$^ίτ<Λ
} γανακτώ, λυποϋ. πιεΰομαι.
ή).
8'[^ιυυι^α,%. παιδοκτόνος, (δ,
μαι, άθυμώ.
$ριρηι.ρ{ιι.% . σκυθρωπότης, 8'ΐ^ιυ^πι ^ι^Ί/ίιί. νηπιάζω.
άθυμία, κατή'-ρεια, λύπη, (ή). 8</«ν><-^^<.ΐ>. νηπιότης, (ή).
8//£/γι. ασθενής, άδΰνατος, (δ, δ-^'Λ «· >ΐ""^'/. η«-ϊ*«Λ
^ιιΛυ^Ίι. ϊλυώδης, βορβορώ
§Ι[·αρΐΜΐριι*ρ. ασθενώς,
δης, λασπώδης, (δ,ή).
δ^/ικ"^»· μικρόνους, (δ,ή). 8ψΙΌιΊ,ιιιιΓ. ιλυοΰμαι, *λασπό_
§ΙΐαιριιιιΓιηηι /Ε?^«Λ·μικρόνοια, νομαι.
σπόνω.
%ΐξΐ/η·βαί.βΐΛΙ>ιΡ. ιλυώ, *λ*_
&Ι(ΐιιρηΛιιιιι/άσθενώ,άδυνατώ.
^1(αιριηβηι.^αΛΙιι/. εξασθενώ, $ιΑιιρΐ[Ρ. απάνθρωπος, (δ,ή).
%ιίιυριΐη·-Ρ[ιιΛ>. απανθρωπιά,
αδυνατίζω, άτονίζω.
§Ι]ΐυρηίρ[ΐίΊι. ασθένεια, άδυ. (ή).
(δ).
§ιΓα/ί>. έξήτηλος, εαθαρμένος,
ναμία, ατονία, (ή),
δ^«'4τ· οικίσκος, (δ), καλύβη,
δφέαρ. κλυστήριον, (τό).
V*. 2. ϊ. 9βφ',
(ή)·
&%ιιιΙ/ιυΊι. οικιακός, οικείος, (δ).
8ίί"Λ. δυσάρεστος, (δ,ή).
δ4<α& [{ΑβιΑ δυσαρεστούμαι. $%ιαΙ([,β. σύνοικος, (ό,ή).
8/>ί </ιπ%. τυϊΐων, (δ). ρ·„-$.Λ>
8/ιφιηΙιΙιη%. δίπτυχον, (τό),
δελτίον, (τό).
8^· 8· δ/»
8/ι/ω</ί"Λ,£· 8. δ/"/"»«^/"-'"
^{υΙ,·^. ανήλικος, (6, ή). 2.
δύσμοίωος, δυσειδής, (δ,ή).
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81>8
Ϋ&ιιαΙίβΗΐ-ΡφιΛι . συνοίκησις, δί<ο/>^ί/. οικονόμος, επιστά
της, (ό).
§%ι*1ε.ινρ//. ενοίκιον^τό).··5^-· $Ίιορξ;%πι-Ρ/ιιΛ . επιστασία,
§ί>«Λ>ψ. πένης, πτωχός, (δ). ή). 8. §"ϊιιηΙιιιηι.ρ[ι·Λιι
§%ορρ%αιριιιρ. οικονομικώς.
$Ιιορρ%ιιι1^ιιΑι. 8· §Ίια>Ιι«<ι/_
^ϋαΛ,Ι/ιυραιρ. πενειχρώς.
^ιαΑ^αΛίΜΐι/1. πένομαι, πτω 1/ια'ΐιι
φιορρ%Ιιιϊ. οίκονομώ, οιοικώ,
χεύω·
§ΐιιυΊιΙιηίρ[ιιΛ,. πενεία, πτω. τακτοποιώ.
$η^αι,Γ. έγκαρτερώ, υπομένω,
χεία, (ή)^
§Ίιιι>ΐξ;%. ο'ικοοόμος, (ό,ή).
ανθίσταμαι,
$υαιαη&. ο'ικοτραφής, (6, ή) δπψπϋ. τόκος, (δ). ΙΓ—·^.^·
φαϊΡωρ. οικουρός, (ό).
3»
$Ίιύιριιιρηι ^?^ιΛ/·οικουρία(ή) 8πΙ/ηιιίιι/'· τοκίζω.
&ιιιι·-1ιρ. οίκοφθόρος, (ό,ή). 8"^κ-%· καρτερός, σταθερός,
δ^· 8 8ί>"»ί·
υπομονετικός, γενναϊος,*βα_
δ^"^"/1^- φυτόυργός, ου. στακτερός, (δ).
δπ4</. φυλή, γεννεά, (ή), γέ
τοκόμος, (ό,ή).
$Ίιΐ£ιιιΐ{ηρ!>ιιιΙ{ιιιΊι. βϋΤΟΟρΥΙ- νος, (τό), καταγωγή, (ή).
κός, (6).
$ί»φα·φΐγτ&&ι/>. φυτουργώ.
δπΐι/χ/^^πι./υ- γενάρχης, (δ).
^Ίι^αιι^ηρ^ηΐ-ΡριΛι, φυτουρ. 8/»ίίΛα///'3 . συγγενής, ομο
γενής, (ό,ή).
γία, (ή).
8π^ιΓαι^Ίι. εμφύλιος, (δ, ή).
^Ίι^ιιι^ιμι%. φυτικός, (δ).
§Ίι1/ΙιιΙ'· φυτεύω.
§ϊιΙ/ηι-ιιι!>. πεφυτευμένος,*φυ δ»ίι^Ί^· ευγενής, ευπατρί
δης, (ό). 2. 8· 8'»«Λ«^'
τευμένος, (δ).
%%^ηι.ίΆ. φύτευσις, (ή), φύ 8πί«Λ>»-^/ιι-ίί·συγγέννεια,(ή).
8»<ϊ· στίχος, (δ), γραμμή, (ή).
τευμα, (τό).
8%ιηΙιιι. οικονόμος, (ό,ή).
$ϋιηΙιιιιιιΙ^αιΊι. οικονομικός, (ό). &πηΡ4!· σίελος, σίαλος, (δ),
$ΙιιηΙιιιαι1^ιιΛιηΐ-ΡρΛ· 8- 8^· *σάλια, (τά).
κιΙμαηί-β-^ιιΛι*
§πιίΊιιρ. τόμος, (δ). 2· ήμί8^«π&ιι£γ<Λ οικονομώ, εςοικο. ρολόγιον, (τό).
?· Ρ·»-«£·
νομώ
8^«&»η«-/9^ί.^·οΙκονο:αία,(ή).'δ'»'Λ"/''''^'"ί·οιπλωγράφος,(δ,
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$,,;ίΊη/ιιυ/^ιυ/πι /ι/[ιι.Ίι· δίπλί·)- δ"1- /η^Ηί-Ρ/ηΛΐ» ) ν. ,
,.»«
γρα?ία, (ή).
(4). 8«-««-ί&·
Γ°σΐς' ™"
§ηι/αιραιΙ/α/ΐι. χρονολογικός, 'δ<"-«ί'· στίβη, (ή). 6^£1ί
8",/</· πρόστιμον, (τό). ^^«Ί" δ"·-"·^· &· ϋ.γ/'- Ι*£«-«
$α£ηρΙιιΑ καταφλέγω, κατα-ιδ»»-/»· $■ 8"<
καιω
$πι [ΐΐίΐ-ιυιι. δοσολ/,ψία, (ή)
δη«η/ι/»ιΛ καταφλέγομαι, κα δ"«-/»^. «όρος, (ό), *δόσιμον.,
τακαίομαι.
η,.η^ίΆ. κατάφλεξις, χα. δ"-/·^· δώρον, (τό).^^·
δ"*»/1
τα φλόγισις, (ή).
δ^^-. πυξίς, (ή), ^.-ρ.-,
§ι*α)ι -,σχοινίον, (τό). Μ.
§ηφΙ,,Γ. ξυλοκοπώ. Φ«.Λ„*_
Μ§ηρηιφιΓ. φλεγμαίνω, οιδαί.
νομαι, οιδαίνω, *φουσκόνω, 8 ·γ ·;ιιι·ΐ/ιί· τυπώ, τοπογρα
πρίσκω. 1·»^».^/-.^· Ζ^^+ι φώ, *τυπόνω.
§πρπυ· έουβρόοανον, (τό). Ί·Ε- δ«/«*7^^· τυπογράφος, (ό,ή).
§ιψΗφρηι.ρφΛ. τυπογραφία,
$ηι-α^ιηιυϊι.ρ· στενοχωρία,λυ- (ή), τύπος, (ό).
«η, θλίψις, (ή), περισπά- διγω^/1/.ίι. τοπάζιον,(τό). Ρ·βσμός, (ό). ΙΙ^ρ. ΡμΛ
ν,4 ιΐ'-ϋ'
(Ρ- τυπογραφείου,
'
8π< α^,ιιΐ. ιί. στενοχωρώ, λυ- . δ^·"/»"^·
ρο}.
πω, θλί£ω.
δΎ""-"/»^· έντυπώ, *έντυδ"' ιημη[ι·ΐ. στενοχωρούμαι,! πόνω.
λυπούμαι., θλίβομαι, κατα- δ^""·"/1^· έντυποΰμα·..
τήκομαι..
ιαιυΊι,ρ , δ·ν«"ΐ-η/»πι-^/ι«Λ. εντυπωσις,
'&ηΐ-ΐιιριιη· Ρ{ιΟι . ΐ. 8'"
(ή)·
"^"""ΕΓΧΕ1
§η>-ΐΜΐρΐΜΐδ. $. 2,η·ΙΙ"-'
§η.Ίιιυι-ηρ· τυλλώδης, (ό,ή).
8π< ηιιιΊψ. β. δ"/</«
μαι. δ"^»"»4",^'· ερωτικός, (ό).
δ/»ι-</^</· ζημιώ. }ρ· ζημιοΰ- δ«?/""ΐ/. έρώμαι, *έρωτεύο_
$»<-/>«. οοτήρ, (ό), δότειρα, μαι.
τας, (ό).
;(ή).
Λ^Λ δ«'/""^.β· έρως-ερωτος, *ερω_
Βπι.^ιπ. άλθαία, (ή). 1)}-^.— δ'"/'«"-«/»· ερωτομανής, (ό,ή).
δηι-ΐΛ"/»· «- 8"Ά»/»·
$ηι/φι/· $. §ηφαιιϊ>
δ"«-ί<. οίκος, (ό), οίκία, (ή). &ηφηΐ-ί/ϊ,. β. §αφιιΑΐ£>
,δ"«-ί/ [ιρ^Ι·)· εδάφιον, (τό),
στίχος, (ό).
δ</»/^«γ. στρυφνός, *γλυφός,
^/«-ί^. φυτόν, (τό). 3>Ι^Α«
ό.

βρυ.
—
§ιΐ{ΐηπΐ-ΡΙιιΛι . στουΦνότης,
*γλυ?άδα, (ή),
δ/ΐίχί/^ωί/. (+ί.ρ·) Δοτική (πτώ_
σις), (ή).
δ/τω«/. στερεός, (6). Φ£.+. Ι··.§ριιιιΓι
IIIII111η 111
I λογικά
§ρ ιιι ιΓυιριιιΊι ιιι (ραΊι . ^ (ό !
2>[<ΐΜΐιΙΊΐίριιΛΙιιΓ· λογικεύοααΐ.
8/>ιιιιίιιιριιίΐιηι ρ)ρΐΊι* λογίκή,

—
8ρφ
%ριιιιϊιιιιιιιι^ιιιι_ιιρΙι ιί. δΐΛτυπώ>
§ριιιιΓιιιΐΓΐιΐ]ΐιιι_ηρηι^ρ[ιιΛι.Γι'.ν.*
τύπωσις, (ή).
§ρΙ'/α. βλαΰτη, (ή), βλαυτίον, (το). 2-ΓΕ^..·
$ρι/ηι.ι^. αδάμαστος, (ό,ή).
^ρη^ια^αΛ. διαζευκτικός, δι^
αιρετικός, (ό).
8/ι«4//«/· διαζευγνΰω, διαιρώ.·

δ/>«ΐίΐΛ«^£. οιάαετρος, (ο). §ρη<ίηι-Ρ/ιιΛι· ^ διάζευςις, οι.
$/ιιυι/Ία,//φ. διαγραφή, (ή). 8//<«ί«<-///'· ^α^ρεσις, (ν,)*
8/>«"/«'9/>&</· διαγράοω.
χωρισμός, (ό). ^
(ό).
§ριιιιίιιι ι] ιιιιιιιαγ
. ΟίαΧρί- 8/»π· «γ. ευτελής, ελάχιστος,
τικός, (ό).
$ρηφύ·Τι κροτώ. ε-Λ.ρ.'-,
8/'«* //«/γ υιιιιπι ρ[α-Ίι . οιακρίσις, (ή).
%ραφ(ίΛ. κρότος, (ο).
ϋ/ιιιιι/Ίιιι/μΐιιί. οιαβετω.
8//""/'«γ//ί/· λυπηρός, (ό]. 2*
ϋριηιΓαιί] ρηι^[ιΙ
. Οΐάθϊσ'.ς. περίλυπος, (ό,ή).
8/ι<Λΐ/"ί////</ ι(Λφιί· συλλυποΰ(ή).
§[ΐιιιιΓαΐί]ιιιρΓΐ III [<}[ιι^ΐι . ΟΙίΧΧΟ. μαι.
σμησις, (ή).
ϊ\ριιι<ΓΙι ΐ/ηιιριιΊιΙ/ίΓ. λυπω,προ·*
§ριαϋαΐ£ηΐ-<ϊιιιϊιΙιιΑ ΟίαΛυω.
ξενώ λύπην.
8/ι#</(/Ίι//ι/"ί ·
^ διανοητι. §ριηιΙ]ιιί. λυπούμαι.
§[ΐιι1ιΐιι>Ιιιη:ιιιιΙ[Ίΐί1ι.\-/.'>Ζ. [θ]. §ριηιΐπ<-Ρ/ιι-Ίι. λύπη, δλίΑις,
δ/ι/ι/ιΛ«^ίη4/ι</'. οιανοοΰιιαι.
(ή).
(ό).
δ/>«'ΐΛ"^//ιίπι-ίρ^>ι.ί/. διάνοια, 8/ιι/Λ^«"^'«ί» · γογγυστικός,
β).
( ξ«*(ή)· 8/τι/Λ'£/γι/. γογγύζω, παρα
$ριιι ιΓυιριοιιηι [Ί[ιι.Ίι . Οΐαλε_ πονούμαι.
§ραιιΓιιιΙ{ΐιι^ιΐ. διάκειααι.
8/ι<η»"^ιΛ περίλυπος, σκυθρω
8/ιιιιιίηιΊιΙ//ιι-Ίι- διαγώνιος, (ό, πός, (ό).
δ/.«ι«<-ί/£ · γογγυσμός, (ό),
ή).
τριβή,
8/ϊ»' ιΐιιιϊιιρι/ίιιιι^ {^ριιίϊι^γ 6ΐ£- παράπονον, (το),
$ριιιιίιιι * ιιιφ· 8. 8/"" :ϊι1ιΙ]/ιύ I δ/ν/ωγ- όρμαθός, (ό). *άρμα8 ιιιιιίυιαιΐ, ιί. 01 /τέμνω. Ι'ί^Ι· Οιά, (ή). ρ·—ρ./ δμρμ

7
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8ου
%ΛΙηί. εγρηγορω, έπαγρυ-|δ<Λ«^ Γρηι-ΡριΛ,. πανηγυ
ρις, (ή)·
πνώ, άγρυπνο)
$£ϊ,ηι.ρ{·ιΛ. έγρηγόρτ,σις, έ- §οΊιαιΙ{<ιΆ. έορταστικός, (ό).
8οί»"///»/ ι/ϋι/ιιΤ. συνεορτάζω,
παγρΰπνησις, (ή),
δ»/*· καύσων, (ό). Κ·.^..^^! συυ.παν/;γυρίζω.
δ<Λ>«ι</£/>· φιλέορτος, (ό,ή).
^οβαΛίΜΐ/. κατακαίομαι.
δο^«>^<"ΐί<απ· αγορά, πανή8ο/7/τ<-^/ιΛ. «. δ»/*.
γυρις, (ή). Φ-Λ-,ςρ· ·
δοΐ/ΐΗ^η^. έορτολόγιον, (τό).
δβίι. έορτή, (ή). β^ΓΙ—.
§οΊιι»(ιιιΓιιΐΜΐ(·Λΐίι . πανηγυρι δοΊίίπΛ έοιτάζω. «· 8<Λ««/υιΐρΙιιΑ
κός, (ό).
δ ο «,,ι/μ. πύξος, (ή). 2^ι}γ»
^ο'ι,ιιι(υιΐΊιίιιΛ πανηγυρίζω.

ΡΙΙΙΓ
ίΊαρρηί-%ρ· 8· ννρηιΛιρί
^υιρηΛίΜοφιη. αρ'/ιρα£ίνος,
(4).
νΐΜίρπΛρ- &α§ίνος, (ο).
[Λιυρι. 8· Π'Υ""/"1

Ρ1Μ*
Ρ ««ι γη», ράβδος, (ή), δί-^+'
Ρλ^Ϊ-. £οπή, στιγαή, (ή), λεπτόν, (τό). 8-&£Ρπι^ίτιΛ συνενώ, προσκολλώ,
συναρμόζω. «Ι^^ν^^ρ^·^-

ναιρι&ιαΊι. συυ,πόσιον, (τό). 8. \χηιπρ%. 8. \$ιιιιρι{. 8/""
Ριτ^. ήλακάτη, *(έόκα, (ή). 8.
ί'ιαι/'. 8· \}ραι·Γ>

8
8υ>
8"./«ι· κλάδος, (ό}. 2. σφέν. 8«"*. ταπεινός, (ό). 2. τα.
δαρος, (ή). 8·ΐ: Π-*· 2. πεινόφρων, (ό,ή). 11ι1Γ£. 2.
6<"/»««</><φ σελευκίς,(ή) 2— δ™»"»*»"^· ταπεινουμαι, χα-
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βαι^πι-Ρ/ιιΛ . χθαμαλότης,
ταπεινότης,*χαμηλότης, (ή) ·
«•ιιτίυιί'
α, (ή)·
ϋαι&ρι-ΡΙιιΑ. «-^· γαμέρπβι
$αι!*πι-0ΐι/ΐιΙηΓ· ταπεινώ, *χα
μηλόνω.
$ιη//ιη%ΙπΓ. πένομαι,πτωχεύω,
στερούμαι, ενδεής είμαι
γίνομαι.
δ«*^ίΐι'ϊ/ΑΓΐ^ι»£.^α#ϊ#&-ί/7Γτωχευω,
ποιώ ^«..Γ κάμνω ένδεη.πτωχόν, στερώ.
ζαιψι · ένδεια, πτώχεια, α
πορία, (ή).
4·«>γ·Μ
8«"Λ"^. «>. ξηρός,*ξερός, (ό).
βιαι&Ηβ.
ξηρά, στερεά,
(ή). 1·-ρ«.ι
βαιϊΑα^αι/βϊι· χερσαίος, (δ).
8ιαιΛα^ια%αιιί. ξηραίνΟμαΐ, ά_
ποξηραίνομαι.
$ί*ΜιϊίΐΜ^ιΙΐι]η*-τ]%ΐΛ%Ια£* ξηραίνω,
αποξηραίνω.
δ«/ιΛ»^ι/. διψώ. Ο»
$* ΙΙΙΐΐίΙΙ^>Ιΐ/ΐΐ111 ιίΊ
§υι,Γιιΐ£,ηι-Ρ[ιιΛι· ξηρασία, (ή).
$ιαιΛο£ηι.!Ωι · άποξηρανσις,
8«ν?· νύξ, *νύκτα, (ή). 2·
^. δια νυκτός, νυκτός. Μ^Ι»
2. ΐιί%^1.
γ
ή).
8"νϊ£"ΐ^"ί,ίί· νυκτοπόρος, (ό,
—
ιια^Μίϋβα ίΐιιιΐιΙι ιί'· νυ_
κτοπορώ.
ή).
3"7'Ζ
νυ/.το'ρΰλαξ, (δ,

8ϋΛ,

§αγ£ιΓ. μέ^ρι του νΰν, μέ.
χρι τοΰδε, έ'ως τώρα.
3"ν/#· βθ'^δ°ών, (ό). 1·~«(.4·
8«</</<γι. μέχρι της σήμερον.
3«ι/ιπ^</. άναβρύω. 2. ραντί
ζω. *ΕΙίΗ./4· 2·
β^υφιΓ. πηδώ. υ^-Λ-ί·· 8·
2· \?ΙΧ/Ι[[ΐΐΑ
άνάβρυσις, (ή).
\\ιιι^ιιιηί ΐΐϊι 2·ραντισμός,(ό),
}ράντισμα, (τό).
δ. πήδημα, (τό). Ιςφ^Λ.·
2. Β^ίί^' *ΜΡ·Μ· δ·
ειετ ·*Γμ·Ι
3«Λ. σπορά,(ή). £+μ.
(έ)·
-8«·Ά
»^/>. διεσπαρμένος,
§αΐυΙιιϊ. σπείρω, *σπέρνω. 2.
διασπείρω. 5· ^αίνω. £+4·+·
2. 8.^/.^· %*4·+'
1)αι%/(. α'.μασιά, (ή), »ραγ_
μός,(ό). Β-^τ-Λ
2}ρ.
3<ιΊ>^· πίναξ, κατάλογος, (ο).
*}ίΓμρ.
^
τός, (ό).
$α,ΊιΙ[ΐΗΐ[ι. ποθητός, έπιθυμη$ιιιΊι!/„,//ιιι'ι,- ερωτικός, (ό).
ν,αιΊιΙ^ιΐΜΐί. ποθώ, έπιποΟώ, ε
πιθυμώ.
%αιΊιΙ^ιαίίπ^· ερωτομανής, (ό, ή).
8«Λ4«*"^"""·πεοραγαένος(ό).
1\ιιιΊι^αιιι^ρ. φιλήδονος, (ό,ή).
\\ΐΜ>ΊιΙ{ΐυιιΙ>ρηΐ-ΡΙιιΛ>. (ριληΟο.
νία, (ή).
41

«αχ
8«ί'ί»4""ί'"ι-.7Αί· γονικός, (ό).
^αΛιΙξΙιιί. φράττω, φράσσω.
!»»'"'//'■ ^αλγεινός, λυπήδωι-ω^.^ρός, (ό), λύπης
άξιος, (ό), άξιολύπητος, (ό,
ή).
Ί\αιΊιΙ/ηι ρ[<· Ί·· πόδος, ερως,
(ό), επ-,,δυμία, όρεξις, ήοονή, ^αι^αιίφη. συμπάσχων, (δ),
συμπαθής, (ο,ή).
$«»*»/· σαγήνη, (ή), ο'-κτυον, 1\ιηι ,ηΙιΙι3 //ιΊι/η/'/ συμπάσγ»,
.ΐΗΐ/ι/ΐ,ύ; £ιΓ. } συλλυποΰ(τό). 11^
ϋυ>\ηυ,·ι .
σπάνιος, (ο). ^· μαι· Β^|**ίΜ^>Μ·4 ε^ΐ—^ι
σπανίως.
«<υιΛ :)ιι·ι ιυΐ/ηπι ρ[ιι Ίι ■ συμπάθεια,
ή)*
§„ιΊιΐ}ίι)'. σαγηνεύω. «· Π/» συλλύπησις, (ή).
$αιυΙ{πιπ. ονίλος, όςύθυμος, ;|αιι.ιιιίιιι^ι»>. παυσίλυπος, (ό,
(δ,ή). ^(>.
1 | (τό) '^υυ ί'ΐ)ηι-ΐ}αιΐιΙ*ιΙΐ. πονω. 2.λυ
ΡρΛ . οξύβυμον πώ. Κ,^^Λ.}.. 2. Β^Λ·^*.
'Χυιιίι,ηι.ιΐ'- οργίζομαι, άγανα. ***
κτώ, *θυμόνω. ^β^^^ι %ν,ι [»Ρ. πονώ, άλγώ. 2. λ*,
'&ιη,ι,ιι ',Πι. άγανάκτησις, ορ ποΰ,μαι. 0.ΙΠ.Λ.}.· 2. ΙΙήΛγή» (ή), θυμός, (ό).
Αφ.
$ω·«»«.^α/ίι6 ί/:παροργίζω, *θυ.
μόνω.
τώρα. δίτ/ίτ»/"· ^ σχίζω» Ιϊ-.ρΛ.ρΙί^.
&νρΐ · μέ*/,2- τοΰ νϋν, Ιως
δ"ΐ· άλγος, (τό), οδύνη, λύ 3/-/μ· πηλός, (ό), λάσπη, {τ,}.
πη, (ή), πόνος, (ό).
Ι',Ι,/υυ,ρ ιυρ,· [π. καταλασπω».
'^ί-ΐΜ,ρΛ,ρ. αλγεινός, (ό).
;!"/> ιν^αιρ. φιλάσθενος, *άρ. μένος, (ό).
ουλή» (ή), γένος, (τό).
^ωστιάρ^ς, (ό).
$υ·ι ·υι/ [ιΊι. οδυνηρός, λύπη{Μ/,ρ,,/ί/·,/. έμ&φυλίς, ομογε
ρός, (ό·)·
ίβαί.αιι^ίιίιΓ. I άλγώ, πονώ. 2. νής, (ό,ή).
8μι·(.(0φί0<Λ (λυπούμαι, ϋ.^- \\Ι, ,ρ,,Ιι^η, ρ[·>Ίι. έυό^υλονΤ
οαονενες, (το41
■\ιυι ν,η%„,„. εμπαθής, (ό,ή)·
πα
φύλαρχο

§1, η,αιι/ί ιιιΐΜ^ιι/ΐί . βυλαρχ'. {\Ίΐ(>πι-Ρ[ιι'ΐι ) άγαλλίασις,^α_
>\Ίι!> ηι-!/ί,. ^ρα, ευφροσύνη,
κός, (ό).
§ΙτγααιΙΐίηΙιιΓ. ουλαρχώ.
8/ί^«ιι///.</ι/»ί^/ι^ . ©υλαρ. 8''"ΐ/'· ^ φάντασμα, φάσμα,
8ί"ν^Λ(τό). )^*]>
χ£α, (ή).
!]%Γψίυ//„1Ί,. οανταστικός, (ό).
8^/ί«. έ'ως πότε; -υΙ-ιΚ)
1)·'·/·'""//■ I
μεσημβρία, (ή), ^%,ψ{,,ί. εξίσταμαι, Ιλιγγιώ,
ΟΑ/'/. //· $ μεσημέριον, (τό). *^άνω τα μυαλάμου. δ-ι^;ν^· τήν μεσημβρίαν, *τό με
σΐ){χέρι.
%%1/αΐΒΐιιι-πρ. 4 ακενουτης, (ό).
8*3· στ,ς-σ/,τός, (ό), *βοτρυ- ^%1ΐπιη[ι· £άκος, (τό),*πατσα_
δα, (ή). 1^-0.
βοΰρα, (ή).
8 //·/·" ψψ· σητόβροτος, *βο- ί(Γ//ι//ι<-7· σωλτ,ν, οχετός, (ό).
τουδοφαγομένος (ό).
8^· 8. 8^>
§ηιαΑιαιιΓ· αναορυω, αναρρεω.
8/Α· Ικτίνος, (ό). ϋ-,^
2· άντανακλώ. &£2ίΚΐΗ*Ι"
8/«· όναγρος, (ό). β-^-Λ 1~|
§η/ιι,ηη^!Ά- ( άντανάκλασις,
Λ*·
8/»/»· διεσκορπισμενος, (ό)
^π/πι Πη. ^λάμψις, λαμρό8^γ» &ι- βΐιΑι* 8· §ομΊι Ιιΐ- «//'/»= της, (ή), φέγγος, (τό). Ε-^·
8/'#· πάσσαλος, (ό), *παλοϋ- 8/ν#. έπίδειξις, (ή). «. ϋ.«γ««χΐ, (τό). 1·,^.
8/<"'//η'7"' βουκέφαλος, (ό, ^ηρύιιΛι· σίτος, (ό), *σιτάρι.
ον, (τό).
ή). 06Ϊ£Ρ η-ιΐ£«
8/»π«>. βορβορώδες, λασπω §πρΙ.[{. 8· 8Ι.-ρϋ/{:
δης, (ο,ή).
^ηρίήιαιρυι^α- σιτοδότης, (ο).
ί&ΐφΙιι/'. διασκορπίζω, διασκε. ■)η/,ΙΛη>/ιΙ//ι. σιτοφόρος, (ό,ή).
δάζω, διαχέω. υΐΐ£4-+* &ητ 8γ//>/Λι>"/ "/''· σιτόχρους, (ά,
•Λ)·
, (*)·
#υγριϊ. διασκορπίζομαι, δια &ηρΙιϊιιιιφιι£ιιια . σιτοπωλης,
σκεδάζομαι, διαχέομαι. δ«- 1\π(ΐΙιΊιυιιππΐ-·8.§πρΙ/ΐ'ΐνρ·Λ>>/'ίι
«βΗ·· *»-Λΐίτί*
,, ,, ^ήρΛιαιΐ. μέχρις ότου, Ιως ο.
ΧΊ'ΐιί),!,^,. χαρμόσυνος, (ο,η).
ου. (*..'+£>
αγάλλομαι, χαίρω, 8"/»^>"Λ·εφ οσον.*υ^
σκιρτώ.
8«ι.· κεραμίς, (ή). -Ρ^Ρ^'
?\1ΐ(} υΐΓ]ηι ηιι/ΐιίί ιΐ· χαρΟπΟΙΟ). 8»«/· ταΰρος, (ό). "Β,,-ι^ι
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I*,. βαχτ,ρία, ράβδο;, [Μ+~*Λ· 8*τ*ρ^*,(*}.
ν,ηι.ραιΊ». κίων, (δ), πυραμίς, 8/.»^ί· διανομεύς, (δ).
8/,ο«-£&. διασκορπισμός, (δ),
,
,
('»)·
ν,ηι ριη. ».}.. ψυχρός, κρύος, διασπορά,Λ (ή)·
I
(δ). 2.
ψύχος, κρύον, δ/.^/· | ψυχραίνομαι κρυ[τό). Οί.-^·
Ί\ηι ^ιυ//ίυΊι. δεικτικός, (ο). 8/"»
,7"'^'^"^· ψυχραίνω,
βαι,^ια^οΑ ιΛααΛ. ) λειχανος *κρυόνω.
λος), (δ).
δ^ί™/· εμπήγω, έμπηγνύω.
8"« ι/ηΛιΙίΐΙ'- δεικνύω, *δείχνω. υ«.£[~.Γ..£<
8π«-#^· δείκτης, (δ).
! 8#πι-&</"· ^ έκφύω, βλαστάνω,

8»^· ασελγής, ήδυπαδής, ά. ΰ^πιΛίβ. σισοη, (η), πλοκα_
μος, (δ). **Ρ1>Λ «ΗίΜ'
συνετός, (δ,ή).
ΰηφαιραΛ. αισχρολόγος, (δ, 'δ^«/«. ώμόλινον, (τό). Ί·-.~»
"
,
δ^. δ· Οι/»
βπι/ΐίαμιιΑηι-Ρ[Η.%- αισχρο
δο^. δρόσος, (ή). 2£ζ*
λογία, (ή)._
δπ'/'"'//'· χαϋνος, νωθρός, (δ) Άο,/υιμΙιρ. δροσοιρόρος, (δ,ή).
δο^ιιι^/Λ. δροσερός, (δ). 0{~
δ"/»» ρ[>ι-ΐι· άσέλγεια, ήδυ.
ν,,,,Ι,ηηΊιΙ,ί. δροσίζω. Ι)^·πάθεια, χαυνότης, (ή).
διψια^1"^- ψιμός, (ό). Ιι£.Λ
δοιιιιΛιυιί. δροσίζομαι, Ή^Ί.!5α//,ν/,ωι_. τριήρης, (ή). 2£.+
8<π£γ</· ξα'ίνω, μαδώ, ξύνω, §οψιιιιηι.ΐ]ΐι/ΐιΙίΐΓ. ^ στάζω,δαί$νω. β. 8ο,άποσπώ, άποκόπτω. 1}.-^*_ι. δο<2&ι/*·
δ«>/<//· ξαινομαι, μαδουμαι, ^οηαί,ίΆ. δρόσισμα, (τό). ϋΙ~
«ποσπώμαι, αποκόπτομαι.
Ζρίί·ί. διασπείρω, διασκορπί. 8ο/^πι_ίί. καυλός, (δ), καλά
μη, (ή). υ-ί· <*ηι·/.
.ζω, διασκεδάζω.

Χι^ι-άη^ίΑ. 8. ^ι.&ηΐ-ίΆι
ι*/,· ρ. 8. Ζΐ"-Ρ'
\\ίιι 0ιχι1/α/ϊι· 8·
ρυιΙ^αίίιχ
}«/.<_ »&ι/". 8. ^«-**«Λ

φ
Φαΐ,
Φαΐ»
φικιρικι/*. ) κάλυμμα, (τό). $· Φω^τ· κλεϊΘρον, (τό), *άμπά^
ρα, (ή). Οί-Γΐίφω|8ιιι]ϊΙι/'. τυλίσσω, *κου_ Φ«νψ<α£. κεκλεισμένος, (ό).
Φ^/^Ηΐ^^. κλειδούχος, (ό,ή).
βαριάζω.
φια^αιΊ,β. τολύπη, (ή), δέμα, Φία //ω ηαϊ1/ . μάνδαλος, (ο),
κουβάρι, (τό). 1;»-/»^.· <1)«^ κλεϊΘρον, (τό).
φϋ/^7/ί/.ιω////ι/. βασκαίνομαι. φα,Ι/α,Ίφ. κλείδες, (αϊ), κλει
διά, (τά).
φαι^Ιιηίι- φάκελλος, (δ). 8·
Φ<υ^/πι_</χπ· ιρυγή, δραπέτευ φιαβ-ίΛΛϋηχ
Φ //Λ", κλείω, *κλειδόνω,
ση, (ή).
- 1< η>^ιι<ιι ιιία γ ίααΊιιιιιΓ. τρέ σοαλνώ.
φπ^//π^!Πι. κλείσιμον, κλεί
πομαι, εις φυγήν.
δωμα, (τό).
φαιί/η, ηιαΊ,ΙτιΓ· κολλώ, *κολ%1ίΐί· τρέπω ε'ις ιρυγτ,ν.
φυυ^υπι.ααιΊιΙιιί'. Φυγαδεύω, νω. Ι,-,^^Λ,^.,
*φευγατίζω.
Ι··.)/·.}· φωγ ΐρη^ηι.υ). φαλαρις, (η).
φικ^^ιΑ φεύγω, δραπετεύω. ψ <*/γ,/, γ/?//'. καταβροχδίζω,καφ/ιγ^/^. φευκτός, (ό).
τατρώγω.
φ ϊ/Υ*/αιηιυ ί^α/ίι . ©υγάς, δρα Φ·ι//2<κλγ. φάλαγξ, (ή). *Π£-ί—
πέτης, (6).
—φιυ^υαυιιυ/^ιυ% φΊφίί· φυγα φαιγιΑιπΛ· συνώνυμος, (δ,ή).
Φαιι/αιππι ρ^ιΛι . συλλαβή
δεύομαι.
φιιι[υιαηαιΙ[ΜΛΐϊιηΐ-Ρ£ιΐ-'ϊι. ουγα- (ή).
φα/γιϋ/'/<//. 8· φι«γ>
αευσις, (ή).
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φυγι<ιιίιυΙ{- στιλπνός, *ύα(*)· ο&νΑ' ,2· (+ίτ·) ύπ0- λιστερός, (δ).
φυγίαιηϊι. σπλήν, *σπληνα,
κοριστικόν, (τό).
φικ^ιν^αΛ/^». Θωπεία, (τ,).
(ή).
σπλ'/)νΐ^αιψαψ^Ιιιί, [ κολακεύω, 9ω. φαι^ϊι ιιιφιαιΐ}ΐΗΐ ■
^ιαψα^^ιί. \ πεύω. 2· κολα κός, (δ). 2. σπλν,νόπονος (δ).
Φ ιι^ι//, ξύλον, (τό).
κεύομαι, Θωπεύομαι.
ξυλοφόρος, (δ,ή).
I ξύλινος, ξύλοΦυιηπι-Ρ /κ-Ίι. δεσμός, σύνδε
Φ^αιια^Ιτριπ. ) κτιστός, (δ,ή).
σμος, (δ).
φίΜίρ/ι· Χ. φια^πι ίίϊι··
φί/ί|</ιικ^γι. ί· φ^ιπαιρίίρζ
φαιψ^αιιφιΤ. φεγγοβολώ.
Φιιιη,φιιιιΐηιΛι. φεγγοβόλος, (δ, φιι^ιιι,υΙ/πιππ[ΐ^ ξυλοσχίστης,
ή).
^
{-Λ.^. φαι/ιηιιι^αιιη· \ ξυλοκόπος (δ),
Φ<«^ι/ι/ι//. λάμπω,φέγγω. Φ~ρ.
ψιυ,ΐφπ· ΊΓπ- λάμψις, (ή), φέγ Φ^αιυΛιαιιΓ. ξυλούμαι, άπο.,
ξυλοϋμαι.
γος, (τό).
' '
<$>ι»·ϊι/ιηι :ιπ. κύστις, (η). *ί·«.- Φι/^ΐίΐυνι^ω.ιπ· ξνλολάτρ'/ις,
(δ).
*
( (δμ
φιιι^[ ία η η ι_Ίι Η ιΓ> 8. φιΐί^/ϊΐ/:
φυ/^ίίί ι> «ι [ιΓηιηριαΙ^ .'Εραίίς, φ^ιπαιι£αι£ιηη.· ξυλοπώλ/,ς,
φω/ιπκιιπ. άξίν*/), (ή), πέλε(δ), η-ρ-τ^.
φιΐί^ω^/,//· άστράπτω. Ι^Λ- κυς, (δ). ΊΙ-^Ι».
Φοζ/ιπ/ιικ^. ί ξύλινος, (δ). 0-,
φαι^ιαψι· αστραπή, (ή).
φιν^ιυί^πι^ιίίι· 8* φιυ^φηι ί/ίιι Φιυ/ιππιη%. ξυλόπους, *ςυλθψ//ιί///ιι#,//.///7ΐ/'· φέγγω,άστρά πόοης, (δ).
Φυ^φιι^ιαΊι,ρ. θωπεία, περί,
πτω, λάμπω.
ποίησις, (ή).
ποιούμαι.
φιυ^[ΐιιιπυΐΙ{ηΐ-ιΙΐι· ϋ.φω^α/^. Φιιι^φ,υ^Ιζιί. θωπεύω, περί-,
φιυΐ/Ιτ,ί'. Ί|.ρ.
λάμπω,φέγ Φι·,Ί,υυ,ρ[,. μικρός, ελάχιστος,
(δ). ^-^· έ·Α»·
γω, στίλβω.
φω^πιΛι. «3·. στιλπνός, (δ). ΦαιΊ,ιυρπ,.ρριΊι . μικρότ/,ς,
ευτέλεια, (ή).
Φμ*|.^.^ ί
φιο^π^/Υ//.
^λαμπρότης, φαΛφοΑιΙτιΓ· Β. φ ιιιρΊ ηιφ} Ιι Γ\
φα/βΐ-Λσι βρΛ ^λάμψΐς,(ή), α < δ * νκιθαοα, τ, .
^τιλπνόττ;ς,(ί,), φέγγος, (τό),
Φϋ.3
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Φαρ
φιιΑφίΑαιΖηιρ · κιθαρωδός, φαιιιαιαιραίίηΛ^αΑ · δικηγο
(ό,ή). , ;
,
ύ+' ρικός, (ό).
φιυιηιυρ. οπή, τρύπα, (ή). δ{~ φιΐΛίΜίααιραΛΛιϊ. δ'.ΧΟλονω. 2.
Φ<η«γιιγ>&χΛ τυλοϋμαι.
συνηγορώ.
·«*·· <■ '-^'1
φιαυιααιριιΑιηι.ρρί.%· ΟίκηγΟρία. 2. συνηγορία, (ή).
φυτηιαραΑιαιΙριιΊι. δθξθλθγΐ- φίΐιαιηαι^ιιΛι- έλλογος, (ό,ή).
κός, (ό).
γων, (ό). φικι/^πι_«. ψίθυρος, φλύαρος,
φιαηινρινίιινΙ/ρ!}· συνΟθξθλθ- (ό,ή).
γορώ.
Φ«ι/««#ρ««ί'^«Λ δοξολογώ.
^υυιψυΙιιΓ- ψιθυρίζω, κατηφιΐίηιιιριΛηΐ-ρΤ-ριΛι. οοξολο. φιιιριιιηρίιιί- 5* 1\\ίΐιρΐ2ΐη ρίιιΓ:
Φιαραιρι. ποίμνιον, (τό). 2.
για, (ή)·
ΦιίΛΛίΜΐΙφη. σύνδοξος, όαόδο- μάνδρα, (ή). Ι^τΙ— 2.
ξος, (ό,ή). ^
ΙΓ«ιΤρ-ι
της, (ό).
φικπαιι/π^· δοξομανής, (ό,ή). φιιιραιριιΐΜΐι^Ιιιπ. άρχιμανδρίφινη/αιΡη/ριΓ· δθξθμανώ.
^υιρ,ι,ριίαϊ. μανδρεύω, μανφ«/#ιιι#«Λγ«ΐ-^^ί-ΐι.δθξθμανία, οίζω.
φιιιραιιηΙτιΓ· απομακρύνω. 2·
Ν*
φαιηαιιιξρ' φίλοόοξος, (ό,ή). ά',οαιρώ. 5. διασκεδάζω. Π—
φιιιπ.αιιι['ρΙιιί· ©ολοδοξώ.
^^Λ.*. 2. £+„^4·+· 5.
φιιιη.Μαα^ρηΐ-ρΤρι.% · <ΰΐλθδθξία, (ή).
_
(ό,ή). ϊιιιριιιαιί. ιΓ.
σπαραττω,
φιαηιν-ηρ· ένδοξος, ευκλεής, κατασγίζω.Φ^-^Λ.^·
<\>ίιιη ιιιι ηρ ιιιη'ΐιίιιί'· §. φ*ιι_
ηαιι-πρΙτιΑ
κλεώς. ψαϊΡ αϊν, ι ',ίϊι . οιασκεο·ασις,
φαιηυΜί-ηρίΛΜαιςίΐ* ενοΟςως,ευ- διασκόοπισις, άπομάκρυνσις,
φυιηιιιΐ-ηρίιι/* Οθξάζω.
φωη Μ/ί- ηρίτηηι.βιιιΐιίιιί'· 00^7.- Φιιιρηιι αιι^Ι-ιί (ί/υ'/αγωγώ, ευ
ζω, εύκλείζω.
φραίνω. 3>1^*ί
Φαιη^. δόξα, (ή), κλέος, (τό). ΦαιρΙί/ρ. έραστός,ποθητός, (ό).
φ«ι»«ίτυΛ/.(ρ5Ι5ΐανίί,(ό). Η}·Μ· -Φω/ιίτ^ι ,ιι,ιΐιιί- παρακαλώ.
φαιρίϊά'· 8. ^1ιυρφαι/ρ^ιίι
Φ <"»«»»· «ιτία, άπόδίίξις, (ή).· φαιρρ-ΐΜΐιί. πλούσιος, (ό). 2.
5 ' 6*. 4\<ιιιιΎΑιιιη ι
δαψιλής, (ό,ή). »μ^χ. 2.
φαιαιπαιροΑι. δικηγόρος, συ
νήγορος, (ό,ή).
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Φυυ
φαιρβ οΜΐΡίαίΜ£^ιι * πλουσιως, φίΐιφί/ιιιιιπι %. άβρόβίΟς, (ό,ή)>
δαψιλώς.
τίζω. άβροόίαιτος, (ό,ή). 8. Φ·αφφαιρΡαΐίΓαι^η^ι^αιύίαΓ* πλου.
φιαρΡιαιίΊιι.ρ^/ιιΛι. πλούτος, φαιφ^ιαβπι-βΐιΑιίτίΓ. ά^ρυνω,
(ό).
πλούτη, (τά). 811- απαλύνω, *μαλακόνω.
φαιφ^ηι-ΡβΑ. τρυβή, αγρό
φιαρβαιρ· τουλάχιστον.
της, τρυφερότης, άπαλότης,
*μαλακάόα, (ή).
<]>ι,ι/,/,ιΓ. εναγκαλίζομαι, πε. Φ <///// //ι.//, τρυφερός, άπαλός,
ριπλέκομαι. ^«-^«^^Λ.^ άορός, υ.αλακός, μαλθακός,
φίΐι^ΐί«ι^ί«'ίι.Φαρισαϊχος,(ο). Φ /. // ιιιΊ,υ^. \ πηγανον,(το).υ(..
φιι//>/;ι /Α. έναγκαλισμός, (ό) ψ//γ/Λ///ζ/- \
—>
2. περιπλοκή, (ή). 4·.->·ί-£- φΐ,ραι!/- κυψέλη, (ή)· *Κ#<£ιφ·
φ////»* . ) ποτήριον, ^τό). 41·^ φΙ.ι/Ι/· 8. 11//////λ£«/ι · ϊρι«/5ν_
ΦΑ.·>*/ι//. «λοιός, (ό). ^«.^--^ι
Φ //γ»« «./ι/ · παρασάγγη;, (ό). Φ Ι.Ί,Ίιυί. ().~^) οαινίς, ανεμώ
νη, (ή)·
φίυφιυ^- Ι επιθυμία, (ή), πό- ψ/,// Λ//////, σχίζω, διασχίζω,
διασπώ· Ιϊ^ρΛ·^· Φ—ρ-.^—
4—Γ^-Ρ'
( (Μ)·
φιυφιι>,/ιιιιιηΙΛι· περιπόθητος, Φ/.///.///// /7ίι. σχισμας, (η).
φα,φυ,ρΐ.//,. επιθυμητός, (ό). φ ////ι// !>///. 8. ψΛ υαΐ/ΐαύπΐ ι
Φιοί/;///γ /,//". £>ΙιιΓ.^ επιθυμώ, ΦΛ ,/<//». νυμαίος, γαμβρός, (ό).
φ αϊφαΐη/ιιΓ. ^^/Τ". ^ποθώ, ό.
ρέγομαι,
φεσις, (ή). ΦώΙΜΟΙΙΟΜΟ Πί.
νυμοαγωγος,
Φ .// ί/ϋ// // /ι /_££ . πόθος, (ό), ε. φΙιαα^αι!>αι.ρΐ·ιΛ· νυμφαγω_
^
Φ ///<// //<//// Λ///,/ · . άβροοίαιτος, •ία, (ή).
(ό,ή).
αιτον, (τό). Φΐιαηι^ιιΙ^ιιίΐι· νυμφ'.κος, (ο).
φιιιφ//>ιι!ΐ!.ί/ηι ρ^ιιΊι. άβροδί- Φ Λ /////;.//';>///(/'. νυμφεύομαι, εφαιφί^αίΐιιιιιΐ. άβρύνομαι, έν. πιγαμβρεύομαι.
του^ώ, σπαταλώ.
Φίαυ^ιιψυιΊι· νυμοειον, (τό)..
φαιφΙ{υιυ£[·. ήδυπαθής, (ό,ή). Φ/-: ιιιιι^ίΐη)πι ι^ίαΊιΐι ιί. νυμφεύω,
φαιφιί[ΐιιιι£ΐ[ΐηι ρ-^Α. ήουπά- έπιγαμβρεύω.
(ή).
Φ'.,ιιηΐ}·,! ρβΑ · νύμ^ευσις,
θεια, (ή).
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νυμφίου δίκην. φ/ΰ>. 8Φ/Α γ«γ
ρΐιραΛ'ΐι· ειλε.
φΙιιπΙπΓ- τίλλω, άνασπώ, μα ός, (ό).
φρί-ΐ^. *· Φ/·γ
ιίιίιΐΛ
δώ, *τσουμαδω. βί^-^ι
Φ&ι»»ι./> . πτίλον, -κτερόν, ΦριΛφ//. φοίνιξ, (ο). 8. II/»Φρι^υρΙ/ΙιαιΊ,. ουσικός, (ό)· 8·
*ποιίπουλογ, (τό). Ί9^-.»·
φ/ιρίτ^ινΙ/· I μεταπράτης, με.
ΦΛ/ι&^/ι//. ^ταπωλητής, χά_ Φ^ω*. ερείπιβν, (τό). 4,}Ρ·ΛΙ.ι
πηλός, (δ). ΙΙ^-γ. 21·ΡΙί· Φ{«/ί>««£ εκλείπω, ελλείπω·
φ«.^-ρί[.· (Γ-τ;·-···!-*;
φϋρίτ^ΐ,γΐι.ΐ. I 8.<Ι)Λ7/Λ./·ϋ«"/- ΦραΊ,/,ι/'. πίπτω, εκπίπτω,
φΙιρΙιΐ-ΙίΛηΙιιΓ· ^ ηυιρίιι!· \^1ιρ~ κρημνίζομαι. ^ε^έι/-^*
Φ^ΙΗΙΙΤΙΛι//. 8* Φ^/ΖίΛί
φΙ.ρρ. μερίς, (ή), κομμάτ'—
Φ/πι ίΆ. κατάπτωσ'.ς, καταον, (τό). Φ-Γ11·.
φΙ,/,ρΐ,,/: κατακομματιάζω. κρήμνισις, (ή), καταχρήμνι.
σμα, (τό), κατεδάφισις, (}\^
ΦΙτρψΙιρινΊ,. άδράχνη, (ή).
φρρίιΓ'^ βλαστάνω, πρασι_ Φ/ηι^ι/ιιΛιΙιιΓ· κατεδαφίζω, ε_
ρημώ, κατακρημνίζω,*κρημ_
νώ.
φβηΜ-ρ. σμαρίλη, μαρίλη,(ή). φ^υραιΊ*· 8* Φ*ρνΊ'£'
Φ[υρΙι,ί. φρύγω, φρυγανίζω·
^ »ΊΑγ· *Ημ
^..{...ρΛ^.
φΡ/φιΓ. 8. φ^ρ^ύ',
Φϊρϋ'. μιαίνω, μολύνω, *λαΐΦρ//ιυηφι^. φιλόσοφος, (έ,ή). ρόνω.
φ/ι/ραπφιαρυί/υ/ΐι. ΟΐλοσΟ'ΛΙ- Φάηι ρ/,Λ . μίασμα, (τό),
μολυσμός, (ό), άκαθαρσία,
κός, (ό).
♦λαΐρα, (ή). Φ^-ι}^
φ/ι/Ιιαπφια/Ι/ιί- «ιλοσοβω.
φ^ι/ρυπφ^ηι ρρι%* φ'.λθσΟ. Φ&ηιΧ. μιαρός, ακάθαρτος,
φία, (ή)·
(ή) (0). Φρ..
Φ/γΛ. φα'.λόνης, (ό), φελόνη Φ^άψιαι/· ^ άλγω, αδημονώ, ου.
Φ/ιΛ. ακάθαρτος, (ό,ή). Φ£«> ψ^Λ///»//. ^ σαρεβ-τοϋμαι, *θυ_
μόνω.
8»^ ·»·}ιί '
Φ^«Ζ· έλέφας, (ό). β>;{·
φ^ηφίΜηφαι^» $' Φ/'£["'"φν^> Φ /ηιιΐιρ. έλεφαντόδοντον,(τό).
Φ/.ί>γι. πίτυς, *κουκουνάρια, ΦΊ'ΡΙ·· *-·)[· (ϊυπαρός, (ό). ΦΓ«.
42
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φηι„
«*}*«Λ ύποτονθορύζω,
μυ/-[φ,£»«,ίΛ«ψ.
μέχβιΜ04, (ό,ή)
ι·
βίζω, μορμυρίζω.
ψ πρι<Μ$ρ% ιυ Ι[1ι ι^η ι.ιριι'ίιΐι ιί . μ£_
Φ.αι^ίί/»· αχανδοφόροίι (ό,ή) τοικίζω.
Φ>λιδ|Α· ακανθώδης, {ό, τ4).
Φ .φιαι/ιΊ, ι,,,'^,,ί. μετοικώ, με,
Φ^αΊ/^ΓΉ- άκανθοειδής,(ό,ή) τοικίζομαι.
Φ, <«//>'/<· άκάνθινος, (ό).
Φ«μΛ/Λ*Λ· 8· φ>ιαΙρΊραρ
κησις, (ή).
Φ»ίτίϋ|. 8> Φ^Μ/^^11
Φ α*^ π ι. </ιχ*ί//ιι/ρ.εια:ρυομα .
Φ»/ι«ι. οβοΧός, (ό). 1Γ~Ί·^(·^ί Ψ/^'μ«<« ηρϋ,ιΐ'. μεταποιώ.
Φ.ηι_«/ι· 8. φ»/«^ι
| >\ΐιι[»ιιιιΙ ηρΆ η·.ρ[η % · μετα_
♦^«ν· ψ(ίξ, ψί/α, (ή), ¥ψι.' ποί/,σις
χουλι, (τό).
' [φ^Λ«γ/,^ αεταγςάεω.
Φ;Λ£γ«Λ κατασυντρίξω, κατα. Φ π/»*,7 «,„/■,,/: μετατάσσω.
θραύω, κατακομματιάζω.
Ψ«/„,„7ω/,Λ. ^ . άντεστοοΦ^ίβ,. χατάθραυσις, (ή),1 φή,β). 2. .^.άρ^αΐος, (Α),
κατακομμάτιασμα, (τό).
Ι Φ^<»7«./>Λ<»«η«τ. άντιστοό^ στρυβνός, (ό). (ρως. 2. αμοιβαίως.
φηρ,,ρ-η,ϊ,αιιΐ. \ <ή
ΦηρΊ,ν,γα,ρ&ΐ:,,/. άντιστιέβω,
ανταποδίδω.
Φπρηρη·.ρ[·ι.Ίι. στρυβνοτ/,ς, Φηρ\ιιηΐ2ΐυ/ι&πιρ/,ι% . ά'/τΐ_
Φ»^7»/>. κονοειδης, (ό). 11}- στροφή, άνταπόδωσις, άμοι.
βαιότης, (ή).
φαβη/φΙ/. καταιγί;, θύελλα, Φη/ν,.,γρί,ΐΓ, μεταθέτω, με.
τρικυμία, *φοιιρτοΐ»να, (ή).
ταοάλλω.
φι»^//ΐί ι«^. δυττοττ,ς, ρντιοββ- Φ«^ι»7^ι.ι^/1ώ. μετάθεσι;,
βΧί, (ή), *ζάρωμα, (τό).
μεταβολή, μεταίρορά, (ή).
Φ"^"/γ«/?ι/:ί»ι/.μετασκευάζω.
φο/ιι. δανειον, (το). ^.^-Ίί φη^α,/ρ^ρα/Ι,,Γ. μετασχημα
—φπρι μ/« φιφι. εναλλάς.
τίζω", μεταμορβω, *μεταμορ_
Φη/,ι. άντί'Λωνία, (γ,), άντί- »όνω.
φωνον, (τό).
φηΐυ,,,ψ,ρ^η, ρΐ<Λ . μεΧα_
φηρι ['ρ
ηι^ΡριΊια^ · αν σχψατισμός, (ό), μεταμόρ
τί, μετά
φωση,. (ή).
' ι^/ί/Λ
*Φ"ρΐ>ρΙ»Γ- μετα-ίέρω, μ8.[φ'β^«Βϋ«.&</·. χ. φ„/„ω^/#_
ταστρέφω.
ρά, (ή). φ„^„/;„„^.^. &.φ„ΐ„^%„ρ^,
φπρ,α,ρΐ,ρη, ΡρΛ, μετα-ρ,.Ι 2.1·^.. αντί. «Ι^^ Ι^^,
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ΦΠΚ»
^'η/υιαΊαυΙ/Ιαί- άνταλλάσσω, φηριιιιρ[ΐΐιηι ρ[αΊι. 8· φιφιηι~
κός, (ό).
2. διαδέχομαι, δ^^' 2" ρ£Ί»
φηριαιρΙ^ιαΙ^αΛι-, μεταβλν,τΐφη/αιι/υαιΙ/ιι^ρ/αΛι- διαδοχή, φηίααιρίφιί. μεταβάλλω. 2.
φηρ\ιαιΊιηργ· αντιπρόσωπος. στρέφω. 5. ανταμείβω. Ρ·^2. διάδοχος, (ό,ή). ΊΛ+ίι; 2.
φ η[ιι ιιι'ίι ιιη ι/ ιιιρ ιιιρ . από ΙΑ£ρους, έκ μέρους.
φιφΗΜ&ηρφΙιιΓ' διαδέχομαι.
2. αντιπροσωπεύω. ϋί^Η
φιφιιιι'ΐιπρι/ ηιφιβρΐ-'ΐι . 8· Φ«ρι ιιιΊι ιιι // ιιι ρ [ιΙ-Ίιτ
φ/»^//ιΛ^α/ρκ#^.μεταβατικως.
Φπ/μιιΛ/;&ι/.
μεταβαίνω.
1·{.ρ· μεταβιβάζω,
(ή)·
φπ^ιοΑιι/ηι
μετάβασις,
φι>^ιωιΐ(ΐο^«ι. ^ χρεω:ρηλετης ,
φη/υιυιιιη - ^ χρεωστάς, 0ββιλέτης, (ό).
φιι[υιιιιι ιιι Ρ[ΐί'ΐι- δάνείΟν, (τό).
Φ «/// <«<γ«ι ι . δανειστής, (ό).
φιφιιιιιηπΐ-η·-Ρ^ι'ΐι. ύΟ,ΊΖ'.ΟΊ ,

φπ/υυιρΙ/ηίρ7ρι-ϊι. | μεταβολή,
φ ιΐρΐ1ΙΙ[ΐΙ[ΙΙΙ ίϊΊΐ · ^ ("Λ)*
φη^Ιι^υ/οαιιί. παραφρονώ.
<\\ ΐΐρι ΙϊI ιιιιιριι ιιιΐΐιιιιι /ρΊιριϊ~ΖΓιφασίζομαι.
νη, (ή).
φη/αίτρη^ρ[ιιΛι· παραοροσύΦιφιΙιιί. άλλάσσω, μεταβάλ
λω, ¥άλλάζω.
φη(ιφ·Γ· μεταβάλλομαι.
Φ/τ^ζ/Λγ. άλφιτον, (τό). 2πόλτος, (ό), *κουρκοΰτι,(τό).
2. η-ι· -1ε.
φιφι,ιι ίίίι. 8· φηφηρίηι.ρ[ιΐ-Ιιχ
Φ«//· Ίμάς, (ό), *λωρίον, (τό).
ΦηΙριι 'ι ιι'ίι η ·-ρΙ·· Ίι· σκυτοτομική (τέχνη), (η). ν^Ι^«-1··
ψη<Ζ· οάρυγς, λαιμός, (ό). <Π;-Φ«<£β.μυκ6ήρες,άώβωνϊς(οί).
φ/?#£. 8· φηιριιηι
Φ«<Ζ αύλός, (ό), σάλπιγξ,(ή).

ί})ιφι υ, αϊ/, Ι,ιΐ'. αεταοιοω, αν
ταποδίδω, ανταλλάσσω.
φ ιι^ιι ίίΐιηΡ α ι ρ[ιι/ΐι· υιετάόοσις,
άνταπόδοσι;, άνταλλανή, φβ^- σωλήν, οχετός, (ό). 0φη^ιυιρ^ΐι· αμοιβή, αντιμι Φ"<ί· οοολός, (ο). 0.{·<1·ι
Φ/.^//. αρτηρία, (ή), ί"^^·
σθία, άνταμεϊβή, (ή).
φηι^ιιι^αιρ. αυλητής, σαλπιγ
φπ/υ,αρρΊ,ίπί. ανταυιοίβω, α κτής, (ό). «ΠίΓ—,
μείβω.

— δεε —
·Ί^η»1<»φ 45ν.ο·ι3ογη» •('/.'ο)
'(θΐ)'Λ01ϊ1ΐΒγ^ί3:ΐ·«··«»»Α"»»&«»φ
'5!λι300τ)ί»^
,3Τ»»1. -("ΐ^φ ·ϊοΛ3τ!ιΗη'(Χ3Λ •{ρ)
β·»ΐ£«"Λ}ϊτ»φ · -θκοΐ»γ)ΐ)·|ϊίθΛ φ
ί «·»«·)
•-Μη&ηιΛ/φ *»3λγ_»(!ί.Λ»λ 'ίϊ)
'Λ01311 •(θΐ)
γηιηιΛιιφ '(0^Χ)ά.0 ·»«*»Λ»κ '5θΛοπριγ·ιοκ •(ο)
-βψΐυφ 'ΛΛίιηορ 'ΡίΙΐηοΌ -»*.£>
·η/ξ-ιυιηυΊιυφ 'Ι/.Χ»άί> •('χ)
β»2>κφ · ·)ρι·ηΧ» *(/.τ3γ·9 5ρορ
'ϊοτϊο^ •(9)
'ΐηηιλη.Ζιυφ ·§ ίΐαηΛιηιΙιυφ
·?«Λιφ
'βο'μοι '!ι.τ!ικο§

γηΐιαφίιιιφ 'συίτΪΒΥ^
"^"Φ ΐΛΟιΛΟΜβ •'ϊ'ίαΛβί-Α ('|)

£«/«#φ-| ·ρ^οηυηι ΜΛΒ^^Υ.
·Λ»Μ311

•«Λ^πτ^Αφ *5βτί*»51911 *(θ) •8
£^Λ»φ- "/"η*"" 'ριολο^ -Λθ:ά ^</«φ · '+
"('ί)
^"φΑ.30 3ϊ) ·53Υ_Υ_3γί ·ι^^^ϊ»»ηι^«/«φ *»3^52ΐτί3
£^Λιφ- ΙιηΡ ·£/ϊιιφ Ε13τΙ 'ΠΟΙΙίι

•/"/?',"Φ •(?"Τ,'"9) •^ΕτΙίο&Βϋ
Ίι·πηηιηηΊαφ '5Ιλ9ΐ3θΐιίοΐΛοκ ·»/^ι/ιιφ } 'ΜίΧββάβ» ~»Π·|311
^«φ 'ίρκίοΊΛοκ '(ο) 'ίΐΛοκ
'Ι/ΛΟΧΛ^ •{^)
■(?)
»"?^"Φ ·γ"ίίί ι>οτ!ί)»ϊ·ι3ΐι •(ο)
·υι«ι?<#φ ·$ ι^/ι^?υφ
•^»^ιη«ιι/ι/φ ·$ ι^>π>«κ</(|
-/1»γ31*'»15£01Λ3·*/'^"""/·»φ
'»Λ ·(»!) '
' '
·η«φ '5^(3οι§ 'ίοοήρ^ '5οκκ»ν_ •^«ϊ-ΐΗίΛιφ 'ΧΙτΙαίΥΙΟκ •(θΐ)
·Λίγ«π«Λ/φ '5θΛ3ϊ!τ1ΐθκΐ>3 *{θ)
·(?)
-«/«φ '<3τλαχ>»Χ Υ^©ίί 'ό*» (V-) ' ϋ ^■5"" ·£ ι^#η*/«φ
Άφ 'ίοΛκηκ -(ο) ·£ ιχ«*β ·ίΛ/ι/ζίφ *$ <φ*η-ιυιΛ#φ
■ιίίί
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ΦΠΦ
φη^ραΛ^ρ. ^. μιτά σπου ^ηφτφ,ΙτιΤ. μεταβάλλω, με
δής, βιαίως, * βιαστικά. 11- τατρέπω, τρέπω, άλλοι»,
*άλλάζω.
φηΜ-ρ-ΐΛΜ£η^ηΜ-Ρ£ΐΛΛι* $. φ-^ρ φηφη/αηίρ7ριί· μεταβολή,
φ·αι~ρΐΜ*ΐ[ηι-ΐ}ΐ**%Ιη£ επισπεύ τροπή., άλλοίωσις, άλλαγή,
δω, χατεπείγω, βιάζω, τα- (ή), δ^ι;
(
^ χρός.
χύνω.
^
^ (ό). Φ^»ι-«ΐ0· νηπιόθε>, από μιΦη·.ρ-ΐΜΐ^ι$ι.^^. επισπεύδων, φη^τρ. μικρός, ελάσσων, ελάφαι-ρ-αιξ. ^. ταχέως, μετάΙ χιστος, (ό)..
Φιψρ
) μικρόν τι, όλί.
σπουοΥ^ς»
Φ„> [άηιπ. επιμελής, (έ,ή)» -φη^ρ ιψ. ^γον τι. <Ι)£Ρ
Φ«ι^ί. ^εύβρυπτος, εΰθραα. Φ"#1> >ψ ίι-α,
I μικρόν
φηρρ ιΓρι^α Ιιι-υ, ία. ^ε'τι,μιφΠι^//ι. $ στος, (δ,ή).
Φα<Λ/£. δέσμη* δεσμίς, (ή). κρού δεϊν, παρ' ολίγον, **_
λίγον έλειψε. 0.^
+{«
δεμάτιον, (τό). δΐ^ρ»
—φ««Λι£ ^ιαιρ^ιαΊι^· άνθθδέ- -Φη^Ρ '1τ}η>ιηζ· κατά το μάλ
λον καί ήττον. ΙΙ^ •γ.—^^χ
φπ·-,. άκανθα, (ή), *άκάνθι, Η./» '^ Φ"#ρ φ"£Ρ' χ*τά
Φ», «ί/. κάμινος, (ή), φούρ μικρόν, ολίγον κατ'ολίγον.
νος, (δ). 3»£ΠΛ.
Φμμ·
8· φιηη* ρριΛι> -§[ιιηφιτ£ηΐ-· μετ ολίγον, ·Ί£ρ
φηι.ιη· «,>« σαπρός, σαθρός, φη£ραιρ.ΐΜ%&ιϊ· μίκρολογύ.
♦σάπιος, (6). 2^-,.^-+· 9}«- φπ^>ρωριιΛηι.ρρτ.% · μίκρΟλαγία, (ή).
Φ»ι^· άνεμος,, (ο). 2. φι>σΐ- φηφριαη^ηβι· ελάχιστος, (δ)..
ωσις, επαρσις, άλαζονία,(ή), φηψραι'ίηγρ· μΙΧρόΑυλος, (δ,
λ).
φη^ραι^ηη.ηι.ρριΛι. μΐκρθ<1/1>)
(δ,'ή).
φπι-^. φυσητήρ, (δ), ιροσί)- χία, (ή).
τήριον, *<ίυσούνα, (ή). Ή«- Φιψραι&ηΐ] . ολιγοχρόνιος,
φη,μριυιίΊιιΙιιί μικροθυμώ.
φη^ρατιΑηηι Ρρι%. μίκροθυφηφπι^ΙιιΓ. 8· Χϊφπφίιΐ,
φηφη£,α,1{Η>Ί<. μετχβλ/,τικός, μία, (ή). 8. φη^/>«ιΐη^Βί—
Ρ£Λ,
(δ).
Φηφη[ιιαι1ΐ£. εναλλάξ. "ί»6-ί— | φ»»^·»'4»<ίίΐΛσμικρύνομαι,*μ'—
κραίνομαν.
4*
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ΦΡ0.
φπ^ριαφι^ί^ηΐ-^. μίκρΟπρΟ- Φρβηι-ια^ . άποκεκομμένος,
άπεσπασμένος, (ό).
πρεπής, (ό,ή).
φ[>ρη·-ιιιυΊιίιιί. αποκόπτω, α
ποσπώ, κόπτω, μαδίζω.
πρέπεια, (ή).
φη^ρηι^ηι^αιΊιΙιιί. σμικούνω, Φ/·ΛιμΊι[',ιΓ. διασώζομαι, ί.
ΦρΡ ΙΜ%[ΐΐΓΐ
*μικραίνω.
φη^ιρΙτΧ 8·\\ιιιψρΙτιΐι
(ό). Φρύηι-ηυΑιΙιιΓ· διασώζω.
φη^ρρΐ/· μικρός, ελάχιστος, ΦρΙ/ιυμιιιρ. σωτηρίως.
φη^ρρΙ^ιΐΛίιαίίί'* 8· φη^ραιΙιΐΜΛίίι φρΙ^ΜϋΙ^α/ϋ* $. φρΙ^αιριηρι
ΦρΙριί^ΐΜΐι-ηρΙιιΓ· εξαγοράζω.
Φ/,ί/ιαΊ,,ρ. λύτρα, (τά), λύ_
ΡρΛχ
Φη^/ιη^/ι· μικρόνους, (ό,ή). τοον, σώστρον,(τό), σώστρα,
8· \]ιιιραιι1ιί[ιαι· φη^ριη^ηι^^ΐι (τά).
φη^/ιι/ι^πι ρ[,ιΛι. μίκρόνΟ'Λ, ΦρΙ/ιυριιιρ.^ σωτήριος, σωτη.
φρ/(αιΐ-£ιη. \ ριώδης, (ό,ή).
(ή)·
φπ^ρηί-ΡΙ,ιΛι. μικρότης-, (ή). ΦρΙ/Ι,,Ι'. σώζω, διασώζω, λυ_
Φ^ιΓ. ©υσώ. 2. πνέω.
τρώ, άπολυτρώ, έλευθερώ,
Μ*· 2· (Η**.
(
(ή). *λυτρόνω, έλευθερόνω.
Φ^πι.ί&. φύσημα, (τό). πνοή, Φ/>///»£. σωτήρ, λυτρωτής, Ι»
Φ«£./. 8.'|]</<«χ&ι/.
λευρωτής, μύστης, (ό).
φ/ιίι^ι/7·/. ^ πταίρω, πταρνίζο. φρί^ηίρΛίρυΛρ- 8· φρί^ιηραίρχ
φηΐι^ίη/. ^μαι, *(ρταιρνίζο. ΦρΙ/πιρίηΛι. σωτηρία, λύμαι. α£.ΕρΧ«.£>
τρωσις, ελευθερία, άπολΰφυ/,ι^ρ. ψίαθος, *ψιάθα, (ή). τρωσις, (ή).
4-«ερ·
νιος, (ό). ΦρΙ^ηί-ρ^ιιΛιαιραιρ . σωστίφ*ιριυρΐιαι^ . ψιάΟινος,
_
_^ *<!/αθέ
^.
φ υ[αία
εμετός, (ό), *ξέρα_ \φρΙ^η^ίΆ· «· φρΙ/αι-Ρρι.'ίιι
σμα, (τό). _
\ . , . .■
\>/,//<,ιι!/,„Ίι. σωστικός, σωτηφν/υΙιιΑ εμώ, έξεαώ, *ξεονώ ριώδης, (ό,ή).
λ. ι ρ σήπω,
Λ
'**σαπίζω.
. 'ν
<\<αιί,·ΐ.
Φρφηίρ. αβρός, (ό). ·Ρ[.9^-+.
ΦρφραΜίΓ. ^ά'ρρίζω. ΉίΦ<η[ι,)'. σήπομαι, *σαπίζω. φρφριιιΊιηιιί· ^ Ι^-^.^+ϊ
φιηη·-Ρρι.Ίι· σαπροτης, σή- Φριρριιιιη1*αιιι1{· α^ρωοης, αψις, σηπεδών, σαδρότης, (ή). οροειδής, (ό,ή).
φρΡαΛι[ιιί· αποκόπτομαι, ά- φρφρίπΓ· δ· φρφρινιΑ
ποσπώμαι, κόπτομαι.
φι/Ίιηι ρ[ιιΛι· άρυία, (ή).
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Φ-ρη
φ,9»<-ΐ>. άρυής, ανάρμοστος,
^ φυσίωσις, επαρ.
Φ^>ι«^πε.ι%. ^ σις, μεγαλοορο.
(ό,ή).
Φ^αιρΙτρ. θυελλοφόρος, (ό,ή). σύνη, (ή).
Φ^μιι/. πνέω, αυσώ. 8· Φ^</'
Φ^ιίη/.
^ ουνιοΰμαι, έπαί.
Φ^οΛαι//. ^ ρο[Λα·., [Λ.εγαλβ.ϊΦ^'ίιβι.ιΑ $· φ^α»/. ι^. 2·
φρονώ. «Ι^^^^Ι·^·
|Φ^«<-ίβι· 8· φ^αΛ,ψ,

■Ρϋ/Ϊ,
■^.ια^υΑιιαχαιΙίαΛι . ΙεΐαΤίκΟί,
■ρ./«». σκύλα, (ή), δ^+^ί^+'
•Ρια<ν<«ι.«//>/ιι«·εκτομίας,*ρ.ου- 'χ^ΐΗ^υιΙιΐΜΐ {ΐζι Ιιαιιί . '„ £0017*1X0.
νουχισμένος, (ό). \"^^„/· Υ>ΗΗι:
,
νο«? (έ;)· (ό).
ραρ/'.κός, (ό).
διηθημένος, κεχωρισμέ•Ρω^ίΓ/Λ λύω, *λύνω. 2 δ>„
αίρω, γωρίζω. 5. καταλύω, ρατεύω.
■"χαλνώ. 2^ν+· 2. υ..χ^Λ^· ■\'·υι~ι ιιΐΐιΐΐι ι ιιι ιΐ[Ι. ιηηι [<1[ι ι_Ίι .
5. ΟΙ^^Λ»^!
ραργία, (ή).
^μΑμμΑ
■Ραι^η^. βόλβ'.τον, (τό), κό_
•^ΐΜ^ιιΑχ^ηι-ΡΥιιΛ/· Ιερατεία,
προς, (ή). ΙΗτ>+»
·βι«^πι_ιυ ο^ιΐλάς,- *χαραγ_ Ιεροσύνη, (ή).
•(•.<«-ίΜ/ϊ<Μ/(««-ί/<· Ιέρεια, (ή).
μάδα, (ή). 1}-ρ2{.· δ^+>
•φαιΙ/ηί-ίΆ. λύης, (ή), *λύσ'.- |·Β""ϊ· τράγος, (ό). ΐ^μ
■ρ<υ<2>»^· πόλ'.ς, (ή), άστυ,
μον,, (τό
(τό).
·$*ιΙ/ιππι-ίΩι· κατάλυσις, (υ,) #°(·Ρ"
(ή)?
•Ϋ-ιη^ΐΜΐΊι^. Ιερεύς, πρεσβύ. φηιΐ[α>£ ακ^ι-ιι· κωμόπολις»
τερος, (ό).
γώ •^•ΐΜΐιιαι^,ΐΜΐιιρΙΐίί. πολιτογρα.
^ΜΜΜΟΐΜΐΐίΜΛη-ηιιίίΙίίΓ. (,ερουρ. οώ.
(ό,τ,) .
•['>ιιΐ'Ιι1ι,[>ιι/ιί :ι·[ηφ Ο/,μΟΤΐλ'^ί,
·ΐ·ιιιΐ[ΐ»]ΐυιΙ[ΐι/ΐι. πολιτικός, (ο).
ρουργία, (ή).
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ι$ι»ιριιΛα*1ιαΑΜΐ&/ιΑ· πολί <#χί]9· «?■· πειναλέος, λιμώττεία, πολιτική, (ή], -πολί-1 των, ^πεινασμένος, (ό). Β.·*·
ί πεινώ, λιμώτ..
τευμα, (τό).
^α„ι^ι,η^·ί. ^ τω, *ειμαι «Μ.
νασμένος.
^>υιγΜΐ£ΐ
(ό,ή •Ρω^ν"1-· γλεύκος, (τό). ίΙρ-ι
φα«Φ«ν,£ΐΐΜφα»&ι πολιτοφύλαξ,
•Ρΐϋ^ιο^ίϋΐ^ίτίΛ. πολιτάρχης, •χ-αΐί^πι.ϋΐι- \
(ό).
ή). Φ""13Γ' ήδΰς, γλυκύς, γλυ
"^αιη^^ιηυ^ρ. φιλοπολις, (ό, κός, (ό).
■^■ια^ηραιριι,Ίι. ήδυεπής, ήδύσηνής, (ό,ή).
£ρι λόγος, (ό,ή).
*$·ιλμΐ^ηριαροΑιηι βρ^ι· ήόυέ—
^•υιψν^ιΐΜΐ^αιρΙίΐί·) πολιτευθ πεια, ήδυλογία, (ή).
εί<"γί^··"Ίτ/"^' $μαι> ®έρο. ψι«^ιΐί?ιγ. ήδέως, γλυκέως, *γλυκά.
ραιίαιβιι
μαι, διάγω.
φβ*ηΐΜ»£α»φβφιιν&Αι%· πθλΐ~
Γ[*}ρυιρινρριυη · 8.
■χ-υιι^ηρίίίριυρηι. ·ΚφΟαΤρ)Τ&, £τική, προσήνεια. (ή),
■ρ
<"!//'· πολίτης, (ό).
πιεικής, πράος, άγαθός, ήφαΐί^οί^·ίΐβηΐ-^ιυ%Ιιιί· πολίζω, δύς, (ό).
συνοικίζω·
ή).
■Ρι«ΐ)τ«»^ο^^ί/. αστυνόμος, (ό, ΧΟΜίίΧ
ψ.ια^ριιΛι. χαλβάνη, χαλβά. ■ΐ-ία,/ι/ρα,Χαιβι- ήδύβανος, (ό,
ΦιαψιηραΑιιηιΓ. γλυκαίνομαι,
νις, (η). «ί·«~Λ6· _
·ρ·Μ^^ί:"»^/'· Χαλδαΐος. (δ), ήδύνομαι, *γί#ομα·. γλυκός.
■ρ «<Υ&>/. συλλέγω, δρέπω, συ ·γ·ιυ,Ι·ιρ,Η!,π<-ιιΐίΐ . ήδυμελής,
νάζω.
ό,ή).
^
ή).
·\'.,ιι,ρ/ρ,ιι>η,Ί,^. ήδύπνοος, (ό,
φαιη^ρΡ . κοιλία, (ή).
·γ.,ί,γγρυια]£α. £.
ρυυρι
*$*αιΐπί-ιιι}>η£. συλλογή, (ή), •^•ιιι^ιριυιιπΙιΐΜ. ^ήουμορφος,
•^•αι^ραιαΛίΜΟΜ^· ^ εύμθρβΟς,
άνακεφαλαίωσις, (ή).
·ϊ-·ιιιΙΙ·[άΐ· ·[. γαστρών, προγά. ό,ή), ωραίος, (ό).
στωρ, *κοιλαράς, (ό).
·Ρ·"7.7·
^εϊνα, (ή), λιμός, γλυκαίνω.
■Ρ""/ίίΓ/''/· »· ^Μ19Γ'
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·$·Μΐιΐ3ρη·-ΡΙ·ι-ΊΜ- τ,δάττ,ς, γλυχύτης, (ή).
ήοέως μ/Η. |ι.™»?«· »·*-*·
—·Ριαιι^ρηι.ρ-ΙιαΜΐίμ· ευμενώς, !·Ρ"·ίι«»^«ιβ^». ποσα'/ώς; ..Ί·»^
-βαιι/αιΖ·· ράχις, (ή)> νώτα, ρ£-Γ{£_.
ποσόν, (τό).
(τά). 1)ΒΓ(Ιι
■Ρ«ιίιΐΒ^«ι«.^/η.'ίι.ποσότ>ις,(ή),
·$νΜΐϊα>Ιΐυι\ηρ- κυρτός, κυφός, -ρ«Λ^ιυ^. γλυφή, (ή), γλύμ.
(δ).
χώς.| μα, (τό).'
νος, (ό)
^ΜαιίαιίαΜραίρ . περιβρονητι. ·ΐ·ι*ΑηιαΙρΜα.ηρ&. γεγλυμμε•^.αιιίαι^α/ο,ρ. καταφρονησις, •^ΐΜΛίιι^ιΐΜΐ^ίΜΜΐ^ηρ^ρ . γλυ^ίς,
περιφρόνησις, ολιγωρία, (ή). (ή), γλύφανον, (τό). Ί·-^/·
•ς.υιιΓαι^ΙπΓ· πεοιορονώ, κα- ·γ*ιι/ΐιΐ£ΐΐ£ΐ{ΐΛΐΠ-ηρ(} πι ρΤ-ρΐ-%, 5·
ταΰρονώ.
1)^-^+>
•^αιΛιί. δυϊλίζω, στραγγίζω. ·$$Αη.·ηΙρΐιιί· γλύ»ω, έγγλύοω, χαράττω.
·?·αι,φ. άνεμος, (ό).
ί·ίϋ<Λ«ί-ι«λ. ^ ορός, (ό), *κατα. •ρ.Μ/ί/^ιυ^/ι*. γλύπτης, (ό).
■Γ·«ι//Λ»-$. $π'άτι, (τό). 1]^— ·ΐ·αι%α.α·Γ· κατασκάπτω, έοη.
μώ, *έρ*)μόνω. 8· 2. *Ρι«ί/_
"Ρ«ν/· βημά, (τό). ΙΙ^Λ
—·ρ«"^Μ φηρΜϋιί' 8· •βι^^ίτ^"» ■ΐ-αΛ^Ρΐ- έρ/,μωτής, (ό).
-('"<" ,β"^ ^"νί* κατά πάν
■Γ·«Λ^. έπειδή, διότι, καβότι. &}Ρ~·
■Ρ·ΐ"^ίτ//. βαδίζω, περιπατώ. ■ΡμΑ/·. ^όσος; πόσα; Ί·-.",·
"Ρ"7«·
^ περιδέραΐ·ΐ·^ηαιιΓαίϊιΙίΐιιΙ(. ^ ον,περιλαί. •βαιΊιριιιΐΜιηρ1{ . ποσαπλοϋς .
μιον, (τό). 11^.1^,
^$α^^ίρί^1^α/|ίιρ· $·*$|1I^ίρυ>^ηι-ίΠ1ι ·β«ιΛ/ίι/Μ. ποσάκις; ^«,^+Ι·^.
■Ρ<«^ιι^£γ<Λ καταλύω, χαλώ, •^αίί,ρθαπι.ρρι.%· 8· ·\·ιμΊιιιι^
χωρίζω, σκορπίζω, αφανίζω. Ιρηι^ρρι^Ιιι
-ρ«//,£ΐι//π«-·7Ζι. κατάλυσις, οι_ •βοΑιΑ. κανών, (ό). 8. 1ι«ΛιΛ«
ασκόρπισις, (ή), αφανισμός, ■$η/υ$αιΓ. καταςαίνω, κατα(ό), *'/άλασα.α, κρήμνισμα, ςίω, κατασχίζω, κατακόπτω, *τσουγγρανίζω.
•^•αίίι,ραιιηαιϊ. γογγίζω, πα
·β«Λ. Χ}.· η, παρά.
—*ρ.ίϋί# αίΜΜί^ίΜΜί-· π^ιν, πριν ε. ραπονούμαι,
(ή).
·γ.ΐΜΐΊι,ριι·ρ . τάλαντον, (τό) , μνά,
τι. 0^Λ»·ρ·"">·'
43
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■Ρ·»^. κενεών, λαγών, (ό)
4*ι«/£· άνδοεΐος, ρωμαλέος, ου. •^αι^αι^Μ^Η. εΰψυγος, (ό,ή).
νατός, γενναίος, άριστος, α •^αι^ιιι^ηι^Ιιηί.ρρίήι. εύψυχίγαθός, (δ}. ΐνΗΐ.
·ρ«ί£. ^· άριστα, χάλιστα. •βχ^αιΛιν/ίι. είρωνος, (δ,ή).
■\\αι9ιίΐί.υι^ίιη^ρρι_% . εύίΟίύ$·ΐΜ>^ΐΜΐριΐίΐιιηΗΙ{· ευοαιμων, ευ νία, (ή).
·$·ια$αιιίιιιριπ· ^ μάχιμος,πο.
τυχής, (6, ή).
·$.αι£α·ρ.αιρ. ανδρείως, μετ'άν- ·ρ«#£«β«Λι//»«»^^· ^λεμικός, α
γωνιστής, ανδρείος, (δ).
δρείας.
■^αιία,ρι^α. ευφυής, (δ,ή). ' •ράτ£ιι»/ι^0· εΰελπις, (δ, ή).
•^ια^ιν^ονπρ. ευζωνδς, (ο,ή).
άνδρίζομαι, *άν_
·βι»£«<γ«//></*· έϋγενής, (δ,ή). δριόνομαι.
^$α9αιη^αΜΐηί.ρρΛ · ευαι •^ια^αΛηιΛ. ευώνυμος, (δ,ή).
σθησία, (ή).
Μ,φιρί-ΐ •^.ια^αιΛιηρ1,· εύχαρις, (δ,ή)..
·$αι9ι»ίϋιηι-Ρ/ιι.% . ευπνοια,
φυι^αιρΜί.. άριστος, (ό).
4·ιυ£ιυι Ιιριυ Ι[ιιΛι . ενθαρρυντι •Ρ"ί£ωιι^ί μ. 8. ·γ·ιν£ιιψιιι/ι<
κός, (δ).
ορίζω. ■Ρα/^Μΐιγ/Αγ . εΰτονος, (δ, ή). ■$.αι9ΐΗ£ΐιρΙιιΓ· ενθαρρύνω, άν- •^·ια^αια[ΐι^ π·~Ρρι%> εύτονία,
■ρ«ί^ίΐ/^ίτ/ι/τ</ · ενθαρρύνομαι, (ή).
ή).
•ί-αι^ιαίΜ/ιηπ^ιι. εΰκαρπος, (δ,
άνδρίζομαι.
■^.ιιι^αι^ιρηι.ρρΛ . θάρσος, ■ρ««£ι«£»»<-/»· εΰυδρος, (δ,ή).
βάρδος, (το), τόλμη, άνορία, ·ρ««»^ιι/«η<2£. υγιέστατος, (ο).
·£αι£αιυρρβΛ. καρδιαλκής(ό,ή).
(ή).
(
■Ρα/^Μΐ^ηι-/». ευπειθτ,ς, (ό,ή). ψΌ>γαιαριαα>ρ·>ιιρ· άνόρειως.
φΐΗ^ιηρϊηί. ορόνΐΙΛΟς, (ό,ή). •^•αι^αιιιριηη^β'ριΛ . 8· "{"·'"^αι^αι^—ιφίι· ευανθής, (ό,ή). $ηΐ-ρ-ριΛιχ
(δ,ή).
·γ.αινι»λιυΊ,ορ. εΐδήμων,(ό,ή). ^$ι^Λ^ίΜ^ιρ^^^ιϊ^ηχ-£ . ευΤίρεΤΓ^ς,
·$ΙΗ^ΙΗΐ[ΐΗ^Ιΐ^ΚΐΗρίΠρ · ευΤΤίε.
φαι^αι^Μαφρ. ευπάτωρ, (ό).
•^ΐΜί^ΐΜΐί,αιΊι£ιιιρ . επίστήαων, πώς.
πεια, (ή),
■ρ ιν£<α ι^ιυ^Ιιι^η.·-ρρι-ΐΊ· ευπρε_
(0, ή). 8· •^·ια^ΐΜΐι>ιιιΙιορχ
•Ροί^«υ4<«ι.. ι6°ις, (ή). Ί-~Γ«. ■β<υ£ακο»1<Λ 8· ·ί·αι^ΐΜΐψι[ιχ
1>Λ1·+«
σκος, (ό). ■ρι«£//^ηι.ΛΜ«».άιιστοτέγν"Λ|ς,
*β</«ιίυι4α/ι-ι»ι/>. ευ~ιστος, θοτι— (δ).
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·$ιιι£αιβηΐ-ΐ]αι%ΙιιΓ. άνδρίζω , ·$α>ραιιΐ[η·-ρι. λιθοκέφαλος^ό,
*άνδριόνω.
·¥-αι^ηι.ρ(ηίι. ανδρεία, τόλ. •Ριιιρια^πρ^ . λΐθθξ0θς, (ό).
*πετρας, (ό). 2· 8··Ρ««/ιι«2ίΐιι
μη, (ή), θάρρος, (τό).
^■ΐΜΐ^ηιΛιιηΐ£ηί.ρΐιιΛι . ευεξία •ψ,αιραιΛαι^. άκρότομος,(ό,ή).
(*>)'
(*!) φαιρωφβχ πετρώδης, (ό,ή).
,
•Ρ««£»«-»ί£πι-^^ι-ί/.ευμάθεια
φιαριαΙ[Ιτρίη. 8. ^αιραι^Ί**
·?·ιχι£η^ι,ηι-ίΑ. εύδίδακτος, εύ. Φιορια^ηφ. ξεστός, λαξευτός,
(ο). 8< ^υΛρωη,ηρ&ι
μαθής, (ό,ή).
■^•ιιιραΜ^ι^η^ρ-ριΛι. λιθοβόλη
·£ι»Ιορ£ϊι. είίνομος, (δ,ή).
Ί"Ίορ&,ηι-ΙΙ-(,ί.% . εύνοιχία, σες, (ή).
•ψαιριηΛι/ν. κλωστήρ, κλώ
(η)·
"^ιαη,αιψιηιφξ. τετρακέφαλος, στης, (0). <ϊ^-+^+·
(έ>ή)·
(Μι) •^•ιιιρίΜΜ^ίΐιιπιαΙι· λιθόστρωτον,
^οωια^^ . τετράμορφος. (τ9)·
(
γ ιτγ»«
■Ρκ/ηιν^πι.»^. τετράπεδος, (ό, ·$ιΐΜραι$ρ. σπίλαιον, (τό). ΙΓ~ή). 8. ·$*ιηηΛιΙιΙ,ί%η.
·$αιραΛιιιιιί· άπολιθοΰμαι.
·?'αιηιιι&ρ. τέθριππος, (ό,ή). •^αιροΑι/αΛι. λιθοειδής, (ό,ή).
-Β<»α«Μ/2ην/. τετραετής, (ό,ή) •ί-αιρια^Ίι. λ'.θόκτιστος, (ό,ή).
φιΐ'η.αΛΙίριΛιρ· τετράγωνος, ·βαίρ(ι/α[αΐ£ΐη. λιθολάτρης, (ό).
(ό,ή). 8. -βω/πι»ψπΐ-<//ι:
*$ινρΐΗα(ΐιΐ£υιπΐ-ρ7-£α-% . λίθο"Ραιη αΐί/ϊ/αίίί/ι^ .τεσσαίακον- λατρεία, (ή).
ή).
ταετής, (ό,-ή).
·γ·ΐΛΐριηιι[ψιπ. λιθοκάρδιος, (ό,
·$ιαηαια%1τρηρ§£. τεσσαρακο •%-ιιιρηιι^άΙια*. κατακρηνίζω,
στός, (ό). .
(οί,αΐ,τά). κρημνίζω.
ή).
·?·ιαη.αιιιπιΛι . τεσσαράκοντα,
,ιιηΙιυιυΙ/. λΐθθεΐδής, (0,
·$ιηη.αιι[αΑιΙι. τετρασύλλαβος, •^•αιραι^ηι,βιιΑ&ιί* άπολ'.Οώ,
(ό,ή).
^/"ϊ' άποπετρώ.
·ΐ·ινρρ· βασιλίσκος, (ό).
■{'■„,η Ιιια1^. τετράς, (ή).
■Ρι//#ιηυΐΜΐ'ίγι.τετράπους,(ό,ή). ·$·αιρΙ)ΐΜΜ}. ( λίθινος, πέτρινος,
•ϊ.ιιιηη/ιιι . τέταρτον, (τό).
•^.·ηρΙιιρ\%. \) (0).
•ϊ-αιηορίτ^. τετραήμερος, (ό, •{'-,,,ρρΊιΙιίη- λιθοβόλος, πετροβόλος, (ό,ή).
■?.ιιΐΗ£ϋριΤ. 8· φυα,ΙΠιριΑ
■$αιρΙΐηί>Ιΐ(Γ. λιθοβολώ, πετρο
•ί-αψ. λίθος, (ό), πέτρα, (ή). βολώ-
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Χι- λιθοβολία, λΐ- •Ριυι «ι ρ[ιι3ι. Ιλασμός, εξι
θοβόλησις, (ή).
λασμός, (δ).
_ ${ι>
-ρ·««/·Λ.
) λειογένειος, άγέ- ·)'·ιι/(/ιπι/ι. καμφοράς, (ό).
·ρ.Μ/^Λ»ι-^. ^ νειος, λιπέθριξ, •ΐ-ια^ίυρ. πλακοϋς, (ό), πλασπανός, (δ). ·Ρ4«-1··
κούντιον, (τό).
•Ρ·"ί/τ»//«/. σύρω, τραβώ. υ£-Γ^- ·ΐ·ΙαΐΙ%. { έκ σοϋ, ά<ρ' έαυτοϋ,
•Ρ-Ατ^ίι. ^ από σεαυτοϋ. 1!1·«4·+·
•^ιαρ^ηι-ίΆ· συρμός, (ό),*σύρ_ ^μ.+^ι,^Ι*^, _ (τό).
^•αιρυΙ^ιαρπα. άγρίΟσέλ'.νΟν,
σιμον, τράβηγμα, (τό).
■Ρ··"/""/· χήρυξις, (ή), κήρυγ
ι^ΐί,Ίινυιί. πηδαλιουγώ. 3£-μα, (το).
σω.
■Ρ«>/>π^£γιΑ κηρύττω, κηρύσ- ■Ρ·&7/'· «ηοάλιον, (τό). 3£-4-»«
•Ρα/^ιη^/ι*. κήρυξ, (ό,ή).
·ΐ·1ί%ρ . γυναικαδέλφη, . (ή).
■Γ·α///η^πι-^/>«-ί»·κγ,ρυγ^α(τό).
"ΒΡΕΙ!
·ΐ··υρηι-^· λιθάριον, (τό).
ΦΙτη^ρ. γαμβρός, (δ).^}^. ■
·ΐ·υ,ρπ·-Ι/Ιψ .λιθόκτιστος , (ό, ή) . Ρ·//«/<. Θείος, μητράδελαος,
■Ι'-,,,/ιη, „,. πετρώδης, (ό,ή).
(δ). 8-,*.
ιαριηηΐ-ηιαρ. χαΟΤΟυλαΟΙΟς, ·ΐ-ίιηηρΐ(/ι. ανεψιός, (ο). 1;'Γιρ»>
•ΐ-ίρινί/υ/ίι. «.$.· γραμματικός,
(δ).
·ΐ·αιρ^. 8· ·?·ιιιρ&'
ό). 2.
άλααβητάοιον,
·)'■"///«//</. όξος, όξύδιον, *ςύ- τό).
■Ρ// ι«Λ ηι ρ(ι·Λ· γραμμα
(τό).
(
·ΐ·αι$ιυ[ιιιι,ρ αΛι . όξύμελί, (τό). τική, (ή).
■^•ΐΜΐ^αιριΙιιί. άποξυνώ, *ξυνί- ·ΐ·ΙιρΙΐΐ?. ξύω, *ξύνω.
ζω. |Γ· άποξυνοϋμαι. 1;+^- •Ϋ·αρρΐιιη^. πεποιημένος, (δ).
φίτρρίιιΓ· έκδέρω, *γοέρνω.
'\'·υιι/ιιφι,,ι αι. οξώδ'Γ,ς, (ό,ή).
Ί**Λ«- //'#/'· ^ άπαγε, μή γένοι. ■¥·Ι.ρρΐιιΐ: ποιώ.
•Ρώ<- ^>^^· $ το, ¥ό Θεός νά ου_ ·ΐ·/ιρρπ>ι. ποιητής, (δ).
λάξτ).
^.ΙιρΡ ηψιιΙ^ιίΜυ. ποιητικός, (ο).
•ΐ-ιαι-αιραΛ. Ιλαστήριον, (τό).|·ΡΛ/»/5/«ι^·»«-^ι.ίι.7:οί7ΐσις,(ή)
•Ρ-ωί-ωι^ιΐϋίί. καθαρτήριον,(τό). ·$Βρρηι-ιυΆ· ποίημα, (το).
■Ρ«<(-φ(πι.^(Λ>. μαντεία, (ή). ■Ρ/.Τ'/'ί· στλεγγίς, ^ηκτρίς,
■Ρ-ωι-Λ//· . ίλάσκομαι, άθωώ, ξύστρα, (ή). Ί·-^· Γ^.
•ρ/τ/ι^^.λαγωνικόν, (τό). Ρ·~^|.«
συγχωρώ, λυτρώ, σώζω
•Ρ·^^*. ΐλεω;, άΘώωσις, (ή). ·ΪΙ.ρη,[ρξ;. χερουβείμ, (δ,οί).
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ί.'ϋ'υ
•^Ιιρπί^ρξαι^ιιΛι· χερουοικός, ·\'/·%αιρ αι^η^η . έκοικητικός
(δ).
(ό) . 8 · «!,/>£ </^Λ γ //// . Π///<////,/,^
■ρΛγιη^. 8· -ρίτ^*ι
•Ρ/Λ.
{ μηνιω,μηνιω,εγ.
•ρίτ/ίπί-ίβ». ξέσις, κνήσις, (ή), ·$[ΑιαΆα,ιΤ. \ θρεύομαι. Ί,«Γ~
ξέσμα, ξύσιμον, (τό).
| ««ι^Λ^,,
■ρΛγίίΐπίί. γερσών, (ή). Ί-^Λ ·Ρ/<*· ολίγος, (δ).
Μρ^,Μ.
·Ρ%*«Λ -ρ^™. άνθέριξ, (ό), Υπιάοι,
.Ο £_ 1 I Ρ καταξέω.
ίΊ.ν
/ '1 Λ *
■Ρ&/>^£γ»£γι/.
*6Λ^^ί· ακορον, (τό).
·ρ/Τ««ί,. Ιόρώς, (δ), ρ·^
■ρ^· σκέπη, (ή). Ί)}^. »—
■ρ&/;&ι/. απομακρύνω, διαζευ.
γνύω, αποχωρίζω,
ίΐ;·!1- |·Ρ·<>/ιί/β· κολακεία, (ή). Ο-^
'·ρ*ν· κόλας, (δ).
·!·/-//«/ /'///· άπομακρυνσις, οι- ·ρ*ί»/"Λ κολακεύω, Οωπεύω.
άζευξις, διαχώρη<πς,(ή), χώ.
•ρΑηι-ω//. βωλος,ίο).^-^-^·
ρισμα, (τό).
■Ρ£·ί». εκδίκησις, (ή), εχδρα, ■ρ^ω^^. χλαμύς,(ή).·Ρ^-+1·>
(η)· α,-Γ^
_ ν«ς, (βΐ). •^ηιαΛ^φ. κράσπεοον,^-^-κρά·ΐ·ριιιφηιι^)· μυκτήρες, ρώθω- σπεδα, (τά). Φ^·
·ΐ·/^ρΐτ/^ ωΙιαιΊι. ρ\πη, £οπή •^ίιιη^. ΰπναλέος, (δ),
(οφθαλμού), (ή). ΊΙ'βχ, ίερυπνωτικός, (ό).
ΐ·/Ει
ΊΙ^νΡ' Φ"αΙαηη. άγρυπνος, (δ, ή)

,.
, .4).
^"ΤΕϋ
Ρ~·ί(.! ■ρί»«ι»/ι«ιΛ. κοιμητήριον,
(τό).
■Ρ/γ· συκοφάντης, (δ), ϊ'^χΐ-ί·— ·ί·Ί·ι»ρΙιρι1ι·Ιι. 8. -^ιυρω^αιρχ
"&ΡΊ""· χυλός, χυμός, (δ) Ι^'-ρΐ'&ιΛ 8· ■Ρη'Λ&ιΛ
4γΛ«.χείμερα,(ή).
(ή).
ύπνώδης, (δ,ή). 8.
·$ριΓ[·ια. χυμία, (ή), άλχυμία, ■Ρί/Μίληι :
■Ρ/»/^<ζ/(γ//Λ#. χυμικός, (ό). 2 ■ρί,/,ί,. «. φίΛ,η^βριΛ,,
-Υ>φ%ρ% ι/γ»£"Λ/ίι/*. ^ 8.
2.
■Ρ^'^· λάρυγξ, (ό)
οοε. φιΐυ^,,^ ^ρΊ,ριί. εξιχνιάζω.
ξις, (ή).
2.1·^ ψΐΑιιαιιξρ. φι/.οποάγαων, (ό,
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'Ρ.;<5,«/»/,γιπ> Ρ{μΛ· ονλοπραγ ·%·ι»\ηιηΙϊ;ΐη·-ΐ]·ιι%ΙιιΓ · Τανυΐύ,
ι), *τεντόνω, τανίζω.
μοσύνη, (ή).
■Ρ·π«ι. ψώρα,(ή). Π-^—^
(ό).
·ρ.'/Λ//</ εξετάζω, ερευνώ.
•Ρ·/»/»»·»· ψωρώοης, ¥ψωριαρης,
φήφι* εξεταστής, (ό).
ψΐιΊιη^ιαΙ/ιιιΊι. εξεταστικός, ε. •βηυηιαίιι/· ψωριώ, ψωριάζω.
•['.πηπ,,ι,,ι [,Ι/κ Ίι { ψωρίασις(ή),
ταστικός, (ό).
•ψιίυπγ,^ρΐιΛ. ) έξέτασις, ϊ- ·\\,ι·ιη· ρ^ιΛι.
¥Αωοίασμα,
•^ίΛιηι.ρ-[ιΛ. ίρευνα, έξιχ. (τό).
•Ρ-η/ι/τ/Λ χ. ·\\1.{,Ιτ,ί,
πος, (ο).
νίασις, συζήτησις, (ή).
·$ηρί ιιφαΐ^ηα^ηιι· χωρεπισκοιι^ι ιί η ιΐ[ηιιηι [<ί [ιι'ίι ·*^/ (0_
·ΐ·ϊψ\α/ΐΐ£. μαλθακία, νωθρό. ■|>
ρεπισκοπή, (ή).
τΐ)ς, ραθυμία, (ή).
•^.Ί,φ^Ιΐίί. μαλθακίζω, άβρύνω, ·ρ.#τι_««^ιι/ί/. κυβικός, (ό).
μαλακίζω.
κύβος, (ό), ψήοος, (ή),
ψυ^ΙΛια ιί'. -μαλθακίζομαι, κλήρος, (ό).
(ή).
■ρ.«ι-ίΐ"/>^π<.^7^ι-ίί·ιΙ"Λ(»ο:ρορία,
μαλακίζομαι, άβρύνομαι.
■ρ.Λΐ-'Ζ. 8· |*^>
ψΐι^ηι,ίΆ· καγγασμός, (ό). •Ρ·πι-ί(· ΰ'πνος, (ό). ΓΙ-ι*--·
· αβρός, τρυφηλός, Η^ηι-ί/ ιβίφίΐ· καθεύοω, κοι.
μαλθακός, νωθρός, γυναικώ- μώμαι.
|ι
ιιιη%1ιιί. 8· ·Ρ·»Μ-ίί&_
ΰης, (ό).
•ρ-^ίπ/· αποβάλλω, έκοιώκω,
εξορίζω.
(τό). ■Ρπί-ί/· κρόταφος, (·ό).>)«^· κρό
•Ρ·^·»^· ριπίοιον, *μυιαστήρι, ταφοι, (οΐ). 21Η -ϊ-ΐΕ· Ί·-—·
■Ρ·»ιηίτίΛ ακρωτηριάζω.
ΙτίΝκ*·»
·
' _;
"•Ρ·"· σοϋ. Ομρ.·
(ή). ■Ρ·ηι-ί/ίη/'. ΰπνώττω, κοιμώ■Ρ·»7· κάλυμμα, (τό), σκέπη, μαι, καθεύοω. Ι!-,--/».!
συνευρίσκομαι,
·\'.ιιι/αίαηί.ι/Ι·Ίί'. επικαλύπτω. •ΡηιΛΙτ,ί.
■ρ«/)ίΐι/^^πι_^ιι-Ίι. έπικάλυξις, συνουσιάζομαι, ¥γαμώ.
-·ΐ·ηι-%1ίΰ' [άη. 4ιιγι«/. άποβί•Ρπ/^ί/. ΰ'-ίετεϊος, ¥εοικός σου, ώ. ^^+1
(*)· · αοελ'ρη,
,\
, αυταοελοη,
, ,, μ γ·ηί.%ΐΜ^η>-βΐιιΊιΙιιΐ· άποκοιμί■Ρ·"//1
ζω. η-,,—
0
·Ρ·π«^ΑιΛ ^τανύομαι, *τεν- Ρ·πι_«ίϋ/^. πώλος, (ό). Ι1^->
■Ρ·»»»^»""^'Λ^τάνομα1., τανίζο. ■Ρ·η<./»ι«/· χωνευτήριον, (τό).
ρ.αι, τζ-.τόνομα·.. Ι)^^.
■
■

.Λ
■ΓΡΪ»
— 343
"ΡΌ3
·\'.η>ι·Χ· σάκκος, (ό), [Αοφσϊπιρρικίασις, ορίχη, ■"άνατριγίασις, τρομάρα,
. ΤΪ'.Ον, (τό). Ι"-.,— ,.· Ιη,ι-^-ί·
■φ.ηι.ριΓ. Ιερεύς, (6 των ειδο.
(ή).
λολατρών).
·Ρ/ι«//··/ωνευττ,ριον,(τό).Φίρ«ι
·Ρ"Ί-^>·στεναγριό;(ό).υ.;.-{-.;. ·γγ£ιν/ΐΐΜ% ('///<» ^/). αέταλλον,
-Ρ/»< φοιιΓ. ) στενάζω, κλαίο), (τό). ΙΓ-^μ.
·('■ ιψιαιΙ'. \ ό3ύροαα'..ϋ.ζ»-ΐ-.!.)
μα,(καθοσιώσεως), (τό). 1,—
·ρ«η««&//"^^ο'ί#«/· συνο'ίρυου.
■ΐψΡ^ί^^. γογγύζω. 0"^^.
■ρ.««#^. βαλάντιον, (τό), *σακ- |·Ρ/ι^ι7//»»ι-ίβι.γογγυσ1ι;.ός,(ό].
•Ϋψ/ιαπαιρινα . '/ρυσό—ρασον,
κοΰλα, (ή).
•ΐ'ΐίυίίΐια^αιιηηΐ-· βαλανΤΙΟΤό- (τό). Φ^.-^. * .
■ΐψΙ·ι/ιη/ιιι*%πα . ^ χριστιανός,
[Λος, (ό,ή). &-Ί.
φαοΛι. είκοσι, (οί,αΐ,-ά).
^ρρ-αιτιη%1τυ^ . ^ (θ).
ΦαοΑυιΛ^. εικοσαετή; (ό, ή) . $ρ[ιιιιιιηΐιζιιιΙΐ·ιΐι>· χριστιανι
·ΐ·ιιιιΛιΙιρπ[ΐγ· εικοστός, (ό).
κός, (6).
-βα&ιΛ διαβΊάλλω, συκοφαντώ. ·γ·ρριιιπηΊ/£ιυυΙρ· '/ρίσΤίανΟβιλος, (ό,ή).
■Ρι//.«-././.£· ξιφίας, (ο).
^•ρραιηιίΐιΙ,ηΐ-ΡριΛι. χριστια
νισμός, (ό).
■?-ρ[ι·ιιηηυ. Χριστός, (ό).
•Ρω/»-· ιΐιίθυοος, σ^κο^άντης, \'·{ΐ[ιιιηιηιιιυ γη I* ιιιΐ] . / γρΐσΤΟ^ ΙίΟρΟς,
(ό)· ' '
.,
. ■^ρριιιηηΐίίαΙ^ρρ.
■$·αη·-ΡρΛ. ψιθυρισμός, (ο), ο,ή).
. χος, (ό,ή).
διαβολή, συκοφαντία, (ή). ; {· υ ιιιηαιυ/Γχαριη . γρ&σ"Γ0υ.α_
·\'ιιιιι'·Ιϊ·ΐίI[·■ ©ρικτος, φρικώ τρ/,ς, (ό).
^ (ό,ή).
δης, έ~ίφοβος, τρομερός, (ό). ■γ·ρραιηηιΐΜΐιι£ρ. φΐλό'/ρίσΤΟς,
{^ρριιιιιηυιιιυιΐ[ιιίΐι · '/"ρΐσΤθκΤ0•{■ιιιιιϊΓΐιΙί ιμη Τ'ιιιΊ,Ιϊ ύ'. '^οβίζω. νος, (ό,ή).
^.ιιυιιίΐιΙιιΓ. οιίττω, τρομάζω κάτεηλος, (ό,Γ|).
ορικιάζω^άνατριγιάζω.'Ι,».
στο;, (ό,ή).
στρς, (ό,ή)·
! Ί*·/'/' ««*««»!
<^ · αρ V7(7 ρ
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Φρ&ιηηη Ι,αιΐ)· σακχοΰορος, (θ, ■ίψ,^Ιιιί· καγχάζω. 1·-ί λ-.;
ή).
ι
•Γγ»ΛΛ-ί«/. ιτάχκινος, (ό). 2»-^ ■ϊ./ιψρίιιί. εοευνώ, αναζητώ,
•{•/ιιίΊιιαίΐτιιι· άργιεοευς, (ό).
"σκαλίζω, γυρεύω. υ.Γ-.Γ~~
·ΙΎ»Λ»-ί/'· '-έρειά, (ή).
^«.^-.Λ.^.· 2. 8· *1γ>ι/η//ι/<
·ΐψι,ΊψΙ]ηϊι. γρονικόν, (τό).
-φ/φρίιιί ψϊραιυ· ένείιω, έ•ΖριηΊιιιιρΙιρ. ίδοωτικός, (ό).
·\ίψα,Ίι·ιΐ[ρ. κάθιδρος, (ό,ή).
^•ροΐιρί^ΐίΐι* 8« ^ρηΊιρΙ^ηΙα
■|'γ/ι/Λ//ι/'. '.ορώ, *1δρώνω<
^ηι-α/ΐΜ^. σύγχυϊΐς, (υ,). 2·
Ί'·/'./ί
· καγ-χα σ-αός, (ό) . 1·«.ί στεναγυ,ός,(ό).
2.
■Γ·/»^πι-^>/· καλλω-ίζοριαι. 2.
^£&«/·.
•Ϋγ^π^ιΓ. κρόκος, (ό). β.^,Ί,Ι-ρ.ο^. τράγος, (ό). -Ρί-^·

0<*8
0?ί'· 8· 0^ίηι.ρριΛι
()ι) αϊιι,1/αϊρη· [^[,^%. χρν,σίμό.
^ΊιαιΙρι/ΐι. βοηθώς, συυ.6Όη_ τ/,ς,
8. 0?<
Οός, (ό,ή).
Ο'/ ιηιυιιζρ. .Ιδιοτελής, (ό,ή) .
Οΐ^Όίη/ρΜύηΐ-ρΤ-ρι-'ί*· 8. 0^^""-- 0ι/"ΐ6-</*· ω'ρελώ, χρησιμεύω.
ϋη-ΊιΙιύ'. συντελώ, [ίο/,Οώ, άν_ Οφιηριί. ώϊ>ελοΰυ.αι.
τιλααβάνομιαι, συντρέχω. 0?· άή;, (ό). 2. καιρός, (ό).
-ϋ<^ί · γ-Λ^ συμφέρει. 1·-Γ«Γ!
Οι/Ίοιι-Ρ-ρι-Ίι. άντίλ/ίψις, βο Ογαιρ/,ρ. αεροπόρος, (ο,ή).
ήθεια, συνορομή, (ή).
0γ /«»/?/<«γ. άερο^άτης, αερο
Ο'/ ηυιπιυφιιιη. . [ΑΕΥαλείΟΤα- πόρος, (ό).
τος, (ό).^ _
( ρον, (τό).
Ο'/'» <"· ώβέλεια, (ή), συρφέ- Ογαι^αΆ. I αιθέριος, αέριος,
(.)//««"//<"/'· επωφελής, ω»έ- 0?«7/<ί>· $ εναέριος, (ό,ή).
λιαος, (ό,ή).
Ο^ϋ.'ίίίΛυ'/ί. άερώον;ς, (ό,ή).
Οφίπυιίιαρίαφ η/^ι. ε~ω^εΛο- Ο « μ»"/ /" / λ
«;
. στερος, ώφελψώτερος, (ό). Ο'/ αιαραρρι^* 1
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Οίτη
οε
Οψαια ι/Λι/μιΡ. αερίζομαι. 41" Οί· δοις, (δ), δφίδιον, (τό).
0<*"/5&ι.. όιριοειδής, (ό,ή).
ί.- ~ΐί~ί·
Οφίοφ/τ""^· άεροειδής, (ό,ή| Οΐυ,ι/υψαι. όφιομάχος, (δ,-η).
&ΐ[·1(· κώδιον, (τό), μηλωτη, Ο&α&ιΛιίίι. 8· θί«"^^ί-«
*προβιά, (η), Ί-ί,-Λ τΙτΗ 0<[(α(γ(»2<"· ό'-ριολάτρης, (ό).
^^ιΐΜΐι^αι^ίηηί-Ρ^ιΛΜ· 031θλα_
Ο^^β. πρόβατον, άρνίον, (τό). τρεία, (ή).
Ο&ιηαιαϊίφρ. οφιοκτένη, (ή).
{)ρ αιη-^αιΊιαιιί. ^ καταλύω, Ο&ίυαιι/ιιΛι. οψιοκτόνος, (ό,ή).
Ο^ιι/φΐΆ ιΙ·"ίΊ·<ϊ ' ) δίανυκτε. 0<*//,£· περιτραχήλιον, (τό).
ρεύω, *κονεύω.
μαι
0ρη,1[[·9 //Α^ίΛ συναυλίζο. Ο^ιπ&Ά διασπώ, άποσπώ. 11θ^4·
ί έωλος, (ό,ή). «Π.
Ο&ιπηι-ΙΆ· άπόσπασις, (ή).
αρίίιΓ· 8. Ορα/ί^^αΛιαιΓι
0γ· κρίκος, (ο). 2. ένώτιον,
0ρ·1ιι[α&·) κατάλυμα, (τό). (τό). 4-ιί-' 2.*μ#.
§ηιαΐαιι1ρ. σκυτάλη, (ή). 4«υ
αρίι,-αΑιΙιιί. ξενίζω.
(ψ /ιι-α/ν^ιί. ξενίζομαι.
ΟιμήΐίαΑΙιΐΜΐφ. δακτύλιος, (ό).
0Ρ"9. θάλαμος, (ό), δωμά. Οΐ^· οινόπνευμα, ^ακίον, (τό),
τιον, (τό).
^«.«^ι
σίκερα, (τά). Ρ«-ζ· Γ«·£ε>
0£αΑ. προστασία, άντίληψις,
©</««Λ2«»^«Λί. βοηθητικός, (δ) (η). 8. ^φ,η^ρΐ,Λχ
0£$ιια. 8· 0^«"·
0£«"ζ· σμηγμα, σαπώνιον,
(το). 1]«.^«>Λ. 8· ίί- Ώ.£αιη,
0^/ιιπ· προίξ, *προΐκα, (ή). Ο'ί»· εΐθι! άγωμεν! αέρε!
Ο^ιηΙίΐ/: προικίζω.
^οΛ,Ι,ιΡ. 8.
-9*^"/^. κεχρισμένος, (ό).
$1>1>ίηι.ρ[·ι.·ΰ. 8. Ο^ηΐ-Χι!
ΟϋιιΛ χρίω. ^«^(«Λ.*!
Οϊη^ΰΐ,. χρίσις, (ή), χρίσμα,
(τό).

0'ί<
μή γένοιτο! άπα
γε! 4~^"'·
Ο1*»
<Α· ουτω καί ουτω.
0"ί» £«- ·»><. ναι, ρε&αια, αλη
θώς.
Ο'» ρί .εΐθε,*άμποτε.·Ρ£.«.'Ι+£ι
44

— 346 —
081).
031).
0; "<»»////". κατασπαρά-τω. 8· ΟιπίΜ/ιαΛιαιι/". άποξενοΰ|.ιαι, ά_
παλλοτρι>οΰμα'., ^άποξενόνο()«>«/>υι(τ· μελΊκρατον, ΰορό- ραι.
{).ηιυΡιιι%ηγ/, ξενοοογεΐον,(τό).
ρελι, (τό). ε^ΓΙνρ«ι
0;/Λ<77" άψίνθιον, [τό), άψιν- υ·* —ΜτΗ*·
0αϊαϊΡαϊ^ιιιρι! . έτεροκίν^τος,
Οος, (ή). Φ^Ί.
0»%«Λι. στρουθίον, (τό).
<0'ή)·
0*ηιι>ΙιιΓ· 8. Ο^ΐΗΐηϋ ι/". 3ο<π.
^ιηοΜρηΜ>^ΜΐΛΜρ^ΙοΛΛ^ · ^ Τΐός, (0)·
αιίιιί*
0"<Ύ'7· γραία, γραϋς, (ή). §ιπιυριυυΙι η · ^ 5· ΙΙ^^λ°7?/'* ^"
\)ιιιψι. ίί. \\υηριι
[)ιΙιιιιριυι/Ιτρ . ^ //»«ί^ϊ '/*//' 1
0<"«</>· ξένος, αλλότριος, (ό). ΟιπινρίΜίαξρ. φιλόξενος, (0,74).
()α>ίΐΐ[ΐίΐΛ[>ΐΜΐ[ΐ· άλλοτριως. Ί,««κός, (ό).
()ιη,ι,/,,ιι/,Ίιυι//- ( ^τεροφυ /,ς, (ό, ^"""/"""/'/Ά^"· φ'.λοξενίζω.
ΟαιαιραιρηιΛ· \ ή), -αρα φυ- (\ιιιιιιριιιιι[ιριιι [<1ρι_Ίι , ^!.λθςεσ'.ν, (ό,ή,το). υ..,^ Γ1-—ΐί~ νία, (ή).
ϋ/Μ»γ/ι»υ«2<ιΛ/· ξενοκτονος, (ό,
Ο·""»/""^/·· αλλογενής, αλ *■>·
()ιηιιιριιιιιιΐ{ΐιι1ιηι [ι!ρι_Ιι. ς£νΟ_
λοεθνής, (ό,τ,)·_ _
()ιιΐίΐΐ]ΐίΐΐ]Ιϊί£ίΐι- . αλλόγλωσσος, κτονία, (ή).
\\ιιιιιΐ[ΐιιιιιιΙ· ιιιη . μ'.σοξενος, (ό,
έτερόγλωσσος, (ό,ή).
§*ιιιιιριιι}ΐ]ιΙι. 8. {)ιιιιιιριιιιιΐ[[ιι ή).
() ιιι ιιιρ ιιι /] ιι>^ ιι ι ρί,Ίΐ' ςΕνΟΧρα. ΟιηιαρίΜΛιπίίβη* βΙ^ιΛ/* ^ϊ,^Οςετία, (ή).
_
'
νια, (ή).
Οιΐΐαιρν*ΐ{ΐΗ%. ξενικός, (ο). 5· 0ιιιιιιραιηΙι ιι· άλλό'-ρ'Λθς,(ό,ν,).
[) ιι> ιιιρ ι
Οιιιιιιριιιηιιι ηιιιΐιΐϊ ι/. αΤΐαλλα{)ιιιυ»ρίυ/^/ϊηΛ» · £7£ ν Ουΐ0 Ο7 0ζ , τρ'.ώ, άποξενω, *άτ;οςϊνόνω.
Οιπαιριαφαιη . έτε;οοοςος, αλ{)·ιιυιραιΧιιι^Ί . έτεοο"ωνος, (ο, . λόοοξος, (ό,ή).
Οίτιιιιριιιιριιΐΐί ηι β)'^ιιΛι. εΤεΟΟΟαιίΜρίΛίΧίΐ/^Ιιηι β! ι^1ι· £73^0- δοξία, (ή). ■
φωνία, (ή).
0<ι>ι»/>/·)<4<"/ ξενοδόχος, (ό, ί,).
0"<ο'/><^Λ//> . έτε:οε'.ογ',ς,(ό,γ,).
ϋ·ηιιιριαι/1ιρ<ί αΐ'-λόςϊνος, (0,Ό""*νγ>^'7"'£'"^ *· '4·'νιί"Ο,).
I ΙρΊ^Ι-ιί:
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0"Ηυ/ιηιη/'· άλλότοίος, (0). 8. Ορ ραιη ορΙ-. 8· Ο/"
ΟαηΐΗΠ
ΟρΡρ. ορθοί, (οΐ). 8. η^ν/"ΐ·
0'""γ"ΐ' /!?/" ■/'· άλλοτνίωσις, ΟΐφΊ,ι^τ/ ί^,η. νομικός, (ό). *)·«.άποξένωσις, ξενιτεία, (ή).
Οιαιιιριιρρη^ΡρΛ· 8· 0"""Ορρ%ιαιΐρΙιιΓ. 8· Ορ£Ίιηΐ] ρΙιιΓι
Ορ
ϋ.· /»· ήμερα, (ή). ψ-Ί. ΟρΙΛίΜίψαΊι^. παραοάτης, (ό),
-0/> ιαι-ηι ρ· ^ καθ' ήμέραν, παράνομος, (ό,ή).
-Ο/» ρυιη ορ£ . \ κατά πάσαν Ορρ%ΐΜψιΑιιΐηιρ[ιι,Ίι. παράήμέραν.
ϋ*-*1·^
βασις, παρανομία, (ή).
—0|> 'ρ
—ΆΙΆ αναβάλ Ορ/,Ίι,»//. ΰπόδειγαα, δείγμα,
λω.
ηρ.^Λ.^ι σχέόιον, (τό). 2. τρόπος, (ό).
-Ο^α ο/», σήμερον. Ή»- {ί*Λ' 5. τύπος, (ό), παράδειγμα,
-ΙΙ/ι ο^ί/. αυθημερόν. Ο' $£—- (τό). 4. τεκμήριον, σ^μεΐον,
(τό). ^'.μ'. 2· ρ--.^"^.^
—Ορ ^η^ίι 1°Ρ' 8* Ορ αα-ηΐ-ρι
0/'"Ί^£&/>·ήμερονύκτιον,(τό). Ορ/ιί·!·^· άντίγραφον, (τό).
0/·
ήμερίσιος, (ό,ή), ^κα υ—Ρι·ρ.
-£π/» ορρϊιαιίι· παραδείγμα
θημερινός, (ό). &ν
ΟριιΛ· δράγμα, (τό). Ή»·.^.», τος χάριν, (π.χ.) 1Γ£-1·ιτ'
-§ρρ'υιυ1{ ρίΆ, τρόπον τινά.
0/»£ίτ· { νόμος, (ό). *ΚΛμΑ..
Ορρ'υιαΙ/ιαρίΗρ· παραοειγμα-Ορ/Λιο^· νομίμως.
τικώς.
-Ο/'ί'ί' ί· «ί-Λ^ θεμιτόν εστί, 0/'/Λ«"^«"7/'/' · συγγραφεύς,
δει. ύ~^ν
τ}γ· (ό,ή). ΐΓΗιιΗ·
{\ρρ%ι±ιΙ]ωη ρηι [ιϊρι.% . συγ
ΟρΙ/ΐιαγ/ψ. νομοθέτης, (ό).
γραφή, (ή). 8· /γ«- ΙΓ"""^^/,ΙΊ,ιη/ ραιί^ι/ι,. νομοθετικός, Ίιιιλ^ρηι ρ[ιιΛι*
0/'/Λ""&
(δ).
νομικός,
Ορ£%αΐ}ρΙιιΓ. νομοθετώ, Οε- 0/»/Λ«'αυι,πρ ι
σπίζω.
0/>/Λ'«"^'/'· αντιγράφω. Ο»ΟρίΊ""ΙΡ"> ΡΙ"Λ. νομοθεσία,
0/>/Λι«ιγιοί . νομο'ούλα ς , (ό,ή) .
Ορζϊιαηι ιιπ/υ . νΟμΟΟίδάσκα.
ΟρρΊιιυι πρ· νόμιμος, (ό,ή).
λος, (ό,ή).

ΟΓβ
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Ορ/ιίίαΐ-πραΐ-ΡριΛ . νθ[ΑΙ|Λ.0- 0/'ίί/*τ«Λ ευλογώ, ανυμνώ.
0/>4ίι&/»γι»<-· ΰμνψδός, (δ).
της» (ή)·
^ΓΡΤΊ · νεανις, νέα, (ή). ΐιΙ·ν$ Ορ>ΆΙιριΐη^ρΐ<ιΛι . ΰμινφδία,
(ή).
$ρνίιηι-Ρ(Ά· ευλογία, (η).
0/>4<"«. ριοΐρα, (ή).
Ο/'ΐ^ /'<"/_· εΰλογητός, εύλο.
Ορορηβ. \

3>
3>ί1Ρ
^,ρραΑψ .«ρράγκον, (τό) . (Ίγ-Λ) 3>Αϊ/'?"ν φυσικός, (έ).
ΰ,ρρυ/ΐψ. Γάλλος, (ό).

«Μ; ΓΑ

Ή Υ I V ΟΥ ^ 30

ν""!""7^ (^) •τίχηο^γ,
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ΐ]|φ
ΉϊΙΓ
(Ι Γηιηηίι. Άααζών.
Ί·/,ηΐ}ηρηυ. Διόδωρος.
\1ι/ρρηαρηα. Αμβρόσιος.
'\·1,ιΡπιψΙήι^α. Δημοσθένης.
Η.,"-»· Αία;.
Ύΐιηι^ΙιΊι^ιι. Διογένης.
||.'<«//· Άνάχ.
%ρα%. Δίων.
\\,Ί,υιι,,,ι,]/ι„,ι. Ανατόλ'.Ος.
'}·/ιπΊι£ιι/·ηιι. Διονύσιος.
ϋ,%ιν^αιραρα· 'Λνά'/αρσις
\:Ί[ιιιι. Ηλίας,
{Ι,Ίιιιι,ρι,ιυιι ιΐΐ,υ/,ΐ' 'ΛνΟίςαγΟ- β'ζ/'ίί'· Ελίσαΐος.
\;ι,,',ι[ιιι/ΐι. Έπιαάνιος.
Ώ&ι/ρ£αιιι> Ανδρέας,
\}'Ί/'4!"'ρΆη"· Επίχαρμος.
υ,'ί/ί/ιυ. "Αννα.
(7»Μΐ(/ί. Ησαΐας.
\^ΊιηΙ·η.η%ηα· Αντίγονος,
^•.^/ιμι^μ. Ευκλείδης.
ϋ,ί/ιη/ι/»^. Άντίοχος.
Ϊ}ΐ-υ1ιρ/ιηα. Εΰσέβιος.
(]άι«π%< Αντώνιος.
\}ι αυιριαιη[ιηυ . Ευστράτιος.
1],ιγ.·(^"'/ί. Απόλλων,
\)ΐ->α/ψ£α. Ευτύχιος.
υ./»·*/»/. Άρά[Λ.
\>^ρ{"ίΙ""£ιμ. Ευριπιοης.
Μίφαιιιιι·!/!,!!. Άριστάργης. [;φ ι, ιιιι,ιιιι- Ήφαιστος.
Μ.[·[ιαιηηα,ξ;ι- Άριστοτέλ/,ς. \}φρΙπΓ. Ε'ρραίμ.
ν,ρ/ιαιηπφιαϊιζχι. Αριστοφά 9,Ίΐ,ριιι/·/,ιιι. Ζαχαρίας.
ϋ,ΙιΊιηρ. Ζηνόβιος.
νης.
ΙΙ^ια^ί». Αρσένιος. .
β&ίιπί/. Ζήνων.
ΙΙ^αΐΒ/^Β. Αρταξέρξης.
Ρό/ζ^^πμ. θαδαϊος.
ΙΧραιίτιψα. Άρτεμις.
β-ω/^ί"· Θαλής.
\\φρηιρ[ιιιι£. Ά'ί3θδίτ7).
β·1ιρα{ιιη£α. Θερσίτης.
ΙΙ^/'ί-'ϊί"· Άχιλλεύς.
β·£«7""· Θεοδόσιος.
ί'·""[Ί """"(<. Βαλτάσαρ.
β·£ηΐ} ηρηα· Θεοοωρος.
Ι' ι»,ι'ΐιω/, ίαυ. Βαρνάβας.
\ιφιαΜΐ>φηΐΜ· Ιγνάτιος.
ρ.α//»^«ΐ2/ι/>*£ «ο. Βαρθολομαίος |<«αιΐιιιψ. Ισαάκ.
Ρ·ιυραΙπι· Βασίλειος,
1^/. > I,/, ιι,,ιι ηα. Λεύκιππος.
ρ/ι^α/ί^. Βύζας.
Ι^ίη-ηί/. Λέων.
^ίριΐαΛηιι· Γε^αανός.
Μ"ΐ7/"γ"ί· Καλυψώ.
^ξηργ . Γεώργιος.
\\ΐΜΐιΙ'ρρί.ιι^ΐί. Κθ.γ.6ύ·7ίιφ
Ίγ./;ι/ίγι. ΓρΛ,γόριος.
1ξαι/ξ;ϊι. Κάϊν.
^ιαΊφ^Ι· Δανιήλ.
ΐΐιαιπ·αρ(ιΊι£· Αικατερίνα.
Ι·»· /ι^ , />^7. ^αυΐο, Δα6°ί0. Ι\ρ/]1,ρπϊι. Κικέρων.
Ί·Λ //V, η///. Δηαήτριος.
Ι\[,ριιι1{ηιι· Κυριάκος.
Ί·£;,ΓηΙιι·[ιιηηιι· Δημόκριτος. Ί/"-/>'"/· Κύριλλος.
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1}πιιιηαΛιιτ ΐιια%ηα< Κωνσταν ^ιυιίφ[·ι ι/ρηιι· ΠαμβίΜ'.ος.
%·ιρ[άΙΛΪρη·ι. ΠαρΟένιος.
τίνος.
Ιι/ιι^»πμ. Κϋρος.
«ΙΖ/ιη^ιοϋ. Πέτρος.
κ/·· Πυθαγόρας.
Χάϊκ.
ΙΙτη^ί- Ελένη.
"Ί/ί«ηο//. Πύργος.
\Ι,%ρηΐΜ· Πλίνιος.
Ζ,&υρηφί ηα· Ήσίοοος.
Ί)ΐ2<«ιηηί»· Πλάτων.
2,ί'ρυιΙ/ι£α· Ήοακλής.
ί^ρηφ^^α. Ήρώδ/,ς.
"Ι "/"/'/" Γ · Πορφύριος.
ΊΙαΛιοι/»»· Πρίαμος.
4 '''/'''""'""· "Ηφαιστος.
<ΐ|„,^πι/^ «Μ. Πτολεμαίος.
<ι\ρηι)ρρξπα. Προμηθεύς.
^"ύΊιρηυ. "Ομ'Γ,ρΟς.
*\Ια-ηΐιιηρηΐΜ· Λεοντιος.
<1 <>'//''/"'/'"/""· Πολύκαρπος,
ιΐοοηκ. Παϋλος.
Ί,ίπ-Λ/ι^ί «. Λεωνίδας.
<^οηργ ,,Ίψηιι. Ποσειοώνιος.
ΙΓί«Λπι-£/· Εμμανουήλ.
\Υαιφαγ£ι· 'Ραφαήλ.
νίΛοΛι^ραιι· Μένανδοος.
11//ίϊ/^/^. Ίσαάκιος.
ΐΓ/ιί/Ύ"'«ι. Μιθριδάτης.
11<»ι/»ι.£{. Σαμουήλ.
ΤίρΊαΐΜα. Μήνας.
ϋαιρφρα. Σέργιος.
ΙΓη//"ί«· Μωϋσής.
\\ΙιτΐρΙ·υιηρηιι· Σίλίεστρος.
3ιαΙ/ηρ. "Ιακώβ.
[\ί.Ί<1. //,„Ι. Σενέκας,
%ΐΜΜ^ηρηα. Ιάκωβος.
8«"/>ηι [3ρ Α. Αναστάσιος. υ /Λ Α,^ι ιαρριΐ. Σ ιν εγ αρ είμ.
11 ·'Αγ·<"<«ί «· Σωκράτης.
ϋπι/,ιιΙ/ριί. Ιωακείμ.
1)πι|π^. Σόλων.
βηφίαΛΛξα. Ίωάνν/,ς.
υ»'/<//ι«. Σοφία.
8"ΐ[·ιζφ· Ιωσήφ.
ΟιηΙιφαήιαα. Στέφανος.
3η<-£/>α/ίι»«. Ιουλιανός.
^ηι ΐΜΐιιροΜίιηα. Ίουστιανος. ·1,<<"</'£. Βασίλειος.
Ί,Ηαιηηρ. Νέστωρ.
Ί ,/γ>'/[·ιΙ·ηιι. Βιργίλιος.
%Ιιρη%. Νέρων.
·1,^»«»/ι/»«. Βλάσιος.
§ΙψΙιρρηΐΜ. Τιβέοιος.
Ί,ίρα^υ. Ναρσής.
\,ρΙρπ·ΐυΐ£ηα. ΝΐΧ.όλαΟς.
8, ΐραΛι. Τιγράντ,ς.
ίΐΓ//ιΐίΛία. Όουσσεύς.
8ρν^ροΜ%ημ. Τραϊανος .
η^πιΓιγρογ ηρηυ . Ολυμπιό. 8/"/«'«». Γιριοάτ/,ς.
ΦΙιρρηΊ,ζ . Φείρονία.
δωιος.
ΦριφιαιίΜηα· Φΐλΐ7Ι~0ί«
{\,[ρ\,1,ηα. Όβίδιός.
Φ«ι«ι//>;£ . Φωτεινή.
ΙΙ'//'"""/'«»· Ό;άτιος.
Φ ι· I] ιν»· Φωκάς.
[\ι/ρΙιυαιξυ. Όρέστ/,ς.
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α>Μ.
φηαιΑη». Φώτιος.
•^αΙΛηφαΛξα. Ξενοφάνης. 0^ ηαιηηιι. Αύγουστος.
·$αΙ,%ηψηΊι· Ξενοοών.
πιιιπ/,Ίιπα. Αυγουστίνος.
•ΐ.υίτρ,ραξιι. Ξέρξης.
ΟηηΙΛιπβηα. Αύξέντι-ος^
'^>'/'/,"ί""/'/''ν* Χριστόφορος. &1'ώΉ· Φίλιππος.

υ.ιηΐΌ.18

ηι°μρ

ψν.νι*ηδ>

Ε ΑΤ Α ΛΟΓΟΣ
'ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΟΛΕΩΝ,
ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΩΝ
11φΙ>^ιι>4ιαΐ> (^«^)· Αδριατι IIι/Ίιιη&ρηαιιαιί. Ά|ΛΙ<ττελ0κή (θάλασσα), (ή).
δαριον, (τό).
υ.^/Λ«/ν/,. Αθηναίος, (ό). Μ,^ριυρίΜΐπ. Β· Μ,ραιριιιαι»
Αθήναι, (αί).
υ>77/"»· Αγγλία, (ή).
Η,ίι^/""^· "Αγγλος, (ο).
\]^,η ρ[ι αιΊι πι. υ^οιρυ- ΆνδρίαΠ^/π.. "Αλυς, (δ). ΐΕαι, ^Λ·^ νούπολις, (ή).
αί,^«-/>^«/.Λ'Αγγυρα, (ή).
\\,πμηΛι[ιιυ. $. ϋ,^ηι αιΊψι
λ\.·1^ααΛιη /><"!;/> . Άλεξαν.
δρεύς, (ό).
{1%ιπ[·π£· Αντιόχεια, (ή). υ,Ί.»
^^^"«"^^/•/""•'Αλεξάνδοεια. (ή)·
Η«/.ω. Ασία, (ή).
υ,^πι-κΑ. Αλβανός, (ό). 11^- Μ.ιφνυη[ι. Άσιανός, (ό).
υ,αηρΙτιιιπιιΛ· Άσσυρία, (ή).
ΙΙ^πι,ω^. Αλβανία, (ή).
\\.ιιη[·[ι. Άσσύριος, (η).
η,ιΛι/ο^ιιι. Άμάσεια, (ή).
Ό,πηρρ,ρ. 8- ]),ιιπρίιπιππΛιι
II. <%'/''/"'· 'Αμερική, (ή).
ϋ,ιηαΛιΐΜΐ. "Αδανα, (τά).
ΙΙ,ι/ν,γγ.^ικ///». Αμερικανός, (ό). υ,ι/ίΐ/;/,//^. Αττική, (ή).
ΆμιΙή, (ή). 8· δ^?- \},[,ιη[ιιη,/{·. *Αραψ, (ό).
υ,/ιι///ι/>α/. Αραβία, (ή).
43
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ϋ,ραιριαιπ· Αραράτ, (τό).
|1·&ί<
Γένοβα, (ή). 25{._
11/ιΙ/ίυυ,/,υι. Αρκαδία, (ή).
ΜριΑιιι.(ιρ. Άρμαυ'ΐρ, (τό). ^Ιτρι/Ίιίίιαι^ρ. Γεργανός, (δ).
ϋ./ιγ>ιι#γίΛ^ι».Άριδαγονία,(ί '^ΙτριΑιίϊιρυι· Γερμανία, (ή).
Ί-^ηι-ρΜ ρωρρ /"«-«"ν· Άκρω_
\ίι.αιηρραι. Αυστρία, (ή).
1). '/·[·/'!/ Ι·η[·- Αφρικανός, (ό)
τήριον της καλής ελπίδος,
ΜφρρΙΐ£· Αφρική, (ή).
(τό).
^π^π^ι». Γολγοθάς, (δ).
Μ·^^/""· Αχαία, (ή).
ΡιαρρίιΑ. Βαβυλών, (ή). Ό» Ί-ιαψ/""· Δακία, (ή).
Ριΐίρ/τ^ηίικι^ -Βαβυλώνιος, (δ) . <\.ιιιψ!ηιιηρια. Δαλματία, (ή).
^αιί{ΐπρρΐΜΐιΐρ. Βακτριανός, (ό). ^ιαίΓαια^ηα· Δαμασκός, (ή).
Β«ν<£ΙΠΙ0Χ»ι 8· $ΐΜΐρριιίύ\
Ί·αΆριν· Δανία, (ή).
1·αί%πρ· Δούναβις, (δ).
βαΛΐφΐι/{«/. Βεγγάλη, (ή).
βαιαριιι. Βασσόρα, (ή), Τερη. |τ»£«ι-/>4·</· Ταυρίς, (ή).
Ύφαινα· Δέλτα, (τό).
δών, (ή).
(ΐΜΜίρραιρηυιηβ ιν^ριιιιρ'ΐ' ΒαΟ- \}^ρο£ΐηΐΜΐ^ρ. Αιγύπτιος, (δ),
ϋ^ι^ιππυ. Αίγυπτος, (ή).
£αρία, (ή).
βαΐί,ιιιρρβίι. Βαυαρία, (ή).
Εδέμ, (ή).
βιηι-ιιιρριιίβρ. Βαυαρός, (δ). \}^.1ταρια· "Εδεσσα, (ή).
Α'ιθιωπία,
(ή).
Ρψ^Λ Βηθλεέμ, (ή). , \}γ£ηιΙα{ρω·
.. _
(
ΡΙτρρια. Χαλύβων, (ή), ^-^«{ΐ &/^ω^αι. Ελλάς, (ή).
Ρ&η^/ιίι. Βερολΐνον, (τό).
|&»Λαί. Έτνα, (ή).
Ρρι.^ιιΛι^ια^ρ· Βυζάντιος, (δ). 1?/>&<-<ιιίι. Έρεβάν, (τό
Ρ^£-^αίίι^»»ίι.Βυζάντιον,(τό). .Υιρρ^-Ί·
(ή).
I ι « · ...ι*_ Ιεριχώ,
4/".*»·»
αι.
π ..α ι... Τί.,α,.,ί„
ίΛϊ
Λί
Γ^α
^ρπί.αΐίι>^α>Ιφρια·
Γερβαντοβρι-ρ-αΑρω·
Βυθινία, (ή)
Ρη^ιίρίΜΜ. Βοεμία, (η).
κερτα, (τά).
1;/ιπ£-«ω.2£'ΛΊερουσαλήμ,(τι),
Γ· η „'/./> ιι,. Βοσνία, (ή).
Ρηι-^ω/ι. Βούλγαρος, (δ).
Ιεροσόλυμα, (τά).
βηί.ιηΐΜ§ρ£· Βουλγαρία, (ή). \;·-ρρΐΜΐ- Εύβοια, (ή).
["•ρραια/ιψαι· Βρετανία, (ή). Χίΐ.η.ηΐιρια. Ευδοκιάς, Εύδοκίούπολις, (ή). Ρ·ι£~ψι
Ή^ΐ^ίί"" Γαλιλαία, (ή).
Γαλατία, (η). \}ΐ-ρηα^ιιι^ρ. Ευρωπαίος, (ή).
^υιιριριιι. Γαλλία, (ή).
\\}ΐ-ρηΐΜ^ιι». Ευρώπη, (ή).
\}ΐ-φριαιη. Ευφράτης, (δ).
^""ΙΐΙ'^ΒΓ' Γάλλος, (δ).
Ί.α,Ί,γ/,,,. Γάγγης, (δ).
\}φΙίΐιηιι. "Εφεσος, (ή).
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ι,υ.8
£αιΙ[[ιιΛ,ραιι. Ζάκυνθος, (ή). |,«/(-πφ^φ£. Λαοδίκεια, (^).
Ι^/ιραΛοΛ. Λίβανος, (ό).
β^Μ/ί/^^ω· Ζελανδία, ('ή). 0>ΡΓ*ι. Λιβύη, (ή).
1,//«/«/;ι«. Λειψία, (ή).
Ο,ιή,ι-ηΊφιιι· Σμύρνη, (ή).
££φ«*^ίι.Έτζ-[Αΐατσίν,(τό). Ι^/ιαυ^ηΐιυι. Λισβώνα, (ή1).
(καθέδρα τοϋ Καθολικού των \^'-ρρψ'9Ρ· Ιλλυοιός, (ό).
ΙΑ^4ί· Ιλλυρία, (ή).
Αρμενίων).
Υ,ηΊ'Ί πιιυιριηΐΗΓ//· · Λομβαρδός,
βίαιρ-αιρ. Τάταρος, (δ).
ρ-Μί^Ηί/ίβ. Ταρταρία, (ή).
Ι^ιΑφηραιρΜπριιι. Αου&χοοια,
β·Ιτρα1/{Ιγ. Θηβαίς, (ή).
φΊτααιιφαι· Θεσσαλία, (ή).
,'
ρ·1ηιιαιιπ%ρ^· Θεσσαλονίκη, Ι^ηί/^ί/πί» . Λονδινον, (τό).
(ή)·
Ρ-^π^πμ^ηι. Θεοδοσία, (ή). I #>» υ[,ηνυΊιιυΐ)[ι. Αυσιτανός,
ρ·^ίΐ^η«πι-<^ο^ΐί. θεοδοσού. (ό).
1,/ιι-ι/^γι«ί/^««.Λυσιτανία,(ή).
πολις, (ή).
β·ηιΛ1ζιηη%· Τούνίς, (ή). β"»— Υ>·ιι·ρΐρ1ΐ. Άβυσσινός, (ό).
\»πριαυα/ΐ>. Άρία, (ή), Χθρα_
σάν, (τβ).
ϋ*πι.ιιΙιιμΛι. Τοσκάνη, (ή).
1*/»ί-^. Τούρκος, Άγαρινός \οπι.ί/αιαιπαι%. Βαρβαρία, (ή).
Ι"/»/"/". Κριμαία, (ή).
β·ηι.ρ£α/ιιιπαήι· Τουρκία, (ή) ΐΓίΐ^ ί/ιαααιρβ. Κασπία θάλασ
σα, (ή).
β-ρα,Ι/ρια. θρ^κη, (η).
\>%^ρ^ρΤξ;ρραι. Β· Χ^ι^ιφαι* ΙΤη^ /ραριΓ/,ρ. Ερυθρά θάλασ
\>41ιγΙί"'· 8' ^Ιτ-Ρ'
σα, (ή).
β·ι»^ ιί'1,$ΙιρΙΐριιιΙρ*Λι · Μεσό
\>ΡΐαΑιαιαι. Ιρλανδία, (ή),
γειος θάλασσα, (ή).
^οιίιιπιι/^. Ιρλανδός, (ό).
ΐι«"^ίΐ#ι^η'ί/^ί«.Καταλωνία(ή).
χ,ιπαι^ια^Ι,. Ιταλός, (ό).
^αιιρυρρριη· Καλαμβρία, (ή).
{ΐιηαγ^«ι. Ιταλία, (ή).
Ί^ιιι^ίτ^. ηιΛήί. Λακεδαίμων, (ή) . ΐΐω^γ^ί^ο^ί/·Καλλίπολις(ή)«
1>*»4£φ&</1&«/£^ . Λακεδαι ^ιΐίΐ/ραΛιρια· Καμβανία, (ή).
^αΛιαιρίαιΛι 1{Ίί[ι£· Κανάριαι
μόνιος, (ό).
(ή).
\αιΙ^η%αι^Ιι· Λάκων, (0). "ϋ»)! νήσοι, (αϊ).
ν\ιυ'ΐιαιι[·αρ(,αι. Κανταβρ^ιγία,
εν ίίτ
, ,,,
ΐ\υιιΐ[ΐυι/ ηι///[ιιιι- Καππαοοκία,
Ι^ιΛι^αι. Λακωνία, (ή).
ζα/ίπ/ΰί. Λατίνος, (ό).
.(*)·
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1)ι»^α»^^ί^.Καρθαγένη,(ή).
1}ιιιρρΊι. 8· β·£ηγπι/ηί-«γο^>υ>
Μιυρυ. Κάρς, (τό).
\}Ιιηιιι/ι/ιιη- Καισαρεία, (ή)·
ΜΙπ/·ιιι·ιπΊ'/>ΐΗ- Κεφαληνία,(ή).
**ΡΐΜΙ""· Κιλικία, (ή).
Μ/ιυ/ρην Κύπρος, (ή),
ΐι/ι^/^ιο^ικ. Κυκλάδες, (αϊ).
Μη'ΐ"··^·"· Κολωνία, (ή).
ο^α . Κων
σταντινούπολις, (ή).
^η,/Ι/ιυυ. Καύκασος, (δ).
\\ηρ/£ ηι^ιηΐ] ία >£υιαρι · ΚαρΟΟυ
χία, (ή).
ΛιηρΊ,[<)
Κορίνθιος, (ο).
ΐ{ ηρΊ,μ πυ. Κόρινθος, [%).
^αι-ρ [^ίιη\. Κύρος (ποταμός),
(*)·
(?:
\\ρΙιιηιαβ[„ Κρτρς, Κρητικός,
λιρίπηξ. Κρήτη, (ή). ψΓ£.*«
ΧαΜΐίρ.αι.ρ^. Άμβρΰργον, (τό)
1>-4' Αρμένιος, (δ).
Ζ^^ιαίΜίηιιΛι. Αρμενία, (ή).
-1Γ£* 4«ν4* Μεγάλη Άρμε.
νια, (ή),
—
Μικρά Άρμε.
νία, (ή).
Χ^υ^ιαιι^ιίύιηαιι. Έλλήσπον.
τος, (ό).
Ι^Ι^α,ρα.. Ελβετία, (ή).
Ζ/"ΊπρΡαι. Ίστρία, (ή).
Ινδός, (ό).

Όλλάνοα, (η).
Ζπ^α/υι^αι^. "Ολλανδός, (δ).
Ι,πιΛιι^αιρ^αι. Ουγγαρία, (ή).
^πιΛι^αιρραι^Ιι. Ούγγρος (έ).
ί,ηρΊιηα. Ρήνος, (δ).
ζηηγα,αρ. 'Ρόδιος, (δ).
η^<Λ Ρώμη, (ή).
^ηπι^'/Ίϋ^^/" 'Ρωμαϊος, (δ).
ΙρζαιυιπυιΊι. Ιουδαία, (ή).
Καιροί!, $. βιι/ρο^ι
\Γίυγιυΐ[ΐίΐιιΙΐι»Ρ . Μαδαγάσκαρ, (ή).
φαίφρ/,ιη. Μαδρίτη, (ή).
0*αι<Λ«/^. Μάζακα, (τά). 8.1|&ίαρ'ραΗ
\Γιυ//Ιτγπ,'ρα/,ιυ . Μακεδονία,
{Γ^ηρΙ/υί. Μαίορκα, (ή).
Χ£ιηΊ,αι^Ιιρυ·· Μανάσκερτα,
ΧΓιααρα. Μασής, (όρος), (τό).
\(ιιλιιι,ιιι^ριυ. Μασσαλία, (ή·).
ΙΓ<α/>η^· Μαρόκον, (τό), Μαυ
ριτανία, (η).
νίτφα,ρϊιί. Μελίτη, (ή).
\ΓρΙ·αΐ}Ιιιηβ ' Μεσοποταμία,
(ή)·
1ΐρ^Ιτρ^ρΐΜΐΙ(αΑ . Μεσόγειος,
\Γηι^ιαι[^αΜ. Μολδαβία, (ή).
\ϊιιιιΙρριηιιΛι[ιιιι. [ Μαυριτανία,
ΧΥαιΐ-ρριη·ιιΊι[ιαι · ^ (ή). 6· 0"ωΧΓηρ·ιιι ριυ. Μοραβία, (ή).
Βα/ρο1ι· Ιαπωνία, (ή).
■ίιυροΊ,ιαηρ. 'Ιάπων, (ό|.
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β υ<ηυ.
3"ί'/""· Ιωνία, (η).
%η·-ιψιιρ^· Βουλγαρία, (ή).
Ιορδάνης, (ό). '\\πι [ιι,ι,/,ιιι. Βουγαρία, (η).
ΆηιΛιυαιηαΑ. Ελλάς, *Γραΐ- '^Ι//(»< »· Πρώσσος, (ό).
<\\ρηι υ/·ίυ. Πρωσσία, (ή).
κία, (ή).
·%αιρΐρ^ι.ι>Λ· Ναχιτζεβάν, Πίχ-ι/. Ρώσσος, (ό).
Π·π<-"^· Ρωσσία, (ή).
(τό).
"^η,,ραη,,. Νάξθς, (ή).
ΜαΜ^απΊφια· Σαξονία, (ή).
υ<«</<"/><υ£^>· Σαμαρείτης, (ό).
\}^ψΐίΐ. Νείλος, (ό).
Λ>^""'/'>//'"· Νεάπολις, (ή). ΜιαιίαιρΙ,αι. Σαμάρεια, (ή).
Μαιιίπυ. Σάμος, (ή).
\,/,Ι//,ιυ. Νίκαια, (ή).
Νικομήδεια, (ή). \\ΐΗ[··ιιΙΐ[ιΊ·ηυ· Σαρακινός, (ό).
[}ιυ/ιι/ /,Ίι/:ΐΗ. Σαρδινία, (ή).
%1>%η€.£. Νινευη, (ή).
%η[,,ίυ/ι,,π[ιιιι· Νορμανδία, (ή). \]ιυριίιιιυιριιι· Σαρματία, (ή).
%ηρι[£γβια· Νορβεγία, (η). I) /?<*!< &π£, Εύξεινος πόντος,
Ί,π,
/ιια- Νουμιδία, (ή).
(ό), *Μαύρη βάλασσα, (ή).
Ζαιι/ρριαιΑυΙ/Ιιριπ· Σαμίραμό. \\Ιιριυυιπ[<αι. Σεβάστεια, (ή).
κερτα, (τά). 8. 4,«Λ»
ΌίρΊΡ—' Σερβία, (ή).
ΖΙί··'Ί··ι·"· Σελανδία, (ή).
Όρ^ρίραι· Σικελία, (ή).
Ζ[<[<ΐϋ'ΐ- Κυρούπολις, (ή). *Σι- ΰρ^ΐροίβρ· Σικελός, (ο).
[)/,1,η„ι. Σινώπη, (ή).
ράζ, (τό).
Ζρραι^. Σιράκ, (τό).
ϋρηφ.. Σιών, (ή).
(\ι[1ΐ/·αιίιηιι. Ωκεανός, (ό).
ϋ^«. Σίς, (τό).
[ΙρρίίΐΙ/πι «««.Συρακοΰσαι, (αϊ).
ΤΙωί/ Ι.υα,/,Ίι. Παλαιστίνη, (ή). Χ){ιριΐίΐ£ηι.ιιια0ρ. Συρακούσιος,
^ωιΐ'ψΐ,, ,φια. Παμφυλία, (ή). (ό).
<Π""/"/""/ "^Ζ""· Παφλαγονία, ΧΙρί-ρραι. Συρία, (ή).
\)[α.Ρ[, αϊ,/[ι. Σύριος, (ο).
(ή).
ΟΙιιΑπριΓαιι. Πάνορμος, (ή). 1]^ωι.ιιι^. Σκλαϋος, (ό).
<ΐ)ϋγι//ο^. Πάρμα, (ή).
\\1(ΐαιι.ιΑ[ιια. Σκλαυωνία, (ή).
ι^ωρα/,//. Πέρσης, (δ).
ΜΙΐιιΛι^ρΊιιαιΙριΐΜ . Σκανδινα
^\ιαριι1^ιΐίΐιιπ·ΐί%- Περσία, (ή).
βία, (ή).
«ΐ)ί;η_ηιιιπ%ζ υπυ. Πελοπόνησος, ^(,φα,φ ΣκύΘος, (ό).
ΌΙ/ρΨγ*ι. ΣκυΘία, (ή).
ν\η^ιΑ/ιιιι. Πολωνία, (ή).
ΜΙ^ηφηρια. Σκωτία, (ή).
<ϊ) ηψίΐιΐ· <"///'· Πολωνός, (ό). 1] //«'/<"/■ <"3^· Σκώτος, (ό).
4)ι&<π»«. Πόντος, (ο).
\)αρι/ι·Ιιαι. Σπανία, (ή).

8/>"/λ«/ι^αΛ/ιιυ. Τρανσΐλ6°α_
νία, (ή).
8/»<«Μ//ΐί/Ά· Τραπεζοΰς, (ή).
4,«"/««νΑ"·· Βλαγία, (ή).
8/-»//<«'/<"· Τρωάς, (ή).
Βάν, (τό). "
τ\ ι±Μρη:ηΑιιιιί^ι·ιη . Βαϊτανό- 8φι/·"· Κφλις, (ή).
§ορηυ· 8· 8"" ρηΐΛΐ
κερτα, (τά).
Ί,ι/«/.η/κ<
Βαρσαβία, (ή). φ^ιααι^α/ραΛ, Παϊτακαράν,
(τό).
Α,&ίιΙτα·^" Βενετία, (ή).
Ί,Αίι&ίπ^^Α· Βενετός, (ό). Φ<«/./,γ. Παρίσιοι, (οΐ), Παρί
σια, (τά).
*1,/»£ί/ίι*!#. Βιέννη, (ή).
>ϊ./7ν>·
| Γεωργία, (ή) Φρι-ί{·[{£. Φοινίκη, (ή).
Φ/ι„Ίι„ιρ/ιυι. Φλανόρία, (ή).
Φ^ορ^ιπρυ· Φλωρεντία, (ή).
%ϊα(.ρΙ^ Τούρκος, (ό).
8«»ίί/»««««>«»'//. Τουρκία, (ή). Φηι,αιιιιιφ. Φιλισταϊος, (ό).
8«ί-/ι#Λι/Λ. Βελιγράδιον, (τό) Φη^ηίβρ. Φωκαεύς, (ό).
Ό."ρ·»· Μικρά 'Ασία,
8«ί-/·»<« Ταύρος, (ο).
(ή)·
,
(ή)·
8//κί.-γπ«. Τένεδος, (ή).
Φ"^/»
4"ν^·
Μικρά
Αρμενία*
8ίγ»?£«»»Λ<- Τεργέστη, (η).
^ι^ραΛαι^ίριη· Τιγρανόκερ- Φη[,^ΐ][ιιιι. Φρυγία, (ή).
ΦριηΊιΙ^ηιρηρη. . ΦραγκΟφόρ,
τα, (τά).
τιον, (τό).
8/-7/'^»· Τίγρις, (ό).
ΦΙιριιηίι.
Χερσών, (ή).
&Ι"-ρ^30· Τύριος, (ό).
. ,
8ί"-ρηί-ρ,ίτραιΊι· .Τουρουπεράν, Ο^"»»»». Αϋγοϋστα, (ή).
(τό).
&ι>υΑαιυ. 8· Ί·««^^«"«

ΐαιταη-οβηΐΦΐ+ι-β

α*,
«κ,.
Ήτ
Τ-Ηιτί·
V

"ϋί.Ρ·

μι £νΑ*«

ΙΙΖ υψΙι/(- οοβερός τρομερός,
ΧίΛ^πι-Ρ/ιΛ. 2· ώμότν;ς,
\\,Ί,ρΐιΙ/ι„ρ. άσύοωτος,
Τ&φηι-ρ. ωμός,
χ^ι,ηριυγ ιυρί . άντεστροοή,
\}.%απί.[·ρ. 2· όνόσιος,
]1^ηαΐ[πιιίιιιιγ ηρ&ηι [,ΙριΛι. πυργυπθΐί«,
ρ*»/, οολεά,
Ρια^ιΛαι^αίίιί· βαθύπλουτος,
βωρΙιΙΐιαρη-ΙιιΓ· τακτοπειώ,
Υιρρ^ηι-ρΤριΛ. πρεβεϊα,
1\ιιιρΙίΐ-πρηΐ-ΡριΛι·

περίφο6°ος, έν
τρομος, (δ,ή),
ώμότης.
αύτοΰ.
άσίδοτός. .
ωμός.
αντιστροφή.
ανόσιος.
πυργοποιία.
φωλεά. ' ,
βαθύπλουτος.
πάλλω.
τακτοποιώ.
πρεσβεία, (τά).
σπουδαίος, (ό).
σπουδαιότης(ή).

